
Олимпиадага әзерләнү өчен минимум

1 сыйныф

1.Татар алфавиты.
2.Татарстан шәһәрләре. Татарстан районнары
3.Хайваннар һәм кош-кортларның татарча атамаларын белү
4.Яшелчәләр һәм җиләк җимешләрнең татарча атамалары
5.Төсләрнең татарча атамалары
6.Саннарның  татарча атамалары
7.Татар халык әкиятләренең исемнәрен, авторларын, геройларын белү

2 сыйныф

1. Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. Сүздәге 
авазларның санын һәм эзлеклелеген билгеләү. Бер яки берничә аваз белән аерыла торган 
сүзләрне чагыштыру.
2. Сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны, басымлы һәм басымсыз 
сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартык авазларны аеру.
3. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү.
4. Татар алфавитын, андагы хәрефләрнең урнашу тәртибен белү, сүзләрне алфавит 
тәртибендә урнаштыру һәм кирәкле мәгълүматны эзләп табу.
5. Сүзләргә фонетик-график (аваз-хәреф) анализы ясау
6. Дәрестә, мәктәптә, тормыш-көнкүрештә, төрле яшьтәге таныш яки таныш булмаган 
кешеләр белән телдән аралашканда, тел берәмлекләрен урынлы файдалану,

3 сыйныф

1. “Фонетика, графика һәм орфоэпия” бүлекләре буенча

Калын һәм нечкә сузыкларны аеру, татар телендәге басымын дөрес куеп әйтү (уку).
Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру; ъ һәм ь хәрефләре булган сүзләрне дөрес уку 
һәм язу (кулъяулык, көньяк); я, ю, е хәрефләрен дөрес язу.
Сүзләрдәге авазлар һәм хәрефләрне аеру, аларның санын һәм төрләрен күрсәтү. Сөйләмдә 
татар әдәби теленә хас булган  орфоэпик нормаларны үтәү.
2.“Сүз төзелеше” бүлеге буенча
Сүзләрнең тамырын һәм кушымчасын билгеләү, тамырдаш сүзләр, кушма һәм парлы 
сүзләрне табу.
Мәгънәсен ачыкларга кирәк булган сүзләрне сүзлектән табып әйтү (күрсәтү).
3.“Морфология” бүлеге буенча
Сүз төркемнәреннән исем, фигыль һәм сыйфатларның мәгънәләрен аңлап, җөмлә эченнән 
табу. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формаларын аеру, фигыльләрнең юклык һәм 
заман кушымчаларын билгеләү, сыйфатланмышны табу, аның сыйфат белән бәйләнешен 
күзәтү. Өйрәнелә торган сүз төркемнәре кергән мәкаль-әйтем, табышмакларны ятлау 
(әйтү) һәм аларны язу.
4.“Синтаксис” бүлеге буенча



Җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү, аларның урнашу тәртибен күзәтү. Җөмлә кисәкләре 
һәм сүз төркемнәре дигән төшенчәләрне аеру.

4 сыйныф

1.Сүз

Әйтелеш һәм мәгънә бердәмлеге буларак сүз, аның туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 
Синонимнар, омонимнар һәм антонимнар. Сүзлекләр.
2.Сүз төзелеше һәм ясалышы
Сүзнең нигезе һәм аның төрләре.
Кушымчлар. Татар һәм рус телләрендә сүзләргә кушымчаларның ялгану тәртибе.
3.Морфология
Исем турында өйрәнгәннәрне искә төшерү. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр. Исемнәрнең
килеш белән төрләнүе турында мәгълүмат бирү.
Сыйфат турында белгәннәрне искә төшерү һәм ныгыту. Синоним һәм антоним 
сыйфатлар. Аларны сөйләмдә дөрес куллану. Сыйфатларның җөмләдәге роле. Татар 
телендә сыйфат белән сыйфатланмышның бәйләнеше.
Сан. Аның мәгънәсе, сораулары, сөйләмдә дөрес куллану. Сан белән саналмышның 
бәйләнеше. Микъдар саннары.
Алмашлык. Зат алмашлыклары. Аларның мәгънәсе, килеш белән төрләнеше.
Фигыль турында өйрәнгәннәрне искә төшерү, аның заманнары. Хәзерге заман хикәя 
фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше, аларның сөйләмдә дөрес кулланылышы. Рус 
телендәге фигыльләрнең заманнары һәм зат-сан белән төрләнешендәге үзенчәлекләр.
4.Синтаксис
Өйрәнелгән сүз төркемнәрен  кулланып, сүзтезмә һәм җөмләләр төзү, аларны сөйләмдә 
дөрес куллану.
Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләр. 
Җөмләнең баш кисәкләрен билгели белү.
Аергыч турында мәгълүмат бирү, аларны сөйләмдә дөрес куллану. Русча җөмләләрне 
татарчага тәрҗемә итү.
Татар телендә җөмләдәге сүз тәртибе  (ия белән хәбәрнең, аергыч белән аерылмышның 
урыннары).

5 сыйныф

1.“Фонетика, графика һәм орфоэпия” бүлекләре буенча
Аваз һәм хәреф арасындагы аерманы аңлау, өйрәнгән күләмдә авазларга характеристика 
бирү, алфавиттагы хәрефләрнең урынын белү, аны гамәли эштә куллану. Сузык авазлар 
һәм хәрефләр. Калын һәм нечкә сузыклар, аларны дөрес әйтү. Сузык авазларны белдерә 
торган хәрефләрнең дөрес язылышы.
Татар һәм рус телләрендә  [а], [э], [о], [ө], [ы]  авазларның әйтелеше, бу сузыкларны 
белдерә торган хәрефләрнең дөрес язылышы. Тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау 
тартыклар. [w], [гъ], [къ], [х], [ч] тартыкларын дөрес әйтү, аларны белдерә торган 
хәрефләрнең дөрес язылышы. Татар теленең үзенчәлекле тартыклары [җ], [ң], [һ].
2.Сүз
Әйтелеш һәм мәгънә бердәмлеге буларак сүз, аның туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 
Сүзләрне иҗекләргә бүлү.



Сүз тамыры. Сүз ясагыч кушымчалар,тамырдаш сүзләр, кушма һәм парлы сүзләр. 
Синонимнар, омонимнар һәм антонимнар.
3.“Сүз төзелеше” бүлеге буенча
Кушымчлар.Сүзләрнең тамырын һәм кушымчасын билгеләү, тамырдаш сүзләр, кушма 
һәм парлы сүзләрне табу.
4.“Морфология” бүлеге буенча
Сүз төркемнәреннән исем, фигыль һәм сыйфатларның мәгънәләрен аңлап, җөмлә эченнән 
табу. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формаларын аеру, фигыльләрнең юклык һәм 
заман кушымчаларын билгеләү, сыйфатланмышны табу, аның сыйфат белән бәйләнешен 
күзәтү.
5.“Синтаксис” бүлеге буенча
Җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү, аларның урнашу тәртибен күзәтү. Җөмлә кисәкләре 
һәм сүз төркемнәре дигән төшенчәләрне аеру.

6 сыйныф

1.Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Татар телендә сузык һәм артык 
авазлар. Сингармонизм законы: рәт һәм ирен гармониясе.
2.Тартык авазлар классификациясе. [къ], [к] һәм[гъ], [г] тартык авазлары. [һ] һәм[х] 
тартык авазлары. [w] һәм[в] тартык авазлары. [н] һәм[ң] тартык авазлары. [ʼ] (һәмзә) 
тартыгы.
3.Татар телендә иҗек, иҗек калыплары.Сүзләрне юлдан-юлгакүчерү. Сүз басымы. 
Интонация.
4.Сузык аваз хәрефләре. О, ө, е, э хәрефләренең дөрес язылышы. Икешәр аваз 
кушылмасын белдергән е, ю, я, хәрефләренең дөрес язылышы.
5.Тартык аваз хәрефләре.ъ һәм ь хәрефләренең дөрес язылышы.
6.Лексикология. Лексика һәм лексикология турында төшенчә. Сүзнең лексик мәгънәсе, 
анны аңлату юлларын аңлату.
7.Синоним. Антоним. Омоним.
8.Фразеологизмнар. Фразеологик әйтелмәләрне сөйләмдә куллану.
9.Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләренең 
эзлеклелеген аңлау.
10.Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.
11. Сүз төркемнәре.

Татар  төркемнәре  өчен  темалар (темы  устного  тура  для  татарских
групп):

1. Укучы нинди булырга тиеш?
2. Алтын көз турында сөйләгез.

2 класс: 
1. Мәктәптә булган бер хәлне сөйләгез.
2. Әти-әнигә багышланган шигырьне сәнгатьле сөйләгез.



3 класс:
1. Бу китапны һәркем укырга тиеш.
2. Туган ил, туган тел  турында 5 мәкаль әйтегез.

4 класс: 
1. Минем яраткан шәһәрем (авылым).
2. Казанның истәлекле урыннары.

5 класс: 
1. Татар халык бизәкләре турында сөйләгез.
2. Киләчәктә нинди һөнәр сайларга уйлыйсыз?

6 класс: 
1. “Балык сусыз, кеше дуссыз тора алмый” ди татар халык мәкале. Шушы
мәкальгә бәйле фикерләрегезне әйтегез.
2. Татарстанның хәзерге чордагы күренекле  кешеләре  турында  сөйләгез.
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