
Кәгазь чәчкә һәм бакча чәчкәсе 

1) Шулай берзаман кәгазьләрдән ясалган чәчкә белән хуш исле Бакча чәчкәсе 

сөйләшәләр икән. 2) Кәгазь чәчкә – тәрәзә төбендәге бәллүр вазада, ә Бакча чәчкәсе тәрәзә 

каршында – бакчада үскән, ди. 3) Алар үзара бәхәсләшеп тә алалар: кем яхшырак та, кем 

матуррак? 

4) Бакча чәчкәсе, көз җиткәч, орлыклапрын тирә- юньгә очырган. 5) Көзге җилләр исүгә, 

аның сабаклары, яфраклары кипкән. 6) Моны күреп, Кәгазь чәчкә бик масаеп әйткән аңа: 

7) – Бакча чәчкәсе, синең гомерең бик кыска, ә менә мин – мәңгегелек! 

8) – Вакыт күрсәтер , дустым. 9) Сине зиннәтле вазага кеше бер утыртып куя да, шунда тик 

торасың. 10) Ә мин бакчада яшим. 11) Сабагымны, яфракларымны җил иркәли. 12) Гомерем кыска 

булса да, мәңге яшим, - дигән Бакча чәчкәсе. 

13) Тиздән кар яуды. 14) Бозлы тәрәзәдән Кәгазь чәчкә Бакча чәчкәсен тапмады. 15) Ул яз 

җиткәнен сизми дә калды. 16) Беркөнне тәрәзәдән караса, үз күзләренә үзе ышанмады: ямь – яшел 

яфраклы Бакча чәчкәсе, көлә – көлә, җилдә тибрәлә. 

17) – Сәлам, Кәгазь чәчкә. 18) Сагынып беткәнсеңдер инде мине.  

19) – Сәлам... – дип, көчкә генә әйтә алды Кәгазь чәчкә. 20) Ул тузан кунган, кояшта төсе 

уңган яфракларын, шәлперәеп төшкән чәчәген күрсәтмәскә теләп, бәллүр вазадан идәнгә сикереп 

төште. 

2. Ирен гармониясенә буйсынган сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Алар үзара бәхәсләшеп тә алалар: кем яхшырак та, кем матуррак? 

2) Тиздән кар яуды. 

3) Бозлы тәрәзәдән Кәгазь чәчкә Бакча чәчкәсен тапмады. 

4) Сагынып беткәнсеңдер инде мине.  

3. Күчерелмә мәгънәдәге сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Алар үзара бәхәсләшеп тә алалар: кем яхшырак та, кем матуррак? 

2) Көзге җилләр исүгә, аның сабаклары, яфраклары кипкән. 

3) Бозлы тәрәзәдән Кәгазь чәчкә Бакча чәчкәсен тапмады. 

4) Беркөнне тәрәзәдән караса, үз күзләренә үзе ышанмады: ямь – яшел яфраклы Бакча 

чәчкәсе, көлә – көлә, җилдә тибрәлә. 

4. 13-20 җөмләләрдән кушма рәвешне табып языгыз. 

5. 4-12 җөмләләрдән III төр хәл фигыльне табып языгыз 

6. 9 нчы җөмләдән гарәп алынмасын табып языгыз. 

7. 1 нче җөмләдән тәмамлыкны табып языгыз. 

8.  4-12 нче җөмләләрдән теркәгечле тезмә кушма җөмләнең номерын языгыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аныклагыч алдыннан 

куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Кәгазь чәчкә(1) – тәрәзә төбендәге бәллүр вазада(2), ә Бакча чәчкәсе тәрәзә каршында (3)– 

бакчада үскән(4), ди(5). 

10. 13-19 җөмләләрдән эндәш сүз кулланылган  җөмләнең номерын языгыз. 

 

11.1  “Вакыт күрсәтер , дустым.  Сине зиннәтле вазага кеше бер утыртып куя да, шунда 

тик торасың.  Ә мин бакчада яшим.  Сабагымны, яфракларымны җил иркәли.  Гомерем 

кыска булса да, мәңге яшим”җөмләләрендә  әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? Шул турыда 

языгыз. 

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. 

 

 

 

 

 



Мин кулыма китап алам... (Р. Миңнуллин*) 

(1) Без - китаплы халык. (2) Татар халкы гыйлемле булган, китап укыган.(3) Бүгенге көнгә 

кадәр килеп җиткән кулъязма китаплар шул хакта сөйли. 

(4) Кулъязмаларны күчереп язучы осталар барлыкка килгән. (5) Хәзергечә әйтсәк, 

китапларны тиражлаучылар була. 

(6) Аннан басма китаплар чоры башланган. (7) Безнең әби-бабайларыбыз үз телләрендә 

белем алганнар, шул ук вакытта фарсыча да, гарәпчә дә белгәннәр. (8) Шунысы мөһим: без үзебез 

генә белемле булып калмаганбыз, мәгърифәт нурларын башка тугандаш халыкларга да 

таратканбыз. (9) Якын-тирәдә генә түгел, Урта Азия далаларына кадәр барып җиткәнбез. (10) Бу 

да халкыбызның игелекле хезмәтләреннән саналырга тиеш. (11) Яңа чорлар килде. (12) Радио-

телевидение, компьютер, интернет заманы. (13) Техника үзгәрә, компьютерлар, телефоннар, 

телевизорлар, музыка тыңлый торган төрле аппаратуралар яңара, камилләшә. (14) Уены да шунда, 

дәреслекләре дә, фильмнары да, музыкасы да, фотосурәтләре дә, хәтта шпаргалкалары да... (15) 

Классикларыбызны укып үсмәгән, бүгенге язучыларыбызны белмәгән милләттәшләребез рухи 

тамырларыбызны да, тарихыбызны да, гореф-гадәтләребезне дә аңламаслар дигән шигем бар. (16) 

Ана сөте белән кермәгәнне, тана сөте белән кермәс, дигән шикелле, китап белән кермәгәнне, 

компьютер белән кермәсә, нишләрбез? (17) Беренчедән, компьютер - компьютер инде ул. (18) 

Аның җаны да, хисе дә юк. (19) Виртуаль дөнья - реаль дөньядан, тормыштан аерылу дигән сүз. 

(20) Икенчедән, компьютерның милләте юк. (21) Без күп гасырлар дәвамында белемне бары тик 

китап аша алганбыз. (22) Иман нурын да, дөнья цивилизациясенең казанышларын да, 

халкыбызның бай тарихын да, рух ныклыгын да безгә китап биргән. (23) Шуңа күрә дә без 

Китапка чиксез рәхмәтле. (24) Бүгенге көндә безнең төп рухи таянычыбыз китап булырга тиеш! 

(25) Китапсыз күңел - буш күңел, китапсыз йорт - нурсыз йорт, китапсыз милләт - киләчәксез 

милләт. (26) Бәхетебезгә, без андыйлар түгел! (27) Әлегә... 

2. Сингармонизм законының рәт гармониясенә буйсынмаган сүз кулланылган җөмләне 

күрсәтегез. 

1) Кулъязмаларны күчереп язучы осталар барлыкка килгән. 

2) Безнең әби-бабайларыбыз үз телләрендә белем алганнар, шул ук вакытта фарсыча да, 

гарәпчә дә белгәннәр. 

3) Шуңа күрә дә без Китапка чиксез рәхмәтле. 

4) Бәхетебезгә, без андыйлар түгел! 

3. Әйтем кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Хәзергечә әйтсәк, китапларны тиражлаучылар була. 

2) Якын-тирәдә генә түгел, Урта Азия далаларына кадәр барып җиткәнбез. 

3) Ана сөте белән кермәгәнне, тана сөте белән кермәс, дигән шикелле, китап белән 

кермәгәнне, компьютер белән кермәсә, нишләрбез? 

4) Бүгенге көндә безнең төп рухи таянычыбыз китап булырга тиеш! 

4. 4-10 җөмләләрдән кушмаисемне язып алыгыз. 

5. 21-27 нче җөмләләрдән баш килешне таләп итә торган бәйлекне табып языгыз. 

6. 22 нче җөмләдән Европа алынмасын табып языгыз. 

7. 21 нче җөмләдән туры тәмамлыкны табып языгыз. 

8. 15-26 нчы җөмләләрдән күп тезмәле катлаулы кушма җөмләнең номерын язягыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Тиңдәш хәбәрләр 

арасына  куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. Техника үзгәрә(1), компьютерлар(2), 

телефоннар(3), телевизорлар(4), музыка тыңлый торган төрле аппаратуралар яңара(5), 

камилләшә(6). 

10. 11-19 нчы җөмләләрдән кереш сүз кулланылган җөмләнең номерын язягыз. 

11.1 “Беренчедән, компьютер - компьютер инде ул. (18) Аның җаны да, хисе дә юк. (19) 

Виртуаль дөнья -  реаль дөньядан, тормыштан аерылу дигән сүз. (20) Икенчедән, компьютерның 

милләте юк.” җөмләләрендә  әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? Шул турыда языгыз. 

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. 

 

Таңнар кайда да матурдыр... 



I) Җәйге каникулга кайткач, Гыйззәтуллинның бер көне авыл белән танышып үтте. 

2)Аларның авылында зур су юк.З) Электән суны көрәкләр белән буалар да, бала-чага, каз-үрдәк 

шунда ята. 4) Эссе көнне су җылы була, кояшны аз гына болыт капласа суына. 5) Җәй бик коры 

килгәндә, ул су кибә. 6) Шуңа күрә каз-үрдәк авызын ачып әлсерәп, тавышлары бетеп тилмереп 

йөри. 

7) Инеш суы кипкәч, халыкның табигате бозыла, кеше үзеннән-үзе холыксызлана. 8) Ул кеше 

моның сәбәбен белми, әмма Гыйззәтуллин бик яхшы аңлый: сусызлык хикмәте бу. 9) Училищеда 

укый башлагач, Гыйззәтуллин үзенең күзәтүләрен тагын да тирәнәйтте. 10) Бигрәк тә психология 

фәнен өйрәнгәннән соң. 

II) Халыкның мораль сыйфатлары, Гыйззәтуллин фикереңчә, әнә шуңа бәйле. 12) Ул хәзер 

белә: зур сулы авылның халкы әйбәтрәк холыклы була. 13) Вакчыл булмый, киң күңелле, байлык 

туплау өчен артык көчәнми, әмма хөр тормышны ярата. 14) Сусыз авыл халкы, киресенчә, вак 

холыклы һәм гайбәтчән була. 

15) Чишмәле, инешле авылның да эш ярыйсы. 16) Болар эштә бик актив, боларның каралты-

кура таза, холык-фигыль уртача. 17) Чишмәле авылның тагын бер ягы бар: чишмә тавышын 

ишетеп үскән бала моңлы була. 18) Мәсәлән, Гыйззәтуллин үзе җырлый белми, әмма күңеле тулы 

моң, йөрәгендә һәрвакыт җыр яши. 19) Күңеле гел шуны җырлый. 20) Моның сәбәбе - аларның 

авылы урманга якын. 21) Ике чакрым үтсәң, урман. 22) Чишмә буенда уйнап үскән кешенең 

яшьлеге урман белән бәйле. (Мөхәммәт Мәндиевтән) 

2. Алгы рәт сузыкларыннан гына тоган сүзләр кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Аларның авылында зур су юк. 

2) Җәй бик коры килгәндә, ул су кибә. 

3) Чишмәле, инешле авылның да эш ярыйсы.  

4) Моның сәбәбе - аларның авылы урманга якын. 

3. Гади сөйләм сүзе кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Аларның авылында зур су юк. 

2) Шуңа күрә каз-үрдәк авызын ачып әлсерәп, тавышлары бетеп тилмереп йөри. 

3) Чишмәле авылның тагын бер ягы бар: чишмә тавышын ишетеп үскән бала моңлы була. 

4) Чишмә буенда уйнап үскән кешенең яшьлеге урман белән бәйле.  

4. 4-10 нчы җөмләләрдән парлы исемне табып языгыз. 

5. 1-10 нчы җөмләләрдән каршы куючы теркәгечне табып языгыз. 

6. 20 нче җөмләдән гарәп теленнән кергән сүзне табып языгыз. 

7. 9 нчы җөмләдән урын хәлен табып языгыз. 

8. 12-16 нчы җөмләләрдән иярченле кушма җөмләнең номерын язягыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Каршы куючы теркәгеч 

алдыннан  куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. Мәсәлән(1), Гыйззәтуллин үзе 

җырлый белми(2), әмма күңеле тулы моң(3), йөрәгендә һәрвакыт җыр яши(4). 

10. 7-14 нче җөмләләрдән кереш сүз кулланылган җөмләнең номерын языгыз. 

11.1 “Ул хәзер белә: зур сулы авылның халкы әйбәтрәк холыклы була.  Вакчыл булмый, киң 

күңелле, байлык туплау өчен артык көчәнми, әмма хөр тормышны ярата. Сусыз авыл халкы, 

киресенчә, вак холыклы һәм гайбәтчән була.” җөмләләрендә  әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? 

Шул турыда языгыз. 

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 кыш көннәрендә 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 «ә» дигәнче сине үзенең зәмһәрир кочагына 

йолып 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 

дә ярый усал җил тапталудан таш кебек каткан сукмак карын ялап та, кимереп тә ала алмый…11) 

Шула йбарганда, бер тавышка игътибар иттем. 

12) Хәер, мин ул тавышны байтактан ишетеп килдем. 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 төргәккә 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 чак кына 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 

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. 

(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! 

2. Кире ассимиляция күзәтелгән сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Әнкәй мондый буранны «җен туе» ди. 

2) Гел шул хакта гына уйларга туры килә. 

3) Көчекне кулыма алдым. 

4) Тиздән бу калтырану үземә дә күчте. 

3. Фразеологик әйтелмә кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Андый буранлы көннәр кыш көннәрендә күп булмый торгандыр. 

2) Ничек кенә җылы киенсәң дә, суык җил «ә» дигәнче сине үзенең зәмһәрир кочагына 

йолып ала, тәнеңдәге һәр күзәнәгеңә салкын энәсен кадап чыга… 

3) Төргәк кыймылдап куйды. 

4) Бураны-кары да, зәһәр суыгы да инде куркытмый. 

4. 1-6 нчы җөмләләрдән фигыльгә кушымча ялганып ясалган исемне табып языгыз. 

5. 25-30 нчы җөмләләрдән күрсәтү алмашлыгын табып языгыз. 

6. 6 нчы җөмләдән гарәп теленнән кергән сүзне табып языгыз. 

7. 29 нчы җөмләдән ияне табып языгыз. 

8. 21-30 нчы җөмләләрдән иярченле кушма җөмләнең номерын язягыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аерымланган рәвеш 

хәле  алдыннан  куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. Әйе(1), ята иде(2), чөнки чак 

кына калкына башласа(3), аны җил(4), сукмактан кубарып(5), үзе белән әллә кайларга алып китәр 

төсле иде(6). 

10.25-30 нчы җөмләләрдән тойгылы җөмләнең номерын языгыз. 

11.1 “Андый буранлы көннәр кыш көннәрендә күп булмый торгандыр. Әнкәй мондый буранны 

«җен туе» ди. Күз ачкысыз кар гарасаты.” җөмләләрендә  әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? 

Шул турыда языгыз. 

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. 

 

 



 

 

 

Яшәү өчен көрәш 

1) Тормыш бераз эзгә төште. 2) Күңел басылды. 3) Иркенләп язарга, укырга мөмкинлек 

туды. 4) Больницадагы кебек, кырыенда ыңгырашып ятучылар юк. 5) Карарга әнисе бар. 6) 

Аналарның бөтен мәхәббәте, бөтен җылысы ярдәмгә мохтаҗ балаларга тиючән. 7) Фәнияр да бу 

хакта белә: язмыш ныграк кыерсыткан саен, әнкәсенең якынлыгын күбрәк тоя ул. 8) Ананы 

дөньяда һични алыштыра алмый. 9) Ул – кешелекне тотып тора торган алтын багана. 10) Әмма 

яшьлек ярсуыннан тау чишмәседәй ургып тора торган йөрәккә ана назы гына аз, ана кайгыртуы 

гына җитми. 11) Күңел үзенең ишен эзли. 12) Куанычларың булганда, бергә куанырлык, кайгы-

хәсрәт килгәндә юатырлык, егылганда кул сузарлык, ялгышканда төзәтерлек, эшләп арганда 

иркәләрлек, назга сусаганда кочагында эретерлек кеше табасы килә. 13) Ә Фәнияр кебек 

кешеләргә иш табу – кыен эш. 14) Шуңа күрә ул үзенең авыруын капларлык эшләр башкарырга, 

тормышта яшьтәшләреннән бер як белән дә калышмаска тели, туктаусыз көрәшә. 15) Фәниярга 

бер генә җиңүнең дә көрәшсез килгәне юк. 16) Кулына каләм тотып, бер юл шигырь язар өчен дә, 

замандашларыннан артта калмаска теләп, тырышып-тырышып укыр өчен дә, хәтта мәхәббәт өчен 

көрәшергә, язмыш куйган ятьмәләрне ертырга кирәк аңа. 17) Көрәш ул, Сабантуйларда кулыңа 

тастымал урап, кемнәрнеңдер биленнән алу гына түгел. 18) Тормыш өзлексез көрәштән гыйбарәт: 

көчлеләр ега, көчсезләр егыла. 

2. Алгы рәт сузыкларыннан гына торган сүзләр кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Тормыш бераз эзгә төште. 

2) Ә Фәнияр кебек кешеләргә иш табу – кыен эш. 

3) Күңел үзенең ишен эзли. 

4) Күңел басылды. 

3. Антоним сүзләр кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Иркенләп язарга, укырга мөмкинлек туды. 

2) Әмма яшьлек ярсуыннан тау чишмәседәй ургып тора торган йөрәккә ана назы гына аз, ана 

кайгыртуы гына җитми. 

3) Шуңа күрә ул үзенең авыруын капларлык эшләр башкарырга, тормышта яшьтәшләреннән 

бер як белән дә калышмаска тели, туктаусыз көрәшә. 

4) Тормыш өзлексез көрәштән гыйбарәт: көчлеләр ега, көчсезләр егыла. 

4. 12-18 нче җөмләләрдән парлы исемне табып языгыз. 

5. 1-11 нче җөмләләрдән юклык алмашлыгын табып языгыз. 

6.  18 нче җөмләдән гарәп теленнән кергән сүзне табып языгыз. 

7. 17 җөмләдән урын хәлен табып языгыз. 

8. 13-18 нче җөмләләрдән тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләнең 

номерын язарга. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Тиңдәш хәбәрләр 

арасына  куелган тыныш билгесенең номерын языгыз.  Кулына каләм тотып(1), бер юл 

шигырь язар өчен дә(2), замандашларыннан артта калмаска теләп(3), тырышып-тырышып укыр 

өчен дә(4), хәтта мәхәббәт өчен көрәшергә(5), язмыш куйган ятьмәләрне ертырга кирәк аңа(6) 

10. 1-7 нче җөмләләрдән инкяр җөмләнең номерын языгыз. 

11.1  “Аналарның бөтен мәхәббәте, бөтен җылысы ярдәмгә мохтаҗ балаларга тиючән. 

Фәнияр да бу хакта белә: язмыш ныграк кыерсыткан саен, әнкәсенең якынлыгын күбрәк тоя ул.  

Ананы дөньяда һични алыштыра алмый.  Ул – кешелекне тотып тора торган алтын багана.” 

җөмләләрендә  әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? Шул турыда языгыз. 

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. 

 



 

Бүләк 

1) Әниләр бәйрәмендә Илдар быел әнисенә башка беркем дә уйлап таба алмаган әйбер 

бүләк итәргә булды. 2) Ул белә: Хәлим абыйсы әнисенә дип сәгать алып куйды, Нәсимә апасы 

әллә нинди тәмле исләр аңкытып тора торган хушбуй алып кайтып яшерде. 

3) Беркөнне, тәрәзәдән тышка карап утырганда, Илдарның башына шундый уй килде: әгәр 

дә ул, кардан әнисенең сынын ясап, 8 нче март көнне шуны алып кереп бүләк итсә? 4) Ну 

шаккатыр, ну сөенер иде әнисе! 

5) Шул ук кичтә Илдар үзенең бүләген, качырып кына алып кереп, иң түр бүлмәнең бер 

почмагына бастырып та куйды. 6) Җәймә белән капларга да онытмады. 

7) Иртән бары да гадәттәгедән алдарак уянды. 8) Ел саен шулай: иртәнге ашка кадәр үк 

Илдар, әтисе, абыйсы, апасы белән бергә, әнисен бәйрәм белән котларга керә. 9) Чират җиткәч, 

әнисе янына килде дә: “ Хәзер мин үз бүләгемне күрсәтәм”, - дип түр бүлмәгә йөгерде. 10) 

Әмма, бүлмә бусагасын атлап керүгә үк, ниндидер юешкә басуын тоеп алды. 11) Илдар 

нишләргә дә белмичә каушап калды. 12) Әнисенә нинди бүләк бирә инде ул хәзер? 

13) Илдар су эчендә яткан җәймәгә барып ябышуын сизми дә калды. 14) Әнисе күреп 

орышканчы, тизрәк сөртеп алырга кирәк. 15) Югыйсә бөтенләй оятка калачак... 16) Инде 

идәнне сөртеп бетерәм дигәндә генә, зал яктан әнисенең: “Илдар, балам, бүләгеңне карарга 

чыгыйкмы инде?” – дигән мөлаем тавышы ишетелде. 

17) Илдар соңгы мәртәбә идәнне сыпырып алды да, гөл төбенә соңгы тамчы суны агызып, 

җәймәне карават астына яшереп куйды. 18) Шулвакыт аның янына әнисе, әтисе, апасы килеп 

керделәр. 19) Килеп керүгә, юеш идән уртасында мыштым гына басып торган Илдарны күреп 

телсез калдылар... 20) Тынлыкны әнисе бозды: 

- И-и-и, улым менә нинди зур бүләк әзерләгән ләбаса! 21) Идәнне ялт иттереп юган да 

куйган! 22) Миңа бер эш тә калдырмаган! 23) Улым, мең рәхмәт сиңа! 24) Кил әле, шуның өчен 

бер сөйим үзеңне! 

25) Илдар, дөньяның иң бәхетле бер кешесе булып, әнисенең кочагына атылды. 

 

2. Борын ассимиляциясе күзәтелгән сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Ну шаккатыр, ну сөенер иде әнисе! 

2)  Әмма, бүлмә бусагасын атлап керүгә үк, ниндидер юешкә басуын тоеп алды. 

3) Илдар нишләргә дә белмичә каушап калды. 

4) Кил әле, шуның өчен бер сөйим үзеңне! 

3. Гади сөйләм сүзе кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Гади сөйләм сүзе кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

2) Ну шаккатыр, ну сөенер иде әнисе! 

3) “ Хәзер мин үз бүләгемне күрсәтәм”, - дип түр бүлмәгә йөгерде. 

4) Илдар, дөньяның иң бәхетле бер кешесе булып, әнисенең кочагына атылды. 

4. 9-15 нче җөмләләрдән ясалма рәвешне табып языгыз. 

5. 1-8 нче җөмләләрдән ияртүче теркәгечне табып языгыз. 

6. 17 нче җөмләдән рус теленнән кергән сүзне табып языгыз. 

7. 5 нче җөмләдән туры тәмамлыкны табып языгыз. 

8. 10-18 нче җөмләләрдән иярченле кушма җөмләнең номерын язягыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Тиңдәш эндәш сүзләр  

арасына  куелган тыныш билгесенең номерын языгыз.  Инде идәнне сөртеп бетерәм 

дигәндә генә(1), зал яктан әнисенең(2): “Илдар(3), балам(4), бүләгеңне карарга чыгыйкмы 

инде(5)?(6)” – дигән мөлаем тавышы ишетелде(7). 

10. 1-6 нчы җөмләләрдән тойгылы җөмләнең номерын языгыз. 

11.1. “Әниләр бәйрәмендә Илдар быел әнисенә башка беркем дә уйлап таба алмаган әйбер 

бүләк итәргә булды.  Ул белә: Хәлим абыйсы әнисенә дип сәгать алып куйды, Нәсимә апасы әллә 

нинди тәмле исләр аңкытып тора торган хушбуй алып кайтып яшерде.” җөмләләрендә  әйтелгән 

фикерне ничек аңлыйсыз? Шул турыда языгыз. 

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. 

 



 

 

 

 


