
Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәбенең 9 нчы сыйныф укучылары өчен  

татар теленнән үткәрелә торган район олимпиадасы биремнәре 

(2011/2012 нче уку елы) 

I. Текстны игътибар белән укыгыз. Аннан соң бирелгән тест биремнәрен 

үтәгез. Укыган текстка таянып, берәр дөрес җавапны билгеләгез. (Һәр дөрес җавап 

өчен берәр балл куела). 

 

Балыкларны коткаручылар 

1) Көннәрдән бер көнне балыкчылар каргаларны каравылга – балыкларны 

сакларга куярга булдылар. 2) Кәҗәне кәбестәгә, песине каймакка якын китермәскә 

икәнлеген һәммәбез дә биш бармагы кебек белә. 3) Ә менә балыкчылар нигәдер 

каргаларга балыкларны ышанып тапшырдылар. 4) Каян башларына килгән диген?! 

5) Кыш көне су асты дөньясында караңгылык, төссезлек хакимлек итә. 6) Кыш 

ахырларына таба балыклар, авызларын ачып, көчкә-көчкә кыймылдыйлар. 7) Һава 

җитми, суларга кыен аларга. 8) Боз астында кислород бетеп килә, ә боз өстендә һава 

керердәй бер ярык-тишек тә юк. 9) Күр дә тор, тиздән балыклар көтүләре белән, мур 

кыргандай, кырыла башлаячак. 10) Кул кушырып карап торсаң,  балыксыз калуың бар. 

11) Менә каргаларның файдасы кайчан тиде. 

12) Су астында һава бетә башлагач, балыклар бәке авызына җыелалар да 

авызларын судан чыгаралар. 13) Моны күреп, төрле-төрле яклардан бәке яннарына 

каргалар җыела башлый. 14) Балыкчылар балыкларның эшләре хөрти икәнне шуннан 

беләләр дә инде. 15) Әмма авыз ачып тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә 

тизрәк балыкларны коткарырга ашыгалар. 16) Су астына чиста саф һава керсен өчен, боз 

өстендә күп итеп бәкеләр тишәләр. 17) Шулай итеп, каргалар сигналы балыкчыларны 

дәррәү аякка бастыра. 18) Каргалар да сынатмыйлар, алар да үткен күзле, ышанычлы 

каравылчылардан бер дә ким түгелләр. 19) Күргәнегезчә, балыклар язмышын ышанып 

тапшырырга була икән үзләренә. 

(Николай Сладков буенча.) 

1. Беренче җөмләдәге сызык куелу очрагына дөрес аңлатманы табыгыз. 

1) Исем белән белдерелгән ия белән хәбәр арасына; 

2) Аныкланмышы исем белән белдерелгән аныклагыч алдына; 

3) Гомумиләштерү сүз алдына куелган; 



4) Дөрес җавап бирелмәгән. 

2. 6-9 нчы җөмләләрдән катнаш кушма җөмләне  билгеләгез. 

1) Кыш ахырларына таба балыклар, авызларын ачып, көчкә-көчкә кыймылдыйлар.  

2) Һава җитми, суларга кыен аларга.  

3)  Боз астында кислород бетеп килә, ә боз өстендә һава керердәй бер ярык-тишек 

тә юк.  

4) Күр дә тор, тиздән балыклар көтүләре белән, мур кыргандай, кырыла 

башлаячак.  

3. 10-13 нче җөмләләрнең кайсысы арткы рәт сузыкларыннан гына торган 

сүзләрдән төзелгән? 

1) Кул кушырып карап торсаң,  балыксыз калуың бар. 

2)  Менә каргаларның файдасы кайчан тиде. 

3) Су астында һава бетә башлагач, балыклар бәке авызына җыелалар да 

авызларын судан чыгаралар. 

4) Моны күреп, төрле-төрле яклардан бәке яннарына каргалар җыела башлый. 

4. 4нче, 5нче, 7 нче җөмләләр арасыннан аерымланган рәвеш хәле белән 

катлауландырылганын  табыгыз. 

1) Каян башларына килгән диген?! 

2) Кыш көне су асты дөньясында караңгылык, төссезлек хакимлек итә.  

3) Һава җитми, суларга кыен аларга. 

4) Дөрес җавап бирелмәгән. 

5. 13-16 нчы җөмләләрдән капма-каршы мәгънәле бәйлек сүзләр булганын 

күрсәтегез. 

1)  Моны күреп, төрле-төрле яклардан бәке яннарына каргалар җыела башлый. 

2) Балыкчылар балыкларның эшләре хөрти икәнне шуннан беләләр дә инде. 

3) Әмма авыз ачып тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә тизрәк 

балыкларны коткарырга ашыгалар. 

4) Су астына чиста саф һава керсен дип, боз өстендә күп итеп бәкеләр тишәләр. 

6. 11-14 нче җөмләләр арасыннан синтетик иярчен вакыт  җөмләле кушма 

җөмләне билгеләгез. 

1) 14; 

2) 13; 



3) 12; 

4) 11. 

7. 16-19 нчы җөмләләрдән тамыр+ясагыч кушымча+бәйләгеч 

кушымча+бәйләгеч кушымча калыбына туры килгән сүз булган җөмләне күрсәтегез.  

1) 16; 

2) 18; 

3) 19; 

4) 17. 

8. 1-4 нче җөмләләрдән билгеләү алмашлыгы  булган җөмләне күрсәтегез. 

1) Көннәрдән бер көнне балыкчылар каргаларны каравылга – балыкларны 

сакларга куярга булдылар.  

2) Кәҗәне кәбестәгә, песине каймакка якын китермәскә икәнлеген һәммәбез дә 

биш бармагы кебек белә.  

3) Ә менә балыкчылар нигәдер каргаларга балыкларны ышанып тапшырдылар.  

4) Каян башларына килгән диген?! 

9. 15-18 нче җөмләләр арасыннан синтетик иярчен максат җөмләле кушма 

җөмләне билгеләгез. 

1) Әмма авыз ачып тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә тизрәк 

балыкларны коткарырга ашыгалар.  

2) Су астына чиста саф һава керсен өчен, боз өстендә күп итеп бәкеләр тишәләр.  

3) Шулай итеп, каргалар сигналы балыкчыларны дәррәү аякка бастыра.  

4) Каргалар да сынатмыйлар, алар да үткен күзле, ышанычлы каравылчылардан 

бер дә ким түгелләр. 

10. 15-17 нче җөмләләрнең кайсысында баш килештәге исем белән 

белдерелгән аергыч бар? 

1) Әмма авыз ачып тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә тизрәк 

балыкларны коткарырга ашыгалар.  

2) Су астына чиста саф һава керсен өчен, боз өстендә күп итеп бәкеләр тишәләр.  

3) Шулай итеп, каргалар сигналы балыкчыларны дәррәү аякка бастыра. 

4) Дөрес җавап бирелмәгән. 

11. 12-15 нче җөмләләрдән хәл фигыльнең III формасы кергәнен билгеләгез. 



1) Су астында һава бетә башлагач, балыклар бәке авызына җыелалар да 

авызларын судан чыгаралар.  

2) Моны күреп, төрле-төрле яклардан бәке яннарына каргалар җыела башлый.  

3) Балыкчылар балыкларның эшләре хөрти икәнне шуннан беләләр дә инде.  

15) Әмма авыз ачып тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә тизрәк 

балыкларны коткарырга ашыгалар. 

II. Югарыда бирелгән тексттагы җөмләләргә карап, тиешле җаваплар 

языгыз. (Һәр дөрес сүз, сүзтезмә яки җөмлә өчен берәр балл куела.) 

1. 1-5 нче җөмләләрдән ирен гармониясенә буйсынган сүзләрне табып языгыз 

Җавап: ............ 

2. 2-4 нче җөмләләрдән чагыштырмача озын сузык авазлар гына булган 

сүзләрне языгыз. 

Җавап: ............ 

3. 17-19 нчы җөмләләрдән татар теленә генә хас булган (үзенчәлекле) тартык 

авазлар кергән сүзләрне язып алыгыз. 

Җавап: ............ 

4. Тексттан бик яхшы белү, берни эшләмичә тик тору, шаккатып яки аптырап 

тормау дигән мәгънәләрне белдергән фразеологизмнар булган җөмләләрнең 

номерларын языгыз. 

Җавап: ............ 

5. 13 нче җөмләдән әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзләрне табып 

языгыз. 

Җавап: ............ 

6. 18 нче җөмләдән сыйфатларны табып языгыз. 

Җавап: ............ 

7. 6, 8, 9 нчы җөмләләрдән рәвешләрне язып алыгыз. 

     Җавап: ....... 

8. 16 нчы җөмләдәге сүзтезмәләрне язып куегыз. 

     Җавап: ...... 

9. 2, 3, 4 нче җөмләләрдән алмашлыкларны язып алыгыз. 

     Җавап: ....... 

10. 18 нче җөмләдәге кисәкчәләрнең төрен күрсәтегез. 



     Җавап: ...... 

III. Текст ахырында балыклар язмышын каргаларга ышанып тапшырырга 

була икән дигән фикер әйтелә. Әйләнә-тирәбездә яшәүче башка кош-корт һәм 

җанварларның язмышы, аларны саклау һәм бәла-казалардан коткару турында 

ниләр уйлыйсыз? Шул турыда фикерләрегезне языгыз. Хикәянең күләме 10 

җөмләдән дә ким булмасын. (Һәр җөмлә өчен берәр балл куела). 

IV. Текстта тыныш билгеләреннән өтерләр еш очрый. Аларның җөмләдә 

куелу очракларына булган кагыйдәләрне языгыз. Тексттагы шул кагыйдәләргә 

туры килгән җөмләләрнең номерларын яки җөмләне язып куегыз. (Һәр дөрес 

кагыйдә белән мисалы өчен берәр балл куела). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәбенең  

10 нчы сыйныф укучылары өчен  

татар теленнән үткәрелә торган район олимпиадасы биремнәре 

(2011/2012 нче уку елы) 

I. Тестлардагы берәр дөрес җавапны билгеләгез. (Һәр дөрес җавап өчен берәр 

балл куела). 

1. Алгы рәт, түбән күтәрелешле, чагыштырмача озын сузык авазлар булган 

сүзләрдән генә торган төркемне билгеләгез: 

- алма, әниләр, гөлҗимеш; 

- өчпочмак, тегермән, сукояр; 

- кирәк, җиләкләр, түшәмдә; 

-тигезлә, шәһәрчек, урамнар. 

2. Гомерем минем моңлы бер җыр иде... (М.Җ.) җөмләсендә ирен гармониясенә 

буйсынган сүзләр: 

-берәү; 

-икәү; 

-өчәү; 

-дөрес җавап бирелмәгән. 

3. Мөнәсәбәт белдерүче бәйләгеч кушымчалар 

- барлык мөстәкыйль сүз төркемнәрендә; 

- исемнәрдә, фигыльләрдә, саннарда; 

-сыйфатларда, рәвешләрдә, аваз ияртемнәрендә; 

-исемнәрдә, фигыльләрдә, исемләшкән сүз төркемнәрендә була. 

4. Атналап, айлап, икәүләп, атлап сүзләре  

-барысы да рәвешләр; 



-беренче икесе – рәвеш, калган икесе – хәл фигыльнең беренче формасы; 

-беренче өчесе – рәвеш, калган берсе – хәл фигыльнең беренче формасы; 

-дөрес җавап бирелмәгән. 

5. Миллионнарча, сызыкча, татарча сүзләрендә –ча кушымчасы 

-өчесендә дә яңа сүз ясый; 

-беренчесендә яңа сүз ясый, калган икесендә кечерәйтү кушымчасы; 

-беренче икесендә кечерәйтү кушымчасы, өченчесендә сан төркемчәсе кушымчасы; 

-беренчесендә сан төркемчәсе, икенчесендә кечерәйтү кушымчасы, өченчесендә 

яңа сүз ясый. 

6. - Сез кайдан? – дип сорыйсыз. 

   - Без - Казаннан, Иделдән. (С.Х.) шигъри юлларындагы алмашлыкларның 

төркемчәләрен күрсәтегез:  

 - икесе - сорау алмашлыгы, берсе – зат алмашлыгы; 

 - икесе – зат алмашлыгы, берсе – сорау алмашлыгы; 

- берсе – билгеләү алмашлыгы, икесе – сорау алмашлыгы; 

- югарыдагы өч җавап та дөрес. 

7. Бәйрәмнәрне көткән кебек көтәм 

    Казаныма кайтырларымны (Х.Т.) шигырендә 

-өчесе дә хикәя фигыль; 

-берсе сыйфат фигыль, икесе хикәя фигыль; 

-икесе хикәя фигыль, берсе сыйфат фигыль; 

-дөрес җавап бирелмәгән. 

8. Ике дөньям – ике елгам 

   Беткән бергә чорналып. 

   Берсе - шигърият дөньясы, 

   Икенчесе – чынбарлык. (Ф.Я.) шигъри юлларындагы сызыкларның куелу сәбәбе: 

-өчесе дә исем белән белдерелгән ия белән хәбәр арасында; 

-беренчесе исем белән белдерелгән аныкланмыштан соң, икенчесе белән өченчесе 

исемләшкән сан белән белдерелгән ия һәм исем белән белдерелгән хәбәр арасында; 

-икесе исем белән белдерелгән аныкланмыштан соң, берсе исем белән белдерелгән 

ия белән хәбәр арасында куелган; 

-дөрес җавап бирелмәгән. 

9. Ишеттем мин кичә: берәү җырлый (Г.Т.) җөмләсенең дөрес билгеләмәсен 

табыгыз: 

-аналитик иярчен тәмамлык җөмләле кушма җөмлә; 

- аналитик иярчен сәбәп җөмләле кушма җөмлә; 

- аналитик иярчен  максат җөмләле кушма җөмлә; 

-аналитик иярчен вакыт җөмләле кушма җөмлә. 

10. Бер тауда ун чишмә, унысы ун төштә (Г.Б.) җөмләсенең төрен күрсәтегез: 

-тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмлә; 

-теркәгечсез тезмә кушма җөмлә; 

-катнаш кушма җөмлә; 

- тиңдәш кисәкләр белән катлауландырылган гади җөмлә. 

 

II. Теоретик бирем. 

Аныклагычлар янында ничә төрле тыныш билгесе куела? Һәр очракны мисал белән 

аңлатыгыз. (Дүрт кагыйдә белән һәр очракка китерелгән мисал өчен берәр балл, 

ягъни 8 балл куела.) 



 

III. Гамәли бирем.  

 

Әгәр йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнмәсә шомлы караңгы төннәрдә дә күңелеңә  

куркаклык ояламаса яңа көн туасына ышанычың бетмәсә димәк син яшисең яшәячәксең 

(Ф.Яруллин) 

 

Беренче биремдәге һәр  эш өчен берәр балл (3 балл)куела. 

Икенче, өченче һәм дүртенче биремнәр  5 балл күләмендә бәяләнә. 

1. Тыныш билгеләрен 1)куеп, җөмләнең схемасын 2)сызыгыз, төрен 3)билгеләгез. 

2. Сүнмәсә сүзен фонетик яктан тикшерегез. 

3. Ышанычың сүзен төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерегез. 

4. Йөрәгеңдә, син, яшәячәксең сүзләренә морфологик анализ ясагыз. 
 

 

 

 

Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәбенең 11 нче сыйныф укучылары өчен  

татар теленнән үткәрелә торган район олимпиадасы биремнәре 

(2011/2012 нче уку елы) 

I. Текстны игътибар белән укыгыз. Аннан соң бирелгән тестларны 

үтәгез.  

Апрель 

1) Апрель табигатькә тагын бер гүзәллек китерде: язның беренче чәчәкләре 

күренде һәм комлы, кызыл балчыклы яр буйларында үги ана яфраклары чәчәк атты. 2) 

Алар, төшкә хәтле күзләрен тутырып ачып, кояшка карап утыралар да, көн авышкач, 

йокыга талалар. 3) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар 

күренде. 4) Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер. 5) Сары каз юасы, 

күкебаш урманны тагын да ямьләндереп җибәрде. 6) Күкебаш ай буена чәчәк ата, 

аннары чәчәкләре коела. 7) Ә хәзер ул нинди чибәр! 8) Аңа сокланып туймассың: 

әйтерсең лә, аның сабагына алсу, шәмәхә, күгелҗем, зәңгәрсу, озынча кыңгыраучыклар 

эленгән. 9) Күкебаш – берөзлексез чәчәк атучы язгы гөл. 10) Аның беренче чәчәкләре, 

картаеп, шәмәхә төскә керә. 11) Озын борынлы шөпшәләр күкебаш тирәсендә 

безелдиләр, аның яңа алсу чәчәгеннән бал суыралар. 

12) Урман аланчыкларында, юл буйларында, кисентеләрдә очлы башлы кәҗә 

гөмбәләре җир астыннан калкып чыкты. 13) Ачык-коңгырт, саргылт-көрән эшләпәләре, 

шадра җыерчыклы булып, бал кәрәзләрен хәтерләтә. 14) Кәҗә гөмбәсе – үзенчәлекле 



хуш исле гөмбә. 15) Ул – көнбатыш гурманнарның иң яраткан азыгы. 16) Исегездә 

тотыгыз: бу гөмбәләрнең агуын бетерү өчен, аларны ун-унбиш минут кайнап торган 

суда тотарга кирәк. 17) Аннары салкын су белән юып, шуннан соң гына кыздырырга 

ярый. 

18) “Апрель – су, май – үлән белән”, - диләр. 19) “Язгы ташулар куәтле булса, 

ашлык яхшы уңар”, - диләр. 20) “Сабан чәчсәң – суга чәч” дигән мәкаль  язгы чәчүне үз 

вакытында башкарырга кирәклек турында сөйли. 21) Вакытында җир куенына төшкән 

орлык көзен мул уңыш бирә. 22) Сабанда сайрашыр көннәр җитте.  

23) Кояшлы көнне иртүк басуга чыксаң, биектә-биектә, зәңгәр күктә, бер урында 

тибрәнеп сайраган тургайлар җыры күңелне әсир итә. 24) Алар җир-ана куенына 

гәрәбәдәй бөртекләр салучы игенчеләрне мөкатдәс хезмәткә – язгы чәчүгә чакыралар.  

(Касыйм Тәхәветдинов буенча.) 

II. Бирелгән текст буенча төзелгән тестлардагы  берәр дөрес җавапны 

билгеләгез. (Һәр дөрес җавап өчен берәр балл куела.) 

1. Ирен гармониясе күзәтелгән сүз кайсы җөмләдә бар? 

а) “Сабан чәчсәң – суга чәч” дигән мәкаль  язгы чәчүне үз вакытында 

башкарырга кирәклек турында сөйли.  

ә) Вакытында җир куенына төшкән орлык көзен мул уңыш бирә. 

б) Сабанда сайрашыр көннәр җитте.  

в) Дөрес җавап бирелмәгән. 

2. Ирен ассимиляциясенә буйсынган сүз  булган  җөмләне билгеләгез: 

а) 15; 

ә) 14; 

б) 13; 

в) 12. 

3. Рәт гармониясенә буйсынмаган сүз булган җөмләне күрсәтегез: 

а) Алар, төшкә хәтле күзләрен тутырып ачып, кояшка карап утыралар да, көн 

авышкач, йокыга талалар.  

ә) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар күренде.  

б) Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер.  

в) Сары каз юасы, күкебаш урманны тагын да ямьләндереп җибәрде. 

4. Кайсы җөмләдә бер генә сүз арткы рәт сузык авазларыннан төзелгән? 



а) 3; 

ә) 4; 

б) 5; 

в) 6. 

5. Ике аваз кушылмасыннан төзелгән хәрефләр булмаган җөмләне 

билгеләгез: 

а) Алар, төшкә хәтле күзләрен тутырып ачып, кояшка карап утыралар да, көн 

авышкач, йокыга талалар.  

ә) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар күренде.  

б) Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер.  

в) Сары каз юасы, күкебаш урманны тагын да ямьләндереп җибәрде. 

6. Иҗекне нечкә уку өчен языла торган хәреф кайсы җөмләдә бар? 

а) 19; 

ә) 20; 

б) 21; 

в) 22. 

7. Кайсы җөмләдә морфологик принципка нигезләнеп языла торган сүз 

бар? 

а) Исегездә тотыгыз: бу гөмбәләрнең агуын бетерү өчен, аларны ун-унбиш минут 

кайнап торган суда тотарга кирәк.  

ә) Аннары салкын су белән юып, шуннан соң гына кыздырырга ярый. 

б) “Апрель – су, май – үлән белән”, диләр. 

в) Дөрес җавап бирелмәгән. 

8. Кайсы җөмләдә изге мәгънәсен белдерә торган гарәп сүзе кулланылган? 

а) 21; 

ә) 22; 

б) 23; 

в) 24. 

9. Үзара синоним булган сүзләр кайсы рәттәге җөмләләрдә бар? 

а) Алар, төшкә хәтле күзләрен тутырып ачып, кояшка карап утыралар да, көн 

авышкач, йокыга талалар. Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер. 



ә) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар күренде.  

Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер. 

б) Күкебаш ай буена чәчәк ата, аннары чәчәкләре коела. Ә хәзер ул нинди чибәр! 

в) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар күренде. Ә 

хәзер ул нинди чибәр! 

10. Кайсы җөмләдә төшем юнәлешендәге фигыль бар? 

а) 8; 

ә) 9; 

б) 10; 

в) 11. 

11. 4 нче җөмләдәге икенче  сүзе  түбәндәге кайсы мәгънәгә туры килә? 

а) башкача; 

ә) бүтәнчә; 

б) башка; 

в) дөрес җавап бирелмәгән. 

12. Кайсы җөмләдә рәвеш юк? 

а) 6; 

ә) 7; 

б) 8; 

в) 9. 

13. Түбәндәге җөмләләрнең кайсысы тиңдәш иярүле күп иярченле кушма 

җөмлә дип атала? 

а) Апрель табигатькә тагын бер гүзәллек китерде: язның беренче чәчәкләре 

күренде һәм комлы, кызыл балчыклы яр буйларында үги ана яфраклары чәчәк атты.  

ә) Алар, төшкә хәтле күзләрен тутырып ачып, кояшка карап утыралар да, көн 

авышкач, йокыга талалар.  

б) Ай азакларында урманда язның иң матур гөлләре – умырзаялар күренде.  

в) Берничә көннән аларның чәчәкләре икенче төскә керер. 

14. Исем белән белдерелгән аныкланмыштан соң килгән аныклагыч алдына 

сызык куела дигән кагыйдәгә туры килгән җөмләне билгеләгез: 

а) 9; 

ә) 3; 



б) 14; 

в) 15. 

15. Кайсы җөмләдә рәвеш аергыч булып килгән? 

а) Сабанда сайрашыр көннәр җитте.  

ә) Кояшлы көнне иртүк басуга чыксаң, биектә-биектә, зәңгәр күктә, бер урында 

тибрәнеп сайраган тургайлар җыры күңелне әсир итә.  

б) Алар җир-ана куенына гәрәбәдәй бөртекләр салучы игенчеләрне мөкатдәс 

хезмәткә – язгы чәчүгә чакыралар.  

в) Дөрес җавап бирелмәгән. 

II. Тексттагы җөмләләрдән җавапларны табып языгыз. (Һәр сүз яки сүзтезмә 

өчен 1 балл куела.) 

1. 12-14 нче җөмләләрдән ирен гармониясе күзәтелгән сүзләрне языгыз. 

Җавап: ......... 

2. 5-7 нче җөмләләрдән авазлар саны белән хәрефләр саны туры килмәгән 

сүзләрне язып куегыз. 

Җавап: ...... 

3. 15-17 нче җөмләләрдән борын ассимиляциясенә мисал булырдай сүзне 

языгыз. 

Җавап: ...... 

4. 6, 7, 9 нчы җөмләләрдәге рәвешләрнең төркемчәләрен языгыз. 

Җавап: ........ 

5. 9-12 нче җөмләләрдән тамыр+ясагыч кушымча+модальлек 

кушымча+бәйләгеч кушымча схемасына туры килгән  сүзләрне языгыз. 

Җавап: ........ 

6. 3-6 нчы җөмләләрдән гади сөйләм стиленә караган сүзне языгыз. 

Җавап: ....... 

7. Текстта сыйфатларның кайсы дәрәҗәсе очрамый? 

Җавап: ........ 

8. Хикәядә кулланылган саннарның төркемчәләрен языгыз. 

Җавап: ....... 

9. 4, 7,8 нче җөмләләрдәге алмашлыкларның төркемчәләрен языгыз. Җавап: ...... 

10. 12 нче җөмләдәге сүзтезмәләрне языгыз. 



Җавап: ...... 

11. Сыйфат фигыльләрнең төрле заманнарына мисаллар булган җөмләләрнең 

номерларын языгыз. 

Җавап: .... 

12. 1-11 нче җөмләләр арасыннан синтетик иярчен вакыт җөмләле кушма 

җөмләнең номерын күрсәтегез. 

Җавап: ..........  

III. Эшкә-хезмәткә өйрәнү, һөнәрле булу турындагы мәкаль-әйтемнәр 

языгыз. (Һәрберсе өчен 1 балл куела.) 

IV.Җөмләне укыгыз.  

Өлкән яшьтәгеләр хәтерли торгандыр яшьрәк чагында әниләребез  апа һәм 

җиңгиләребез нәфис бизәкләр белән челтәрләп гаҗәеп дәрәҗәдә нечкәләп эшләнгән 

алтын һәм көмеш “суы” йөгертелгән алкалар чулпылар тагалар беләзекләр йөзек һәм 

балдаклар кияләр иде (Г.Бәширов) 

  

Беренче биремдәге һәр өч төрле эш өчен берәр балл куела. 

Икенче, өченче һәм дүртенче биремнәр  5 балл күләмендә бәяләнә. 

1. Тыныш билгеләрен 1)куеп, җөмләнең схемасын 2)сызыгыз, төрен 3)билгеләгез. 

2. Йөзек сүзен фонетик яктан тикшерегез. 

3. Эшләнгән  сүзен төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерегез. 

4. Яшьтәгеләр, йөгертелгән, белән, һәм  сүзләренә морфологик анализ ясагыз. 

 

 

 


