
 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (II tuman bosqichi) 
Qozoq tili 11 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 
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1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi  

 

1. Сөйлеушінің сөзінен идеяны, ойды, 

эмоцияны, оның сол іске қатынасын, 

көзқарасын тану, оны түсіну – ....? 

А) Тыңдау                                                             

B) Сөйлеу мәдениеті   

C) Мәдени сөйлеудің негізгі белгілері              

D) Дұрыс айту нормалары 

 

2. Көмір суырдың қазған інінің  аузына шығып 

қалыпты. Сөйлемде қай сөз  көп мағыналы 

сөзге мысал бола алады?  

А) көмір                          B) суырдың  

C) аузына                        D) қазған 

 

3. 1917 жылы жазылған «Бақыт жолында» 

атты драмалық шығарманың авторы кім? 

А) С.Сейфуллин                B) Б.Майлин  

C) М.Әуезов                       D) Ж.Аймауытов 

 

4. Әдеби тілдің жалпыға ортақ сөз 

байлығының қалыптасқан тұлғада, жалпыға 

ортақ мағынада жұмсалуы қандай норма? 

А) грамматикалық норма                     

B) синтаксистік норма 

C) лексикалық норма                             

D) морфологиялық норма 

 

5. Мағжан Жұмабаев қай жерде дүниеге 

келген? 

А) Ақмола уезіне қарасты Нілді болысы                       

B) Солтүстік Қазақстан облысы, Булаев 

ауданы 

C) Торғай облысы, Қостанай уезі, Дамбар 

болысы       

D) Қапал уезі, Ақсу болысы  

 

6. Қай қатарда байырғы төл сөз бен сөз 

тіркестері термин сөздермен мәндес келген 

синоним сөздер бар? 

А) бейне-образ, жыр-эпос                      

B) үлкен-дәу, ұрпақ-кебек 

C) мұржа-труба, сом-теңге                   

D) қор-фонд, демеу, медеу 

 

 

7. Қызылордадағы қазақ  халқының тұңғыш 

ұлттық театры қашан ашылды? 

А) 1926 жыл 13 қараша                         

B) 1925 жыл 13 қараша    

C) 1926 жыл 13 қаңтар                         

D) 1925 жыл 13  қаңтар 

 

8. Сәкен Сейфуллиннің жұмысшылар өмірін 

сипаттайтын көркем шығармасы?  

А) «Жұбату» әңгімесі 

B) «Бандыны қуған Хамит»    

C) «Айша» хикаяты 

D) «Жер қазғандар» хикаяты 

 

9. Қай қатарда барыс септіктегі етістікті 

тіркес берілген? 

А) сұрғылт бұлт,  суыққа тоңу                                      

B) күнге күю, буға пісу    

C) балаға мейірімді, телефонмен сөйлесу                   

D) суыққа шыдамды, жусаннан аласа 

 

10. Мағжан Жұмабаевтың тырнақ алды 

жинағы ? 

А) «Шолпан»                        B) «Өткен күндер»    

C) «Сағанақ»                        D) «Домбыра» 

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

 

11. Мәтін стилистикалық жақтан қандай 

түрлерге бөлінеді? 

А) кіші, орта және үлкен мәтіндер 

B) әңгіме мәніндегі, көркемдегіш бейнелеуіш, 

дидактикалық, хабарлау мәндегі, бұйрық 

мәнді, көңіл-күйді бейнелейтін мәтіндер 

C) минимал мәтін (микромәтін) және максимал 

мәтін (макромәтін) 

D) ғылыми мәтін, көркем мәтін, ресми мәтін, 

әмбебап мәтін 

 

`12. «Төңкерісшіл драманың басы, Сәкеннің 

«Қызыл сұңқарлар» мен «Бақыт жолында» 

пьесасы» - деп кім айтқан? 

А) Мұхтар Әуезов      

B) Бейімбет Майлин 

C) Ғабит Мүсірепов    

D) Мағжан Жұмабаев 
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13. Өзара мәндес сөздер, омонимдес сөздер, 

пароним сөздер, антоним сөздер, көп 

мағыналы сөздер, көнерген сөздер, жаңа 

сөздер, диалектизмдер, фразалық тіркестер 

(идиома, фраза, көркемдегіш құралдар, 

мақалдар мен құбылтулар – метафора, 

метонимия, гипербола, сықақ, перифраза, 

сарказм т.б.) келуі мәтіннің қандай 

ерекшелігіне тән? 

А) мәтіннің фонетикалық-фонологиялық 

ерекшеліктері            

B) мәтіннің лексика-семантикалық 

ерекшеліктері 

C) мәтіннің морфологиялық ерекшеліктері                                 

D) мәтіннің синтаксистік ерекшеліктері 

 

14. Мағжанның қай поэмасында әңгіме 

төркіні мысықтар мен тышқандар 

арасындағы жанжал туралы? 

А) «Тоқсанның тобы»      B) «Қорқыт» 

C) «Батыр Баян»               D) «Ертегі» 

 

15. Тілімізде сөз мағынасының ауыспалы және 

келтірінді топтары нешеу? 

А) 3                        B) 2 

C) 5                        D) 4 

 

16. Сенің зарың – зарлайтыным өмірге, 

     Сенің арың – арлайтыным өмірде. 

     Сен жыласаң – көзден жасым тамшылар,  

     Сен қуансаң – қайғы, шерім ашылар – деп 

кедейлер тақырыбындағы  өлеңнің авторы? 

А) Мағжан Жұмабаев   

B) Бейімбет Майлин 

C) Сәкен Сейфуллин                                  

D) Сұлтанмахмұт Торайғыров 

 

17. Біркелкі жазылып,  екпіннің әр түрлі 

түсуіне байланысты түрліше айтылатын 

сөздер? 

А) омофондар              B) синонимдер 

C) паронимдер             D) омографтар  

 

18. Шоқан Уәлиханов қай жылдары Омбыға 

барып, Сібір қазақтары үшін жасалып 

жатқан сот реформасын дайындау ісіне 

қатысады? 

А) 1859-1861                                 B) 1861-1863 

C) 1863-1864                                  D) 1858-1859 

 

19. Шешендік сөздің төртінші талабы қалай 

аталады? 

А) белгілі бір әлеуметтік мәні бар тақырыпты 

қозғайтын және шаршы топ алдында 

айтылатын сөз болу керек. 

B) тыңдаушыларға жақсы әсер етіп, құлақ 

құрышын қандырып, сүйсіндіретін 

эстетикалық қасиеті болуы керек. 

C) тыңдаушыларға әуелі бір нәрсені түсіндіріп, 

содан соң ойлантып, ақырында белгілі бір 

харекетке ұмтылдыруды көздеуі қажет. 

D) әңгіме өзегінің дәлелі болуы тиіс. 

 

20. Құбыла көшкен байтақтың 

     Ордасындай Бөгембай! 

     Темір жұмсап, оқ атқан 

     Қорғасындай Бөгембай! 

     Қолтығы ала бұғының 

     Пәйкесіндей Бөгембай! – деп Бөгембай 

батырдың сом тұлғасы мен тамаша бейнесін 

өзіндік ерекшелігімен өрнектеген кім? 

А) Ақтамберді жырау       B) Доспамбет жырау 

C) Үмбетей жырау            D) Шалкиіз жырау 

 

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

 

21. Омофондар дегеніміз не?  

A) Біркелкі айтылып, түрліше жазылатын, 

мағынасы мен сыртқы тұлғасы басқа-басқа 

болып келетін сөздер 

B) Біркелкі жазылып, екпіннің әр түрлі түсуіне 

байланысты түрліше айтылатын сөздер 

C) Белгілі бір түбірге аффикс қосылу арқылы 

жасалатын сөздер 

D) Сөйлем ішінде алдыңғысы соңғысын, 

соңғысы алдыңғысын айқындап, күшейте 

түсетін тіркесті плеонастикалық синтагма 

 

22. Шешендік сөздің сөйлеушілер санына қарай 

түрлері?  

A) Монологтік, диалогтік түрлері                                  

B) Монологтік, диалогтік, полилогтік түрлері   

C) Диалогтік, полилогтік түрлері                                   

D) Монологтік түрі 

 

23. Мағжан Жұмабаев 1922 жылы кімнің 

арнайы шақыртуымен Ташкентке келеді? 

A) Академик Мұхтар Әуезов                                 

B) Сәкен Сейфуллин 

C) Сыншы-ғалым Нәзір Төреқұлов                       

D) Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов 
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24. Бейімбет Майлин драматургиясының 

ішіндегі ең шоқтығы биік көркем туындысы? 

A) «Талтаңбайдың тәртібі» пьесасы                       

B) «Шаншар молда» пьесасы 

C) «Неке қияр» пьесасы                                           

D) «Майдан» пьесасы 

 

25. Мақал-мәтелдерде көп қолданылатын 

көркем өрнек - ...? 

A) Эпитет              

B) Синтаксистік параллелизм 

C) Лексикалық параллелизм            

D) Аллегория  

 

26. Астық – біздің байлығымыз. Бұл сөйлемде 

неліктен сызықша қойылған? 

A) Интонация арқылы байланысқаны үшін 

B) Оңашаланған айқындауыш болғаны үшін 

C) Жалғаулықсыз қарсылықты салалас 

құрмалас сөйлем болғаны үшін 

D) Бастауыш та, баяндауыш та атау тұлғалы 

зат есім болғаны үшін 

 

27. Қазақ тілінде сөздердің жіктелуінің неше 

тобы бар? 

A) 6 тобы бар 

B) 3 тобы бар 

C) 4 тобы бар 

D) 2 тобы бар 

 

28. Бағыныңқы сөйлемдері басыңқымен әр 

түрлі мағыналық қарым-қатынаста 

байланысып, әр түрлі сұрауға жауап беретін 

сабақтас сөйлем? 

A) Әр алуан жарыспалы сабақтас сөйлем 

B) Бірыңғай жарыспалы сабақтас сөйлем  

C) Көп басыңқы сабақтас 

D) Сатылы бағыныңқы сабақтас 

 

29. Абайдың қырық бес қара сөзін өзбекшеге 

кім аударған?  

A) Міртемір  

B) Ғафур Ғұлам 

C) Айбек 

D) Насыр Фазылов 

 

 

 

 

30. Ыбырай Алтынсарин қай жылы қайда 

тұңғыш рет қыздар мектебін 

ұйымдастырады? 

A) 1864 жылы Торғайда 

B) 1887 жылы Ырғызда 

C) 1883 жылы Орскіде 

D) 1879 жылы Троицкіде 

 

 

 

 


