
Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен 

татар теленнән олимпиада сораулары  

2011/2012 нчы уку елы 

IX сыйныф 

Фонетика, орфография 

1. Татар телендә -ау/-әү яки -яу/-яү дифтонгларына тәмамланган 

сүзләрдә иҗек һәм сүз азагында ишетелгән ирен-ирен [ЛУ] авазы 

а) "у" хәрефе белән белдерелә; ә) "ү"хәрефе белән белдерелә; б) "вә" 
хәрефе белән белдерелә; в) "эф"хәрефе белән белдерелә. 

2. Рәт гармониясенә буйсынмаган сүзе булган мәкальне билгеләгез: 
а) Хезмәте барның хөрмәте бар; ә) Күршелек кардәшлектән якын; б) 
Күршеләргә туй килсә, син дә капкаң ачып куй; в) Алтын җирдән  
табыла, белем - китаптан. 
3. Кайсы рәттәге сүзләрдә күп нокталар урынына "ә" хәрефе языла? 

а) мәгълүм...т, шәф...къ; ә) гыйб...рәт, һәл...кәт; б) 
тәгьлим...т, МӘШӘК...ТБ; в) һәмм..., хик...я. 
4. Язылышы әйтелешенә туры килгән сүзләр генә булган рәтне 

күрсәтегез: 

а) гадел, каләм; ә) табигый, иҗтимагый; б) киңрәк, шәхси; в) дөрес җавап 
бирелмәгән. 

Лексикология 

1. Агач атка атландыру, коры елгага батыру, сабын суына утырту 
дигән фразеологик әйтелмәләрнең синонимын табыгыз: 
а) алдалау; ә) сүз бирү; б) ярышта беренчелекне алу; в) тырышып эшләү. 
2. Бирелгән өзектән синомимик рәтләрне   табып,    аларның санын 

түгәрәккә алыгыз: 

Ә барыбер хисләр, уйлар 
Чиста, пакь, олы булды. 
Сөенүләр, сөелүләр, 
Шатлыклар тулы булды. (Р.Фәйзуллин) 

а)2;ә)3;б)4;в)1  

3. Ялгыш тәрҗемәне табыгыз: 

а) потребность - ихтимал; ә) общество - җәмгыять; б) справка - белен 

возможность — мөмкинлек. 
4. Сүзләрнең мәгънәләренә аңлатманы 

а)    татарча-русча    сүзлекләрдән;    ә)    аңлатмалы    сүзлекләрдән;    6) 
антонимнар сүзлегеннән; в) русча-инглизчә сүзлектән табарга мөмкин. 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

1. Җырлата сүзененең -лата өлеше - 

а) бер бөтен кушымча; ә) ике кушымча; б) өч кушымча; в) фигыль 
ясагыч кушымча. 
2. Бәйләгеч кушымчалар гына булган рәтне күрсәтегез: 

а) -са/-сә, -ган/-гән; ә) -ның/-нең, -ма/-мә; б) -ыш/-еш, -чан/-чән; в) дөрес 
җавап бирелмәгән. 
3. Түбәндәге исемнәрнең кайсылары фигыльдән ясалган? 

а) үзгәреш, көчлелек; ә) уйсызлык, уңайсызлану; б) көчәнеш, сызым; в) 
дөрес җавап бирелмәгән. 4.Текстта ничә ясалма сүз бар? 

Бу аклыкны, матурлыкны сөйләп аңлатып кына булмас иде. 
Мостафа бакча ягына караш ташлады. Шушы якты иртәдә аклыкка 
төренгән алмагачлар аның җанын кузгатып җибәрделәр. (Ф.Сафиннан) а) 
5; ә) 6; б) 7; в) 8. 

Морфология 

1. Кайсы рәттә бер генә төркемәчәгә керә торган алмашлыклар  

бирелгән? 

а) нинди, беркем, алар, үз; ә) шул, шуныкы, теге, кайчан; б) бөтен, 
һәрнәрсә, барлык, һәммә; в) һичкем, беркайчан, әллә кем, кемдер. 
2. Чама саны булган җөмләне табыгыз: 

а) Без баскычлар буйлап шул бишенче катка атлыйбыз. (А.Алиш) ә) 
Апрельнең тугызында, иртәнге сәгать сигездә эш башланды. (Г.Ахунов) 
б) Шаһбазның башы өчен меңнәрчә алтыннар вәгъдә кылынган икән. 
(Г.Ибраһимов); в) Ял итәбез дә тагын менәбез: берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 
бишәү... тагын бик күп баскычлар менәбез. (А.Алиш) 
3. Кайсы рәттә ялгыш фикер бирелгән? 

а) -учы, -үче - исем фигыль кушымчалары; ә) фигыль - зат-сан белән 

төрләнә торган сүз төркеме; б) бик сүзе рәвеш сүз төркеменә карый; в) 

рус телендә 6 сузык аваз бар. 
4. Төркемчәсе дөрес күрсәтелмәгән фигыльләр рәтен билгеләгез: а) 

барасы - сыйфат фигыль; ә) бармас - шарт фигыль; б) барсын -боерык 

фигыль; в) бармаска - иңфинитив. 
Синтаксис 
1.  Җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген ачыклап, барлык 

килеш сорауларына җавап бирә торган иярчен кисәк 



а) аергыч дип атала; ә) тәмамлык дип атала; б) хәл дип атала; в) дөрес 

җавап бирелмәгән. 
2.  Кайсы рәттә синтаксик берәмлекләргә керми торган 

төшенчәләр күрсәтелгән? 
а) җөмлә кисәкләре; ә) сүзтезмәләр; б) сүз төркемнәре; в) текст. 
3.   Җөмләнең  иясе дә, хәбәре дә  исем  белән  белдергән  җөмләне 

билгеләгез: 
а) Җир йөзендә телләр күп. ә) Аларның төгәл санын әйтү дә кыен. б) 

Кайбер галимнәр алты мең ярым тел бар дип исәплиләр, в) Ананың 

балага биргән иң зур бүләге - тел. (Р.Фәйзуллин) 
4. Ялгыш җавапны билгеләгез. Синтетик бәйләүче чаралар: 
а) бәйлек һәм бәйлек сүзләр; ә) теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр; б) 

кушымчалар; в) янәшә тору. 
5. Текст белән танышыгыз һәм аңа бәйләнешле биремнәрне 

үтәгез. 
1)...Әйбәт кенә үсеп утырган гөлгә әллә ни булды. 2) Берничә көн 

эчендә, таҗларын коеп бетереп, гөлем шиңә дә башлады. 3) Башта 

яфрак очлары саргайды, аннары сабагы да сыгылып төште. 
4) Мин нишләргә дә белмәдем, һаман су сиптем, төбен йомшарттым, 

кояшлырак урынга алып куйдым. 5) Ләкин үсемлеккә болар да файда 

итмәде. 6) Шунда миңа әни: 7) "Туфрагы килешмәгәндер, улым, туган 

туфракка ни җитә",- 6) дип, уйчан гына әйтеп куйды. 
8) Кеше дә табигать баласы бит. 9) Туган якларыннан аерылып, 

җиткелеккә ирешсә дә, тулы бәхеткә ия була алмый, үзен ятим хис 

итә, моңсулана, боега, шиңә...                                 (Вакытлы 

матбугаттан) 
1.  Составында тартым белән төрләнгән 2 исем булган җөмләләр 

кайсы рәттә бирелгән? 
а) 2, 3, 7; ә) 3, 8, 9; б) 2, 4, 9; в) 2, 3, 9. 
2. Составында сыйфат фигыль булган җөмләне билгеләгез: 

а)2;ә)1;б)7;в)9. 
3. Тезмә кушма җөмләләрне билгеләгез: а) 2,4; ә) 2, 7; 6)3, 7; в) 4, 9. 
4. Хәбәрләре тиңдәшләнеп килгән җөмләләрне билгеләгез: а) 2, 9; 

ә) 4, 9; б) 3,7, 9; в) 3,4, 9. 
5. Вакыт рәвешләре булган җөмләләрне күрсәтегез: а) 1, 2; ә) 3,4; 
б) 5,6; в) 7,8. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен татар 

теленнән олимпиадасораулары  

2011/2012 нче уку елы 
X сыйныф 

Фонетика, орфография 
1. Яңгырау, саңгырау пары юк, тел-аңкау тартыгы - 
а) [щ]; ә) [р]; б) [ч]; в) дөрес җавап бирелмәгән 
2. Тартык авазлар чиратлашу күзәтелгән мәкальне билгеләгез: 
а) Бауның озыны, сүзнең кыскасы яхшы; ә) Мактану хур итә, 

тыйнаклыкка ни җитә; б) Әдәпленең күлмәге сәдәпле, үзе матур гадәтле; 

в) Акыллы сүзен "мин" дип башламый. 
3. [һәмзә] авазын белдергән хәрефле сүзләрдән генә торган рәтне 

табыгыз: 
а) тәкъдир, мәкаль, тәэмин; ә) маэстро, сәгать, шигърият; б) мәсьәлә, 

Коръән, маэмай; в) тәэсир, мәгърифәт, шәфкать. 
4. Кайсы рәттәге сүзләрдә күп нокталар урынына һ хәрефе языла? 
а) мәш...үр, зин...ар; ә) сәя...әт, ...әлакәт; б) и...ътибар, ка...вә; в) ...әтер, 

а...ирәт. 
а) омограф; ә) омофон; б) омоформа; в) пароним. 4. Парлы сүзләрнең 

кайсысында хата бар? 
а)  абына-сөртенә;  ә)  кадер-рәхмәт;  б) хәер-фатиха;  в) дөрес җавап 

бирелмәгән. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
1.  Ак каеннар азмы далаларда, 
Япандагы олы юлларда... 
Беркайда юк ләкин, сезнең сыман 
Сагындырган каен, беркайда! (Х.Туфан) Шигырьдәге далаларда, 

юлларда, сагындырган сүзләрендә а) бер модальлек, бер бәйләгеч; ә) 

икешәр модальлек; б) икешәр бәйләгеч кушымча бар; в) дөрес җавап 

бирелмәгән. 
2. Сыйныфташларга сүзенең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен 

күрсәтегез: 
а) сыйныф-таш-лар-га; ә) сый-ныф-таш-лар-га; б) сыйныф-та-ш- лар-

га; в) сыйныф-таш-ла-рга.                                                              
3. Саксызлыктан сүзенең нигезен билгеләгез: а) сак; ә) саксыз; б) 

саксызлык; в) саксызлыктан. 
4. Ясагым кушымчалар ярдәмендә ясалган сүзләр рәтен табыгыз: 
а)  бәрәңге,  көзгегә,  җирләр;  ә)  кичке,  җәен,  күтәренке;   б) укучы, 

укытучы, язучы; в) чирәм, көчек, чарага. 
Морфология 

Лексикология 
1. Ялгыш тәрҗемәне табыгыз: а)  индвидуальный подход - шәхси якын 

килү;  ә) столица республики -1. Предметның эшен аның билгесе итеп 

белдерә- 
җөмһүрият мәркәзе; б) представитель страны - ил вәкаләте; в) 

претендента) сыйфат; ә) рәвеш; б) фигыль; в) сыйфат фигыль. 
победы - җиңү дәгъвачысы. 
2. Фразеологизмның дөрес мәгънәсен табыгыз: 
Кот очу - 
а) ялгышу; ә) үпкәләү; б) курку; в) елау. 
3.   Шигырь юлларыннан  омонимнарны  табып, астына сызыгыз, гөрен 

билгеләгез: 
Салават күперен күрдем, 
Шундый матур буялган! 
Ялганын да ялган инде, 
Ләкин матур бу ялган.                                  (М.Галиев) 
2. Сыйфат ясагыч кушымчаларны табыгыз: 
а) -лап, -ләп; ә) -сыл, -сел; б) -лы, -ле; в) -рак, -рәк. 
3. Җыю саны кергән җөмләне табыгыз:                                              

 а) Митингка меңнәрчә кеше җыелган иде; ә) Театрда бишенче рәттәге 
урынга туры килдек; б) Без икәү иртән юлга чыктык; в) Концерт 

башланырга егерме минут вакыт калган иде. 
4. Схеманы тутырып бетерегез. 

Синтаксис 

1. Син әбиеңнең сүзен колагыңа да элмисең икән (Г.Мөхэммәтшин) 
җөмләсендә ничә җөмлә кисәге бар? 

а) 4; ә) 5; б) 6; в) 7. 
2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез: 

Монда шулкадәр рәхәт, бер дә кайтасы килми. 
а) иярчен аергыч җөмлә; ә) иярчен рәвеш җөмлә; б) иярчен күләм җөмлә; в) 

иярчен кире җөмлә. 
3. Җөмләнең төрен дөрес билгеләгән рәтне күрсәтегез: 

 

 



Ишеттем мин кичә: берәү җырлый. (Г.Тукай) 
а) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә; ә) теркәгечле тезмә кушма җөмлә; б) 

синтетик иярченле кушма җөмлә; в) аналитик иярченле кушма 
җөмлә. 

4. Эндәш һәм кереш сүзләр җөмләдә 

а) баш кисәкләр; ә) иярчен кисәкләр; б) аерымланган кисәкләр; в) модаль 
кисәкләр булып килә. 

5. Җөмләләр    тоташ    текст    барлыкка    китерсен    өчен,    кайсы 
вариантны сайларга кирәк? 

1) Чынлыкта ялгышабыз, шулай уйлап хаталанабыз икән без. 2) 
Бар син кышкы урманга, күр аның матурлыгын. 3) Әйе, әйе, без гадәттә 
чәчәкле, җиләкле җәйге урман гына гүзәл була дип уйлыйбыз. 4) Калын 
кар белән капланса да, агачларның яфраклары коелып бетсә дә, кышкы 

урманда тормыш, тереклек кайнап, гөрләп тора. 5) Урман кыш көне дә 
бик матур ул.  (З.Хөснияр буенча) 

а) 5, 3, 1, 2, 4; ә) 4, 5, 3, 2, 1; б) 3, 4, 2, 1, 5; в) 5, 4, 3, 1, 2. 

Биремнәр. 
1. Текстта боеру җөмлә кайсысы? 
а) 5; ә) 1; б) 2; в) боеру җөмлә юк. 
2. Туры тәмамлык кайсы җөмләдә бар? 
а) 4; ә) 5; б) 3; в) 2. 
3. Кайсы җөмләнең хәбәре фигыль белән белдерелмәгән? 
а)2;ә)5;б)1;в)4.  
4. Ничә җөмләдә синоним сүзләр бар? 
а) 2; ә) 1; б) 3; в) берәү дә юк. 
5. Кече тел ассимиляциясе күзәтелгән сүз кайсы җөмләдә? 
а)5;ә)1;б)2;в)3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен татар 

теленнән олимпиада сораулары 

 20112012 нче уку елы 

 XI сыйныф 
Фонетика, орфография 

1. [къ] авазы булган сүзләрдән торган булган рәтне табыгыз. 
а) күлмәк, карга; ә) гаскәр, кагыйдә; б) аркан, аклык; в) көзге, кеше. 
2.    Борын       ассимиляциясе   чагылыш   тапкан   сүзләр   төркемен 

билгеләгез: 
а) унбер, төнбоек, унбиш; ә) урамнар, көннәр, түшәмнәр; б) сүзсез, 

тозсыз, күзсез; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
3.  Тартык авазларны яңгырау һәм саңгырауларга бүлүне тәэмин 

иткән сөйләм органын билгеләгез: 
а) авыз куышлыгы; ә) тавыш ярылары; б) борын куышлыгы; в) кече 

тел. 
4. Хаталы сүз кергән җөмләне табыгыз: 
а) Чыгарылыш имтиханнарына ныклап әзерләнүнең зарурилыгын һәркем 

белә; ә) Татар теленең сүзлек составы алынма сүзләр хисабына тагы да 

байый; ) Г.Исхакый әсәрләрендә халкыбызның тарихи үткәне киң 

сүрәтләнә; в) Мәкаль һәм әйтемнәрдә халык акылы чагылыш таба. 
Лексикология 
1. Хаталы җавапны табыгыз: 
Татар телендә килеп чыгышы буенча 
а) гомумтөрки сүзләр; ә) алынма сүзләр; б) интернациональ сүзләр; в) 
ясалма сүзләр була. 
2. Күчерелмә мәгънәле сүз булган рәтне күрсәтегез: 
а) яңгыр ява; ә) кар ява; б) боз ява; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
3.   Бирелгән  мисаллардан  кәкре каенга терәтү фразеологизмына 

синоним сайлагыз: 
а) төпсез чанага утырту; ә) көймәсе комга терәлү; б) корыны бушка 

аудару; в) авызы белән кош тоту. 
4.   Кайсы   рәттә      кулланылыш   активлыгы   ягыннан   

өйрәнелми торган сүзләр төре күрсәтелгән? 
а) актив яки пассив сүзләр; ә) яңа сүзләр; б) иске сүзләр; в) бер яки күп 

мәгънәле сүзләр. 
Сүз төзелеш һәм сүз ясалышы 1. Бирелгән шартлы билгеләр буенча 

сүзләр төзеп языгыз: 
а)                                                   в) 

ә)                              г)   
б) 

2. Сүз ясалышы ягыннан караганда, кайсы рәт «артык»? 

а) аучы; ә) килче; б) утынчы; в) ташчы. 
3.   Кайсы  рәттәге  сүзләргә  модальлек  белдерүче  кушымча  гына 

ялганган? 
а) аксыл, тизрәк, алтышар; ә) китабым, чәчәкне, акчалата; б) укыганчы, 

килгәннәр, әйтеп; в) бармаганнар, кешеләрне. 
4. Кайсы юлдагы сүзнең тамыры дөрес күрсәтелмәгән? 
а) киленнәрне (килен); ә) ашамлыклара (аш); б) алдындагы (ал); в) 

сызымнардан (сыз). 
Морфология 
1. Билгесезлек алмашлыгы кергән җөмләне күрсәтегез. 
а) Шул елны Сабир авылдан чыгып китте;ә) һәр вакыйга аның өчен 

кадерле иде;б) Яңа ел бәйрәменнән балалар да, олылар да ниндидер 

могҗиза, тылсым көтә;в) Беркайда да, беркайчан да сугыш афәте 

булмасын. 
2. Ялгыш билгеләнгән сүз төркемен күрсәтегез: 
а) кайтышлый - фигыль; ә) башка - бәйлек; б) җете - кисәкчә; в) матур -

сыйфат. 
3. һәрбер юлдагы артык сыйфатны табып, асларына сызыгыз: 
а) үтә акыллы, йоп-йомшак, чем-кара, саргылт; ә) сап-салкын, иң яхшы, 

аксыл, өр-яңа; б) шомырт-кара, матуррак, дөм сукыр, кып-кызыл; в) 
әчкелтем, шоп-шома, куе яшел, тома сукыр. 
4. Менә салмак кына очып килгән казлар төркеме (шан уртасына 

якынлаша (И.Гайфуллин) җөмләсендә билгеләнгән сүз кайсы сүз 

төркеменә керә? 
а) исем; ә) рәвеш; б) бәйлек; в) бәйлек сүз. 
Синтаксис 
1. Аерып бирелгән сүзләр нинди җөмлә кисәге булып килә? Сокланып 

туймаслык җиһан иде биредә (В.Имамов) 
а) аергыч; э) күләм хәле; б) туры тәмамлык; в) кыек тәмамлык. 
2.     Парлы    мөнәсәбәтле    сүзләрнең    сорау    алмашлыгы    белән 

белдерелгән кисәге кайсы җөмлә составында килә? 
а) баш җөмлә составында; ә) иярчен җөмлә составында; б) баш җөмләдә 

дә, иярчен җөмләдә дә килә ала; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
3. Җөмләнең төрен дөрес билгеләгән очракны күрсәтегез: Әни 

пешергән гөбәдия шундый тәмле иде! 
а) иярчен хәбәр җөмләле кушма җөмлә; ә) иярчен аергыч җөмләле кушма 

җөмлә; б) иярчен тәмамлык җөмләле кушма җөмлә; в) гади җөмлә. 
4.  Текстта баш килештә килгән ничә исем бар һәм аларның ничәсе 

туры тәмамлык? 
Әле дә шул тел белән укыйм, 
Язам һәм сөйләшәм. 
Шул татар көе белән 



Көйлим бер көй көйләсәм. 
һәрвакыт шул тел белән                           : 
Язган матур китап укыйм, 
һәрвакыт шул тел белән 
Тарих укыйм, хисап укыйм. 
(.Гафури) а) 9, 4; ә) 8, 5; б) 7, 6; в) 9, 5. 
5. Җөмләләрне укыгыз һәм биремнәрне үтәгез: 
А. һәр авылның үзенә генә хас, кабатланмас   урыннары күп: 
Ә. Туган ягыбызның һәр сукмагы, һәр агачы күңелгә бик якын; 
Б. Безнең һәрберебезнең газиз туган йорты, кадерле туган авылы бар; 
В. Кая гына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп соклансак та, 
туган төбәгебезнең гүзәллеген берни дә алыштыра алмый. 
1. Текст булсын өчен, җөмләләрне нинди тәртиптә урнаштырырга 

кирәк? 
1)   Б, Ә, А, В; 2) Б,, В, Ә; 3) В, А, Б, Ә; 4) Ә, В, А, Б. 2.Кайсы җөмләдә 

синонимнар кулланылган? 
1)   В; 2) Б; 3) Ә; 4) А. 
3. Кайсы җөмләдә көчәйткеч кисәкчә бар? 
1)   В; 2) Б; 3) Ә; 4) А. 
4. Кайсы җөмләдә тартымлы исем төшем килешендә килгән? 
1)   Ә;2)В;3)Б;4)А.    ; , 
5. Кайсы җөмләдә зат алмашлыгы бар? 
1)   В;2)Ә;3)А;4)Б. 
6. Кушма җөмләне табыгыз: 
1)А;2)В;3)Ә;4)-Б, 
7. Текстта тартым белән төрләнгән ничә исем бар? 1) 6; 2) 7; 3) 8; 4) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен татар теленнән  

олимпиадасораулары 

 2011/2012 нчы уку елы 

IX сыйныф 

 
Фонетика, орфография 
1.  Күп нокталар урынына "ө" хәрефе языла торган сүзләр генә 

булган рәтне табыгыз: 
а) г...мер, к...дрэт, х... рмэт; э) к...меш, м...барәк, т...бэк; б) г...реф-

гадэт, тимер-т...мыр, м...нбэр; в) м...нәсәбәт, м...гъҗиза, б...җра. 
2. Борын ассимиляциясе күзәтелгән сүз кергән мәкальне 

билгеләгез: а) Иле барның теле бар; э) Үзеңнән яман белән дус буяма; 

б) һәркемгә үз иле газиз; в) Холкы начардан дуслары качар. 
3. Дүрт аваздан торган сүзләр рәтен күрсәтегез: 
а) таяк, агач; э) аваз, быел; б) бүре, кояш; в) алма, һава. 
4) Бирелгән сүзләр кайсы принципка нигезләнеп язылган? 
Унбиш, тозсыз, төтен 
а) фонетик принцип; э) морфологик принцип; б) тарихи-традицион 
принцип; в) дөрес җавап бирелмәгән; 
Лексикология 
1. Яратмыйм бер дә остабикәләрне, 
Безне алдарга оста бикәләрне. (Г.Тукай). Билгеләнгән сүзләр  

а) омофоннар; ә) омографлар; б) омоформалар; в) омонимнар. 
2.   "Лексикология"  терминының   мәгънәсенә  төгәл  туры  килгән 

аңлатманы билгеләгез: 
а) аерым бер телнең сүзлек составы; ә) аерым бер телнең сүзлек 

составын өйрәнә торган фән атамасы; б) телдәге сүзләрне җыеп, 

билгеле бер тәртипкә салу; в) аерым бер телнең сүзлек составын 

өйрәнүчеләр коллективы. 
3. Үзара синоним булган сүзләр рәтен табыгыз: 
а) карбыз, кавын; ә) алтын, көмеш; б) төн, көн; в) шатлык, сөенеч. 
4. Дөрес аңлатманы табыгыз. Ономастика ул - 
а) телдәге сүзләрне өйрәнү; ә) телдәге ялгызлык исемнәрне өйрәнү; б) 

телдәге сүзләрнең килеп чыгышын өйрәнү; в) телдәге сүзләрнең 

тарихын өйрәнү. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
1.  Сөзгеч, бүлек, кадак сүзләренең тамырлары нинди сүз төркеменә 

карый? 
а) исем; ә) рәвеш; б) фигыль; в) сыйфат. 
2. Сүз ясалышы ягыннан караганда, кайсы рәттәге сүзләр «артык»? 
а) кием, бүлем; б) энем, эшем; в) бирем, чыгым; б) керем, сызым. 

3. Тамырдаш сүзләр генә булган рәтне күрсәтегез: 
а) аклык, агару, акация; ә) язын, язмыш, язма; б) юлдаш, юлчы, 

юлбарыс; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
4. Мәгънәдәш сүзләрне бер-берсенә теркәү юлы белән ясалган парлы 

сүзләр рәтен билгеләгез: 
а) берән-сәрән, бүләк-санак, аз-маз, бала-чага; ә) бәйнә-бәйнә, чиле-

пешле, елдан-ел, башма-баш; б) килде-китте, эреле-ваклы, ара-тирә, 

тирә-юнь; в) аң-белем, иелә-сыгыла, моң-зар, уй-фикер. 
Морфология 
1.   Саннар нинди ысуллар белән ясала?" дигән сорауга җаваплар 

арасындагы ялгыш фикерне билгеләгез: 
а) тезү юлы белән ясала; ә) кушу юлы белән ясала; б) ясагыч кушымча 

ярдәмендә ясала; в) парлау юлы белән ясала. 
2. Кайтым юнәлешендәге фигыльләр генә булган рәтне күрсәтегез: 

а) карадым, көрәштең, көтәргә; ә) сайлансак, әйтелгәнче, бизәлә; б) 

сөйләнгән, тапкан, көтелә; в) сизенсәләр, карангач, төрен. 
3.    Өч    төрле   заман    формасындагы    фигыльләр    кулланылган : 

мәкальне табыгыз. 
а)  Уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә; ә) "Үзем беләм" дигән үргә йөзмәс; 
б) Иренсәң - иренеңә тимәс; в) Абынмас җирдә абынма, абруең төшәр. 
4. Асыл сыйфатлар гына булган рәтне күрсәтегез: 
а) акыллы, юмарт, чыдам;  

ә) рухи, тышкы, язма;  
б) кушма, агымдагы, тиңдәш; 
в) дөрес җавап бирелмәгән. 

Синтаксис 
1.  Бирелгән җөмләнең төрен дөрес билгеләгән рәтне күрсәтегез: Кичке 

караңгы буранлы кич, 
а) исем җөмлә; ә) иясез җөмлә; б) фигыль җөмлә; в) югарыдагы өч 

җавап та дөрес. 
2. Бирелгән сүзнең кайсы сүз төркемеңә каравын һәм нинди җөмлә 

кисәге булуын билгеләгез: 
Укытучымньщ әйткән киңәшләрен Һәрвакыт истә тотарга 

тырышам. а) исем / аергыч; э) исем /тәмамлык; б) сыйфат фигыль / 

тәмамлык; в) сыйфат фигыль / аергыч. 
3.   Тыныш   билгеләре   урыннарын   дөрес   күрсәткән   вариантны 

билгеләгез: 
Ләкин (1) чәчкән орлыкларым өстенә (2) үзем юкта (3) тирес түккәннәр 
(Г.Ибраһимов) 
1)1,2,3;2)2,3;3)1,2;4)1,3. 



4.  Җыр булган йортта бәрәкәт бар (мәкаль) җөмләсендәге иярчен 

җөмләнең мәгънә ягыннан төре нинди? 
а) иярчен урын җөмлә; ә) иярчен аергыч җөмлә; б) иярчен тәмамлык 

җөмлә; в) иярчен ия җөмлә. 
5.  Җөмләләр тоташ текст барлыкка китерсен өчен, ал арны кайсы 

варианттагы тәртиптә урнаштырырга кирәк? 
1) Озакламый сабакта зәңгәр чәчәк барлыкка килде. 2) Ул тамган 
җирдә яшел сабак күренде. 3) Монысын кошлар әйтте. 4) Кояш 

урманны уятты. 5) Аның бер тамчысы, кар көртен тишеп, җиргә 

төшеп җитте. 6) Яз шулай башланды. 7) Ул карга бик гаҗәпләнеп 

карап тора башлады: "Әллә иртә уяндым инде?" - "Юк, иртә түгел, бик 

вакыт". 8) Чыршы ботакларында кар эреде. (Г.Хәсәновтан) 
а) 6, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3; ә) 3, 5, 8, 1, 3, 4, 6, 5; б) 4, 8, 5, 2, 1, 7, 3, 6; в) 5, 6, 

3, 
8, 1, 2, 4, 7. 
Текст буенча биремнәрне үтәгез. 
1. Аерымланган хәл булган җөмлә кайсы? а) 7; ә) 1; б) 5; в) андый 

җөмгә юк. 
2. Сыйфат фигыль булган җөмлә кайсы? а)5;ә)7;б)2;в)1.  " 
3. Арткы рәт сузыклар гына булган җөмләләр кайсы рәттә 

күрсәтелгән? а) 3, 2; ә) 8, 5; б) 4, 6; в) 1, 7.  ' 
4. Текстта ирен гармониясенә буйсынган ничә сүз бар? а)4;ә)3;б)2;в)5. 
5.  Уңнан да, сулдан да бер үк төсле укыла торган сүз кайсы җөмләдә 

бар? 
а) 8; ә) 7; б) 6; в) 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен 
татар теленнән олимпиада сораулары 

2011/2012нчы уку елы 
X сыйныф 

Фонетика, орфография 
1. Басымы 2 нче иҗеккә төшкән сүзләрне күрсәтегез: 
1) укыганмын; 2) татарча; 3) барачаксың; 4) кояштай; 5) кием-салым; 6) 
андый 
а) 1,3,4; э) 2,4, 5; б) 3, 4, 6; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
2. Ике авазга билге булып йөри торган хәрефләр рәтен билгеләгез: а) 

я, е, ю; э) ь, ъ, э; б) г, к, в; в) а, о, ы. 
3. Составында яңгырау тартык аваз хәрефләре булган сүзләр рәтен 

билгеләгез: 
а) чөгендер, карбыз, җиләк; ә) ирга, кәбестә, суган; б) бәрәңге^, алма, 

бөрлегән; в) яшелчә, помидор, карлыган. 
4. 5 аваздан торган сүзләр рәтен күрсәтегез: 
а) яисә, шәфәкъ; ә) китап, иясез; б) йорт, яфрак; в) каен, әкият. 
Лексикология 
1. Дөрес булмаган фикерне табыгыз: 
а) телебездә алынма сүзләр бар. ә) графика — тел белеменең бер тармагы. 
б) -мы кисәкчәсе аерым языла, в) барлыктагы фигыльләргә басым төрле 

иҗекләргә төшә. 
2. Артык сүзне табыгыз: 
а) офык; ә) болыт; б) шәфәкъ; в) сәфәр. 
3.   Г.Тукай  шигырендәге, синонимнар  рәтенә тиешле синонимны 

өстәгез: 
Иртәгесен шүрәлеләр бу фәкыйрьне тиргиләр: Син юләрсең, син ..., син 

тилергәнсең диләр, а) акылсыз; ә) кадансың; б) котырган; в) мәгънәсез. 
4.    Борчак   пешмәү   дигән   фразеологик   әйтелмәнең   антонимын 

сабыгыз: 
а) бармак аша карау; ә) уртак тел табу; б) бер чыбыктан сөрелгән; в) 

дөрес җавап бирелмәгән. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
1.  Модальлек кушымчалары булмаган сүзләрдән генә торган рәтне 

билгеләгез: 
а)  һәрвакытта, уйнамаган, ашлаган; ә) әнкәйгә, батырларны, сөенечтән; 
б)     уйлама,     аңлашкан,     киттеләр;     в)     уйчанлык,     яшьлектәгечә, 

тынычлыкның. 
2. Сүз ясалышы ягыннан караганда, кайсы рәттәге сүзләр «артык»? 

а) кисәк, сызык; ә) көрәк, чүкеч; б) алсак, кызык; в) тарак, иләк,. 
3. Рәвеш ясамый торган кушымчаларны күрсәтегез: а) -чан, -чән; ә) -

лап, -ләп; б) -ча, -чә; в) —лата, -ләтә. 

4.  Тамыры белән нигезе туры килгән сүзләрдән генә торган рәтне 
табыгыз: 
а) балабыз, утырсын, агачтан; ә) бурычка, уңышлары, җырлаган; б) 

дуслык, балык, аңлау; в) фәнчә, фикерем, сусыл. 
Морфология 
1. Ялгыш билгеләнгән сүз төркемен күрсәтегез: 
а) язгы — сыйфат; ә) нәкъ — кисәкчә; б) бик — кисәкчә; в) килмәс - хикәя 

фигыль. 
2. Хәл фигыль кергән мәкальне табыгыз: 
а) Дөядәй алтының булганчы, төймәдәй акылың булсын, ә) Телеңнән 

килгән кулыңнан килсен, б) Иленнән аерылган - канаты каерылган, в) Ир 

макталыр, корал эшләр. 
3. Билгесезлек кисәкчәсе кергән җөмләне билгеләгез: 
а) Менә без яп-якты аланга килеп чыктык.(Н.Дәүли) б) Атны куып 

җибәрделәр дә ашыкмыйча гына кайтып киттеләр. (Н.Дәүли) б) Әнә инде 

беренче сары; чәчәкләр дә күзләрен ачып өлгергән. (Н.Дәүли) в) Ахрысы, 

бу сүз дөрестер. (Г.Ибраһимов) 
4.  Шигырьдәге затланышлы һәм    затланышсыз фигыльләр саны 

дөрес күрсәтелгән вариантны билгеләгез: 
Җырлый-җырлый каз йолкыйлар кызлар, Мамыклары ята сибелеп. 
Казларыбыз быел уңды, диеп, 
Түшәгемә мамык булды, диеп, Әбекәйләр йөри сөенеп. 
(Р.Миңнуллин) а) 6, 5; ә) 4, 6; б) 5, 5; в) 5, 4. 
Синтаксис 
1. Без өчәү тын гына ятабыз (Г.Әпсәләмов) җөмләсендә билгеләнгән 

суз нинди җөмлә кисәге? 
а) ия; ә) хәл; б) аергыч; в) аныклагач. 
2. Җөмләдәге аерымланган хәлнең төрен билгеләгез: 
Рөхсәтсез кергәннәрнең кире чыгарылганын күргәч, халык берәм-берәм 
өйгә таралды 
а) рәвеш хәле; ә) сәбәп хәле; б) максат хәле; в) вакыт хәле. 
3. Аналитик бәйләүче чараларга керми 
а) бәйлекләр; ә) теркәгечләр; б) көттерү паузасы; в) ялгызак яки парлы 

мөнәсәбәтле сүз. 
4.   Әгәр кояш  чыкса, көн җылыныр  иде җөмләсенең төрен дөрес 

билгеләгән җавапны күрсәтегез: 
а) аналитик-синтетик иярчен шарт җөмләле кушма җөмлә; ә) аналитик 
иярчен шарт җөмләле кушма җөмлә; б) синтетик иярчен шарт җөмләле 
кушма җөмлә; в) теркәгечле тезмә кушма җөмлә. 
Текст белән танышыгыз һәм аның белән бәйләнешле биремнәрне 
үтәгез. 



1) Таныш булыйк. 2) Минем әтием - сезгә таныш композитор Салих 

Сэйдәшев. 3) Аның балачагы турында мин әбиемнән сөйләтә идем. 4) Ул 

миңа әтиемнең бик тере, әмма тыңлаучан һәм мәктәптә теләп укый 

торган малай булуы турында сөйли иде. 5) Әбием сөйләгәннәрдән мин 

тагы шуны белеп алдым: әтием бик кечкенәдән музыка тыңларга, 

җырларга яраткан, гармонда уйнарга да бик иртә өйрәнгән. 
6) Үсә төшкәч, мин әтиемне тирәнрәк аңлый башладым. 7) Көндәлек 

тормышта ул йомшак, киң күңелле, һәркемнең күңелен күрә белүче кеше 

булды. 8) Мин аның безгә, балаларга, кайчан да булса кычкырганын 

хәтерләмим, безгә ул үзенә генә хас таләпчәнлек күрсәтә иде. 9) Аннары 

әтием тупас мөгамәләне бер дә яратмады, бездә берберебезгә карата 

мәхәббәт, олыларга хөрмәт хисе тәрбияләргә омтылды. (Ә. Еник1
т
 

буенча). 
1.  Составына хәзерге заман сыйфат фигыльләр кергән җөмләләрне 

билгеләгез: 
а) 4, 5, 7, 8; ә) 4, 7, 3, 1; б) 5, 8, 2, 6; в) 5, 6, 7, 9. 
2. Тезүче теркәгечләр булган җөмләне табыгыз: а) 3; ә) 4; б) 5; в) 6. 
3. Аналитик иярченле кушма җөмләне табып билгеләгез: а) 4; ә) 5; б) 

8; в) 9. 
4. Составында аныклагыч булган җөмләне билгеләгез: а) 2; ә) 5; б) 7; 

в) 8. 
5. Аерымлынган хәл булган җөмләне билгеләгез: а)4;ә)5;б)6;в)9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рус мәктәбендә укучы татар балалары өчен 



татар теленнән олимпиада сораулары 
2011/2012нчы уку елы 

XI сыйныф 
Фонетика, орфография 

1. Кайсы рәттәге сүзләрдә күп нокталар урынына "ң" хәрефе языла? 
а) боры...гы, кү...ел; ә) ча..гы, мо...лы; б) са...гырау, тен...ге; в) 

иртә...ге, кара...гы. 
2. Хаталы сүзне табыгыз: 
а) фәкәт; ә) канәгать; б) җөрьәт; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
3.  Күмзк күтәрсә, күлне күчерер мәкалендә сузыклар өчен уртак 

билгене билгеләгез: 
а) сузыклар барысы да озын; ә) сузыклар барысы да иренләшкән; б) 

сузыклар барысы да нечкә; в) уртак билге күзәтелми. 
4. Составында яңгырау тартык аваз хәрефләре булган сүзләр рәтен 

билгеләгез: 
а) тавыш, әфлисун, йөгән; ә) җырдагы, урман, яңгыр; б) карбыз, 

телефон, тимер; в) мәхәббәт, уңыш, сагыз. 
Лексикология 
1. Кайсы рәттә ялгыш фикер әйтелә? 
Кулланылыш өлкәсе буенча сүзлек составына 
а)   гомумхалык  сүзләре;   ә)  яңа  сүзләр;   б)  һөнәрчелек  сүзләре;   в) 

терминнар керә. 
2. Этимология - 
а) телдәге сүзләрнең килеп чыгышын өйрәнә; ә) телдәге ялгызлык 

исемнәрне өйрәнә; б) телдәге сүзләрнең тарихын өйрәнә; в) сүзләрнең 

әйтелешен өйрәнә. 
3. "Лексикография" терминына бирелгән ялгыш аңлатма кайсы? 
а) сүзлекләр төзү турындагы фән; ә) сүзләрне җыю, туплау, билгеле 

бер тәртипкә салу турындагы фән; б) сүзләрнең килеп чыгышын 

өйрәнә 
торган фән; в) сүзләрне сүзлекләргә урнаштыру үзенчәлекләрен өйрәнә 
торган фән. 
4. И в ус не дует фразеологизмының эквивалентын табыгыз: 
а) башына да алмый; ә) исе дә китми; б) мыегына да чорнамый; в) 
колагына да салмый. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
1.   Сулыкларыбызның сүзен тикшерүдә  хата җибәрелгән  пунктны 

билгеләгез: 
а) су - сүзнең тамыры: сулы, сусыз, суган — тамырдаш сүзләр; ә) -лык -

ясагыч кушымча, исемнән исем ясый; б) —лар - мөнәсәбәт белдерүче 

модальлек кушымча, күплек сан кушымчасы; б) -ыбыз - мөнәсәбәт 

белдерүче бәйләгеч кушымча, I зат күплек сандагы тартым кушымчасы; 

в) сулык - ясалма нигез. 
2. Кайсы төркемдә сүз тамыры дөрес күрсәтелмәгән? 
а) карану (кар); ә) ямьле (ямь); б) башлангыч ( баш); в) рухлану (рух). 
3. Ясалма нигезле сүзләр генә булган рәтне күрсәтегез: 
а) татарчаны, җырлаганнардыр; ә) эзләрегездә, электрга; б) 

дусларыбызны, яшьрәкләрдән; в) дөрес җавап бирелмәгән. 
4.   Тамыр,  сүз   ясагыч,   бәйләгеч   кушымчалардан   торган   сүзне 

табыгыз: 
а) болынлыктан, күзлеккә; ә) суыткыч, сукмакларга; б) бозлавык, 

баскычлар; в) картайган, яшьрәк. 
Морфология 
1. Сыйфат фигыль кергән җөмләне табыгыз: 
а) Үзебезнең татар теле дип йөртелгән Туган телебез ни хәлдә соң 

бүген? ә) Болай гына аның тирәнлегенә төшенеп., киңлекләрен иңләп 

бетереп булмас, б) Шулай да ул байлык хәзинә санала, в) Күрсәткеч 

таяк иске география картасы буйлап кыйтгалар вә океаннар аша уза. 
2. Раслаучы кисәкчәләр булган рәтне билгеләгез: а) нәкъ, иң; ә) үтә, 

җете; б) бит, ләбаса; в) -сана, -сәнә. 
3. Бәйлек сүз кергән җөмләне табыгыз. 
а) Яныңа үзем барам; ә) Өйгә чаклы сөйләшмичә генә атладык; б) 
Болытлар өстендә бер тургай сайрый; в) Синең шикелле матур язарга 
өйрәнәсем килә. 
4. Сыерчыклар шатлыклы җырларын сузып җибәрделэр (Г.Хэсэнов) 

җөмләсендә аерып күрсәтелгән сүз ничек билгеләнә? 
а) мөстәкыйль фигыль дип; ә) ярдәмче фигыль дип; б) ярдәмче фигыль 

ролендә килгән мөстәкыйль фигыль дип; в) мөстәкыйль фигыль ролендә 

килгән ярдәмче фигыль дип. 
Синтаксис 
1. Җөмлә төрен билгеләгез: 
Инеш буендагы вак таллар, күпер төшһдәге кар өемнәре аста кала, 

җщ очларыңнан, изүләреңнән, бишмәт итәгеңнән җил бәреп керә. 

(Г.Бәширов) 
а) тиңдәш кисәкләр белән катлауландырылган гади җөмлә; ә) тезмә кушма 

җөмлә; б) иярченле кушма җөмлә; в) аерымланган хәлләр белән 

катлауландырылган гади җөмлә. 
2. Җөмләдәге аерымланган хәлнең төрен билгеләгез: 
Сугышчылар, ут астыннан чыгар өчен, бөтен көчләре белән алга 

ыргылдылар, ләкин аларның да сафлары сирәгәйгәннән-сирәгәя барды, 

(Г.Әпсәләмов) а) сәбәп хәле; ә) максат хәле; б) рәвеш хәле; в) вакыт 

хәле. 



3. Кайсы җөмләдә ия белән хәбәр арасына сызык дөрес куелмаган? 

 а) Болар - кирәкле китаплар; ә) Акыллы - кыска сөйләр; б) Агым уңаена 

йөзү - фразеологик әйтелмә; в) Күршебез - зур төзелештә бик дәрәҗәле 

җитәкче. 
4. Аныклагыч булган җөмләне билгеләгез: 
а) Төньяк җиле тау-кыялар артыннан күтәрелеп китә алмаса да 

чылбырдагы усал эт кебек синең өскә тешләрен шакырдатып талпынып-

ыргылып ала. (Р.Сибат); ә) Мулла керүчеләр арасында иң озын буйлы бай 

киемле кеше алга чыгып камыш таягы белән кизәнә. (Г.Гобәй); б) 

Караңгыда кеше-кара торганчы барып җитсәләр яхшы булыр иде. 

(ГТобэй) 
5. Текст белән танышыгыз һәм аның белән бәйле биремнәрне үтәгез: 
1) Сәламәт булу өчен, һәркем тырышыра тиеш. 2) Сәламәт булыйм дисәң, 

иң беренче чиратта яхшы тукланырга кирәк. 3) Ашый торган ризыкта 

витаминнар булуы бик мөһим. 4) Шуңа күрә кешеләр ит тә, сөт 

ашамлыклары дя, яшелчәләр дә, җилэк-җимеш тә ашарга тиеш. 
5) Көндәлек гигиена таләпләрен үтәү дә бик әһәмиятле: иртән физик 

күнегүләр ясарга, ашаганнан соң тешләрне чистартырга, өс һәм аяк 

киемнәренең чисталыгын сакларга, бүлмәне даими чиста тотарга һәм һәм 

җилләтергә, атнага 2-3 тапкыр физкультура һәм спорт белән 

шөгыльләнергә, саф һавада күбрәк булырга кирәк. 6) Үзеңне чыныктыру 

да мөһим эш санала. 
7) Шуны да истә тотыгыз: сәламәтлегегезне сакларга теләсәгез, тәмәке 

тартмаска, аракы эчмәскә, начар кешеләр белән аралашмаска, стрессларга 

бирешмәскә кирәк. (Вакытлы матбугаттан) 
1. Тарихи-традицион принцип нигезендә языла торган сүзләр кергән 

җөмләләрне табып билгеләгез: 
а) 2, 5, 6, 7; э) 3, 5, 6, 7; б) 1, 2, 5, 7; в) 1, 2, 4, 5. 
2. Боерык фигыль кергән җөмләне билгеләгез: а) 4; ә) 5; б) 7; в) 2. 
3. Йөкләтү юнәлешендәге фигыльләр кергән җөмләне билгеләгез: а) 

1, 2; ә) 5, 6; б) 3, 4; в) 7. 
4. Иясе исем фигыль белән белдерелгән җөмләләр генә булган рәтне 
табыгыз: 
а) 1, 4; ә) 2, 5, 7; б) 1, 5, 6; в) 5, 6. 5. Катлаулы кушма җөмләне 

билгеләгез: а) 4; ә) 5; б) 7; в) бу текстта катлаулы кушма җөмлә юк. 
 
 

 

  


