
Рус мәктәпләренең татар төркемендә укучылар өчен 

татар теленнән олимпиада биремнәре (2014-2015уку елы) 

 

8 сыйныф  

Үткәрү вакыты - 60 минут 

Максималь балл – 32  

 

1) Кырлайның Сәгъди абзый килеп кергәнне Габдулла сизми дә калды. 

2) Ул хәтта аны үзен алырга килүче дип тә уйламады. 

3) Сәгъди абзый кереп сәлам бирде дә сәкегә килеп утырды һәм дога кылып 

алды. 

4) Аннан соң исәнлек-саулык сорашырга тотынды, ә үзе һаман күз кырые 

белән Габдуллага карады. 

5) Күз кырыйларыннан колакларына таба тармакланып киткән ягымлы 

җыерчыклары аны һәрвакыт елмаеп торган кебек күрсәтәләр иде. 

6) Бераз утырганннан соң ул Габдуллага таба бөтен гәүдәсе белән борылды 

да: 

– Я, мәхдүм, минем улым буласың киләме? – дип сорады. 

7) Бу вакыт аның күксел-соры күзләрендә әллә никадәр изгелек белән бергә, 

ниндидер кызгандыра торган ялынычлы моң күренеп тора иде. 

8) Әйтерсең Габдулла аның ярдәменә түгел, ул Габдулланың ярдәменә 

мохтаҗ! 

 

I. БИРЕМНӘР 

1. 5 нче җөмләдән рәт гармониясенә буйсынмаган сүзне күчереп 

языгыз.  

 

2. 4-5 нче җөмләләрдә  ирен-ирен тартыгы булган сүзләрнең санын 

күрсәтегез.  

 

3. 6 нчы җөмләдән бәйлекләрне язып алыгыз.  

 

4. 5 нче  җөмләдәге калын хәрефләр белән бирелгән фигыльнең мәгънәле 

кисәкләрен шартлы билгеләр ярдәмендә билгеләгез. 

 

 

 

5. 6 нчы җөмләдәге борылды фигыленең юнәлешен билгеләгез. 

а) төп; 

ә) төшем; 

б) кайтым; 

в) дөрес җавап бирелмәгән. 

 

6. Җыерчыклары сүзе сүз ясалышының кайсы ысулы белән ясалган? 

а) сүзләрне кушу юлы белән; 

ә) сүз ясагыч кушымча ялгау ысулы белән; 

б) бер сүз төркеменнән икенче сүз төркеменә күчү юлы белән; 

в) дөрес җавап бирелмәгән. 



 

 

 

7. 6 нчы җөмләдәге бөтен алмашлыгының төркемчәсен билгеләгез.  

а) зат алмашлыгы 

ә) күрсәтү алмашлыгы 

б) билгеләү алмашлыгы 

в) дөрес җавап күрсәтелмәгән. 

 

8. 8 нче җөмләдәге ярдәменә сүзенә дөрес морфологик-синтаксик 

анализны табыгыз. 

а) исем, уртаклык исем, берлек санда, тартымсыз, иялек килешендә, җөмләдә 

тәмамлык булып килгән, тамыр сүз; 

ә) исем, уртаклык исем, берлек санда, III зат тартым белән төрләнгән, 

юнәлеш килешендә, җөмләдә хәл булып килгән, тамыр сүз; 

б) исем, уртаклык исем, берлек санда, III зат тартым белән төрләнгән, 

юнәлеш килешендә, җөмләдә тәмамлык булып килгән, ясалма сүз; 

в) исем, уртаклык исем, берлек санда, III зат тартым белән төрләнгән, 

юнәлеш килешендә, җөмләдә тәмамлык булып килгән, тамыр сүз. 

 

9.      Гәүдәсе белән борылды сүзтезмәсенең төркемчәсен билгеләгез.  

а) сыйфат сүзтезмә; 

ә) фигыль сүзтезмә; 

б) исем сүзтезмә; 

в) алмашлык сүзтезмә. 

 

10.     5 нче җөмләдәге калын  хәрефләр белән бирелгән сүзнең нинди җөмлә 

кисәге булып килүен билгеләгез. 

а) ия; 

ә) тәмамлык; 

б) аергыч; 

в) хәл. 

  

11.    7 нче җөмләдән баш кисәкләрне язып алыгыз. 

 

  

II.      Дустыңа 12 җөмләдән торган хат яз.   

 

 

 

 


