
Олимпиадага әзерләнү өчен минимум
1 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.

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 басымы 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.

7.Хәреф һәм аваз турында төшенчә.  Сузык һәм тартык авазлар.  Калын һәм нечкә сузыклар,

аларны белдергән хәрефләр. Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне чагыштыру, алардагы сузык

авазларның әһәмияте. Е – ё, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре.

8.Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре. Сүз һәм җөмләне аеру.

Җөмләдәге сүзләрне, аларның урнашу тәртибен үзгәртү.



3 сыйныф

1. Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 
Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. 
Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Килеш сораулары. Исемнең тартым белән төрләнеше. 
Исемгә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
2. Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның 
төрле (төс, форма, күләм, характер һ.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның исемгә бәйләнеп 
килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. 
3. Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә
кулланылышы. Берлек һәм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, аларның килеш белән 
төрләнеше. 
4. Фигыль, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? 
сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Аның төрле 
заман формалары (хәзерге, үткән, киләчәк заманнар). Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. 
5. Рәвеш, аның мәгънәсе, сораулары һәм сөйләмдә кулланылышы. 
6. Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. 
7. Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан 
хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр һәм аларны дөрес интонация белән уку, алардан соң 
тыныш билгеләрен кую. 
8. Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында төшенчә. 

4 сыйныф

1.Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү: Исем, Сыйфат, Алмашлык. Фигыль, Рәвеш аларның
мәгънәсе, сораулары һәм сөйләмдә кулланылышы.
2.Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан
хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр һәм аларны дөрес интонация белән уку, алардан соң
тыныш билгеләрен кую.
3.Җөмлә.  Җөмләнең  баш һәм иярчен  кисәкләре  турында  төшенчә.  Сүзтезмәдәге  сүзләр  һәм
җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә ачыклау.
4.Текст.  Текст  билгеләре.  Тексттагы  җөмләләрнең  мәгънә  бердәмлеге.  Текстка  исем  бирү.
Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге (абзац).
5.Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләренең эзлеклелеген
аңлау.
6.Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан
хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр һәм аларны дөрес интонация белән уку, алардан соң
тыныш билгеләрен кую.
7.Җөмлә.  Җөмләнең  баш һәм иярчен  кисәкләре  турында  төшенчә.  Сүзтезмәдәге  сүзләр  һәм
җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә  ачыклау.
8.Теркәгечле һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу һәм мөстәкыйль төзү. Тиңдәш
кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе.
9.Гади һәм кушма җөмләләрне аеру.
10.Халык авыз ижатын барлау.



5 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,  аны
аңлату юлларын аңлату. Сүзләрне мәгънәләре, килеп чыгышыннан һәм кулланылышы ягыннан
төркемләү. 
7.Синоним. Антоним. Омоним. 
8.Килеп чыгышы ягыннан татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки һәм алынма сүзләр. Татар
сүзләренең төркемнәре.
9.Куллану  активлыгы буенча  сүзлек  составы:  искергән  һәм тарихи  сүзләр.  Искергән  сүзләр
турында төшенчә. Яңа сүзләр (неологизмнар). 
10.Фразеологизмнар. Фразеологик әйтелмәләрне сөйләмдә куллану. 
11.Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләренең эзлеклелеген
аңлау.
12.Сүзнең тамыры һәм кушымчалар. Сүзнең мәгънәле кисәкләргә бүленеше.

6 сыйныф

1. Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 
Исемнәрнең сораулары. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Ялгызлык һәм
уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Исемнәрнең 
килеш белән төрләнеше. Килеш сораулары. Исемнең тартым белән төрләнеше. Исемгә 
морфологик анализ ясау.
2. Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның 
төрле (төс, форма, күләм, характер һ.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның исемгә бәйләнеп 
килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 
3.Сан төркемчәләре. Төп сан, аның мәгънәсе, кулланылышы. Сан төркемчәләре, төп сан, аның 
мәгънәсе, кулланылышын өйрәнү ,Төп сан, аның мәгънәсе, кулланылышы, Тәртип саны һәм 
аның мәгънәсе, кулланылышын өйрәнү, бүлем саны мәгънәсе, кулланылышы ,чама саны 
мәгънәсе, кулланылышы ,җыю саны, мәгънәсе, кулланылышы, өлеш саны, мәгънәсе, 
кулланылышы турында өйрәнү.Саннарның җөмләдә кулланылышы. Саннарның нинди җөмлә 
кисәге булып килүен ачыклау. Санга морфологик анализ ясау.
4. Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә
кулланылышы. Берлек һәм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, аларның килеш белән 
төрләнеше. 
5. Фигыль, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? 
сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Аның төрле 
заман формалары (хәзерге, үткән, киләчәк заманнар). Фигыльнең  барлыкта һәм юклыкта килүе.
Фигыльгә морфологик анализ ясау. 
6. Рәвеш, аның мәгънәсе, сораулары һәм сөйләмдә кулланылышы. 
7. Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. 



8. Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 
9. Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан 
хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр һәм аларны дөрес интонация белән уку, алардан соң 
тыныш билгеләрен кую. 
10. Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында төшенчә. Сүзтезмәдәге сүзләр һәм 
җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә ачыклау. 



Татар төркемнəре өчен (для татарских групп):

1 класс: 

1. Үзеңнең гаилəң турында татарча  сөйлə.

2.Табигать турында  бер татар шагыйренең шигырен сəнгатьле сөйлə.

2 класс: 

1. Якын дустың турында сөйлə.

2. Сəламəтлек турында 5 мəкаль əйтегез.

3 класс:

1. Табигатьне саклау, аны яшəртү турында сөйлə.

2. Туган ил, туган тел  турында 5 мəкаль əйтегез.

4 класс: 

1. Татарстанда урнашкан берəр шəһəр турында сөйлə (Казаннан кала).

2. Казан турында бер татар шагыйренең шигырен татарча сəнгатьле сөйлə.

5 класс: 

1. Татар халык авыз иҗаты турында сөйлəгез.

2. Габдулла Тукайның бер  шигырен татарча сəнгатьле   сөйлə (“Туган тел”дəн башка).

6 класс: 

1. Яраткан язучың турында сөйлə.

2. Муса Җəлилнең бер шигырен  татарча сəнгатьле  сөйлə.


