
БРИ А – 5 класс - орфография (кабатлау)  - 1 нче төргәк (2 вариантта)  – укучы өчен 

 

 

Татар мәктәбендә укучы балаларга 

татар теленнән мәктәп олимпиадасы өчен биремнәр 

5 нче сыйныф                      Үткәрү вакыты 60 минут  

максималь балл - 35 

1.Сүз төркемнәрен билгеләгез. 

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле! 

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. (Г.Тукай) 

2.Әйтү максаты буенча җөмләләр 

1) гади һәм кушма; 

2) хикәя, сорау, боеру, тойгылы; 

3) җыйнак һәм җәенке; 

4) бер составлы һәм ике составлы җөмләләргә бүленәләр. 

3.Баш кисәкләр генә булган төркемне билгеләгез. 

1) аергыч, тәмамлык, хәл; 

2) ия, аергыч, хәбәр; 

3) ия, хәбәр; 

4) тәмамлык, хәбәр, аныклагыч. 

4.Калын хәреф белән бирелгән сүз җөмләнең кайсы кисәге булып килә? 

Яман таш җыяр.(Мәкаль) 

1) ия; 

2) хәбәр; 

3) аергыч; 

4) хәл. 

5. Билгеләмәне дәвам итегез: фонетика – ул ... 

1) сүз төркемнәрен өйрәнә торган фән; 

2) телнең сүз байлыгын өйрәнә торган  фән; 

3) телнең авазлар системасын өйрәнә  торган фән; 

4) сүзлекләр төзү белән шөгыльләнә торган фән юнәлеше. 

6.Басым беренче иҗеккә төшкән төркемне билгеләгез. 

1) әйтмә, барма, күрмә; 

 2) сары, кызыл, ак; 

 3) килдек, укыдык, алдык, 

 4) мине, аннан, аларда. 

7. Кайсы рәттәге сүзләрдә аваз һәм хәреф саны туры килми? 

1) мәхәббәт, тарих, китап; 

2) мәкаль, сәгать, шәфкать; 

3) яшьлек; кулъяулык; 

4) тәэмин, тәэсир, мәсьәлә. 

8. Әйтелеш белән язылыш туры килмәгән сүзне табыгыз: 

1) болан; 

2) болын; 

3) чәчәк; 

4) китап. 
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9.Тәкъдим сүзендә  ъ хәрефе нинди билге буларак кулланыла? 

1) аеру билгесе; 

2) нечкәлек билгесе; 

3) калынлык билгесе; 

10. Кайсы төркемдә кушымчалар дөрес ялганган? 

1) урамлар, комлар, моңлар; 

2) урамнар, комнар, моңнар. 

11. Сүзләрнең дөрес язылышын күрсәтегез. 

1) хәтер, хыял, китапханә; 

2) һәтер, һыял, китапһанә; 

3) хәтер, хыйал, китапхәнә; 

12.Кайсы төркемдәге сүзләрнең барысында да ң хәрефе языла? 

1) иртә...ге, тә...кыйть, боры...гы; 

2) чы...; мә...ге; мо...лы; 

3) ә...кәй, кү...ел, кө...чыгыш; 

4) кара...гы, җи...ел, туга...кай. 

 

13. Тамыр сүзләр генә булган төркемне билгеләгез. 

1) һөнәр, һөнәрле; 

2) көрәк, җыр, уй; 

3) һәрвакыт, берьюлы, тирә-юнь; 

4) аваз, сүз, җөмлә. 

 

14. Калын хәреф белән бирелгән сүз кайсы килештә килгән? 

Тел кешене дус итә, 

Бер-берсенә беркетә. (Ш.Маннур) 

1) баш килештә; 

2) иялек килешендә; 

3) урын-вакыт килешендә; 

4) төшем килешендә. 

 

15. Синоним булган төркемне билгеләгез. 

1) бит, чырай; 

2) батыр, куркак; 

3) җылы сүз, җылы су; 

4) алма-алма, бүлмә-бүлмә. 

 

16.”Китап – белем чишмәсе” дигән темага 10-12 җөмләдән торган хикәя языгыз. 

 

 

 

 


