
Кеше гомерләре бик кыска 

1) И гомеркәйләр! 2) Бәндәләрнең яшәүләре таң җиле генә шул. 3) Бик кыска гына арада табигатьнең 

уяныр-уянмас серле, моңлы чагында исә дә үтә. 4) Чәчәкләрне, үләннәрне, агачларны, су өсләрен аз гына 

тибрәндерә, тере җан ияләренә сафлык өрә <…> татлы йокыларыннан уятырга тели, яшәргә чакыра. 

5) Кеше гомере дә, шул җил кебек, тормыш күгеннән сизелмичә исә дә үтә. 6) Бу шулкадәр дә татлы, 

шулкадәр дә кыска, һәм аны берничек тә яңадан кабатлау, аңа кире кайту юк инде. 

 7) Эчәр суың эчелгән, җыяр ризыгың җыелган, сулыйсы һаваң суланып беткән. 8) Син башка җан ияләре, 

башка кешеләр кебек түгел, син алар арасыннан бу якты дөньядан инде кысрыклап чыгарылгансың, менә шушы 

тар караватта вакытлыча гына урын билисең.  

9) Ә әйләнә-тирәңдә тормыш элеккечә үк кайнап тора. 10) Әнә юкә җилдә җилфердәп утыра, кошлар чыр-чу 

килә. 11) Бөтенесе хәрәкәттә, һәр тереклек иясе кояштан – яктылык һәм җылылык, җирдән туклык ала, зәңгәр 

күк астында үз урынын даулый. 12) Кеше каядыр кабалана, каударлана, борчыла, талаша, сугыша, нидер эшли 

һәм шуларның бәхет икәнен юньләп тоймый да кала. 13) Йөрәкнең һәр тибеше, һәр сулыш, һәр күз карашы, һәр 

сүз, һәр хәрәкәт, ишетелгән һәр тавыш – үзе бәхет. 14) Әгәр кешеләр шушыны аңласа, гомер буе елмаеп-көлеп, 

куанышып кына яшәр иде. 15) Җир йөзендә бер генә кеше дә мәңгегә кала алмаган һәм калмаячак, тугансың 

икән, үлү дә котылгысыз. 16) Әмма шушы хакыйкатьне йөрәк барыбер кабул итәргә теләми. 17) Дөньядан 

китәсеңне кисәтсә дә, үзе үк шуңа карыша. 18) Хәер, аны гаепләп булмыйдыр. 19) Туфракка ныклап тамыр 

җибәргән үсемлек тә ансат кына йолкынмый. 

(А.Гыйләҗев буенча) 

1. Кайсы җөмлә түбәндәге сорауга җавап бирә? 

Кеше гомере ничек үтә? 

1. Кеше гомере дә, шул җил кебек, тормыш күгеннән сизелмичә исә дә үтә. 

2. Ә әйләнә-тирәңдә тормыш элеккечә үк кайнап тора.  

3. Хәер, аны гаепләп булмыйдыр.  

4. Әнә юкә җилдә җилфердәп утыра, кошлар чыр-чу килә. 

 

 

2. Метафора булган җөмләне табыгыз 

1) И гомеркәйләр! 

2) Әнә юкә җилдә  җилфердәп утыра, кошлар чыр-чу килә. 

3) Әгәр кешеләр шушыны аңласа, гомер буе елмаеп-көлеп, куанышып кына яшәр иде. 

4) Хәер, аны гаепләп булмыйдыр. 

 

3. 9нчы җөмләдәге әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзне табыгыз. 

4. 17нче җөмләдәге әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзне табыгыз. 

5.13 нче җөмләдән  шатлык сүзенә синоним булган берәмлекне табып языгыз 

    6. 9нчы җөмләдән баш кисәкләрне табып языгыз. 

 

     7.  14 -16 нчы җөмләләр арасыннан тиңдәш кисәкләр булган җөмләнең номерын языгыз. 

8. 1 -4  нче җөмләләр арасыннан тойгылы  җөмләнең номерын языгыз. 

9. Аерымланган хәлгә бәйле куелган өтернең номерын языгыз.  

Кеше гомере дә,(1) шул җил кебек, (2)тормыш күгеннән сизелмичә исә дә үтә.(3) 

10.  Кереш сүзгә бәйле куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Дөньядан китәсеңне кисәтсә дә, (1) үзе үк шуңа карыша.(2) Хәер, (3) аны гаепләп булмыйдыр.(4) 

11.7нче җөмләдә ничә хәбәрлек бар?Җавапны сан белән языгыз. 

12. 4  нче җөмләдә <…> тамгасы урынына кайсы тыныш билгесе куелырга тиеш?  Җавапны сүз белән языгыз. 

    13. 4-6нчы җөмләләр арасыннан инкяр җөмләнең номерын билгеләгез. 

 14.Тиңдәш  кисәкләргә бәйле куелган  иыныш билгеләренең номерларын языгыз. Кеше каядыр кабалана,(1) 

каударлана,(2) борчыла,(3) талаша,(4) сугыша, (5)нидер эшли һәм шуларның бәхет икәнен юньләп тоймый да кала. 

15. 3 нче җөмләдән  озын сүзенә антоним булган берәмлекне табып языгыз. 

16.  5 нче җөмләдән алмашлыкны табып языгыз 

17.Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльнең төрен языгыз. 

 Чәчәкләрне, үләннәрне, агачларны, су өсләрен аз гына тибрәндерә, тере җан ияләренә сафлык өрә, татлы 

йокыларыннан уятырга тели, яшәргә чакыр 

18.3нче җөмләдән ясалма сүзләрне табып языгыз. 

19.  9 нчы җөмләдән  [ ы  ] авазы  [  о ]   лашып әйтелә торган сүзне табып языгыз. 

20. 10  нчы җөмләдән   урын-вакыт килеше кушымчасы ярдәмендә  бәйләнгән сүзтезмәне табып языгыз 

 

С1. «Йөрәкнең һәр тибеше, һәр сулыш, һәр күз карашы, һәр сүз, һәр хәрәкәт, ишетелгән һәр тавыш – 

үзе бәхет. Әгәр кешеләр шушыны аңласа, гомер буе елмаеп-көлеп, куанышып кына яшәр иде» 

юлларында әйтелгән фикерне сез ничек аңлыйсыз? Фикерегезне дәлилләү өчен, укылган тексттан 2 мисал 

китерегез. Файдаланган җөмләләрне тулысынча языгыз яки номерларын күрсәтегез. 

Сочинениенең күләме 100 сүздән дә ким булмаска тиеш. 

Сочинениене чиста һәм танырлык итеп языгыз. 

 

 



 

 

 

 

 

 


