
Балыкларны коткаручылар 

1) Көннәрдән бер көнне балыкчылар каргаларны каравылга – балыкларны сакларга куярга 
булдылар. 2) Кәҗәне кәбестәгә, песине каймакка якын китермәскә икәнлеген һәммәбез дә биш 
бармагы кебек белә. 3) Ә менә балыкчылар нигәдер каргаларга балыкларны ышанып 
тапшырдылар. 4) Каян башларына килгән диген?! 
5) Кыш көне су асты дөньясында караңгылык, төссезлек хакимлек итә. 6) Кыш ахырларына таба 
балыклар, авызларын ачып, көчкә-көчкә кыймылдыйлар. 7) Һава җитми, суларга кыен аларга. 8) 
Боз астында кислород бетеп килә, ә боз өстендә һава керердәй бер ярык-тишек тә юк. 9) Күр дә тор, 
тиздән балыклар көтүләре белән, мур кыргандай, кырыла башлаячак. 10) Кул кушырып карап 
торсаң,  балыксыз калуың бар. 
11) Менә каргаларның файдасы кайчан тиде. 
12) Су астында һава бетә башлагач, балыклар бәке авызына җыелалар да авызларын судан 
чыгаралар. 13) Моны күреп, төрле-төрле яклардан бәке яннарына каргалар җыела башлый. 14) 
Балыкчылар балыкларның эшләре хөрти икәнне шуннан беләләр дә инде. 15) Әмма авыз ачып 
тормыйлар, ломнар, балталар эләктерәләр дә тизрәк балыкларны коткарырга ашыгалар. 16) Су 
астына чиста саф һава керсен өчен, боз өстендә күп итеп бәкеләр тишәләр. 17) Шулай итеп, 
каргалар сигналы балыкчыларны дәррәү аякка бастыра. 18) Каргалар да сынатмыйлар, алар да 
үткен күзле, ышанычлы каравылчылардан бер дә ким түгелләр. 19) Күргәнегезчә, балыклар 
язмышын ышанып тапшырырга була икән үзләренә. 
А1. Беренче җөмләдәге сызык куелу очрагына дөрес аңлатманы табыгыз. 
1) Исем белән белдерелгән ия белән хәбәр арасына; 
2) Аныкланмышы исем белән белдерелгән аныклагыч алдына; 
3) Гомумиләштерү сүз алдына куелган; 
4) Дөрес җавап бирелмәгән. 
А2. 6-9 нчы җөмләләрдән катнаш кушма җөмләне  билгеләгез. 
 
А3. 10-13 нче җөмләләрнең кайсысы арткы рәт сузыкларыннан гына торган сүзләрдән 
төзелгән? 
 
А4. 4нче, 5нче, 7 нче җөмләләр арасыннан аерымланган рәвеш хәле белән 
катлауландырылганын  табыгыз. 
 
А5. 11-14 нче җөмләләр арасыннан синтетик иярчен вакыт  җөмләле кушма җөмләне 
билгеләгез. 
А6. 15-18 нче җөмләләр арасыннан синтетик иярчен максат җөмләле кушма җөмләне 
билгеләгез. 
А7. 15-17 нче җөмләләрнең кайсысында баш килештәге исем белән белдерелгән аергыч  

В1.     1-5 нче җөмләләрдән ирен гармониясенә буйсынган сүзләрне табып языгыз 

В2        2-4 нче җөмләләрдән чагыштырмача озын сузык авазлар гына булган сүзләрне 
языгыз. 

В3.   17-19 нчы җөмләләрдән татар теленә генә хас булган (үзенчәлекле) тартык авазлар кергән 
сүзләрне язып алыгыз. 

В4. Тексттан бик яхшы белү, берни эшләмичә тик тору, шаккатып яки аптырап тормау дигән 
мәгънәләрне белдергән фразеологизмнар булган җөмләләрнең номерларын языгыз. 

В5. 13 нче җөмләдән әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзләрне табып языгыз. 

В6. 18 нче җөмләдән сыйфатларны табып языгыз. 

В7. 6, 8, 9 нчы җөмләләрдән рәвешләрне язып алыгыз.     

1. 16 нчы җөмләдәге сүзтезмәләрне язып куегыз.     
2. 2, 3, 4 нче җөмләләрдән алмашлыкларны язып алыгыз.     

III. Текст ахырында балыклар язмышын каргаларга ышанып тапшырырга була икән 
дигән фикер әйтелә. Әйләнә-тирәбездә яшәүче башка кош-корт һәм җанварларның 
язмышы, аларны саклау һәм бәла-казалардан коткару турында ниләр уйлыйсыз? Шул 
турыда фикерләрегезне языгыз. Хикәянең күләме 10 җөмләдән дә ким булмасын. (Һәр 
җөмлә өчен берәр балл куела). 



                                                                            2 бүлек. 

1)Ул айлар буе кул тимичә яткан скрипкәсен шактый озак азапланып көйләде. 2)Шул чакта мин 

аның әнисенә күтәрелеп карадым: ана үзенең шәкерт улына шундый бер бәгырьгә төшәрлек тирән 

мәхәббәт белән, бәхет-сөенеч белән сихерләнеп, эреп, мөкиббән китеп карап утыра иде ки, мин хәтта 

йөрәгем-тәнем белән әллә ничек тетрәнеп куйгандай булдым. 3)Аңлыйсызмы, күз алдыгызга китерә 

аласызмы — гүя бу зураеп ачылган сыңар күздәге өнсез карашта, бер адәм затына гына түгел, бөтен җан 

иясенә хас ниндидер менә үзе эшләгән могҗизага таң калу һәм шуңа чиксез куану, шуның белән әйтеп 

бетергесез горурлану ап-ачык чагылып тора иде: ул тапкан бит бу баланы! 4)Ул имезгән бит аңа күкрәк 

сөтен! 5)Ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит! 6)Шәкерт әнисе, гыйлем иясе булачак кешенең 

әнисе...        7)Ихтыярсыздан йөрәгем үкси башлап, мин тизрәк башымны түбән идем. 

8)Бәдретдин, маташа торгач, ахырда скрипкәсен көйләде, иңбашына терәде, җәя сыман смычогы белән 

сызгаларга тотынды. 9)Скрипкәнең тавышы бик зәгыйфь иде, чеби тавышыдай көчсез-нечкә иде, ләкин 

бу минутта безнең күңелләргә ул да бик ягымлы, бик тансык иде. 10)Бәдретдиннең уйнавын барыбыз да 

шылт та итмичә, тып-тын калып тыңлап утырдык. 11)Бу ярлы өйнең һавасында ук ниндидер бер авыр 

сагышлы моң — мәңгелек моң йөзә кебек иде. 12)Текә генә катып утырган ап-ак бабай ни уйлый, бүкәне 

өстеннән бер генә дә кузгалмаган абзый кеше ни кичерә — моны белүе һич мөмкин түгел иде. 13)Тик 

шушы моң эчендә, томан аша караган тулы ай төсле, Бәдретдиннең әнисе үзенең сүзсез шатлыгы белән 

яктырып утыра.                                                                                    (Әмирхан Еники) 

2. Ирен гармониясе күзәтелгән сүзне билгеләгез. 
1)көйләде;      2) мөкиббән;     3) сөтен;           4) шәкерт. 
3. Саңгырау тартыклар гына булган сүзне билгеләгез: 
1) айлар;              2) белән;              3) гыйлем;              4) чакта. 
4. Билгеләнгән сүз нинди җөмлә кисәге булып килә? 
Ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит! 
1) тәмамлык;               2) аергыч;               3) хәл;                   4) ия. 

5. Билгеләнгән сүзнең антонимын табыгыз. 
 Ул айлар буе кул тимичә яткан скрипкәсен шактый озак азапланып көйләде. 

1) уйнады;                     2) төзәтте;                3) рәтләде;              4) ватты 

6. Әйтелеше язылышына туры килмәгән сүзне билгеләгез. 

1) горурлану;             2) чеби;                      3) абзый;               4 ) түгел. 

7. Борын ассимиляциясе күзәтелгән сүзне билгеләгез. 

1)  сихерләнеп;               2) ачылган;                      3) могҗизага;                4) Бәдретдиннең. 

8. Рус теленнән кергән сүз булган җөмләне билгеләгез. 

1) Ул имезгән бит аңа күкрәк сөтен! 
2) Ул айлар буе кул тимичә яткан скрипкәсен шактый озак азапланып көйләде. 
3) Бу ярлы өйнең һавасында ук ниндидер бер авыр сагышлы моң — мәңгелек моң йөзә кебек иде. 
4) ... Ихтыярсыздан йөрәгем үкси башлап, мин тизрәк башымны түбән идем. 
 

9. 2 нче җөмләдән билгеләү алмашлыгын табып языгыз. 

 

10. 4 – 6 нчы җөмләләрдән төшем килешендәге исемне табып языгыз.  

 
3 бүлек. 

 11.1. «Тик шушы моң эчендә, томан аша караган тулы ай төсле, Бәдретдиннең әнисе үзенең 

сүзсез шатлыгы белән яктырып утыра» дигән фикерне сез ничек аңлыйсыз? Фикерегезнең 

дөреслеген раслау өчен, укылган тексттан 2 мисал китерегез. Бу вакытта файдаланган җөмләләрне 

тулысынча языгыз яки номерларын күрсәтегез.  Сочинениенең күләме 50 сүздән дә ким булмаска 

тиеш. 



Ике йөрәкле кеше 

1)Андый буранлы көннәр безнең якларда кышын да күп булмый торгандыр. 2)Әнкәй мондый 

буранны "җен туе” ди. 3)Күз ачкысыз кар гарасаты. 4)Ишектән упкын төбенә төшкәндәй чыгып 

китәсең. 5)Ничек кенә җылы киенсәң дә, суык җил күз ачып йомганчы сине үзенең сөякләргә үтеп 

керерлек салкын тулы кочагына бөтереп ала, тәнеңдәге һәр күзәнәгеңә салкын энәсен кадап чыга. 

6)Бит-йөзеңне тун якалары белән томалап, үз-үзеңне кочып, ярым йомарланган хәлдә барасың да 

барасың. 7)Иң мөһиме, трамвай тукталышына кадәр алып баручы сукмакны югалтмаска кирәк. 

8)Гел шул хакта гына уйларга туры килә. 9)Уйларың башка якка китеп, юлдан язсаң, тиз генә эзгә 

төшәм димә. 10)Әле ярый усал җил тапталудан таш кебек каткан сукмак  карын ялап та, кимереп 

тә ала алмый. 
11)Шулай барганда, бер тавышка игътибар иттем. 12)Хәер, мин ул тавышны байтактан  

ишетеп килә идем инде. 13)Башта аны җил галәмәтедер дип уйладым. 14)Аннары күңелемә зәһәр 

суыктан тавыш галлюцинациясе башланамы әллә дигән уй төште. 15)Ничек кенә булмасын, үзәкне 

өзеп чыелдаган тавыш бетмәде, киресенчә, көчәя, ачыклана гына барды. 
16)Чыелдавык тавыш чыгарып яткан ул төргәкне мин аздан гына китереп басмадым. 

17)Үзем дә сизмәстән, читкә тайпылдым. 18)Төргәк кыймылдап куйды. 19)Сукмак читендә бияләй 

кадәрле генә көчек баласы ята иде. 20)Әйе, ята иде, чөнки әлеге тере төргәк аз гына калкына 

башласа, аны җил, сукмактан кубарып, үзе белән әллә кайларга алып китәр төсле иде. 
21)Көчекне кулыма алдым. 22)Аның калтыранган тәнен тойдым. 23) Тиздән бу калтырану 

үземә дә күчте. 24)Һәм миңа әлеге кечкенә җан иясе алдында ачы буран өчен, көчекне адаштырып 

калдырган кешеләр өчен бик тә, бик тә оят булып китте. 
25)Изүемне ачып, көчекне куеныма куйдым. 26)Җылыны тоеп алган тере йомгак үзе дә 

эчкәрәк кереп үрмәләде, нәкъ йөрәк турысына барып җитеп, борынын култык астына төртте дә 

тынып калды. 
27) Минем үземә дә җылы булып китте. 28) Бураны-кары да, зәһәр суыгы да инде 

куркытмый иде. 29)Бу мизгелдә мин һәр кар бөртегенә күзләрен йома торган, суыкның һәр 

сулышына бөрешеп ката торган гадәти кеше түгел идем. 30)Уен эшмени – куенымда, ярсып-

ярсып, берьюлы ике йөрәк тибә иде!                                                     (Г. Гыйльманов) 

 А1   Кайсы вариант җавабында "Сөйләүче кемнәр өчен үзен гаепле сизә?”   соравына 

җавап булырдай мәгълүмат бар? 

         1) Чыелдавык тавыш чыгарып яткан ул төргәкне мин аздан гына китереп басмадым. 

         2) Һәм миңа әлеге кечкенә җан иясе алдында ачы буран өчен, көчекне адаштырып 

калдырган кешеләр өчен бик тә, бик тә оят булып китте. 

        3) Тиздән бу калтырану үземә дә күчте. 

        4) Сукмак читендә бияләй кадәрле генә көчек баласы ята иде. 

 А2   Калкына башласа сүзтезмәсенең  (20 нче җөмлә) текстта нинди мәгънәдә 

кулланылуын билгеләгез. 

        1) үсә башласа 

        2) йөгерә башласа 

        3) өрә башласа 

        4) хәрәкәтләнә башласа 

 А3 Составында чагыштыру сурәтләү чарасы кергән җөмләне күрсәтегез.  

        1) Күз ачкысыз кар гарасаты. 

        2) Аннары күңелемә зәһәр суыктан тавыш галлюцинациясе башланамы әллә дигән уй 

төште. 

        3) Әле ярый усал җил тапталудан таш кебек каткан сукмак  карын ялап та, кимереп тә 

ала алмый. 

4) Ничек кенә булмасын, үзәкне өзеп чыелдаган тавыш бетмәде, киресенчә, көчәя, 

ачыклана гына барды. 

 А4    Хаталы фикерне табыгыз. 

        1) игътибар сүзендә (11 нче җөмлә) хәреф һәм аваз саны тигез 

        2) тавыш сүзендә (14 нче җөмлә) [w] авазы бар 

        3) берьюлы сүзе (30 нчы җөмлә) ясалышы ягыннан  кушма сүз 

        4) көчек сүзендә (19 нчы җөмлә) икенче иҗектә [ө] авазы ишетелә 

  



А5 Сингармонизмга буйсынмаган сүзне күрсәтегез.    

        1) уйларың 

        2) байтактан 

        3) бияләй 

        4) гадәти 

 А6  Ясалма сүзне күрсәтегез.     

        1) төргәк 

        2) бит-йөз 

        3) көчек баласы 

        4) буранлы 

А7 Төшем кушымчалы сүзе булган җөмләне табыгыз.   

        1) Төргәк кыймылдап куйды 

        2) Ишектән упкын төбенә төшкәндәй чыгып китәсең. 

        3) Көчекне кулыма алдым. 

        4) Үзем дә сизмәстән, читкә тайпылдым. 

 В1  12 нче җөмләдәге байтактан сүзенең синонимын табыгыз. Бу синонимны язып 

куегыз. 

В2     11-16 нчы җөмләләрдән тотрыклы сүзтезмәне эзләп табыгыз һәм язып куегыз 

В3      1 нче җөмләнең грамматик нигезен табып язып куегыз. 

В4     7-14 нче җөмләләр арасыннан тиңдәш кисәкле җөмләне табыгыз. Бу җөмләнең 

тәртип номерын язып куегыз.  

 В5     Тексттан алынган түбәндәге җөмләләрнең өтерләренә номерлар куелган. Кереш 

           сүзгә бәйле рәвештә куела торган өтерләрнең цифрларын аерып язып куегыз. 

          Уйларың башка якка китеп,(1) юлдан язсаң,(2) тиз генә эзгә төшәм димә. Әле 

ярый усал җил тапталудан таш кебек каткан сукмак карын ялап та,(3) кимереп тә 

ала алмый. Шулай барганда,(4) бер тавышка игътибар иттем. Хәер,(5) мин ул 

тавышны байтактан ишетеп килә идем инде.  

В6    26 нчы җөмләдә ничә грамматик нигез бар? Җавапны цифрлар белән күрсәтегез. 

В7      Тексттан алынган түбәндәге җөмләләрнең өтерләренә номерлар куелган. Тиңдәш 

            кисәкләр арасында куелган өтерне аерып язып куегыз. 

      Ничек кенә булмасын, үзәкне өзеп чыелдаган тавыш бетмәде,(1) киресенчә,(2) 

көчәя,(3) ачыклана гына барды. Чыелдаган тавыш чыгарып яткан ул төргәккә мин 

аздан гына китереп басмадым. Үзем дә сизмәстән,(4) читкә тайпылдым. Төргәк 

кыймылдап куйды. Сукмак читендә бияләй кадәрле генә көчек баласы ята иде. Әйе, (5) 

ята иде,(6) чөнки әлеге төргәк аз гына калкына башласа,(7) аны җил,(8) сукмактан 

кубарып,(9) үзе белән әллә кайларга алып китәр төсле иде. 

В8    Беренче абзацтагы җөмләләр арасыннан иярчен кире җөмләнетабыгыз.  

Җөмләнең тәртип номерын язып куегыз. 

В9  16-25 нче җөмләләр арасыннан кушма җөмләне табыгыз. Бу җөмләнең тәртип 

номерын язып куегыз. 

3 нче өлеш 

  

С2.1  Текстның бетемендә (финалында) китерелгән  "Бу мизгелдә мин һәр кар бөртегенә 

күзләрен йома торган, суыкның һәр сулышына бөрешеп ката торган гадәти кеше 

түгел идем" җөмләсен Сез ничек аңлыйсыз? 

            Сочинениедә укылган тексттан фикер агышыгызны дәлилли торган 2 аргумент 

китерегез. 

            Мисалларны язганда, кирәкле җөмләләрнең тәртип номерларын күрсәтегез яисә 

цитата рәвешендә бирегез. 

Сочинениенең күләме 70 сүздән дә ким булмаска тиеш. Сочинениене пөхтә итеп, 

таныла торган почерк белән языгыз. 
  

  


