V-VIII кластар өсөн башҡорт әҙәбиәтенән
интернет-олимпиада һорауҙары
1. 1812-1814 йылдарҙағы Ватан һуғышы осоронда
араһынан сыҡҡан иң күренекле сәрдар кем?

башҡорттар

2. 1812 йылғы Ватан һуғышы тураһында һөйләнә килгән риүәйәт һәм
легендалар башҡорт әҙәбиәтенә лә йоғонто яһаны. Ошо темаға
арналған әҙәби әҫәрҙәрҙе атағыҙ.
3. “Ҡаһым түрә фарман биргән саҡта,
… ҡулында булыр ҡурайы”.
Күп нөктәләр урынына кәрәкле һүҙҙе ҡуйығыҙ. Ни өсөн шул һүҙ
торорға тейеш икәнен аңлатығыҙ. Мәғәнәһе?
4. Һуғышҡа китеүсе башҡорт ғәскәрҙәрен ҡайһы сәсән оҙатып ҡалған?
Ул сәсән тураһында нимә беләһегеҙ?
5. “Төньяҡ амурҙары” романын кем яҙған? Ошо исемдә тағы ниндәй
сәнғәт әҫәре бар?
6. 1812 йылғы Ватан һуғышы батыры Ҡаһым түрә хәҙерге
Башҡортостандың ҡайһы районында (ауылында) тыуып үҫкән?
7. 1812 йылғы Ватан һуғышында ҡатнашҡан бер башҡорт тарханы һәм
уның ҡатыны хаҡында ҡайһы рус яҙыусыһы ниндәй әҫәрен яҙған?
8. Ватан Һуғышының 100 йыллығына арнап яҙылған драманың авторы
кем? Драма нисек аталған?
9. Мәскәүҙе азат итеү өсөн барған һуғыштар ҡайһы башҡорт халыҡ
йырында сағылыш тапҡан?
10. Ата-бабаларҙың ҡанын һулап
Үҫкән сауҡаларҙан уҡ юндыҡ,тип ҡайһы йырҙа әйтелгән? Ул рәсми булмаған милли
гимныбыҙҙың ниндәй һүҙҙәрен хәтерләтә?
11. 1812 йылғы Ватан һуғышы осоронда ил башында ниндәй батша
торған?
12. 1812 йылғы Ватан һуғышы темаһын сағылдырған ниндәй легенда
һәм риүәйәттәр беләһегеҙ?
13. Легенда буйынса Ҡаһым түрәгә яуҙан һуң батша ниндәй хәрби
дәрәжә биргән? Легенда нисек атала?
14. Башҡоттар 1814 йылда Парижда саҡта ниндәй билдәле инглиз
яҙыусыһы уларҙың көнкүрешен мауығып яҙған?
15. Наполеонды еңеп, һуғыш бөткәс, улдары ҡайтҡанда, Байыҡ сәсән
нисә йәштә булған?

V-VIII кластар өсөн башҡорт теленән
интернет-олимпиада һорауҙары
1. Төп башҡорт һүҙҙәрен табығыҙ: көршәк, бүрәнә, сәйнүк, әсәй,

китап, йүкә, әхләҡ, олатай, елән, сәңгелдәк, нәфис, мәҡәл, эскәмйә,
ябалаҡ, яу, ябай, мәҙрәсә, мәғариф, һыу, юл, самауыр, ҡорот, әйбер.
2. Башҡорт теле тамырҙары менән боронғо төрки теленә барып
тоташа. Хәҙерге башҡорт телендә ҡулланылышта булған ҡайһы һүҙҙәр
боронғо төрки телендә икенсе төрлө әйтелгән. Мәҫәлән, суғ→һыу.
Һеҙгә боронғо төрки теленән һүҙҙәр бирелгән. Уларҙы таныйһығыҙмы?
Әлеге көндә улар нисек яҙыла? Элекке [б] өнө [м] өнәнә әйләнгән,
[т]→[д]→[з]→[ҙ]→[й], [ғ]→[й⁄?], [с]→[һ], [ч]→[т, с].

атаҡ, атығ, тағ, iч, бäн, буң, äр.
3. Дөрөҫ яҙылған һүҙҙәрҙе билдәләгеҙ:

Ҡул яулыҡ, Байьегет, көньяҡ, Гөлйемеш, Ильмырҙа, дуҫ-иш, ҡара-ғош,
ҡатынҡыҙ, аҡтамыр.
4. Һәр аңлатмаға берәр һүҙ менән яуаптар яҙығыҙ.

Кем ул?
Дошмандарҙың тылында үҙ аллы көрәш алып барған ҡораллы отрядтың
ағзаһы.
Халҡына, тыуған иленә тоғро кеше.
Ниндәй ҙә булһа эште башлап йөрөүсе.
Театр өсөн сәхнә әҫәрҙәрен яҙыусы.
Юғары уҡыу йорто етәксеһе.
Генерал дәрәжәһенән юғарыраҡ хәрби дәрәжәлә йөрөүсе.

5. Түбәндәге таблицаны дөрөҫ итеп тоташтырығыҙ. Ҡара менән
билдәләнгән һүҙҙәр ниндәй күренешкә тура килә.

Наполеон армияһы һөжүме
орудиеларҙың көслө атышы менән
башланды. Уларға ҡаршы йәҙрәләр
ямғыры һирпелде, ерҙә лә, һауала ла
снарядтар, гранаталар ярылды.
Ғәсҡәр башлығы янына аяғына шпорлы
итек, өҫтөнә ҡазаҡ сәкмәне, башына
түңәрәк башлығын кейгән Ҡаһым түрә
инде.
Улар бер-береһен ныҡлап белергә, ауыр
уй-хыялдарын аңларға тырышып, аулаҡ
саҡта серләшеп ҡалыуҙы кәрәкле
һананылар.
Шундай ҙур йөрәкле булыуығыҙға
рәхмәт, Ваше величество. Беҙ бүләк
өсөн түгел, ә Рәсәй иле азатлығы өсөн
һуғыштыҡ.
Француздар һөңгөләр һәм уҡ-һаҙаҡтар
менән ҡоралланған баһадир, тәүәккәл,
арыҫлан башҡорт яугирҙарын “Төньяҡ
амурҙары” тип атағандар.
Ғәсҡәр әҙерлеге тикшерелгәндәң һуң
ике көн ваҡыт уҙғас, смотрҙа
ҡатнашасаҡ уҡсы дивизиялар, ҡазаҡтар
һәм казачий башҡорт полктары, иртәнге
таң беленер-беленмәҫтән, Париж
урамдары буйлап ағылды.
Матур-матур бик күп алдырларға
кәртүк, табикмәк, көлсә, һалма өйөлгән
табынға ул Ҡаһымды саҡырҙы.
Яңы баш командующий Кутузов – беҙҙең
генерал-губернаторыбыҙҙың иң яҡын
дуҫы! – тип маҡтанып баш ҡалҡты
ғәсҡәр старшинаһы.
Аустерлиц эргәһендәге һымаҡ еңел
еңеүгә ышаныс тотоусы Наполеон, рус
ғәсҡәрҙәренең удар көсөнә ҡаҡлығып
еңелеүгә дусар булды.
Үҙенә тәғәйенләнгән шәхси бүләктән
баш тартып, башҡорттарға ер-һыу һәм
азатлыҡ һорауы полковнигының яман уй
менән йөрөүен раҫлай... Белемле
башҡорт егете, һис шиҡһеҙ,
ҡурҡыныслы, унан нисек тә булға

Синонимдар

Антонимдар

Омонимдар

Күп мәғәнәле һүҙҙәр

Күсмә мәғәнәле һүҙҙәр

Профессионализм
Иҫкергән һүҙҙәр

Үҙләштерелгән һүҙҙәр

Диалект һүҙҙәр

ҡотолоу мөһим!..
Һыбайлы башҡорт полктары яугирҙары Дөйөм ҡулланышлы һүҙҙәр
тантаналы байрам өсөн сәрмәләрендә
һаҡлап ҡына йөрөткән иң яҡшы
ҡалпаҡтарын, кәзәкәйҙәрен, ҡаталарын
кейеп, елкәләренә уҡ-һаҙаҡтарын аҫҡан
көйө, эйәр өҫтөндә ғорур ҡиәфәттә
баралар.

6. Мәҡәлдәрҙе дауам итегеҙ:

Батыр яуҙа беленер, сәсән ...
Батыр үҙе үлһә лә, ...
Байлыҡ күрке мал менән, батыр ..
Күҙ ҡурҡаҡ, ... ... .
Батыр бер үлер, ... ... ... .
Егет булһа, батыр булһын, ... ... , ... ... .
Батыр алдында арыҫлан да ... .
Батыр ут булыр, ... ... ... .
7.Фразеологизмдарҙың синонимдарын яҙығыҙ:

Ҡуш йөрәкле –
Тишек кәмәгә ултыртыу –
Балтаһы һыуға төшөү –
Айыу майы һөртөү –
Телдән ҡалыу –
8. Түбәндәге һөйләмдә тыныш билдәләрен ҡуйығыҙ:

Башҡорттоң хатта аты ла үҙенең яйына ҡалыплашҡан салт сыҙам һәм
өркөүһеҙ шуның өҫтәүенә әрһеҙ һәм арзан тип яҙа генерал Чернов.
9. Бирелгән текстан сифат ҡылымдарҙы күсереп яҙығыҙ.
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йылғы

күтәренкелеге

Ватан

һуғышы

уята. Тыныс

ғәҙәттән

мәлдә

тыш

ҡаршылашҡан

патриотик

рух

рекруттар ҙа

һуҡранмай юлланалар. Екатеринбургтың тау заводтары хеҙмәткәрҙәре
үҙ ирке менән йыйылған аҡсаға йәмәғәтселек исеменән лафетлы 10
пушка эшләп бирә. Шайтан заводы эшсеһе Егор Плохов снарядты

шымартыусы машина уйлап сығара. Түбәнге Исәт заводы эшсеһе
Зотин суйынға ҡарағанда арзан булған тимерҙән 3 ҡаҙаҡ (409,5 грамм)
калибрлы пушка уйлап таба.
(Календарҙан)
10.

Мәскәүгә лә керҙек беҙ,
Парижды ла күрҙек беҙ.

Был юлдар ниндәй йырҙан алынған? Һөйләмдең төрөн билдәләгеҙ.
11. Бирелгән һүҙҙәрҙең барыһын да ҡулланып текст төҙөгөҙ. Шул
текст эсендә “башҡорттар” һүҙен бөтә килештәрҙә лә ҡулланырға һәм
өҫтөнә билдәләп сығырға кәрәк.

Һуғыш, Наполеон, ир-егеттәр, ат, яу, уяу, француздар, һөңгө, йәҙрә,
дәһшәтле, еңдек, ғәсҡәр, һөжүм иттеләр, алға, һыбайлы, көсәйҙе,
Ватан, батырлыҡ, хәрәкәт итте, ҡағылды.
12.

Аҫтына һыҙылған һүҙҙәр ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән?

Эйәртеүсе һүҙе менән күсереп яҙығыҙ, һүҙ төркөмөн күрһәтегеҙ.
Тәү ҡарауға кескәй, әкрен ул,
Юҡ үҙендә артыҡ матурлыҡ.
Нисә быуындарҙы таң ҡалдырҙы
Башҡорт атындағы батырлыҡ...
... Үткән саҡта Дондан Дунайғаса
Йәһәннәмдән яман уттарҙы,
Егеттәрҙе яҙмыш һаҡланымы,
Әллә ир ҡанаты – ат та мы?
(“Башҡорт аты” Ғ.Рамазанов)
Турысай ғына атым әкрен юрта,
Әкрен генә юртып, тиҙ етә.
Ашағандар бөтә, кейгән туҙа,
Татыулыҡҡайҙарға ни етә?
(Халыҡ ижадынан)
Эсеп бөтөүгә, аждаһа бик яман үкереп, ҡапҡаларҙы, тимер ишектәрҙе
асып, кереп килгән була.
(“Алпамыша” әкиәтенән)

13.

Әҫәрҙәр исемдәрен ҡулланып текст төҙөгөҙ. Һүҙҙәрҙе

килештә, һанда, заманда үҙгәртергә мөмкин.

“Төнъяҡ амурҙары”, “Любизар”, “Ҡаһым түрә”, “Әхмәт Байыҡ”, “Һай,
илкәйем”, “Француз көйө”, “Йәнтүрә”, “Кутузов”, “Абдрахман”, “Һары ла
сәс”, “Икенсе әрме”.
14. Түбәндәге талаптарға таянып, һөйләмдәр төҙөгөҙ.
Ø Ябай, ике составлы, тарҡау, тулы, ҡатмарландырылған хәбәр һөйләм
төҙөгөҙ.
Ø Ябай, ике составлы, тулы, тарҡау, тиң аныҡлаусылары булған өндәү
һөйләм.
Ø Ябай, бер составлы, кәм, тарҡау, ҡатмарландырылған, һорау һөйләм.
Ø Ябай, бер составлы, кәм, йыйнаҡ, хәбәр һөйләм.
Ø Ябай, бер составлы билдәле эйәле, кәм, тарҡау, тиң тултырыусылы
хәбәр һөйләм
15. Күп нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәрҙе яҙығыҙ.
1. Әҙәби телдәге һүҙҙәр урынына ерле һөйләштәрҙә ҡулланылған һүҙҙәр
... һүҙҙәр була.
2. Башҡорт теленең һүҙлек составына башҡа телдәрҙән ингән һүҙҙәр ...
һүҙҙәр була.
3. Лексик яҡтан өлөштәргә бүленмәгән, бер нисә һүҙҙән тороп, бер генә
мәғәнә аңлатҡан һүҙ ҡушылмалары ... берәмек тип атала.
4. Теге йәки был белгестең эш үҙенсәлегенә бәйле ҡулланылған махсус
һүҙҙәр ... һүҙҙәр була.
5. Телдә барлыҡҡа килгән яңы һүҙҙәр ... була.
6. Телдә ҡасандыр ҡулланылып, ваҡыт үтеү менән, актив ҡулланыуҙан
бөтөнләй сыҡҡан һүҙҙәр ... һүҙҙәр була.
7. Бер нисә тел өсөн уртаҡ булған һүҙҙәр ... һүҙҙәр була.

