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ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Время выполнения работы – 90 минут 

 

 

Максимальный 

балл 

Номера заданий 
Сумма 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 

2 2 2 2 2 5 5 5 5 10 5 5 5 5 6 4 8 8 86 

Балл                    

Подпись 

проверяющего 
                   

 
Уважаемые юные знатоки! 

Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое задание. 

Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите изменить 

ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Обязательно 

оставьте время на проверку ответов. 

Желаем успеха! 

 

I. Тестлар Барлыгы: 15 

 

1.1 Хаталы сүзне табыгыз. 

А)  алмагач; 

Б)   болот; 

      В)   сабантуй; 

2 б. 

1.2 Җөмләдә эш яки хәлнең билгесен нәрсә белдерә? 

 А) фигыль; 

 Б) сыйфат; 

 В) исем; 

2 б. 

1.3. Исемнәрне билгеләгез 

А) шатлана, белә, чистарта; 

Б) шатлыклы, белемле, чиста; 

В) шатлык, белем, чисталык; 

2 б. 

1.4. Кемнең? Нәрсәнең? сораулары кайсы килешнең? 

А) Баш килеш 

Б) Урын-вакыт килеш 

В) Иялек килеш 

2 б. 

1.5. Кайсы сүз алмашлык? 
А) мәктәп; 

Б) яшел; 

В) алар; 

2 б. 

ШИФР УЧАСТНИКА ТАТ4 - _________ 
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1.6. Фигыльләрне төрләндереп таблицаны төзегез 

Зат Берлек сан Күплек сан 

1 зат Мин бардым, килдем Без                        , 

II зат Син                       , Сез                       , 

III зат Ул                          , Алар                      , 

 
 

5 б. 

II. Часть Барлыгы: 25 

2.1. Рус теленә тәрҗемә (перевод) итегез. 5 б. 

 

 

 

 

 

 Басым – 

 Китапханә - 

 Сүзтезмә - 

 Алмашлык – 

 Табигать – 

 

2.2. Сүзләрне килешләр белән төрләндерегез 5 б. 

Б.к. китап,    үлән 

И.к. 

Ю.к. 

Т.к. 

Ч.к. 

У. в.к. 

2.3. Күп нокталар урынына тиешле хәрефләрне языгыз. 

 

Бол...т, төт...н, күбәл...к, я...рак, рә...мәт, мәкт...п, й...рәк, 

бә...рәм, ук...тучы, кул...яулык. 

 

5 б. 

2.4 Мәкальләрне (пословицы) дәвам итегез  10 б. 

Кем эшләми, шул ...... 

Кешене күзәт (наблюдай) , үзеңне  ..... 

Агач җимеше белән, кеше  .......      белән данлыклы 

Йөз сум акчаң булганчы, йөз ................ булсын 

Тырышкан тапкан, ташка  ....................... каккан 

III. Часть Барлыгы: 20 

3.1. Җөмләләрнең баш кисәкләрен (найти подлежащее и 

сказуемое) табыгыз. 

 

Безнең кызлар аллы – гөлле чәчәкләр җыеп килделәр. 

 

Мин кызыклы китап укыйм. 

 

5 б. 

3.2. Бирелгән сүзләр белән җөмләләр төзегез 

Тырышлык,  яшьлек,  табигать,  дәрес,  бәйрәм 

 

 

 

 

5 б. 
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3.3. Сүзтезмәләрне рус теленә тәрҗемә (перевод) итегез 

Акыллы бала – 

Гүзәл кыз – 

Кызыклы дәрес – 

Матур табигать – 

Тәртипле егет – 

5 б. 

3.4. Татарча атна көннәрен языгыз 5 б. 

Понедельник -                        

Вторник – 

Среда -  

Четверг – 

Пятница – 

Суббота – 

Воскресение –  

 

IY. Часть Барлыгы: 10 

4.1. Терминнарның җавабын языгыз 

 

Капма – каршы сүзләр ...............      дип атала 

Бер мәгънәле сүзләр .....................  дип атала 

Язылышлары бер, мәгънәләре төрле сүзләр  ...............    дип 

атала 

 

6 б. 

4.2. Мәкальнең дөрес җавабын табыгыз 

 

Ахмак (глупый) дустың булганчы, акыллы (умный) 

дошманың булсын. 

А)  лучше иметь глупого врага, чем умного друга; 

Б)  лучше иметь умного врага, чем глупого друга; 

В) лучше не иметь ни умного врага, ни глупого друга; 

 

4 б. 

Y. Татарская литература Барлыгы: 30 

5.1. Табышмакларның (загадки) җавабын языгыз. 

 

8 б 

Яз килсә киенә, 

Көз килсә чишенә.  

(                           ) 

Суда йөзә, күктә оча,  

Җирдә йөри, ит белән 

сыйлый. 

(                   ) 

Ал да, гөл, 

Үзе оча, аны бел. (                           

) 

Җәйнең буе бал җыя, 

Кышнын буе хәл җыя.(                 

)             

5.2 Габдулла Тукайның нинди шигырьләрен беләсез, шуларны 

языгыз 

 

8 б. 
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