
 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (II tuman bosqichi) 
Qozoq tili 10 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

16.10.2022  11:00-12:00 

1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi  

1. «Стиль» сөзінің латын тілінен қазақ 

тіліндегі аудармасы? 

А) жазу құралы          B) сөйлеу мәнері  

C) оқу құралы            D) сөз қолдану принципі 

 

2. Ыбырай Алтынсарин өмір сүрген жылдар? 

А) 1845-1904                         B) 1835-1865 

C) 1841-1889                         D) 1847-1889 

 

3. Қай қатарда пароним сөздер берілген? 

А) абырой, бедел           

B) ғұмырлық, өмірлік 

C) ақ жүрек, асау жүрек                   

D) би, болыс, аға сұлтан 

 

4. 25 жасында «Қазақтың түп атасы» деген 

еңбек жазған кім? 

А) Шәкәрім Құдайбердіұлы  

B) Ыбырай Алтынсарин 

C) Шоқан Уәлиханов   

D) Абай Құнанбаев 

 

5. Арыз көлемі жағынан неше бет болады? 

А) 1 бет немесе 500-1000 белгі аралығында                       

B) 1-2 бет немесе 550-5000 белгі аралығында 

C) 1-5 бет немесе 1000-10000 белгі аралығында                

D) 1-3 бет немесе 500-5000 белгі аралығында 

 

6. Кім қазақ өлеңдерін жыр, жоқтау, қара 

өлең, қайым өлең, өлең деп беске бөледі? 

А) Ы.Алтынсарин          B) Ш.Уәлиханов 

C) А.Құнанбаев              D) Ш.Құдайбердіұлы 

 

7. Диалект сөздер дегеніміз не? 

А) Тілдің ешқандай құрылымдық сипатын 

білдірмейтін функционалдық ұғым.                   

B) Тілде жалпы халықтық сипат алмаған, 

белгілі бір жерде ғана қолданылатын 

ерекшеліктердің жиынтығын айтамыз. 

C) Жергілікті диалектілердің шағын аймағын 

қамтитын бөлігін айтамыз.                     

D) Әр түрлі тіл құрамдарын білдіретін жалпы 

термин. 

 

 

 

8. «Маған жазу жұмысы қолымнан келетін іс 

сияқты болып көрінді. Бірақ ол кезде ең 

алдымен мектеп балалары үшін қазақ тілінде 

оқу құралдары керек еді. Сондықтан мен ең 

алдымен оқу құралын жазып, кітап етіп 

бастыруға талаптандым.»  – деп Спандияр 

Көбеев қай шығармасында айтып өтеді?  

А) «Орындалған арман»      

B) «Үлгілі бала»   

C) «Қалың мал»                        

D) «Көлбақа мен Юпитер»   

 

9. Семантикалық (ішкі мағыналық) жағынан 

бір-бірімен байланысқан сөз тіркестерімен 

сөйлемдердің ортақ атауы не деп аталады? 

А) диалект сөздер               B) архаизмдер 

C) фразеологизмдер            D) былапыт сөздер 

 

 

10. «Құлагер»   поэмасында Ақан сері 

Құлагерінен айрылған бөлім қалай аталады? 

А) «Бай-бай Құлагерім!»     B) «Ат шаңы» 

C) «Көмбе»                           D) «Жалғыз қазық» 

 

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi  

 

11. Диалектизмнің көркем әдебиет стилінде 

қолданылу түрі қанша? 

А) 3                     B) 4 

C) 2                     D) 5 

 

`12. Абай адамның естіген, көрген нәрселерін 

есінде сақтап, өзіне өмір серігі ете білу 

жолдарын нешінші қара сөзінде айтады? 

А) Отыз бірінші қара сөз                

B) Он тоғызыншы қара сөз 

C) Бірінші қара сөз                          

D) Он жетінші қара сөз 

 

13. Неологизмдер көбінесе сөйлеу стильдерінің 

қандай түрлерінде жиі кездеседі?  

А) көркем әдебиет және ресми іс-қағаздар 

стильдерінде           

B) ғылыми және публицистикалық        

стильдерде 

C) ауызша стильде                                                                           

D) ресми іс-қағаздар стильінде 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (II tuman bosqichi) 
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14. Қай поэмада оқиға үйреншікті қазақ 

жерінде емес, алыста – Африка жерінде, Ніл 

өзені бойында болады? 

А) «Медғат-Қасым» поэмасы 

B) «Қалқаман-Мамыр» поэмасы 

C) «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасы 

D) «Масғұт» поэмасы 

 

15. Қазақ тіліндегі сөздердің бірінші топ 

бойынша жіктелуін тап. 

А) -а, -е, -й формалы және -п, -ып, -іп 

формалы көсемшелер 

B) етістіктің жедел өткен шақ формасы мен 

шартты рай формасы 

C) етістіктің бұйрық рай формасы 

D) отыр, тұр, жүр, жатыр етістіктері, 

есімшелер, зат есімдер, сын есімдер, сан 

есімдер, есімдіктер, үстеулер 

 

16. Асты сызылған қандай сөз? Апырай ,  

қуанып алған жоқ па? 

А) қыстырма сөз                    B) қаратпа сөз 

C) көмекші сөз                       D) қос сөз 

 

17. Ахмет Байтұрсыновтың 1909 ж. 

Петербургте басылған кітабын белгіле. 

А) «Әдебиет танытқыш»   

B) «Оян қазақ» 

C) «Қырық мысал» 

D) «Маса» 

 

18. Түрлі мекеме, ұйым бірлестік, оқу-

орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, 

біліктілік, кәсіптік, адамилық тұрғыдан 

жазбаша сипаттау мақсатында жиі 

жазылатын іс қағазының бір түрі не деп 

аталады? 

А) сенімхат                   B) арыз 

C) өмірбаян                   D) мінездеме 

 

19. Захириддин Мұхаммед Бабыр неше 

жасында дүние салады? 

А) 47                     B) 50 

C) 54                     D) 60 

 

 

 

 

 

 

20. Қазақ тілінің синтаксис саласы нені 

зерттейді? 

А) Сөз тұлғаларының түрленуін зерттейді.                      

B) Сөйлеудің қалыптасу ережелерін зерттейді. 

C) Сөйлеудің жасалу формаларын зерттейді.                     

D) Сөздің мағынасы және атқаратын қызметін 

зерттейді. 

3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi  

 

21. Сөйлеу тілінің фразеологизмдері қолдану 

ыңғайына қарай қалай жіктеледі? 

A) Қарапайым, тұрпайы, жергілікті 

ерекшеліктегі, кәсіби 

B) Фразеологиялық тұтастық, фразеологиялық 

бірлік, фразеологиялық тізбек 

C) Құрылым-құрылысы сөздердің бір тіркесі 

болып келетін фразеологизмдер, құрылым-

құрылысы жағынан сөйлемге тең 

фразеологизмдер 

D) Қарапайым, тұрпайы, кәсіби 

 

22. Жаңа қызметке келген мемлекет 

қайраткерлерін және аты көпке танымал 

белгілі ғалым, ақын-жазушыларды 

таныстыру мақсатында жазылатын жеке 

адам өміріне қатысты іс қағаз – ...? 

A) Автобиографиялық өмірбаян 

B) Саяси-қоғамдық өмірбаян 

C) Жай өмірбаян 

D) Мінездеме 

 

23. Қазақ өлеңдерін Шоқан қалай бөлді? 

A) Арнау, жоқтау, сыңсу, қоштасу 

B) Жыр, жоқтау, сыңсу, қоштасу, қайым өлең 

C) Жыр, жоқтау, қара өлең, қайым өлең, өлең  

D) ) Арнау, қоштасу, толғау, жыр, жоқтау 

 

24. Жүсіпбек Аймауытовтың «Күнікейдің 

жазығы» хикаятындағы Күнікейдің анасының 

есімі? 

A) Шәмші  

B) Шәрбану 

C) Ақбілек 

D) Шекер 
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25. Тортайдан екі жылдай сабақ алдым, 

      Ол байғұс аяған жоқ ойда барын. 

      Ғылымның орны бас пен көкіректе, 

      Бүйір шығып, қампия тоймас қарын – өлең 

жолдарының авторы кім? 

A) Сұлтанмахмұт Торайғыров 

B) Ахмет Байтұрсынов 

C) Міржақып Дулатов 

D) Сәбит Дөнентаев 

 

26. Тілдің таңдамалы, қолайлы, ой-пікірді дәл 

беруге жарамды, жалпыға ортақ жүйелері – 

қай норманың анықтамасы? 

А) лексикалық норма      

B) әдеби норма 

C) грамматикалық норма 

D) орфоэпиялық норма 

 

27. Заман өтіп бара жатыр желдетіп, 

     Өзге халық өсіп жатыр ер жетіп. 

     Текке отырған көздің жасын көлдетіп, 

     Қашан кетер біздің елден балалық, – Сәбит 

Дөнентаевтың қай өлеңінен үзінді? 

А) «Соңғы сөз»    

B) «Заман өтіп бара жатыр желдетіп» 

C) «Балалық»   

D) «Бостандық» 

 

28. Бөлек жазылатын сөздерді көрсет. 

А) рұқсат, қағаз, жүз басы                     

B) Ру басы, еш кім 

C) Көп балалы, әлде қайдан                   

D) мойын жіп, жүз шамалы 

 

29. Сағди Ширазидің шын есімі кім болған? 

А) Сағди Ширази                          

B) Әбу Мұхаммед Ибн-Мұзаффар 

C) Бакир Ибн Сағди                      

D) Әбу Мұхаммед Абдуллах Ибн-

Мушрифаддин 

 

30. Жорж Гордон Байронның шығармаларын 

қайсы ақын қазақ тіліне аударған? 

А) Ғафу Қайырбеков                      

B) Мұзаффар Әлімбаев 

C) Қалдыбек Сейданов                   

D) Кәбдікәрім Ыдырысов 

 

    

 

 

 


