
Рус мәктәпләренең татар төркемендә укучылар өчен 

татар теленнән олимпиада биремнәре (2014-2015 уку елы) 

 

9 нчы сыйныф  

Үткәрү вакыты - 90 минут 

Максималь балл  - 31 

1. Ирен гармониясенә буйсынган сүз кергән мәкальне билгеләгез. 

ә) Алдынгы эшче – данлыклы кеше; 

ә) Башланган эш – беткән эш;  

б) Алтмыш колын ат булмас;  

в) Белгәнгә якты – белмәгәнгә караңгы. 

 

2. Кайсы рәттәге сүзләрдә күпнокта урынына “ә” хәрефе языла? 

а) әмм..., хәтт...;  

ә) повестенд..., лагеренд...;  

б) мәдәниятк..., шигъриятт...;  

в) җөмһүриятт..., нәшриятт... . 

 

3. Казык башына утырту, төпсез көймәгә утырту дигән фразеологик 

әйтелмәләрнең синонимын табыгыз.  

а) ант итү;   

ә) тилмертү;   

б) алдау;  

в) җәберләү. 

 

4. Маэмаем сүзенең дөрес моделен билгеләгез. 

а) ТСС – ТС – ТСТ;  

ә) ТСТ – ТС – СТ;  

б) ТСТ – ТС – ТСТ; 

в) ТС – С – ТС – ТСТ. 

 

5. Кайсы рәттә фигыльнең юклык формасы дөрес бирелмәгән?  

а) әйтмәскә;  

ә) сүнмәячәк;  

б) кабаланмыйча;  

в) яумаганчы. 

 

6. Кайсы рәткә бер фигыль ялгыш кергән? 

а) суына, табыла, юына;  

ә) китер, эшләт, уят;  

б) таба, йөзә, төзи;  

в) сөйләшү, көлешү, дуслашу. 

 

7. Төштән соң, хикәянең соңы, соң кайтты, әйбәт тә соң 

сүзтезмәләрендә соң сүзе мәгънәләре буенча нинди тәртиптә урнашкан?  

а) бәйлек, сыйфат, рәвеш, кисәкчә; 

ә) кисәкчә, исем, рәвеш, бәйлек; 



б) бәйлек, исем, рәвеш, кисәкчә; 

в) бәйлек, сыйфат, рәвеш, кисәкчә.  

8. Түбәндәге җөмләләрдә кирәк сүзе нинди функция башкара? 

 

1) Дөньяда дус-иш кирәк. (Ә. Фәйзи); 

2) Иртәгә кирәк дәресләрне Вәли кичтән укый. (М. Гафури); 

3) Өй кузгаткач, аның кирәге күп була икән. (Г. Ибраһимов); 

4) Кирәк ачулан, кирәк кыйна – хәзер һич файдасы юк. (М. Гафури). 

 

а) хәбәр, тәмамлык, ия, теркәгеч;  

ә) хәбәр, аергыч, ия, хәл;  

б) хәл, хәбәр, ия, теркәгеч;   

в) хәбәр, аергыч, ия, теркәгеч. 

 

9. Хәбәрнең төрен билгеләгез. 

Шомырт куагы тирәсендә бал кортлары очып йөри (М. Юныс) 

а) тезмә исем хәбәр;  

ә) тезмә фигыль хәбәр;  

б) гади фигыль хәбәр;  

в) кушма фигыль хәбәр. 

 

Текст белән танышыгыз һәм аңа бәйләнешле биремнәрне үтәгез. 

1) Без кулланган һәм алардан башка бер көн дә яши алмаган барлык 

нәрсәләр – кеше кулының җимеше, хезмәт нәтиҗәсе. 2) Кеше үзенең 

хезмәте, куллары, акылы һәм энергиясе тудырган әйберләр белән гүзәл. 

3) Хезмәт кешенең үзен дә барлыкка китергән, шуның нәтиҗәсендә 

кеше камилләшә бара. 4) Хезмәттә кешенең сәләте һәм таланты ачыла, 

белеме киңәя. 5) Кеше физик яктан ныгый, аның ихтыяры һәм характеры 

чыныга. 6) Чөнки хезмәт көч кую, түземлелек, тырышлык, төгәллек, 

башкаручанлык, тапшырылган эшкә җаваплылык сорый. 

7)      Безнең ил – үзеңнең көчеңне һәм сәләтеңне кулланырга мөмкин 

булган гаять зур эшчәнлек мәйданы ул. 8) Берәүләр төрле-төрле машиналар 

төзи, икмәк үстерә, файдалы казылмалар чыгара.  

 

10. Икенче абзацтан тезмә кушма җөмләләрне табып, номерларын 

күрсәтегез. 
 

11. 8 нче җөмләдән туры тәмамлыкларны язып алыгыз. 
 

12. Икенче абзацтан иярченле кушма җөмләне табып, номерын 

күрсәтегез, төрен билгеләгез. 

 

 

13. “Табигатьне саклау – изге бурычыбыз” дигән темага 14 җөмләдән 

артмаган хикәя төзегез. 


