
1. Степан Игнатьевич безнең дөнья хәлләре, илебездәге яңалыклар белән ни дәрәҗәдә 

таныш булуыбыз, бу өлкәдә ничегрәк фикерләвебез белән кызыксынып тора иде. 2. Ул үзе бик 

күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья яңалыклары сөйли. 3. Без нинди 

әдәби китаплар укыйбыз, нинди газета-журналлар белән танышып барабыз, шул хакта да 

белешеп торырга онытмый иде. 

4. Ул безгә Бөек Ватан сугышы батырлары турында сөйләргә ярата иде. 5. Шулай без Брест 

крепостен саклаганда искиткеч батырлыклар күрсәткән якташыбыз майор Пётр Гврилов турында 

белдек. 6. Степан Игнатьевич безгә Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Олег Кошевойлар 

хакында күп сөйләде. 7. Һәрберсенең гомере үзенә бер соклангыч һәм тетрәндергеч тарих иде 

аларның. 8. ӘҖәлилчеләр! 9. Безне барыннан да ныграк дулкынландырганы Муса Җәлилнең 

“Моабит дәфтәрләре”булгандыр. 

10. Бу әңгәмәләр безнең күңелләребезне торган саен ныграк яулый барды. 11. Гаҗәеп 

җылы, кызыклы очрашуларга, әдәби кичәләргә әверелеп китте. 12. Алар безнең өчен чын тарих, 

әдәбият дәресләре булдылар. 13. Степан Игнатьевич безнең өчен кызыклы әңгәмәче,түзем, 

игътибарлы  укытучы, тәрбияче иде. 

2. Киң әйтелешле[o] авазы кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Ул безгә Бөек Ватан сугышы батырлары турында сөйләргә ярата иде. 

2) Һәрберсенең гомере үзенә бер соклангыч һәм тетрәндергеч тарих иде аларның. 

3) Безне барыннан да ныграк дулкынландырганы Муса Җәлилнең “Моабит 

дәфтәрләре” булгандыр. 

4) Бу әңгәмәләр безнең күңелләребезне торган саен ныграк яулый барды. 

3. Күчерелмә мәгънәдәге сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Ул үзе бик күп белә, безгә төрле кызыклы нәрсәләр, халыкара хәлләр, дөнья 

яңалыклары сөйли. 

2) Ул безгә Бөек Ватан сугышы батырлары турында сөйләргә ярата иде. 

3) Безне барыннан да ныграк дулкынландырганы Муса Җәлилнең “Моабит 

дәфтәрләре” булгандыр. 

4) Степан Игнатьевич безнең өчен кызыклы әңгәмәче,түзем, игътибарлы  укытучы, 

тәрбияче иде. 

4. 4-9 нчы җөмләләрдән ике тамырдан һәм бер ясагыч кушымчадан торган сүзне 

табып языгыз. 

5. 1-9 нчы җөмләләрдән чагыштыру дәрәҗәсендәге рәвешне табып языгыз. 

6. 13 нче җөмләдән мөгаллим сүзенең синонимын табып языгыз. 

7. 1-9 нчы җөмләләрдән иярченле кушма җөмләнең номерын языгыз. 

8. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Тиңдәш аергычлар 

арасына куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Степан Игнатьевич безнең өчен кызыклы әңгәмәче(1),түзем(2), игътибарлы  укытучы(3), 

тәрбияче иде(4) 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аныклагыч алдыннан 

куелган тыныш билгесенең номерын языгыз.  

Чыркый(1), ял итәргә вакытым булмады быелгы җәйне:(2) төннәрен тычкан аулыйм,(3) 

көндез черем итеп алам да яңа оя ясыйм(4), шулай эш,(5) мәшәкать белән нурлы җәй үтеп тә 

киткән.(6) 

10. 4-13 нче җөмләләр арасыннан кире сүз тәртибе кулланылган җөмләнең номерын 

языгыз. 

11.1. Степан Игнатьевич безнең өчен кызыклы әңгәмәче,түзем, игътибарлы  укытучы, 

тәрбияче иде.- җөмләсендә әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? Шулар турында языгыз. 

Фикерегезне раслау өчен тексттан 2 мисал китерегез. Сочинениенең күләме 50 сүздән ким 

булмасын. 



 


