
              Олимпиада   “ШАНС”, көҙгө сессия 

 

Башҡорт теле, 5 класс 

 

1.Нимә ул антоним? Миҫалдар килтерегеҙ. 

2.Ҡояш һүҙенә фонетик анализ яһағыҙ. 

3.Әсәй, икмәк һүҙҙәрен килеш менән үҙгәртегеҙ. 

4.Һөйлә, бир ҡылымдарын зат менән үҙгәртегеҙ. 

5.Тәҡдим ителгән темаларҙың береһенә инша яҙығыҙ. 

1.Минең әсәйем. 

2.Иң яратҡан байрам. 

3.Минең яратҡан уҡытыусым. 

 

  Башҡорт әҙәбиәте, 5 класс 

1.Тел тураһында ниндәй шиғырҙар беләһегеҙ?Авторҙары кемдәр? 

2.Башҡортостандың халыҡ шағирҙарын һәм яҙыусыларын һанап сығығыҙ. 

3.Нимә ул тасуирлау?Миҫал килтерегеҙ. 

4.Башҡортостан Республикаһының дәүләт символдарын яҙ. 

5.Тағы килде тыуған яҡҡа, 

Көтөп алған ҡунаҡ төҫлө, 

Хеҙмәт, бәхет, муллыҡ мәле- 

Ураҡ өҫтө, ураҡ өҫтө! Шиғыр юлдарының авторын һәм исемен яҙығыҙ. 

   

Башҡорт теле ,6 класс 

1. Һүҙбәйләнештәрҙә эйәртеүсе һәм эйәреүсе һүҙҙәрҙе билдәләргә.Эйәртеүсе 

һүҙҙән эйәреүсе һүҙгә һорау ҡуйырға: 

   ҡышҡы урман, йылға балығы, тәҙрәнән ҡарау, өс ай, милли көй, бөгөн 

ҡайтты. 

2. Бирелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ тәртиптә урынлаштырып һөйләм төҙөгөҙ: 

урманға,көҙ көнө,мин, йыйырға,ғәҙәтемсә,урманға,бер ваҡыт, сәтләүек, 

барҙым. Был юлдар кемдең ниндәй әҫәренән алынған? 

3.Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре тураһында яҙығыҙ. 

4.Онот, кей, күр ҡылымдарынан киләсәк замандың барлыҡ һәм юҡлыҡ 

формаларын яһағыҙ. 

5.Һүҙҙәрҙе бәйләү һәм ҡушыу юлы менән яһалған исемдәргә 5-шәр миҫал 

яҙығыҙ. 

  

Башҡорт әҙәбиәте, 6 класс . 

  

1.Туған тел тураһында 5 мәҡәл яҙ. 

2.З.Биишева ҡайҙа һәм ҡасан тыуған?.Әҫәрҙәрен һанап сыҡ. 

3.Өҙөк кемдең ниндәй әҫәренән? 

                        Ерҙә кеше йәшәй икән 

                        Теле лә йәшәй 

                        Телен асҡанда һәр бала 

                        Әйтәсәк:”Әсәй!”. 



4.Бәйет жанры тураһында яҙығыҙ.Ниндәй бәйеттәр беләһегеҙ? 

5.С.Юлаев тураһында яҙылған әҫәрҙәрҙе һанап сығығыҙ. Кем ул Салауат 

Юлаев? 

  

                    Башҡорт мәктәптәренең 7-се класс уҡыусылары өсөн 

башҡорт теленән олимпиада һорауҙары 

 

1. Түбәндәге фразеологизмдарҙы бер һүҙ менән генә аңлатығыҙ: айыу майы 

һөртөү, табан ялтыратыу, ауыҙ ҡолаҡҡа етеү, теш тешкә теймәү. 

2.  Эйәртеүле бәйләнеш юлы менән яһалған һүҙбәйләнештәрҙең төрҙәрен 

һанап сыҡ. Миҫалдар яҙ. 

3.  Ниндәй үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен беләһең, миҫалдар килтер. 

4. Түбәндәге һүҙҙәр нимәне белдерә?  

    Ай-һай, эй,  уф-ф-ф, ура. Бер ҡушма һөйләм уйлап яҙ. 

5. Бер һәм ике составлы һөйләмдәрҙең төрөн билдәлә: 

    а ) Таң ата. 

    б ) Бөтә ҡаланы йороп сыҡты. 

    в ) Ямғыр. Ләйсән ямғыр. 

    г ) Дүртөйлө ауылы йоҡонан уяна. 

 

 

 

 

Башҡорт мәктәптәренең 7-се класс уҡыусылары өсөн 

                   туған әҙәбиәтенән олимпиада һорауҙары 

 

1.  “Аттылар уны. Үҙенекеләр атты. Үҙенекеләрме икән?!” Ниндәй әҫәр 

хаҡында һүҙ бара? Авторы кем? Әҫәр кем тураһында? 

2.  З. Биишеваның “Дуҫ булайыҡ” повесындағы төп геройҙар. 

3. Нимә ул рифма? Үҙеңдең фекереңде миҫал менән иҫбатла. 

4. Түбәндәге картиналарҙың авторын билдәлә: “Алтын көҙ”, “Салауат йорто”, 

“Буйһонмаҫ ихтыяр”. 

5. Алдар Иҫәнгилдиндың батырлыҡтары тураһында кемдең  әҫәре аша 

беләбеҙ? 

 

Тбәндәге темаларҙың береһенә инша яҙырға. 

1. Тыуған ерем – алтын бишегем. 

2. Һис бирмәгән башҡорт Уралын. 

 

8-се класс уҡыусылары өсөн 

башҡорт теленән олимпиада һорауҙары 

 

 



1. Ниндәй эйәрсән һөйләм төрҙәрен беләһегеҙ? Һанап сығығыҙ. Бирелгән 

һөйләмдә эйәрсән һөйләм төрөн әйтегеҙ: Һеҙгә теләгем шундай: һәр ерҙә 

кеше булып ҡалығыҙ. 

2. ”Өйҙәрҙе” һүҙенә фонетик анализ. 

3. Эйә менән хәбәр араһында ниндәй осраҡтарҙа һыҙыҡ ҡуйыла?   Миҫалдар 

килтерегеҙ. 

4. Интонация яғынан һөйләмдәр ниндәй төрҙәрҙә бүленә? Миҫалдар      

килтерегеҙ 

5. Ниндәй һөйләмдәр ҡушма һөйләм  тип атала? Ҡушма һөйләмдәр ниндәй 

төрҙәргә бүленә? Миҫалдар килтерегеҙ 

6. Түбәндәге һөйләмгә синтаксик анализ яһағыҙ.Ҡараһаҡал – Башҡортостан 

тарихындағы  атаҡлы шәхес. 

7. Тағы күкрәп яҙҙар килде ерҙәр йәшәрҙе һыуҙар ташты болондар сәскәләргә 

күмелде һөйләмендә ниндәй тыныш билдәләре ҡуйыла? 

 

                                         8-се класс уҡыусылары өсөн  

туған әҙәбиәтенән олимпиада һорауҙары 

 

 

1. «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» әҫәренең жанрын әйтегеҙ. Уның авторы кем? 

Һөнәрсе менән Өйрәнсек образдарына ҡыҫҡаса сығыштырмаса 

характеристика бирегеҙ. 

2.“Башҡортлоҡ” шиғырының авторы кем? Ул әҫәрҙә ниндәй идея 

сағылдырылған? 

3. Тел тураһында  5 мәҡәл яҙығыҙ. 

4.”Ҡаһым түрә” драмаһының авторы кем? Төп темаһын билдәләгеҙ. 

5. Батырҙар тураһында ниндәй ҡобайырҙар беләһең? 

6. Түбәндәге өҙөк ниндәй әҫәрҙән ; 

Килмәк абыҙ был һүҙҙәрен ауылдарға, йәйләүҙәргә барып һөйләй ине.Уның 

яуға сығырға өндәй башлағанына байтаҡ ваҡыт үтте. Ҡарҙар иреп, һыуҙар 

һыуға ҡушылды, йырғанаҡтар ярылды.Ағиҙелдә боҙ китте. 

7. Салауат Юлаев тураһында ниндәй әҫәрҙәр беләһегеҙ?авторҙарын 

билдәләгеҙ. 

                   

 

 

                         Башҡорт мәктәптәренең 9-сы класс уҡыусылары өсөн 

башҡорт теленән олимпиада һорауҙары 

1.  Өлкән сержант, йәғни беҙҙең командир, миңә күҙ төшөрөп алды. 

     а ) Тыныш билдәләренең ҡуйылышын аңлат; 

     б ) Һөйләмгә тулы синтаксик анализ яһа. 

2.  Түбәндәге һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатығыҙ, эйәреүсе һүҙ 

эйәртеүсе    һүҙгә ниндәй юлдар менән бәйләнгән? Ике яр ҙа аҡ томанға 

күмелде. 

3.  Бер составлы ниндәй һөйләмдәр бар? Миҫалдар яҙығыҙ. 

4.  Тура  һәм ситләтелгән телмәр. Миҫалдар килтерегеҙ. 



5.  Башҡорт теленең функциональ стилдәрен һанап сыҡ. 

 

Башҡорт мәктәптәренең 9-сы класс уҡыусылары өсөн 

                   туған әҙәбиәтенән олимпиада һорауҙары                                                             

1. Башҡортостандың халыҡ шағирҙарын һәм яҙыусылырын һанап сыҡ. 

2. Түбәндәге юлдар ниндәй әҫәрҙәрҙән алынған:  

       а ) Ирмен тигән ир-батыр 

            Тыуған илен һөйөр ул. 

            Ил ҡайғыһын ҡайғы итеп, 

            Иле өсөн көйөр ул… 

       б ) Баланың ниһен маҡтайһың- 

            Атаның телен алмаған, 

            Ҡыҙҙың ниһен маҡтайһың- 

            Ғәйбәт һүҙҙән ҡалмаған… 

       в ) Ауылға етеп, мәҙрәсә ихатаһына яҡынлағанда: 

            - Беҙҙең абыҙ бөгөн дә күренмәй, берәй яҡҡа китеп барҙымы? – тип                  

     Һоранылар тағы Кинйәгә текләп… 

       г ) Урал! Үҙе Боҙ диңгеҙенең һыуын эсә, 

            Ә ҡойроғо ҡойона Аралда… 

       д ) …Бына, юғарыға табан оҙонсалап, аҡҡош муйынына барып тоташҡан 

йомройраҡ ҡорһағына ҡойроҡто уралта терәп. туҙ баш йылан көршәктән һыу 

эсергә ынтылған… 

3. Түбәндәге картиналарҙың авторын билдәлә: “Ҡариҙел”, “Алтын көҙ”, 

“Зәңгәр күлдәкле ҡыҙ” 

4. Бирелгән төшөнсәләргә билдәләмә бир: легенда, йомаҡ, әкиәт, әйтеш. 

Миҫалдар килтер. 

5. Ниндәй әҫәрҙең прологында Иҙел буйлап пароходта килеүсе шағир, 

архитектор һәм агроном әңгәмәләшә? 

 

Ижади эш.  (әҙәби инша) 

1.Бер телдән дә телем кәм түгел. 

2. Ерен һаҡлаған – илен һаҡлаған. 

 

 


