
Инструкция к тесту

Время, отведенное на выполнение - 45 минут
У вас будет всего одна попытка! Повторно начать тестовую работу нельзя!
После ответов на все вопросы нажмите кнопку "Завершить".

45:00Дистанционный этап олимпиады "Беренсе". Тестовая
работа по башкирскому языку 7 класс. Вариант №2.
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Артыҡ парҙы тап.

1  1 из
20

киң – тар

шәп- көслө

ҡараңғы – яҡты

ҡыйыу – ҡурҡаҡ

Артыҡ һүҙҙе билдәлә.

2  2 из
20

кәпәс

сабата

быйма

ситек

Хатаны тап.

3  3 из
20

күтәрмә

Бөрө

фәнил

фил

«Тау» һүҙенең мәғәнәһенә ҡарамаған яуапты билдәлә.

4  4 из
20

уба

ҡалҡыулыҡ

ҡая

уйпат



Ниндәй һүҙ төшөп ҡалған? Матур ғаилә - …. күрке.

5  5 из
20

ауыл 

ҡала

ил

Атай

Башҡорт теленең нәҙек һуҙынҡылары ниндәй?

6  6 из
20

а, о, у, ы

ә, ө, ү, э (е), и

б, в, г, д

п, ф, к, т

Йәш, зәңгәр, таҡыр. Был һүҙҙәрҙән артыҡлыҡ дәрәжәһе яһалғанда, ниндәй өн ҡулланыла?

7  7 из
20

м

н

п

А

Хаталы яҙылышты тап.

8  8 из
20

2021-се йыл    

3-сө рәт

XX быуат

4-се класс



Тамырҙаш һүҙҙәрҙе күрһәт.

9  9 из
20

ҡартатай, ҡараш   

ҡарлуғас, ҡармаҡ  

ҡарау, ҡараш           

ҡарсыҡ, ҡармаҡлау

Салбар, бейәләй, күлдәк, яулыҡ.

10  10 из
20

аяҡ кейеме     

эске кейем       

кейем

Туҡыма

Ағиҙел, Һаҡмар, Дим, Еҙем. Былар нимәгә ҡарай?

11  11 из
20

топоним      

гидроним      

синоним  

омоним

Шарт мәғәнәһе ниндәй ялғау менән белдерелә?

12  12 из
20

-са     

-һа       

-лыҡ        

–ҡыс



Лексикография нимәне өйрәнә?

13  13 из
20

дөрөҫ яҙылышты      

терминдарҙы

һүҙлектәрҙе

ерле һөйләштәрҙе

Әйтелеше менән яҙылышы тап килмәгән һүҙҙәрҙе билдәлә.

14  14 из
20

йырсы, аҡҡош  

әбей, ваҡиға   

телсе, кино

ваза, шағир

Йөҙ һүҙенең мәғәнәһен сағылдырмаған яуапты билдәлә.

15  15 из
20

исем 

сифат

ҡылым

Һан

Ҡөҙрәт, дөрөҫ, эскәмйә. Был һүҙҙәр ниндәй төркөмгә ҡарай?

16  16 из
20

диалектизм 

йәнле һөйләү теле һүҙҙәре   

үҙләштерелгән һүҙҙәр     

иҫкергән һүҙҙәр



Йән эйәһе тигән һүҙҙе  тәржемә ит.

17  17 из
20

человек

животное

живая душа        

Домовой

Дөрөҫ яҙылышты тап.

18  18 из
20

космонавҡа

космонавтҡа

космонавтға

Космонавтыға

Алыҫта (1) ҡояш (2) сығышы яғында (3) ямғыр ҙа (4) яуа кеүек. Өтөрҙәр ҡайҙа ҡуйыла?

19  19 из
20

1, 2, 3, 4               

1, 3            

3

2, 4

Күмер көйрәй (1) ямғыр яуа (2) тимәк (3) ерҙә (4) ваҡыт аға.

20  20 из
20

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

1, 3
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