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Эшнең актуальлеге 

 

Рәвеш – укучылар тарафыннан кыен үзләштерелә торган сүз 

төркеме.Грамматик анализ үткәрә башласаң,аны еш кына сыйфат,төрләнгән 

исем белән бутыйлар.Дәресләрдә кулланырга дидактик материаллар,методик 

күрсәтмәләр юк дәрәҗәсендә. Шуны истә тотып, бу уку елында без 

Укучыларның Фәнни Оешмасында рәвешләрне җентекләп өйрәндек.  

 

Эзләнү - тикшеренү эшенең максаты 

 

- Татар лингвистикасында рәвешләрнең өйрәнелү тарихы белән танышу; 

- Рәвешләрдә сүз басымын өйрәнү; 

- Рәвешләрнең семантик төркемчәләрен ачыклау; 

- Рәвешләрнең ясалышын һәм төзелешен җентекләп өйрәнү; 

- Рәвешләрнең синтаксик функцияләрен ачыклау. 

 

Әдәби күзәтү 

 

Рәвеш – эш, хәл, билгеләрнең, сирәгрәк затларның һәм 

предметларның процесска бәйле булмаган билгеләрен белдерүче сүз төркеме. 

Процесска бәйле булмаган билгеләр дигәндә, эш, хәл һәм билгеләрнең 

сыйфатын (акрын бару, тиз кайту, берөзлексез эшләү), күләмен һәм 

дәрәҗәсен (озак көтү, шактый зур, тулысынча түләү), урынын (түбән 

төшү, югары менү, ерак китү), вакытын (иртән китү, кич кайту, бүген 

күрү), сәбәбен һәм максатын (юкка борчылу, юри эшләү) күздә тоталар. 

Морфологик планда рәвеш, сыйфат кебек үк, грамматик яктан 

формалашмаган. Ул - төрләнми торган сүз төркеме. Рәвешләрнең бер өлеше 

генә чагыштыру һәм артыклык дәрәҗәсендә килә алалар. Сыйфатлар кебек 

үк, төп дәрәҗәдәге рәвешләр билгене башка билгеләр белән чагыштырмыйча 

белдерә, чагыштыру дәрәҗәсендә билге чагыштырмача күбрәк, артыклык 

дәрәҗәсендә - иң югары дәрәҗә итеп бирелә. Дәрәҗә категорияләренең 

күрсәткечләре дә бу ике сүз төркемендә бердәй: ерак – ераг-рак, соң – соң-

рак, аз – аз-рак;  якын – яп-якын, көндез – көпә көндез, яңадан - өр-яңадан 

һ.б. 

Үзләренең лексик-грамматик мәгънәләре – процесска бәйле 

булмаган билге белдерүләре белән рәвешләр, башка телләрдәге рәвешләр  

кебек үк, сыйфатларга якын торалар. Алай гына да түгел, татар телендә эш 

һәм предметларның сыйфат, сан һәм башка яктан билгеләрен белдерү өчен 

бер үк лексемалар кулланыла. Мәсәлән: яхшы кеше – яхшы эшләү, туры 

сызык – туры бару, ерак юл – ерак утыру, күп кеше – күп йөрү, югары белем 

– югары менү. 

Татар телендә, рус телендәге кебек, асыл сыйфатларга нигезләнгән 

рәвешләр юк. Мәсәлән: хороший человек – хорошо жить, прямая линия – 

идти прямо һ.б. 
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Cинтаксик планда рәвеш фигыльне (җәяү бару, кинәт әйтү, 

йөзтүбән яту), башка рәвешне (шактый озак, бик югары, бераз китапча), 

сыйфатны (бик кызыклы, ифрат тыйнак, гаять каршылыклы), хәбәрлек 

сүзне (бүген бар, көзен юк, кичен кирәк), сирәгрәк исемне ачыклап килә 

(татарча көрәш, озын-озак балачак, яшертен эш). 

Рәвеш, нигездә, җөмләдә хәл функциясен үти. Мәсәлән: Бүген бар, иртәгә 

юк.(мәкаль). Рәвеш аергыч һәм хәбәр функцияләрен дә үти ала: Әниемнең 

көмештәй чәчләрен сагындым. (М.Хәсәнов). Аның юлы ерак түгел иде. 

(К.Нәҗми). 

Татар телендә рәвешләр әле бүгенге көндә дә яңа берәмлекләр белән 

тулыланып тора. Бигрәк тә: 

А) исемнәрнең килеш формалары һәм хәл фигыльләр; 

Б) продуктив төрдәге сүз ясалу формасы; 

В) калькалаштыру һәм алынма сүзләр  белән. 

Рәвешләрнең лексик составына тукталып китик. Мәсәлән: еш, бик, 

аз, соң, гел, юри, иртә, кинәт, шәп, җәяү, элек, һаман, гаять, хәзер, ифрат 

һ.б. Нигездә болар – гомумтөрки сүзләр, ләкин араларында гарәп һәм фарсы 

алынмалары да бар: тәмам, ифрат, гаять, һаман һ.б.ш. 

Рәвешләрнең төп өлешен ясалма сүзләр тәшкил итә. Аларның лексик 

һәм грамматик структуралары кушымчалау, сүзләрнең кабатлануы, кушылуы 

һәм  рәвешкә күчүе юллары белән тулылана һәм камилләшә. Кушымчалау 

юлы белән рәвешләр төрле сүз төркемнәреннән, шул исәптән рәвешләрнең 

үзләреннән дә ясала: кыскача, бөтенләй, бушлай, икеләтә, күпләп, берәмләп... 

Сүзләрне кабатлау юлы белән түбәндәге рәвешләр ясалган: вакыт-

вакыт, 

гомер-гомергә, алмаш-тилмәш, борын-борыннан, әледән әле, елның елына, 

буйдан-буйга. Сүзләрне кушу нигезендә түбәндәге рәвешләр барлыкка 

килгән: бүген, быел, беркөн, берсүзсез, яланаяк, яланөс һ.б. 

Рәвешләрнең зур төркеме – адвербиализация нәтиҗәсе. Әйтик, 

түбәндәге рәвешләр төрле сүз төркемнәренең аерым формалары  изоляциядә 

калып адвербиализацияләнүе нәтиҗәсендә ясалганнар: җәен, төнен, көчкә, 

эчтән, алдан (исемнәрдән), чынлап, бушка, яңадан, уңга (сыйфатлардан), 

юкка, кирәккә (хәбәрлек сүзләрдән), бергә, бергәләшеп (саннардан), тора-

бара (фигыльләрдән), бераздан, күптән (рәвешләрнең үзләреннән) һ.б. 

Рәвешләр бәйлек һәм кисәкчәләрнең лексик составын баетуда 

катнашалар. 

Мәсәлән: элек, соң бәйлекләре әле, соң, инде кисәкчәләре рәвешләргә 

барып тоташалар. Әйдәгез, чагыштырып карыйк. Ул соң кайтты. (рәвеш). Ул 

миннән соң кайтты. (бәйлек). Ул кайчан кайтты соң? (кисәкчә). 
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Төп өлеш 

Рәвешләрдә сүз басымы 

Тамыр рәвешләрдә басым гадәттә сүзнең азагына төшә, һәм  А  

акцент  тибының А(1) подтибы күзәтелә: акрын, югары, түбән, көндез, һ.б. 

Шулай ук А(2) подтибы да очрый, рәвеш ясагыч кушымларның барысы да 

диярлек басым кабул итәләр, шулай ук рәвешләрнең чагыштыру дәрәҗәсен 

ясаучы кушымчаларга да басым төшә: көндезен, иртәгә, бүген, югарыга, 

ераграк, тизрәк һ.б. 

В акцент тибының да ике подтибы очрый. В(1) подтибы гарәп һәм 

фарсы телләреннән кергән алынма рәвешләрдә күзәтелә, аларда басым сүз 

башында була: тәмам, гаять, һаман һ.б. В(2) подтибы кушма, тезмә, парлы 

рәвешләр ясалганда (берьюлы, көнозын, ай саен, рәт-рәт, аз-маз) һәм рәвеш 

дәрәҗәләре ясалганда барлыкка килә: бик акрын, өр-яңадан, һ.б. Боларның 

барсында да басым фонетик сүзнең башында була. 

Басым тамырының уртасында булган рәвешләр, ягъни С(1) подтибы 

очрамый. Шуңа С акцент тибы бер генә подтип – С(2) белән генә белдерелә, 

кайбер парлы, кушма һәм тезмә рәвешләр ясалганда басым фонетик сүзнең 

уртасында була: аннан-моннан, көннән-көн, яланаяк, иртә белән һ.б.  Шулай 

ук рәвеш ясагыч –ча кушымчасы да басым кабул итми, басым шушы 

кушымча алдында “туктап кала ”, һәм С(2) подтибы ясала: татарча, 

дусларчарак, безнеңчә һ.б. Рәвеш ясагыч –дай,/-дәй,-тай,/-тәй кушымчасы 

вариатив кушымча булып тора. Бу кушымчага басым төшү-төшмәү мәсьәләсе 

бәхәсле. Әгәр аңа басым төшә дип санасак, А тибы дип танырга кирәк: 

филдәй, корычтай һ.б. Ә инде бу кушымчаны басым кабул итми торган 

аффикс дип санасак, В яки С тибын танырга туры килә: аттай, синдәй, 

мамыктай һ.б. 

Д акцент тибының бер генә подтибын күрсәтергә була, кайбер 

көчәйткеч кисәкчәләр рәвешләр алдында килеп, рәвеш дәрәҗәләре ясалганда, 

басым әлеге кисәкчәләргә төшә, ә рәвешләр энклитикага әйләнәләр, ягъни 

Д(2) подтибы барлыкка килә: көпә-көндез, үтә кызу, тип-тиз һ.б. Шулай ук 

ике тамыр рәвештән торган катлаулы рәвешләр ясалганда да, еш кына икенче 

рәвеш, басымсыз калып, энклитикага әйләнәләр. Бу очракларны да Д(2) 

подтибына кертеп карарга була: ифрат ерак, бик якын, берөзлексез, һ.б. 

Шунысын да искәртергә кирәк, бу очраклар тамыр рәвешләрнең 

проклитика яки энклитика булып килүләре аркасында гына очрыйлар, һәм 

шушы рәвеш тамырларына карата гына аларны Д тибына керәләр дип әйтеп 

була, ә тулаем алганда, бу фонетик сүзләр В яки С тибына керәләр. 

 

Татар телендә рәвешләрне өйрәнү тарихыннан 

Рәвешләр калган сүз төркемнәре арасында билгеле урын алып тора 

һәм татар телендә төрле функцияләре белән аерыла. Аны инде XIX гасырда 

ук өйрәнә башлыйлар. Шулай ук, И.Гигановның “Татар теле 

грамматикасы”нда (1801) беренче тапкыр рәвешләр сүз төркеме буларак искә 

алына һәм рәвешләрнең татар телендә кушымчалау юлы белән ясалуы 

күрсәтелә. 
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1809нчы елда Казан университеты типографиясендә “Император 

гимназияләрендә укыту өчен татар теле грамматикасы һәм әлифбасы” ( 

гарәпчә уку кагыйдәләре белән) дигән китап басыла. Ул китапта рәвешләргә 

билгеле игътибар бирелә. Рәвеш - ул мөстәкыйль сүз төркеме, төрле хәлләрне 

белдерә һәм төрлелеге белән аерылып тора, диелә бу китапта. Бу аңлату 

Ломоносовның аңлатуы белән охшаш. Анда рәвеш сүз төркеме һәм 

морфологик күренеш буларак бирелә. Ибраһим Хәлфин уйлавынча, 15 төрле 

рәвеш бар. Алар  сыйфатлардан ясалалар һәм шуңа күрә сыйфатлар кебек 

төрләнәләр дә. 

1809нчы елда басылган грамматикада рәвешләрне язуның түбәндәге 

үзенчәлеген күреп була: Беренчедән, рус теле белән чагыштырып караганда, 

татар теленең үзенә генә хас фактлары килеп чыга. 

          Икенчедән, монда китап теленә генә хас һәм актив сөйләмдә 

кулланылмый торган мисаллар китерелә, мәсәлән:хәлән, әлхәл, гаян, заһир 

һәм башкалар. 

          Өченчедән, шартлы рәвештә генә рәвешләргә кертелгән сүзләр, 

рәвешләр  кебек төркемчәләргә бүленә. Мәсәлән: юк, түгел, хәтта, шул, әйе. 

Бу күренеш татар грамматикасында чагыштыру аша өйрәнү нәтиҗәсе булып 

тора. Ибраһим Хәлфин үз хезмәтләрендә рәвешләрне 15 төрле төркемчәгә 

аерса, А.Троянскийның грамматикасында (1814) рәвешләр 12 төргә бүленә. 

 А.Казембекның “Гомум төрки-татар грамматикасында” (1846) 

рәвешләрнең килеп чыгу тарихы карала. Аның уйлавынча, татар телендә 

рәвешләр сыйфатлардан, исемнәрдән, алынма сүзләрдән ясала. Шулай ук   -

ча/-чә кушымчалары ялгану белән дә рәвешләр ясалуы телгә алына. 

Төрләнми торган сүзләрдән юк, бик, һәүз, бәли, берлә, тәги-дәхи кебекләр 

рәвешләргә керә. А.Казембек шулай ук, рәвеш фунциясен үти торган 

сыйфатларны язып китә. Ул 5 төрле сыйфат - рәвешләрне билгели:  

  -сан рәвешләре: мало “әз”, много “күп”, больше “артык”, редко 

“сирәк”. 

  -билге рәвешләре: совсем “ич”, красиво “гүзәл”. 

  -вакыт рәвешләре: быстро “тиз”, медленно “әкрен”, утром “иртә”. 

  -урын рәвешләре : якын , озак , туры.  

  -раслау рәвешләре : шулай (рәвешләр заманча транслитерациядә 

бирелә)  

Бу хезмәтендә рәвешләрнең төрле сүзләргә - ча/-чә кушымчасы кушу 

юлы белән ясалуын һәм билге мөнәсәбәтен белдерүен раслап күрсәтә 

А.Казембек. (мәсәлән, французча, татарча, русча, төрекчә). А.Казембек 

ясалма рәвешләрнең икенче өлешенә белән (илә) бәйлеге белән һәм – дан/-

дән кушымчасы белән ясалган сүзләрне кертә: корыдан, нәүбәт илә, 

мәрхәмәт илә. Таңда, хәзер, кичә, бүген, монда, моннан, һичкайда, алаймы, 

чибәр, әйбәт, ачык, әйе, алай түгел һ.б кебек сүзләрне А. Казембек 

идиомалы рәвешләргә кертә.  

Татар телендә рәвешләрне ул ике төргә бүлә:  

               1- сыйфатлардан һәм исемнәрдән турыдан-туры күчү юлы белән 

ясалганнар. 
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 2- -ча/-чә, -дан/-дән кушымчалары һәм кебек бәйлеге белән ясалган 

бәйлекләр. 

Гомумән алганда, А. Казембек тел белеменә рәвешләрнең 

функциясенә игътибар бирүе һәм аларның ясалма булуларын әйтүе  белән 

яңалык кертә. 

К.Насыйри үзенең “Әнмүзәҗ” (1895) дигән эшендә рәвешләрне 

аерым мөстәкыйль сүз төркеме буларак карамый, ә бары аларның синтаксик 

функцияләрен  билгеләгәндә генә искә  ала. 

Г.Алпаровның “Шәкли нигездә татар грамматикасы” китабында 

рәвешләр башка сүз төркемнәреннән ясалган аерым сүз төркеме буларак 

бирелә. Морфологик кушымчалар кушу юлы белән ясала, ди, ул. Мәсәлән: 

1. ИСЕМ + -лата/-ләтә; 

2. ФИГЫЛЬ + -лап/ләп; 

3. АЛМАШЛЫК + -лай/-ләй 

Г.Алпаров –ча/-чә,-дай/-дәй кушымчалары белән ясалган рәвешләрне 

һәм синтаксик юл белән ясалганнарны танырга теләми. Сыйфатлар алар 

исемнәрнең рәвешләре, ә рәвешләрне исә фигыльләрнең сыйфатлары дип 

уйлый ул. Г.Алпаровның рәвешләр буенча аерылып торган фикере шул, ул 

аларны сыйфатлы сүзләр дип саный. 

Рәвешләрне өйрәнү тарихында Латыйф Җәләйнең хезмәтләрен дә искә 

алып китү урынлы булыр. “Совет мәктәбе ” журналында (1930 һәм 1940елда) 

басылган мәкаләсендә галим рәвешләрне 2 ысул белән ясалалар, ди. 

Кушымчалау һәм кушылу юлы белән. Рәвеш ясагыч кушымчаларга –ча/-чә, -

дай/дәй, -лата/-ләтә, -ләй/ләй, -ын/-ен  нәрне кертә. Шулай ук ул рәвешләрне 

билге һәм хәл рәвешләренә бүлә. 

В.Н.Хангилдинның грамматикасында (1959) зур урын рәвешләрнең 

синтаксик функцияләренә бирелә. “Хәзерге әдәби татар теле 

морфологиясендә” (К.З.Зиннәтуллина, З.М.Вәлиуллина, М.А.Сәгыйтов, 

К.,1972) рәвешләрне мөстәкыйль  сүз төркеменә кертеп карыйлар. Анда 

рәвешнең, сүз төркеме буларак, иң соңыннан ясалганлыгы һәм әле бүгенге 

көндә дә ясалуын дәвам итә, дип әйтелә. 

“Татар грамматикасы”нда (Казан: “Фикер”, 2002, Татарстан ФА)  

“Рәвешләр” бүлегенең авторы К.З.Зиннәтуллина рәвешләрне мөстәкыйль  сүз 

төркеменә кертеп карый, синтаксик яктан фигыльне, сыйфатны, рәвешне 

ачыклап килә һәм җөмләдә хәл була. Сыйфатлау һәм хәл рәвешләре дигән 2 

төркемчәгә бүленә. Шулай да рәвешләрнең семантик төркемчәләре 

яктыртылып бетмәгән кебек тоела безгә. Югарыда карап кителгән 

хезмәтләрдән чыгып мондый нәтиҗә ясыйк: 

1. Кайбер хезмәтләрдә  кушымчалау юлы белән ясалган рәвешләр 

фонетик ысул белән ясалган дип карала. 

2. Бүгенге көндә гади булып тоелган аерым рәвешләр кушма рәвеш 

буларак бирелә. 

3. Кайбер хезмәтләрдәге предикатив сүзләр рәвеш буларак карала. 
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Рәвешләрнең семантик төркемчәләре 

 

Рәвеш төркемчәләре. 

Лексик-грамматик мәгънәләре буенча рәвешләр билге рәвешләре һәм 

хәл рәвешләренә бүленәләр. 

Билге рәвешләре эш-хәл һәм билгенең сыйфатын, үтәлү рәвешен, 

микъдарын, күләм-чамасын белдерәләр һәм үз эчләрендә өч төркемчәгә 

бүленәләр. Билге рәвешләре, беренче чиратта, эш-хәл һәм билгенең күләм-

чамасын белдергәннәре, даими булмаса да, югарыда әйтелгәнчә, асыл 

сыйфатлар кебек, чагыштыру һәм артыклык дәрәҗәләрендә килә алалар: тиз- 

тизрәк, тип-тиз, тиз-тиз; сирәк-сирәгрәк-сип-сирәк, сирәк-сирәк; 

Хәл рәвешләре эш-хәлнең үтәлү вакытын, урынын, сәбәбен, 

максатын белдерәләр.  

БИЛГЕ РӘВЕШЛӘРЕ 

Сыйфатлау рәвешләре: (эш-хәлнең үтәлү 

рәвешен яки ысулын белдергән рәвешләр) 

а)эш-хәлнең сыйфатын белдерүчеләр 

б)эш-хәлнең үтәлү рәвешен белдерүчеләр 

в)эш-хәлнең үтәлү ысулын, формасын 

белдерүчеләр. 

 

 

 

а)Ярлы, бушлата, яшьләтә һ.б 

б)Яшертен, тоташтан, 

икмәкләп һ.б 

в)Ишекле-түрле, майлап-

җайлап, яланаяк, яланбаш, 

яланөс 

Күләм-чама рәвешләре 

а)эшнең күләмен белдерүчеләр; 

б)эш-хәлнең чамасын һәм зурлыгын 

белдерүчеләр; 

 

в)эш-хәлнең тулаем үтәлүен белдерүчеләр; 

 

г)эш-хәлнең кабатлануын белдерүчеләр. 

 

а)икеләтә, күпләтә, унлата һ.б. 

б)яртылаш, көнлекләп, 

чүмечләп, күп, аз, байтак, юнь 

һ.б. 

в)бөтенләй, тулысынча, 

тәмам, тоташтан һ.б. 

г)кабат, кабатлап, яңабаштан, 

тагын һ.б. 

Охшату-чагыштыру рәвешләре 

Олыларча, кешечә, үзенчә, алтындай, 

көндәй, яшьләрчә, сөлектәй, көзгедәй, 

җырдай 

 

Ирләрчә каты итеп кул 

кысыштылар (Г.Ахунов) 

Көмештәй ак бәс белән 

уралган 

нәфис каеннар (Г.Әпсәләмов). 

ХӘЛ РӘВЕШЛӘРЕ 

Вакыт рәвешләре 

а)сөйләм моментында булган эш-хәлләрне 

белдерүчеләр; 

б)әлеге эш-хәл булганчы башкарылган эш-

хәлләрне белдерүчеләр; 

 

в)әлеге эш-хәлнең киләчәктә буласын хәбәр 

 

 

а )бүген, хәзер 

 

б )кичә, алдан, күптәннән, 

аннан соң, яшьтән, элек, 

әүвәл, тумыштан, өченче көн 

һ.б. 
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итүчеләр; 

г)буласы эш-хәлнең вакытын төгәлрәк 

күрсәтүчеләр; 

 

д)эш-хәлнең әле генә төгәлләнүен хәбәр 

итүчеләр; 

 

е)эш-хәлнең үтәлү вакытының 

дәвамлылыгын, озынлыгын белдерүчеләр; 

 

ж)беркайчан да үтәлмәслек эш-хәлләрне 

белдерүчеләр; 

з)эш-хәлләрнең азмы –күпме кабатлануын 

белдерүчеләр; 

 

и)эш-хәлнең кинәт кенә булуын 

белдерүчеләр; 

 

к)эш-хәлләрнең параллель рәвештә 

башкарылуын белдерүчеләр. 

в)иртәгә, озакламыйча, 

соңрак, тиздән, иртәгәдән, 

берсекөнгә 

г)көндез, кичен, иртән, 

кичкырын, иртәнчәк, кичтән, 

төнлә, төнен һ.б. 

д )яңа, хәзер генә, яңа гына, 

әле генә 

е )мәңгегә, озакка, елларча, 

мәңге, гомер-гомергә, 

һәрвакыт, көнозын, төнозын, 

һаман, гүргәчә 

ж )һич, һичвакытта, һичзаман, 

һичкайчан. 

з )ара-тирә, көнаралаш, 

әледән-әле, вакыт-вакыт, еш, 

сирәк, кайчагында, кайчак. 

и)кисәктән, кичекмәстән, 

кинәт, кисәк, капыл, кылт, 

шундук. 

к)китешли, кайтышлый, 

үтешли, чыгышлый, 

узышлый, барышлый. 

Урын рәвешләре 

а)эш-хәлнең үтәлү урынын белдерүчеләр; 

 

б)эш-хәлнең билгеле бер урыннан 

башлануын белдерүчеләр; 

в)эш-хәлнең үтәлү юнәлешен белдерүчеләр; 

 

г)эш-хәлнең үтәлүен билгеле бер урыннан 

ниндидер ераклыкта булуын белдерүчеләр; 

д)эш-хәлнең әйләнә рәвешендә үтәлүен 

белдерүчеләр. 

 

 

а)түбәндә, еракта, биредә, 

өстә, янәшә һ.б. 

б)ерактан, тыштан, эчтән, 

өстән, астан һ.б. 

в)сулга, уңга, каршыга, өскә, 

аска, кирегә һ.б. 

г)читтән, кырыйдан, яннан, 

якыннан һ.б. 

д)тирәләп, уратып, тирәли һ.б. 

Максат рәвешләре 

Кирәккә, бушка, кирәкмәскә, юкка, юри, 

юрамалый, ачу итеп, көтәчәккә һ.б. 

 

Син үзеңә килгән авыруларны 

юкка Дәүләтшинга 

җибәрәсең. (М.Мәһдиев) 

Сәбәп рәвешләре 

Ирексездән, ихтыярсыздан, чарасыздан, 

аңсыздан, икеләнмәстән, искәрмәстән, 

уйламастан, кызулыктан, сукырлыктан. 

 

Рәфәгат кызулыктан әйтелгән 

сүзләре өчен үкенеп бетә 

алмый иде. (С.В.) 

Шарт рәвешләре 

Югыйсә, юкса, алайса, уздырыштан 

 

Басуда Галимә һәрвакытта 
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(наперегонки) уздырыштан эшләргә ярата 

иде (Г.Б.) 

Тикшеренү рәвешләре 
Бушка, тиккә, гаепсезгә, кирәксезгә, 

тиешсезгә, 

урынсызга, кирәкмәскә, бинахак, юкка, 

тикмә-тиккә, кирәкле-кирәксезгә 

 

Тиешсезгә сөйләнү- ташка 

тары чәчү. (Мәкаль) 

 

Китергән мисаллардан күренгәнчә, билге рәвешләре, нигездә, 

фигыльләрне, сыйфатларны, башка рәвешләрне, сирәгрәк исемнәрне ачыклап 

киләләр, хәл  рәвешләре исә фигыльләрне һәм хәбәрлек сүзләрне 

ачыклыйлар. 

 

Рәвешләрнең төзелеше һәм ясалышы 

 

Тамыр рәвешләр Татар телендә 150 гә якын тамыр рәвеш бар. 

Аларны 2 төргә бүлеп карыйлар: 

Саф тамыр рәвешләр: (аз, еш, ким, кинәт, 

тик, күп) 

Тарихи яктан кушма рәвешләрне хәзерге 

татар әдәби телендә тамыр рәвеш дип карау 

(шактый, бүген, бире, тагы, инде, капылт, 

чалкан) 

Ясалма рәвешләр Татар телендә рәвеш ясаучы кушымчалар 350 

гә якын. Алар актив һәм пассив төрләргә 

бүленә: 

1)-ча/-чә,-лата/-ләтә,-лай/-ләй,-лап/-ләп,-га/-

гә(сулга),-ка/-кә,-дан/-дән,-тан/-тән,-лый/-ли. 

2)-чан/чән(күлмәкчән), -ма/мә(лычма), 

лә(төнлә),-дез(көндез), -латып/-

ләтеп(башкортчалатып) 

Кушма рәвешләр: 

 

Саф кушма рәвешләр 

 

Парлы рәвешләр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушма рәвешләр  саф кушма, парлы һәм тезмә 

рәвешләргә бүленә 

1.Саф кушма рәвешләр: яланөс, аягүрә, 

йөзтүбән, берьюлы, беркөн. 

2.Парлы рәвешләр: а)бер үк сүзне кабатлау 

юлы белән ясалганнары: телем-телем, еш-еш, 

кабат-кабат, тамчы-тамчы. 

б )*беренче компоненты чыгыш килеш 

формасында, ә икенчесе юнәлеш килеш 

формасында: айдан-айга, көннән-көнгә, 

кулдан-кулга, колактан-колакка. 

*беренче компонент юнәлеш килеш 

формасында, ә икенчесе баш килешендә: 

елдан-ел, көннән-көн, турыдан-туры. 
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Тезмә рәвешләр 

*беренче компонент юнәлеш килеш 

формасында, ә икенчесе баш килешендә: 

колакка-колак, маңгайга-маңгай, көнгә-көн, 

күзгә-күз. 

в)фонетик үзгәрешле кабатлауларның, 

түбәндәге төрләре бар: беренче компонент 

рәвеш булып килә, ә икенчесе шуңа 

рифмалаша: сирәк-мирәк, аз-маз. 

Ике компонентның берсе дә мөстәкыйль 

мәгънәле сүз түгел: алпан-тилпән, эленке-

салынкы, урык-сурык 

Шулай ук синонимик  яки антонимик 

мәгънәдәге сүзләр дә парлы рәвеш була: яз-

көз, көн-төн, йөгерә-атлый, эселе-суыклы.  

Тезмә рәвешләр: көтүе белән, чиктән тыш, ач 

килеш, тәртипле рәвештә, тигез итеп, күз ачып 

йомганчы, үтеп китешли, тузан бөртегедәй. 

  

Татар телендә рәвешләрнең ясалышына игътибар итеп китик әле. 

- фонетик (хәрәм-әрәм, җәһәт-җәт, төнлә-төнә (диал.)) (Яңа- яңа, зерә-

зерә) 

- кушымчалау (актив һәм пассив кушымчалар ) 

- нигезләр кушылу (йөзтүбән, көнозын, яланөс, һәрвакыт, кайчак, 

беркавым, беркөн, бертоташтан, беррәттән, берничә, берсүзсез, берөзлексез) 

- сүзтезмәләрнең лексикалашуы яки тезмә рәвешләр ясалу (башы 

белән, көч-хәл белән, матур итеп, чамадан тыш; бишкуллап, һәрьяклап, 

кушучлап.) 

- конверсия (югары/высокий-югары/высоко, азат/свободный-

азат/свободно, начар/плохой-начар/плохо) 

 

Рәвешләрнең дәрәҗәләре 

Рәвешләрдә гади, чагыштыру, артыклык дәрәҗәләре бар. Кимлек 

дәрәҗәсе булмый. 

 

Чагыштыру дәрәҗәсе Артыклык дәрәҗәсе 

Чагыштыру дәрәҗәсе –рак/-рәк  

кушымчасы ярдәмендә ясала: 

тынычрак, киңрәк, азрак, күбрәк, 

югарырак, читкәрәк, текәрәк... 

Ул ике төрле юл белән ясала: 

1.Рәвешнең алдына шуңа аваздаш 

кисәкчә өстәлә. (япа-ялгыз, тып-

тыныч, туп-туры, җип-җиңел). 
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Әмма бөтен рәвешләр дә чагыштыру 

дәрәҗәсендә килә алмый. Мәсәлән: 

1.Эш-хәлнең интенсивлыгын 

белдерүче сыйфатлау рәвешләре  (Ул 

өенә көчкә кайтып җитте)  

2.Эш-хәлнең күләмен-чамасын 

белдерүчеләр. (искәрмә булып азрак, 

күбрәк байтаграк рәвешләре тора)  

3.Сәбәп, шарт, максат  рәвешләре дә  

чагыштыру дәрәҗәсендә килә алмый. 

2.Көчәйткеч кисәкчәләр ярдәмендә: 

бик тиз, өр-яңадан, яп-якын, ифрат 

куркыныч, гаять тыныч, үтә соң. 

 

Рәвешләрнең синтаксик функцияләре 

Рәвешләр җөмләдә хәл, аергыч, хәбәр булып киләләр. Рәвеш күбрәк 

фигыльне ачыклап килә. Рәвеш шулай ук билгенең билгесен дә белдерергә 

мөмкин. Рус теленнән аермалы буларак, татар телендә эш яки хәлнең, 

билгенең билгесен белдерә торган сүзләр үзе ачыклаган сүз алдыннан языла. 

Рәвешләрнең бәйләнешле сөйләм төзүдә әһәмияте бик зур. Мәсәлән, 

сөйләгәндә яки язганда, без эшне, хәрәкәтне яки хәлне белдерү өчен, башта, 

аннары, ахырда, кебек сүзләр кулланабыз. Нинди дә булса картина буенча 

язма эш эшләгәндә, сулда, уңда, алда, артта, югарыда, түбәндә кебек 

сүзләрдән файдаланабыз. Сөйләм яисә язманы бервакыт, шулай бервакыт 

кебек сүзләр белән башлыйбыз, алдагы фикерне аннан соң килә торган 

фикергә ялгау өчен, шулай, болай дигән сүзләрдән файдаланабыз. Эшнең 

үтәлү вакытын, урынын, сәбәбен һәм максатын белдергәндә дә рәвешләр 

кулланабыз. Шул рәвешле фикеребезне тулыландырабыз, матурайтабыз, 

тәртипкә салабыз. 

Рәвешләрнең җөмләдәге ролен күрсәтү өчен якташ әдипләребезнең 

әсәрләреннән файдаландым.  

1.   Нинди файда аягүрә йоклап,  

     Ашыкмыйча тереләй үлүдән. (Рәшит Шиһап “Ашкыну”) РӘВЕШ 

ХӘЛЕ 

 

2.  Гел татарча елаганмын туган мәлдә, 

     Гел татарча гомер юлын узам, 

     Гел татарча җиңәм авыр хәлдә. (Р.Шиһап  “Телем-каным”) 

РӘВЕШ ХӘЛЕ 

3. Бу кыярлардан быел бөтенләй уңмадык (А.Хәсәнов. “Тугрылык”) 

(1-вакыт хәле, 2-күләм хәле) 

4. Беркөн торып бакчага чыксам, кыяр түтәлен танырлык түгел. 

(А.Хәсәнов.”Тугрылык”) ВАКЫТ ХӘЛЕ 

5. Песиебез тышта озак юанмады. (А.Хәсәнов. “Тугрылык”) ВАКЫТ 

ХӘЛЕ 

6. Урман аланында печән чабам. 
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Кинәт 

Ач бүреләр урап алдылар. (Р.Шиһап.Ерткычрак кайсысы?) РӘВЕШ 

ХӘЛЕ 

7. ..Хыялымда гына иркәләмә, 

     Мәңге сүнмәс назым бул әле ....(Р.Шиһап.Хыялымнан чынга 

әверел) АЕРГЫЧ 

8. ...Һәрбер язда җилкенүчән күңел 

       Быел аны сүлпән каршылый..(Р.Шиһап.Шатландырмый бу яз) 1-

ВАКЫТ ХӘЛЕ, 2- РӘВЕШ ХӘЛЕ) 

9.Йөк бушата торган краннарның берсе дә буш 

түгел.(А.Хәсәнов.Акулалар үче.) 

             10.Бер яратсаң,диңгездән тиз генә аерылып булмый икән. 

.(А.Хәсәнов.Акулалар үче.) 

             11.Беркөн иртән шулай өзеп-өзеп телефон 

шалтырады.(А.Хәсәнов.Өйрәтеп җибәргәннәр диярсең.) 

              12.Уң якта күк читенә кадәр җәелгән, көзен мал йөртеп симертә 

торган уҗым кыры җәелеп ята.(А.Хәсәнов.Ерак язларның назлы кунагы.) 

              13.Кояш әле бик югары.(А.Хәсәнов.Сакалбай.) 

              14.”Аэростат”кызганыч тавыш белән озын-озын итеп кешнәп тә 

җибәрде. (А.Хәсәнов.Ана кадере.) 

              15.Төннәрен хәтта сулар чирый. .(А.Хәсәнов.Ноябрь чебешләре.) 

               

Эшемдә шулай ук классик шагыйрьләрнең иҗатыннан синоним 

һәм антоним рәвешләрне табуымны да күрсәтеп китәсем килә. 

1. Узса да гомрем яртысы, 

    Синнән гел айрым мин. 

    Тик бергә булды һаман да 

    Шатлыгым, кайгым минем. (Х.Туфан) 

2. Элек чакта мин бер кеше идем, 

    Хәзер, малай, миндә ике “мин” (Һ.Такташ) 

3. Сулкылдар инде йөрәгем 

    Азга түгел, озакка. (И.Юзеев) 

4. Кичен күзен йомып, 

    Иртән керфекләрен 

    Ача торган назлы чәчәгем. (И.Юзеев) 

5. Чын мәхәббәт – иртә йә соңмы –  

    Сафландыра җанны – суынмый. (И.Юзеев) 

6. Безнең әле килер язлар алда 

    Вәгъдә бирсәк – ялган сүз түгел. 

    Без әлегә сукбай малай гына, 

    Без хәзергә әле без түгел. (М.Әгъләмов) 

7. Бервакытны шулай сабан өсте, 

    Кырда бергә сабан сөрәбез. 

    Ә берчакны минем  атым үлде, 

    Карчык елый, карчык үкерә.. (М.Әгъләмов) 
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                                                 КУШЫМТА 

 

Рәвешне өйрәнгәндә дәресләрдә куллану өчен уенлы биремнәр. 

I. Кроссворд. 

1     Р  

 2   Ә     

3   В     

 4    Е    

5     Ш  

 

1.Әгәр баш хәрефтән язсак, Г.Тукайның “Шүрәле” әсәрендәге егет 

кушаматы, юл хәрефеннән язсаң-рәвеш. (Былтыр) 

2.Исем булганда - су ташу өчен савыт,-ләп кушымчасы ялгагач-

рәвеш. (Чиләкләп) 

3.беренче өлеше - сан, икенче өлеше – секундлар, минутлар, 

сәгатьләр, еллар, гасырлар белән исәпләнә торган яшәеш арасы. Икесен 

бергә кушсаң – рәвеш. (бервакыт) 

4.Иртә белән кич арасындагы вакыт. (Көндез) 

5.Алмаш - ... парлы рәвешенең икенче компоненты. 

 

 

II.“Ромашка” уены. 

Рәвеш сүз төркеменең тулы билгеләре килеп чыгарлык итеп, 

ромашка таҗларына җөмләләр язарга. Мәсәлән: 

1.Рәвеш – мөстәкыйльсүз төркеме. 

2.Рәвеш – эш яки хәлнең, билгенең билгесен белдерә торган сүз 

төркеме. 

3.Рәвешләр ничек? ни рәвешле? кайчан? кайда? кебек сорауларга 

җавап булалар. 

4.Рәвешләр морфологик яктан төрләнмиләр. 

5.Рәвешләр җөмләдә хәл булалар. 

6.Рәвешләр, белдергән мәгънәләренә карап, билге һәм хәл 

рәвешләре булалар. 

7.Рәвешләр ясалышлары буенча тамыр, кушма, парлы, ясалма, 

тезмә рәвешләр дигән төркемчәләргә бүленәләр. 

 

 

III.Әлеге җырларның бер куплетын тыңлатырга һәм рәвешне 

таптырырга. Мәсәлән: 

 

1.Иң элек бу тел белән  

   Әнкәм бишектә көйләгән 

   Аннары төннәр буе 

   Әбкәм хикәят сөйләгән. (Г.Тукай.Туган тел) 
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2.Тау башына салынгандыр безнең авыл, 

   Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул, 

   Авылыбызның ямен,суы тәмен беләм, 

   Шуңар күрә сөям җаным тәнем белән. (Г.Тукай.Туган авыл) 

3.Артта гомер еллары ла, 

   Алда гомер юллары. 

   Әй гомернең бу юллары 

   Бигрәкләр дә бормалы! (Р.Миңнуллин.Гомер юллары) 

4.Кайтсам әгәр авылыма, 

   Чыксам әгәр болыннарга, 

   Әрем исе, әрем тәме –  

   Элек йөргән урыннарда. (Р.Миңнуллин.Әрем исе,әрем тәме) 

5.Тилмереп көткән яшьлекләр үткән 

   Оныткансыңдыр син мине күптән. 

   Оныткансыңдыр...Соңдыр шул, соңдыр –  

   Ялгышлар шулдыр, язмышлар шулдыр. (Р.Миңнуллин.Соңдыр 

шул,соңдыр.) 

6.Без – тынгысыз заман балалары, 

   Вакытлар да безнең һай тыгыз. 

   Ә шулай да үкенмәслек булсын –  

   Балачакка ешрак кайтыгыз! (Р.Миңнуллин.Балачакка ешрак 

кайтыгыз!) 

7.Якты булыр халкыбызның 

   Алга барыр юллары. 

   Үзебез яктыртачакбыз, 

   Без бит – татар уллары. (Р.Миңнуллин.Без – татар балалары.) 

8.Чиләкләрем мөлдерәмә 

   Суым җиргә түгелә. 

   Күңелләрем мөлдерәмә 

   Сулар булып түгелә.() 

 

 

IV. Мәкальләрдән рәвешләрне табыгыз. 

 

1.Хәлле кеше –хәленчә,барлы кеше – барынча. 

2.Биек тауның башы – якын,төбе ерак күренә. 

3.Иренчәк “иртәгә эшлим”дияр. 

4.Шәкерт эшне күп бозар,бер көн остадан узар. 

5.Эшең калса иртәгә,чуан чыгар җилкәңә. 

6.Киявеңнең түреннән улыңның ишек төбе артык. 

7.Иртә торган егетнең бәхете артык булыр. 

8.Мең дус – аз,бер дошман – күп. 

9.Бер иске дус яңаның икесеннән артык. 

10.Бүген түрдә,иртәгә гүрдә. 

11.Авызы – колакта,колагы – еракта. 
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12Көтүче белән бүре бервакытта да килешә алмый. 

13.Суган сирәк булса,башы олы булыр. 

14.Агач үз урынына егыла,таш бик ерак тәгәри. 

15.Бүген белән көн бетми. 

16.Былтыр кысканга быел кычкырмыйлар. 

17.Былтыр үлгән күсе – быел чыккан исе. 

18.Җәен чанаңны,кышын арбаңны әзерләп куй. 

19.Алга бар – артыңа кара. 

20.Тузандайны тубалдай итү. 

21.Биек тауның башы – якын,төбе ерак күренә. 
 

 


