
Рус мәктәпләренең татар төркемендә укучылар өчен  

татар теленнән олимпиада биремнәре (2014-2015 уку елы) 

 

10 сыйныф  

Үткәрү вакыты - 90 минут 

Максималь балл – 36  

 

1. Саңгырау, яңгырау пары юк, кече тел тартыгы. 

а) [щ];  

ә) [ц]; 

б) [х]; 

в) дөрес җавап бирелмәгән 

 

2. Кайсы рәттәге сүзләрдә күпнокта урынына һ хәрефе языла? 

а) дә...шәтле, ...өҗүм;  

ә) сә...нә, һөнәр...анә; 

б) ...езмәт, ...озурлык; 

в) ...атирә, ка...арман. 

 

3. Фразеологик әйтелмәнең дөрес мәгънәсен табыгыз: 

Кызыл кар яугач –  

а) беркайчан да булмаячак;  

ә) үпкәләү;  

б) эшне тәмамлау;  

в) кыш җиткәч. 

 

4. Парлы сүзләрнең кайсында хата бар? 

а) исәп-хисап;  

ә) аркылы-торкылы;  

б) азык-ризык;  

в) хәер-фатиха. 

 

5. Тормыштагыча сүзенең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен 

күрсәтегез: 

а) тормыш-та-гы ча;  

ә) тормыш-тагы-ча;  

б) тор-мыш-та-гы-ча;  

в) тормышта-гы-ча. 

 

6. Фонетик ысул белән ясалган 5 сүз языгыз. 

 

7. Морфологик принципка нигезләнеп язылган сүзләр рәтен күрсәтегез.  

а) җиләк, сәләт, идән;  

ә) сурәт, сәламәт, әхлак;  

б) алдынгы, тозсыз, унбиш;  

в) вокзал, компьютер, шинель. 

 

 



 

8. Фигыль ясагыч кушымчаларны табыгыз: 

а) –лаш, –ләш;  

ә) –лык, –лек;  

б) –ын, –ен;  

в) –чылык, –челек. 

 

9.  Иярчен җөмләнең мәгънә ягыннан төрен билгеләгез: 

Җире рәтсез якта халык һөнәрле була. (М. Мәһдиев) 

а) иярчен аергыч җөмлә;  

ә) иярчен рәвеш җөмлә;  

б) иярчен күләм җөмлә;  

в) иярчен урын җөмлә. 

 

10. Аналитик иярчен җөмләне синтетик җөмлә итеп үзгәртеп языгыз: 

Чебен балга ничек сарыла, барысы да аның тирәсенә шулай җыела. (М.) 

 

11. Җөмләләр тоташ текст барлыкка китерсен өчен, кайсы вариантны 

сайларга кирәк? 

1) Бассейн ишек төбендә шактый халык бар иде. 

2) Ашыгучылар бер ул гына түгел иде. 

3) Идел буе беренчелегенә шәһәрара йөзү ярышлары бүген Казанда 

үткәрелә. 

4) Ял көне булгангамы, әллә ярышларның соңгы көне дипме, керергә 

теләүчеләр бүген аеруча күп. 

5) Булат спорт сараена ашыкты.                           (Л. Ихсанова) 

 

а) 5, 3, 1, 2, 4; 

ә) 3, 5, 2, 1, 4; 

б) 1, 5, 2, 4, 5; 

в) 3, 4, 5, 1, 2. 

 

12. Рәт гармониясенә буйсынмаган сүзләрне язып алыгыз. 

 

13. Җөмләнең төрен билгеләп языгыз, схемасын төзегез: 

Ял көне булгангамы, әллә ярышларның соңгы көне дипме, керергә 

теләүчеләр бүген аеруча күп. 

 

14. “Казан – мәдәни үзәк” дигән темага 12 җөмләдән артмаган хикәя 

төзегез.   
 


