
Татар мәктәбендә укучы балаларга 

татар теленнән мәктәп олимпиадасы өчен биремнәр 

7 нче сыйныф                 Үткәрү вакыты 90 минут 

максималь  балл - 43 

1. Билгеләмәне дәвам итегез: синтаксис-  ... 

1) тел белеменең сүз төркемнәрен өйрәнә торган бүлеге; 

2) тел белеменең сөйләм төзелешен өйрәнә торган  бүлеге; 

3) сүзләрнең дөрес язылышын өйрәнә торган бүлеге; 

4) телнең авазлар системасын өйрәнә  торган бүлеге. 

2.Кирәкле сүзләрне куеп языгыз. 

1)  Сүзләр үзара ... һәм ... бәйләнештә була.   

2) ...   бәйләнештәге сүзләр тигез хокуклы була. 

3) ...   бәйләнештәге сүзләр бер-берсенә буйсынып килә. 

4)  ... бәйләнеш сөйләм барлыкка китерә. 

3.Тезүле бәйләнештәге сүзләр булган җөмләне билгеләгез. 

1) Бакчада алма, чия, карлыган өлгерде. 

2) Укучылар кызыклы китап укыйлар. 

3) Абыем әниемә роза(гөлчәчәк) бүләк итте. 

4.Ияртүле бәйләнеш түбәндәге чаралар ярдәмендә барлыкка килә: 

1) санау интонациясе, каршы кую интонациясе, тезүче теркәгечләр; 

2) санау интонациясе, килеш кушымчасы; 

3) килеш кушымчасы, бәйлек, сүз тәртибе. 

5.Сүзтезмәләр булган төркемчәне күрсәтегез. 

1) каен җиләге, кыр казы, рәхим итегез; 

2) синең өчен, урман аша, илең турында; 

3) ил өчен көрәшә, яраткан җыры, тиз йөгерә. 

6. Әйтү максаты буенча җөмләләр 

1) җәенке һәм җыйнак; 

2) хикәя, сорау, боерык; 

3) бер составлы һәм ике составлы; 

4) тулы һәм ким җөмләләргә бүленәләр. 

7.Киләчәк заман сыйфат фигыльнең беренче төре боерык фигыльгә 

1) -ар, -әр, -ыр, -ер, -р кушымчалары ялганып ясала; 

2) -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк кушымчалары ялганып ясала; 

3) -асы, -әсе, -ыйсы, -исе  кушымчалары ялганып ясала. 

8. Инфинитивның юклык формасы кайсы кушымча ярдәмендә ясала? 

1)  -ма/ -мә,  -мый/-ми; 

2)  -лар/-ләр, -нар/-нәр; 

3)  -ды/-де, -ты/-те; 

4)  -маска/-мәскә. 

9.Бирелгән рәвешләрнең төркемчәләрен билгеләгез. 

Тиз,  әкрен, аюдай, татарча, аз, шактый, бүген, соң, ары, югырыда, юри, юктан  гына, 

бераз, аста, юкка, быел, батырларча, күп, аягүрә. 

10. Бирелгән җөмләдән сүзтезмәләрне аерып чыгарыгыз. 

Таңга таба күл өстеннән куе томан күтәрелде. 

11. Бәйлек һәм теркәгечләрне ике төркемгә аерып языгыз. 

Кебек, сыман, гүя, я, яки, белән, чөнки, тик, һәм, хәтле, тикле, тагын, аша, тыш, вә, фәкать, 

әйтерсең, аркылы, турында, яисә.   

12. Җөмләдәге исемнәрне табып, морфологик анализ ясагыз.  

Акылы үткен кеше теленнән билгеле.  

13.”Тел байлыгы бай итәр - тел юклыгы юк итәр” мәкален ничек аңлыйсыз? 18-20 

җөмләдән торган инша  языгыз. 


