
II бүлек 

Туган нигез 
(1) Тормыш мәшәкатьләре адәм баласының хәтерен саектыра. (2) Әле ярый үткән юлыбызга 

әйләнеп карый торган гадәтебез бар. (3) Югыйсә каян килеп, кая китәсеңне дә онытыр идең. 

(4) Зират капкасыннан чыгып, кайчандыр безнең барыбызны да бергә туплап, тулы гаилә булып 

яшәткән нигезгә таба атлыйбыз… (5) Күршеләрнең капка төпләрендә берән-сәрән җим чүпләп йөрүче 

әтәч-тавыклар гына сагаеп озатып кала. (6) Әнә безнең өй түрендә үзебез утырткан өрәңгеләр, 

кайттыгызмы дип, каршы чыккан. (7) Без яшәгән йорт юк инде. (8) Шөкер, әлегә нигез исән-сау. (9) Аны 

күршеләр, үзенеке итеп, койма тотып алганнар. (10) Ишегалдындагы чирәм, кеше аягы басмагангадыр 

инде, ямь-яшел булып үскән. (11) Койма буендагы хуш исле әрем, кычытканнар шушы йортта тулы 

гаилә булып яшәгән чакның хәтерен саклый сыман. (12) Койма ярыгыннан кысылып кына эчкә үтәбез. 

(13) Сөйләшмичә генә чүгәләп дога кылабыз… (14) Аннан, нигез ташына маңгаемны куеп, хатирәләрне 

яңартам. (15) Ул миңа бу нигездә яшәгән һәрберебезнең серен сөйли кебек. 

(16) Әти белән әни утырткан алмагачларны күршеләр кисеп ташлаган. (17) Алмага бала-чага керә, 

имеш… (18) Керсә соң! (19) Әнием, көзләр җиткәч, ул алмаларны, чиләкләп җыеп, балаларга үзе өләшә 

иде бит. (20) Шул чактагы сөенүләрен белсәгез иде әниемнең! (21) Сабыйларны сыйлый алганына 

нарасый сыман куана иде ул. (22) Рәнҗеткәннәр алмагачларны! 

(23) Гомер уты менә шулай сүнә бара, күрәсең… 

(24) Кендек каны тамган нигез һәрберебез өчен мәңгелек. (25) Еллар узган саен, ул безне гомер буе 

үзенә дәшеп тора… (223 сүз) (Д.Гайнетдиновадан) 

2. Борын ассимиляциясе күзәтелгән сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 
1) Гомер уты менә шулай сүнә бара, күрәсең… 

2) Ишегалдындагы чирәм, кеше аягы басмагангадыр инде, ямь-яшел булып үскән. 

3) Сөйләшмичә генә чүгәләп дога кылабыз… 

4) Зират капкасыннан чыгып, кайчандыр безнең барыбызны да бергә туплап, тулы гаилә булып яшәткән 

нигезгә таба атлыйбыз… 

3. Фразеологик әйтелмә кулланылган җөмләне күрсәтегез. 
1) Әнә безнең өй түрендә үзебез утырткан өрәңгеләр, кайттыгызмы дип, каршы чыккан. 

2) Әти белән әни утырткан алмагачларны күршеләр кисеп ташлаган. 

3) Әнием, көзләр җиткәч, ул алмаларны чиләкләп җыеп, балаларга үзе өләшә иде бит. 

4) Еллар узган саен, ул безне гомер буе үзенә дәшеп тора… 

4. 5 – 8 нче җөмләләрдән парлы рәвешне күчереп языгыз. 

5. 4 – 8 нче җөмләләрдән хәзерге заман сыйфат фигыльне табып языгыз. 

6. 1 нче җөмләдән күчерелмә мәгънәле сүзне табып языгыз. 

7. 19 нчы җөмләдән туры тәмамлыкны күчереп языгыз. 

8. 10 – 19 нчы җөмләләрдән синтетик иярчен аергыч җөмләле кушма җөмләнең номерын 

языгыз. 

9. Түбәндәге җөмләдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аерымланган хәл янына 

куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 
Әнием, (1) көзләр җиткәч, (2) ул алмаларны, (3) чиләкләп җыеп, (4) балаларга үзе өләшә иде бит.(5) 

10. 16 – 21 нче җөмләләрдән инверсия кулланылган җөмләнең номерын языгыз. 

 

III бүлек 

11.1. Кендек каны тамган нигез һәрберебез өчен мәңгелек. Еллар узган саен, ул безне гомер буе 

үзенә дәшеп тора… – җөмләләрендә әйтелгән фикерләрне ничек аңлыйсыз? Шулар турында языгыз. 

Фикерегезне раслау өчен, укылган тексттан 2 мисал китерегез. Файдаланган җөмләләрнең номерларын 

языгыз яки тексттан цитата китерегез.Сочинениене мәкаль яки әйтемнән башларга, аны фәнни яки 

публицистик стильдә язарга мөмкин. Сочинениенең сүзләре 50 сүздән дә ким булмаска тиеш.  Укылган 

текстка нигезләнеп язылмаган эшкә билге куелмый. Шулай ук бирелгән текстны күчереп яисә аның 

эчтәлеген аңлатмаларсыз язган эш тә бәяләнми. 

11.2. “Сыерчык диңгез артына китсә дә, үз туган оясына кайта” – диелә халык мәкалендә. Бу 

мәкальнең мәгънәсен ничек аңлыйсыз? Туган нигез төшенчәсенә аңлатма бирегез. “Туган нигез 

кадере” дигән темага сочинение языгыз. Фикерегезне раслау өчен, укылган тексттан 1 мисал, үзегезнең 

тормыш тәҗрибәсеннән 1 мисал китерегез.  Сочинениене мәкаль яки әйтемнән башларга, аны фәнни яки 

публицистик стильдә язарга мөмкин. 

Сочинениенең сүзләре 50 сүздән дә ким булмаска тиеш. 

Укылган текстка нигезләнеп язылмаган эшкә билге куелмый. Шулай ук бирелгән текстны күчереп яисә 

аның эчтәлеген аңлатмаларсыз язган эш тә бәяләнми. 

 

 



II бүлек 

 (1) Салкын озын төн. (2) Ана, тәрәзә янына басып, инде ничә көн улларын көтә. (3) Менә хәзер 

кайтып керерләр дә: 

– Саумы, әнием, – дип, иңнәреннән кочып алырлар кебек тоела аңа. 

(4) Инде тәмам арыгач, аяклары хәлсезләнгән гәүдәсен тота алмый башлагач, янә урынына барып 

ята. (5) Тик күзләренә йокы керми. (6) Көзнең салкын җиле тәрәзәгә чиртеп китә, әллә берәрсе кайтып 

тәрәзә шакыймы, дип, ана, кабат урыныннан торып, пәрдә читен чак кына күтәреп, төнге караңгылыкка 

текәлә. (7) Урамның өшеткеч салкыны аның кечерәеп калган гәүдәсен куырып алгандай итә. 

(8) – Җил икән лә, бу кара төндә нишләп йөрсеннәр соң балакайларым, – дип, үзалдына сөйләнеп 

ала ул. 

(9) Ерактагы татлы төше кебек, аның биш улының сабый чагы, итәккә ябышып йөргән вакытлары 

күз алдына килә. (10) Әниләре эштән кайтып керүгә, муенына сарылалар иде. 

(11) Әйе, балалар, үскәндә, әнисез бер генә көн дә тора алмыйлар шул. (12) Үсеп җиткәч, 

әниләренә булган мәхәббәтләрен көзге җилләр урлыймы икән әллә? (13) Шундый уйлар белән ялгыз ана 

тәрәзә аша көзге җилне куарга теләде. (14) Тик җил, аны үчекләгәндәй, тәрәзә артында һаман шаяра 

бирде. (15) Үзенә ияртеп, яңгырны да алып килгән, ахрысы. (16) Әнә, тәрәзә пыяласы буйлап яңгыр 

тамчылары тәгәри. (17) Әйтерсең лә ялгыз ананың күз яшьләре иде алар. (18) Ана тәрәзә буенда, биш 

улының берсе кайтмасмы, дип, инде ничә төнне уздырып, ничәмә-ничә таңны аттырды. (19) Бәлки, 

иртәгә кайтырлар… 

(20) Туар көнгә өмет өзми әле ана. (21) Әниләрнең хәлләрен исән чакта белешик, туганнар! (22) 

Рәнҗемәсен алар безгә, туган йортта ялгызлары тилмереп көтмәсен алар сине. (23) Бүген үк юлга кузгал, 

ялгыз әнкәң көтә сине!.. (Д.Гайнетдиновадан) 

2. Сингармонизмның ирен гармониясенә буйсынган сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез. 

1) Ана, тәрәзә янына басып, инде ничә көн улларын көтә. 

2) Әниләре эштән кайтып керүгә, муенына сарылалар иде. 

3) Әйтерсең лә ялгыз ананың күз яшьләре иде алар. 

4) Туар көнгә өмет өзми әле ана. 

3. Сөйләмнең сәнгатьлелеген арттыру максатыннан фразеологик әйтелмә кулланылган җөмләне 

күрсәтегез.   1) Ерактагы татлы төше кебек, аның биш улының сабый чагы, итәккә ябышып йөргән 

вакытлары күз алдына килә. 

2) Әйе, балалар, үскәндә, әнисез бер генә көн дә тора алмыйлар шул. 

3) Үзенә ияртеп, яңгырны да алып килгән, ахрысы. 

4) Бәлки, иртәгә кайтырлар… 

4. 20–22 нче җөмләләрдән киләчәк заман сыйфат фигыльне язып алыгыз. 

5. 4–6 нчы җөмләләрдән каршы куючы теркәгечне табып языгыз. 

6. 6 нчы җөмләдән бераз сүзенең синонимын табып языгыз. 

7. 15–17 нче җөмләләрдән туры тәмамлыкны табып языгыз. 

8. 8–11 нчы җөмләләрдән синтетик иярчен вакыт җөмләле кушма җөмләнең номерын языгыз. 

9. Түбәндәге җөмләләрдә барлык тыныш билгеләре номерланган. Аерымланган хәл янына куелган 

тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Әниләре эштән кайтып керүгә, (1) муенына сарылалар иде.(2) Әйе,(3) балалар,(4)үскәндә,(5) әнисез бер 

генә көн дә тора алмыйлар шул.(6) Үсеп җиткәч,(7) әниләренә булган мәхәббәтләрен көзге җилләр 

урлыймы икән әллә?(8) 

10. Сөйләмнең тәэсир итү көчен арттыру өчен, 5–8 нче җөмләләрнең берсендә кире сүз тәртибе 

файдаланылган. Шул җөмләнең номерын языгыз. 

III бүлек 
11.1) Әниләрнең хәлләрен исән чакта белешик, туганнар! Рәнҗемәсен алар безгә, туган 

йортта ялгызлары тилмереп көтмәсен алар сине җөмләләрендә әйтелгән фикерне ничек аңлыйсыз? 

Шулар турында языгыз. Фикерегезне раслау өчен, укылган тексттан 2 мисал китерегез. Файдаланган 

җөмләләрнең номерларын языгыз яки тексттан цитата китерегез. Сочинениене мәкаль яки әйтемнән 

башларга, аны фәнни яки публицистик стильдә язарга мөмкин.  Сочинениенең күләме 50 сүздән дә ким 

булмаска тиеш.  

11.2) “Җәннәт әниләрнең аяк астында”, – диелә халык телендә. Бу сүзләрнең мәгънәсен ничек 

аңлыйсыз? Туган йортта балаларын ялгызы тилмереп көткән ана сездә нинди хисләр уятты? “Җәннәт 

әниләрнең аяк астында” дигән темага сочинение языгыз. Фикерегезне раслау өчен, укылган тексттан 1 

мисал, үзегезнең тормыш тәҗрибәсеннән 1 мисал китерегез. Сочинениене мәкаль яки әйтемнән 

башларга, аны фәнни яки публицистик стильдә язарга мөмкин. Сочинениенең күләме 50 сүздән дә ким 

булмаска тиеш.   



 

 


