
Татар телендә гомуми белем бирү оешмаларында укучы балалар өчен 

татар теленнән республика олимпиадасының 

муниципаль туры биремнәре 

2021-2022 нче уку елы 

9 нчы сыйныф 

 
Үткәрү вакыты – 180 минут  

Максималь балл – 43 

 

I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез. 

1. Татар телендә ничә сузык аваз бар? (1 балл) 

а) 12 

ә) 9 

б) 6 

в) 5 

 

2. Трифтонг булган сүзне билгеләгез. (1 балл) 

а) йолдыз 

ә) тау 

б) яулык 

в) бабай 

 

3. Саңгырау тартыклар гына булган сүзне билгеләгез. (1 балл) 

 а) якты 

ә) хәреф 

 б) болын 

 в) чәчәк 

 

4. Мәкальнең дәвамын билгеләгез. (1 балл) 

 Бу көнге эшен иртәгә калдырган кешенең             

а) бер кат эшләп күрсәт. 

 ә) кыю эшкә йөрәк бар. 

 б) эше һич бетмәс. 



 в) бетерә бел. 

 

5. Йомык тартыкларны билгеләгез. (1 балл)  

а) [т] 

 ә) [н] 

 б) [г] 

 в) [ғ] 

 

6. Мәкальдән ярымйомык тартыклар гына булган сүзне табып языгыз.  

    (1 балл) 

Аннан-моннан эшләсәң,  яңадан эшләрсең. 

______________  

 

7. Ирен-ирен тартыгын билгеләгез. (1 балл)   

 а) [м] 

 ә) [к] 

 б) [в] 

 в) [й] 

 

8. Тулы редукция күзәтелгән сүзне билгеләгез. (1 балл) 

а) сеңел 

ә) авыру 

б) борыны 

в) холкы 

 

9. кашыгаяк сүзенең әдәби телдәге синонимын билгеләгез. (1 балл)  

а) аяк 

ә) савыт-саба 

б) кашык 

в) бөҗәк 



 

10. Архаизмны билгеләгез. (1 балл)  

а)  солтан 

ә) чабата 

б) сала 

в) алпавыт  

II. Теоретик бирем. (4 балл) 

 Неологизмнар турында языгыз (нинди сүзләр, ни өчен барлыкка 

киләләр һ. б.). 5-6 мисал китерегез (4 балл: 1 балл кагыйдә өчен, 0,5 әр балл 

мисалларга) 

 

III. Гамәли-иҗади бирем. (29 балл) 

          Туган телемә 

Асыл сүзләреңне, туган телем, 

Биреп торчы миңа азга гына. 

Бөтенләйгә түгел – вакытлыча, 

Тик җитәрлек гомер азагыма. 

 

Синнән алган һәрбер сүземне мин 

Күз карасы кебек саклар идем. 

Ул сүзләрнең затлыларын сайлап, 

Дога итеп кенә ятлар идем. 

 

Ул сүзләрем җырларга әйләнгәч, 

Мин кайтарып сиңа бирәчәкмен. 

Исраф булмас ул сүзләрең миндә, 

Җыры булыр алар киләчәкнең. 

 

Әйтә алмыйм әле: ул сүзләрдән 

Аз булса да дөнья үзгәрерме? 



Тик югалтмам, туган телем, синнән 

Алып торган асыл сүзләремне. 

                                    Р. Миңнуллин 

 

 1. затлы сүзенә фонетик һәм лексик анализ ясагыз. (10 балл) 

 2. Тексттан фразеологизмны табып, мәгънәсен аңлатыгыз. (2 балл) 

 3. Сүзләрем, бирәчәкмен, асыл сүзләренә морфологик анализ ясагыз. (6 

балл) 

 4. Исраф булмас сүзенең синонимын языгыз. (1 балл) 

5. “Туган телемдәге асыл сүзләр” темасына 10 җөмләдән торган 

бәйләнешле текст төзеп языгыз. (10 балл) 


