
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 8 класс. Вариант №1.
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Өн һәм хәреф һаны ҡайһы юлда тап килә?

1  1 из
20

ямғыр, йәй, саф, болот

ҡар, мамыҡ, ынйы, аяҙ

япраҡ, һары, алтын, уңыш

йәм, дәрт, йәшел, бөрө

Ҡайһы рәттәге хәрефтәр ике өндө белдерә?

2  2 из
20

е, ю, и, ө, у

е, ю, я

у, а, о, ү, э

ю, е, и, ә, я

Юлдан юлға күсереүҙең дөрөҫ осрағын билдәләгеҙ.

3  3 из
20

а-уыл, са-ма-уыр, өйәң-ке, ашъ-яу-лыҡ

ауыл, са-ма-уыр, өйәң-ке, ашъ-яу-лыҡ

ауыл, са-ма-у-ыр, өйәң-ке, ашъ-я-улыҡ

а-уыл, са-ма-уыр, ө-йәң-ке, ашъ-яу-лыҡ

Ҡайһы рәттәге һүҙҙәрҙең барыһында ла { w} өнө әйтелә?

4  4 из
20

дауыл, выждан, революция, вәғәҙә

валсыҡ, Ватан, Вәли, васыят

ваҡыт, вагон, автор, тау

вайымһыҙ, коллектив, тауыҡ, ваҡ



Нимә ул лексика?

5  5 из
20

телдәге бөтә һүҙҙәрҙең йыйылмаһы

һүҙҙәрҙең дөрөҫ әйтелеше

һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы

Тел ғилеменең һүҙбәйләнештәрен өйрәнеүсе бүлеге

Күп мәғәнәле һүҙҙе билдәләгеҙ.

6  6 из
20

һабын

баш

ҡағыҙ

сәғәт

Ҡайһы юлда «бәләкәй» һүҙенең антонимдары бирелгән?

7  7 из
20

Дәү, өлкән, ваҡ

эре, кесе, күп

аҙ, оло, кинйә

ҙур, оло, эре

Фразеологик берәмекте табығыҙ.

8  8 из
20

тимер юл

донъя көтөү

ағалы-ҡустылы

арыш сәсеү



Ҡайһы һүҙҙә ҡалын айырыу билдәһе яҙыла?

9  9 из
20

көн...яҡ      

ар...яҡ   

бир...яҡ   

Гөл...емеш

Ҡушма исемде табығыҙ.

10  10 из
20

умартасы

ҡаҙанға

кәңәшмә

үҙҡиммәт

Кем? Һорауына яуап булған һүҙҙәр төркөмөн билдәләгеҙ.

11  11 из
20

атай, ат, ҡуян

эт, суртан, Марат

Рәмил, игенсе, балта оҫтаһы

Дамир, айыу, бөркөт

Ҡайһы сифат һыҙыҡса аша яҙыла?

12  12 из
20

ҡуйы ҡыҙыл        

алтын һаплы      

йәшкелт

ҡап ҡара



Ҡайһы һандың яҙылышы дөрөҫ түгел?

13  13 из
20

7-се рәт  

1998 йыл 

XX-се быуат   

2002 йылдың 7 октябре

«Ул» алмашының төшөм килеш формаһын күрһәтегеҙ.

14  14 из
20

уға

уны

унан

унда

Ҡайһы төркөмдәге бөтә һүҙҙәр ҙә исемдәрҙең эйәлек    категорияһында бирелгән?

15  15 из
20

дәфтәрем, һинең дәфтәр, дәфтәр минеке

дәфтәрҙең, һинең дәфтәрҙәр, дәфтәрҙәр минеке

Китап һинеке, минең китап, китапҡа

Түбәндәге дүрт юллыҡ ниндәй йырҙан алынған?

               Ҡара ғына ла урман ҡая бите,
               Шаулайҙыр ҙа кисен, ел саҡта.
               Ташҡайҙарға соҡоп, яҙҙым ҡарғыш,
                Ейәндәрем уҡыр бер саҡта.

16  16 из
20

“Урал”

“Эскадрон”

«Тәфтиләү»

«Буранбай»



1831-1895 йылдарҙа йәшәгән билдәле мәғрифәтсене билдәләгеҙ.

17  17 из
20

Ризаитдин Фәхретдинов

Мифтахетдин Аҡмулла

Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев

Сафуан Яҡшығолов

Йәмил, Оксана - ҡайһы әҫәрҙең төп геройҙары? Авторы кем?

18  18 из
20

М. Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесынан

З. Бейешеваның «Дуҫ булайыҡ» повесынан

М. Кәримдең «Беҙҙең өйҙөң йәме» повесы

М. Кәримдең «Өс таған» повесынан

Түбәндәге дүрт юллыҡтың авторын билдәләгеҙ.

                 Салауат нисә йәшендә,
                 Йәшел ҡамсат бүрке башында.
                 Салауаттың йәшен һораһағыҙ,
                 Егерме лә ике йәшендә.

19  19 из
20

халыҡ йыры

Рәми Ғарипов

Баязит Бикбай

Мостай Кәрим

“Икенсе әрме”, “Азамат” йырҙары йөкмәкеһе буйынса ниндәй төркөмгә ҡарай?

20  20 из
20

кантондар, түрәләр тураһында

халыҡтың тормошо, көнкүреше

ҡатын-ҡыҙҙарҙың бәхетһеҙ яҙмышы

тарихи
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