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ЯҢА УКУ ЕЛЫ КОТЛЫ БУЛСЫН!

Туган телем — иркә гөлем,
Киңдер сиңа күңел түрем.

                            (Мәкаль)
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ТЕЛ — АРАЛАШУ ЧАРАСЫ

1 нче бирем

Берәү таныш булмаган шәһәргә килеп төшә. Үзенә кирәкле адресны 
табу өчен, ул нишләр?

Нәтиҗә ясагыз: бу очракта телнең роле нинди? Шуннан чыгып, уку 
мәсьәләсен (УМ) билгеләгез.

1. Нәрсә ул аралашу? «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән табып 
укыгыз һәм дәфтәрегезгә язып куегыз.
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2. Ничек аралашырга мөмкин? Аралашу чараларын санагыз.

3. Аралашу өчен иң кулай чараны билгеләгез. Фикерегезне дәлилләгез.

4. Модельне тутырыгыз.

Тел — аралашу чарасы.
           тел белеме
 

5. Кагыйдәләр белән танышып, тел белеме төшенчәсенең мәгънәсен аңла-
тыгыз, тел белеменең төп тармакларын санап чыгыгыз.

Безнең туган телебез — татар теле. Татар теле — Та-
тарстан Республикасында дәүләт телләренең берсе. 
Телнең төзелешен, кулланылышын һәм үсешен өйрәнә 
торган фән тел белеме дип атала.
Аның төп тармаклары (бүлекләре): фонетика, лекси-
кология, сүз ясалышы, морфология, синтаксис, гра-
фика, орфография, орфоэпия, пунктуация.
Сүз ясалышы, морфология, синтаксис бүлекләрен 
бер ләш  тереп, грамматика дип атыйлар.

6.  Узган җәйнең иң нык хәтерегездә калган бер көне турында сөйләргә 
әзерләнегез.

7.  Тел белеме һәм аның тармакларын модельдә күрсәтегез.

8.  «Туган телем миңа бик кирәк» темасына иҗади эш башкарыгыз.

?
?

?
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9. Укыгыз. Бирелгән җавапларның берсен сайлап, текстның төрен билге-
ләгез: а) тасвирлау; ә) хикәяләү; б) фикер йөртү.

Кем кемне алдаган?

Бервакыт бай, кечкенә Алдарны очратып:
— Йә, кечкенә Алдар, мине алдый алырсыңмы? — дигән.
Кечкенә Алдар:
— Юк, алдый алмыйм, мин яшь әле, менә минем абыем 

бар, ул сине алдар иде,— дигән.

2 нче бирем

Рәсемне карап, мәгънә ягыннан бәйләнгән берничә җөмлә төзегез. Өй 
эшенең мәҗбүри төре белән бәйләнешкә кертеп, дәрескә УМ билгеләгез.



Шуннан соң бай:
— Кайда соң ул абыең? Бар, алып кил аны,— дигәч, 

кечкенә Алдар:
— Барыр идем дә, ерак шул! Атыңны биреп торсаң, тиз 

генә алып килер идем,— дигән.
Бай риза булган. Малайны атына атландырып җибәргән. 

Кечкенә Алдарны байтак көткәннән соң гына, бай үзенең ат-
сыз калганын аңлаган. (Әкият)

10. «Кем кемне алдаган?» дигән әкият текстының хикәяләү тексты булу-
ын дәлилләгез.

11. «Кем кемне алдаган?» дигән әкият текстында нинди сүз төркемнәре 
күбрәк кулланылган? Вакытның ролен ачыклагыз.

12. Текст кем? нишли? кайда? кайчан? н и ч е к? кебек сорауларга 
җавап бирә. Моны мисаллар китереп дәлилләгез.

13. Хикәяләү тексты 3 өлештән тора: кереш, төп өлеш, йомгак. Һәр 
өлештә нәрсә турында язарга мөмкин?

14.  «Җәйнең бер көне» темасына миниатюр сочинение языгыз.
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Башлангыч сыйныфларда 
үткәннәрне кабатлау

3 нче бирем 

Бирелгән сүз нинди берәмлекләргә таркатылган? Шуннан чыгып, 
дәрескә УМ билгеләгез.

Сабырлык — с, а, б, ы, р, л, ы, к; [с], [а], [б], [ы], [р], [л], 
[ы], [қ].

15. Аваз һәм хәреф төшенчәләрен ничек аерасыз? Сүзләрне аваз һәм 
хәрефләргә таркатып языгыз, дөрес итеп укырга өйрәнегез.

хөрмәт, әһәмиятле, уңыш, уйлану, элемтә, кирәксез, го-
рур, бишенче, ябалак, кыен

16. Сүзләрне үрнәктәгечә тикшерегез.

Үрнәк: Тавышлану — сузык авазлар: [а], [ы], [а], [у]; 
тартык авазлар: [т], [w], [ш], [л], [н].

сызык, иркен, шулай, максатчан, гаилә, үзгәреш, кыз-
гылт, татарча, биеклек

17. Төшеп калган хәрефләрне өстәп, сүзләрне күчереп языгыз, сүз басы-
мын билгеләгез. Нәтиҗәләр ясарга тырышыгыз.

төз..л..ш, ..әтер, ма..гай, сәгат.. , я..гырлы, буя.. , ..шлә, 
комп..ютер, с..рама, те..ника, намуссы.. , ..әйләкәр, й..гер, 
обра.. , фа..даланма, мәг..нәле

аваз
хәреф
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18. Текстны укыгыз. Берничә аваз белдергән сузык аваз хәрефләре булган 
сүзләрне генә күчереп языгыз.

Кем хаклы?

Бүре көтүдән бер сарыкны эләктереп киткән. Сөенә-сөенә 
кайтып барганда, каяндыр бер Аю килеп чыккан да моның 
табышын талап алган. Моңа Бүренең бөтенләй кәефе кырыл-
ган. Бераз кайгырып утыргач, Бүре әйткән:

— Көчлеләрнең көчсезләрне рәнҗетүе нинди оят! — ди-
гән. («Әхлак белеме» хрестоматиясеннән)

19.  Мәкальләрне күчереп языгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз. Берничә 
аваз белдергән тартык аваз хәрефләре булган сүзләрнең асларына сы-
зыгыз.

1. Тугры дус — җанлы хәзинә. 2. Хайваннарны җәберләгән 
кеше рәхәт күрмәс. 3. Бәләкәй эшләрдә түземсез булсаң, зур 
эшләрне дә эшли алмассың. 4. Яхшылык ташны да эретә.

20.  Е, ю, я хәрефләре кергән 3 әр сүз уйлагыз. Аларны аваз һәм 
хәрефләргә таркатып языгыз.

21.  Шигырьне дәвам итеп языгыз, сәнгатьле укырга өйрәнегез.

Чиста итеп, саф татарча сөйлим,
«Кем өйрәтте сине?» — дип сора...

4 нче бирем

сүз төзелеше
сүз ясалышы

Бирелгән сүзләрнең ясалу үзенчәлеген һәм төзелешен билгеләгез. 
Шуннан чыгып, дәрескә УМ куегыз.

авылдаш, тимераяк, сәхнә, бераз, бал корты, тирә-як, 
җырчы, иртә, ярдәм итү, аз-маз
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22. Бирелгән кушымчалардан файдаланып, яңа сүзләр ясап языгыз: 
-лык/-лек, -лы/-ле, -чан/-чән, -ла/-лә, -ак/-әк, -к, -сыз/-сез, -гы/-ге, -кы/
-ке, -ма/-мә.

яз баш күңел кыш ур күз бит
уй эш күч бүл бәй сүз кич
болын ак бизә өч тыш моң су

23. Бирелгән сүзләрнең кайсылары бер тамырдан ясалган яңа сүзләр (сүз 
ясагыч кушымчалы), ә кайсылары сүз формалары (төрләндергеч кушым-
чалы)? Сүзләрне 2 төркемгә бүлеп языгыз.

ә`йтмә, сайланма`, әнием, баскыч, эшсез, язгы, яшькелт, 
тизрәк, баргач, бе`лмә, бүлмә`, а`лыгыз, сарырак, унынчы, а`ша, 
көрәк, игенче, сорап, кошчык, уенчык, белем, куллар

Яңа сүзләр: ...
Сүз формалары: ...

24. Модельне тутырып бетерегез.

                             Ясалышы буенча сүзләр

тамыр       ясалма

     ясалма   тезмә

           ?      ?

25. Сүзләрне бирелгән баганаларга урнаштырып языгыз.

соңгы, акбур, бәла, япь-яшь, ватык, балачак, кыйммәтле, 
тәкъдим итү, җәяү, берничә, мал-туар, сәнгать, нәкъ, туп-ту-
ры, табигый, өчпочмак, энҗе чәчәк, элмәк, бәхет, уй-фикер

Тамыр сүз    Ясалма сүз    Парлы сүз    Кушма сүз    Тезмә сүз

   ... ...  ... ...  ...
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26.  Текстны күчереп языгыз, ясалма сүзләрнең астына сызыгыз. Калын 
хәрефләр белән бирелгән сүзләрне тамыр һәм кушымчаларга (мәгънәле 
кисәк ләргә) таркатыгыз.

Яман кешегә син игелек эшлә, и юмарт ир,
Бәхет игелекле кешеләргә юлдаш булыр. (С. Сараи)

27.  Әдәби әсәрләрдән ясалма сүзләре булган 2—3 җөмлә сайлап языгыз.

28.  Ясалышы буенча сүз төрләрен рәсемдә сурәтләгез.

5 нче бирем
лексика

Дөрес җавапны билгеләгез һәм дәрескә УМ куегыз.

Сүзнең мәгънәсен, телнең сүз байлыгын өйрәнә торган 
бүлек ничек атала?

а) сүз ясалышы      ә) лексикология       б) фонетика

29. Җөмләләрне күчереп языгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр-
нең туры яки күчерелмә мәгънәдә кулланылуын җәяләр эчендә күрсәтә 
барыгыз.

1. Чиксез галәм киңлегеннән якты йолдызлар безгә күз 
кы са. 2. Әтием, хәйләкәр генә елмаеп, әнигә сиздермичә генә, 
абый га күз кыса. 3. Өстәлдә, бөтен өйгә ямь биреп, самавыр 
җыр лый. 4. Сыйныфташыбыз Гәүһәр бик матур җырлый. 
5.    Ал тын бөртекләр белән тулган йөк машиналары элеваторга 
юл алды. 6. Әниемә туган көненә алтын алкалар бүләк иттек.

30. Синоним сүзләре булган җөмләләрне генә күчереп языгыз, синоним-
нарның астына сызыгыз.

1. Малайлар бар да тын, бар да шым, шылт иткән тавыш 
та юк. (Г. Ибраһимов) 2. Ләкин селкенергә дә, кузгалырга 
да ярамый. (Г. Әпсәләмов) 3. Күлнең суы җылы һәм чиста 
иде. (Ә.   Бикчәнтәева) 4. Мин йокыдан бик иртә, таң белән 
үк тордым. (Ч. Айтматов). 5. Көчле дымсу һава агымы сан-
дугачны артка алып ташлады. (Ә. Гаффар)



31. Җөмләләрдән омонимнарны язып алыгыз, мәгънәләрен әйтегез, нин-
ди сүз төркеме белән белдерелүләрен сүзләрнең өстендә билгеләгез.

1. Ала карга ак карга төшеп утырган. 2. Йөз кеше ара-
сында бер генә таныш йөз дә күренмәде. 3. Кара ручка белән 
язып кара. 4. Елгада кипсә сулар, табигать авыр сулар. 
5.   Чирләп тора карт аю, рәхәт түгел картаю!

32. Искергән сүзләрнең бүгенге телдәге вариантларын языгыз.

кизү — ... , кеби — ... , олуг — ... , мөгаллим — ... , га-
кыл — ... , угыл — ...

33.  Җөмләләрне күчереп языгыз, антонимнарның астына сызыгыз.

1. Менә бер тәүлек инде ул, ни йоклый, ни уяна алмый-
ча, ярым һушын югалткан хәлдә ята. (Ә. Еники) 2. Шатлы-
гыннан бер үк вакытта елаган да, елмайган да ана җавап 
бирде. (А. Шамов) 3. Тормышта усал сүзләр явызлык бу-
лып, ә изге, яхшы сүзләр игелек булып кире кайталар. 
(Л.   Шагыйрьҗан) 4. Иптәш Вәлиуллин батыр булып яшәде 
һәм батырларча һәлак булды! (С. Шакир)

34.  Антоним сүзләре булган 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

35.  Синоним сүзләр кулланып, «Әдәп башы — тел» мәкаленә иҗади 
аңлат ма языгыз.
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МОРФОЛОГИЯ

6 нчы бирем

Күп нокталар урынына тиешле хәрефләрне куеп һәм җәяләрне ачып, 
сүзләрне күчереп языгыз. Аларны бирелгән таблицага урнаштыра бары-
гыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Исем Фигыль Сыйфат Кисәкчә Теркәгеч

..стәл, ..ки, ..шли, т..злы, шагы..рь, стан..ия, ал (су), 
г..нә, ләки.. , моңсы.. , сат..рга, әм..а, ләб..са, кыз (гылт), 
бор..н, мо..җиза, зә..гәр, ..ссе, көл..р, ..әйкәл

36. Җөмләләрне күчереп языгыз, таныш булган сүз төркемнәрен сүз 
өстендә билгеләгез. 

1. Ерактагы буадан салмак кына җылы томан күтәрелә. 
(Ә. Гаффар) 2. Язгы каникулда Алсу шәһәргә кунакка барды. 
(Р. Сәлимҗанов) 3. Китап кешеләрне матурлыкка әйдәгән, 
татулыкка чакырган. (Д. Гарифуллин) 4. Аның артыннан 
без нең якның умырзаялары калка. (М. Рәфыйков) 5. Без аны 
кы шын да онытмыйбыз, чөнки ул безне һәрвакыт үзенә ча-
кырып тора. (Журналист язмасы)

Морфология (грекча morphe — форма, logos — сүз, 
өйрәнү) — тел белеменең сүз төркемнәрен өйрәнә тор-
ган бүлеге.
Сүзләрне мәгънәләре, грамматик билгеләре һәм җөм-
ләдә кулланылышлары буенча төркемнәргә берләш-
терәләр. Алар сүз төркемнәре дип атала.

морфология
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37. Модельне дәвам итегез: сүзләр аерым төркемнәргә нәрсә буенча 
берләштереләләр?

Сүз төркемнәре берләшә

— мәгънәләре буенча;
— ...

38. Исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык һәм фигыльгә икешәр мисал 
уйлап языгыз.

39. Сүз төркемнәре билгеләмәсен өйрәнегез, бер-берегезгә әйтеп карагыз.

40.  Текстны күчереп языгыз. Үзегез белгән сүз төркемнәрен шартлы 
билгеләре белән күрсәтегез.

 ис. ис. р. с. ис.

Үрнәк: Көз — табигатьнең бик матур вакыты.

Көз — табигатьнең бик матур вакыты. Минем әнием  
җәйне, әтием кышны, энем язны ярата. Мин көзне яратам. 
Табигатьнең һәр фасылы үзенчә матур, ә миңа көз ныграк 
ошый. Көз көне без мәктәпкә барабыз, дуслар белән очраша-
быз. (З. Хәбибуллина)

41.  Туган ил турында өч мәкаль сайлап языгыз. Сүз төркемнәрен бил-
геләгез.

42.  «Сүз төркемнәре» темасына иҗади эш башкарыгыз.

7 нче бирем

Җөмләне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр кайсы сүз 
төркеменә карыйлар? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

Җыр кешенең күңелен күтәрә, кешеләрнең арасын якы-
найта. (Ч. Айтматов)
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43. Текстны укыгыз. Предметларны һәм затларны белдергән исемнәрне 
ике төркемгә аерып языгыз, фикерегезне дәлилләгез.

Нинди икмәк тәмле була?

Атасы улына: «Мин картайдым инде, улым, үләр мен,— 
дигән.— Исең дә тот: икмәгеңне гел балга манып аша».

— Ул кадәр байлыкны кайдан алырмын соң, әти? — ди-
гән малае.

— Чын күңелдән тырышып, тир түгеп эшләсәң, икмәгең 
балга манып ашаган кебек тәмле булыр,— дигән атасы. («Әх-
лак белеме» хрестоматиясеннән)

44. Җөмләләрне күчереп языгыз. Уртаклык исемнәрнең астына бер сы-
зык, ялгызлык исемнәрнең астына дулкынлы сызык сызыгыз. Ялгыз лык 
исемнәрнең язылышын аңлатырга тырышыгыз.

1. Безнең Мостафа авылы бик матур елга буена урнашкан. 
Муса буш вакытларын шул елга буенда уздырырга ярата иде. 
(«Җәлил турында истәлекләр» җыентыгыннан) 2. Актүш 
ак бандалар аткан пулядан чак кына үлми калды. (Г. Гобәй) 
3. Ык елгасы тын гына ага. (Ф. Яруллин) 4. Халкыбызның 
мәшһүр галиме Әбрар Кәримуллин сугыш елларында «Батыр-
лык өчен», «Германияне җиңгән өчен» медальләре белән бү-
ләк ләнә. 5. Алты ай эчендә уналты спектакль куела, һәм алар 
арасында Г.   Камалның «Беренче театр» әсәре дә була.

45. Сораулар нигезендә исем сүз төркеме турында модельне дәвам итегез.
Алдагы белешмәдән дә файдаланырга мөмкин.

1. Нәрсәне белдерә?
2. Сораулары нинди?
3. Ничә төркемгә бүленә?
4. Нәрсәләр белән төрләнә?

Исем

— мөстәкыйль сүз төркеме;
— ...
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Исем — предмет һәм затларны белдерә торган сүз 
төркеме. Ул кем? нәрс ә? кемнең? нәрс әнең? 
кемгә? нәрс ә г ә? кемне? нәрс әне? кемнән? 
нәр  с әд ән? кемдә? нәрс әдә? кебек сорауларга 
җавап бирә.
Бер төрдән булган предметларның, затларның барысы 
өчен дә уртак исемнәр уртаклык исемнәр дип атала. 
Алар юл хәрефе белән языла. Мәсәлән: укучы, китап, 
акыл.
Бер төрдән булган предметларның, затларның берсенә 
генә бирелгән исем ялгызлык исем була. Мәсәлән: 
Илгиз, Әлмәт, Идел.

Ялгызлык исемнәргә түбәндәгеләр керә:
1. Кеше исемнәре һәм фамилияләре: Нияз, Айгизә; Га-
лиев, Сафина.
2. Кушаматлар: Акмаңгай, Караборын.
3. Географик атамалар — ил, шәһәр, авыл, тау, елга, 
күл исем нәре: Төркия, Казан, Кырлай, Урал, Агыйдел, 
Байкал.
4. Газета, журнал, китап исемнәре: «Сабантуй» газета-
сы, «Казан утлары» журналы, «Татар халык әкият-
ләре» ки табы.
5. Тарихи вакыйга, истәлекле көн исемнәре: Хәтер 
көне, Җиңү көне, Яңа ел.
6. Кинофильм, спектакль исемнәре: «Зөләйха» фильмы, 
«Алтынчәч» операсы, «Шүрәле» балеты.
7. Учреждение, предприятие һ. б. исемнәре: «Нур Баян» 
сәүдә үзәге, «Мелита» акционерлык җәмгыяте.

Игътибар!

Ялгызлык исемнәр баш хәрефтән языла. Ә газета-жур-
нал, китап, фильм, спектакль, завод-фабрика исемнәре, 
моннан тыш, куштырнаклар эченә дә алына.
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46. Җәяләрне ачып, ялгызлык исемнәр янында тиешле урыннарга ты-
ныш билгеләрен куеп, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. (Туган тел) шигырен (Габдулла Тукай) язган. 
2.  (Чал лы икмәге) кибетләреннән һәрвакыт хуш исле кайнар 
күмәч алырга мөмкин. 3. (Айдар Хәлим) сценарие буенча 
куел ган (Өч аяклы ат) фильмын бик кызыксынып карадым. 
4. (Ширәмәт) тавына менгәнегез бармы сезнең? 5. (Акбай) 
көн дә минем мәктәптән чыгуымны көтеп тора.

47.  Төшеп калган хәрефләрне куеп, текстны күчереп языгыз, ялгыз-
лык исемнәрнең астына сызыгыз. Алар нәрсәне белдерәләр?

Ардуан батыр

Березники каласында ..әйкәл бар. Дәү такыр башлы, 
мыеклы бер кеше биек постамент..ан уйчан гына карап 
тора. ..әйкәлне карарга килүчеләр мәрмәргә чокып язылган 
сүзләрне укыйлар.

Укыйлар да уйга калып торалар: Пушкин..а ..әйкәл 
бар      — шагы..рь. Чайковск..йга ..әйкәл бар — к..мп..зитор. 
Чапаев..а ..әйкәл бар — сугыш г..рое. Ә кем ул Ардуанов? 
Ник аңа ..әйкәл куйганнар? (Г. Ахунов)

48.  Әдәби әсәрләрдән ялгызлык исемнәре булган 3—4 җөмлә сайлап 
языгыз.

49.  «Минем исемем нәрсәне аңлата» дигән иҗади эш башкарыгыз.

8 нче бирем

Беренче баганадан ике төркемгә бүлеп бирелгән исемнәрне укыгыз. 
Аларның мәгънәләре икенче баганада бирелгән кайсы җавапларга туры 
килә? Шуны ачыкларга тырышыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

I. Колын, шагыйрь, суган, 
билет, юл, һәйкәл, кашык
II. Сагыш, бәхет, сабырлык, 
газап, сөе неч, саулык

а) конкрет мәгънәле исемнәр

ә) абстракт мәгънәле исемнәр
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50. Түбәндәге белешмәне өйрәнегез һәм исемнәрнең мәгънәләре турында 
модель төзегез.

Татар телендә исемнәр конкрет мәгънәле һәм абстракт 
мәгънәле дигән төркемнәргә бүленәләр.
Конкрет мәгънәле исемнәргә затларны, предметлар-
ны, ягъни барлык чынбарлык күренешләрен белдергән 
исемнәр керә: укучы, бодай, кар, икмәк, диңгез һ. б.
Абстракт мәгънәле исемнәр төрле абстракт төшенчә-
ләрне, предметлаштырылган билге, эш-хәлләрне атый-
лар: хыял, гүзәллек, наданлык, белем, куаныч һ. б.
Предметлаштырылган билгене белдерүче исемнәр сый-
фат сүз төркеменнән -лык/-лек кушымчалары ялганып 
ясалалар: азат-лык, иркен-лек.

51. Конкрет мәгънәле һәм абстракт мәгънәле исемнәрнең билгеләмәләрен 
өйрәнегез, аларны бер-берегезгә әйтеп карагыз.

52. Бирелгән сүзләрне ике төркемгә аерып языгыз: 1) конкрет мәгънәле 
исем нәр; 2) абстракт мәгънәле исемнәр.

хат, урман, моңсулык, кашык, уяулык, көенеч, батыр-
лык, тәңкә, керпе, муллык, мамык, чибәрлек, күзлек, тап-
кырлык, белгеч, осталык, йорт, каен, җитезлек, имәнлек

53. Калын хәрефләр белән бирелгән исем нәр не күчереп языгыз. Сүз 
өстендә конкрет мәгънәлеме, абстракт мәгънәлеме икәнлеген күр сәтегез.

Яшәп ята ялгыз гына
Күршедә Сабир бабай.
Аңа яхшылык күрсәтә
Азат исемле малай.

Укудан бушагач, картның
Ул хәлен белеп чыга.
Икмәккә, сөткә йөгерә
Йә барып кайта суга.

Әллә юри, әллә чынлап
Акча суза карт аңа.
Әгәр туңдырма алмасаң,
Барырсың, ди, кинога.

Азат әйтә: «Акча бирсәң,
Бүтән кермим, син кара.
Үзең әйттең, бер рәхмәт, дип,
Мең бәладән коткара.

(В. Казыйханов)
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54.  Мәкальләрне исемнәр белән тулыландырып языгыз, әлеге исемнәр-
нең конкретмы, абстрактмы булуын әйтегез.

1. ... китапта түгел, башта. 2. Көтеп алган ... кадерле 
бу ла. 3. ... гомерне кыскарта. 4. Белемне ... камилрәк итә. 
5. Холкы бозык кешенең ... дә бозык.

Файдалану  өчен  ис емнәр: көнчелек, фикере, акыл, 
тырышлык, кунак.

55.  Әдәби әсәрләрдән конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәре булган 
3—4 җөмлә сайлап языгыз.

56.  «Көзге моң» дигән иҗади эш башкарыгыз.

9 нчы бирем

Ике баганага бүлеп язылган исемнәр арасындагы аерманы ачыклап, 
дәрескә УМ билгеләгез.

батырлык батырлыклар
көн көннәр
уңыш уңышлар

57. Күплек кушымчалары өстәп, җөмләләрне күчереп языгыз. Ни өчен 
шундый кушымча ялгавыгызны дәлилләргә тырышыгыз.

1. Сиздермичә генә, чеметкеч салкын.. башланды. 
(Г.  Хәсәнов) 2. Сыйныфташы Ильяс..га килде сыерчык, 
ә менә Шамил..нең оясында җил уйный. (Көндәлек мат-
бугаттан) 3. Төнге зәңгәр күктә эреле-ваклы йолдыз.. 
җемелди. (Г.  Гобәй) 4. Походка чыгар көн.. җитте бит, ә! 
(Ә.  Бикчәнтәева) 5. Нарат һәм чыршы.. ылыс..ын кышын да 
коймыйлар. (Г.  Хәсәнов) 

6. Көн буена туктамастан, тышта ап-ак кар ява;
          Капланып кыр.. , болын.. , җир йөзе ап-аклана.

                                                                     (Н. Ду мави)
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58. Белгәннәрегезне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән файдала-
нып, исемнең берлек һәм күплек саны турында модельне дәвам итегез.

Исемнәрдә сан

                            берлек   күплек

         кушымчасы юк       ?         ?

Исемнәр берлек һәм күплек санда булалар. Исемнәрнең 
күплек төрен ясау өчен, борын авазларына беткән 
исемнәргә -нар/-нәр, ә калган исемнәргә -лар/-ләр ку-
шымчалары ялгана. Мәсәлән: суган-нар, кием-нәр, таң-
нар һәм чәчәк-ләр, көз-ләр, сукмак-лар, йорт-лар, сорау-
лар, алма-лар.
Ялгызлык исемнәр күбесенчә берлек санда гына кулла-
нылалар. Кеше исемнәре һәм фамилияләре күплек сан-
да да килергә мөмкиннәр. Мәсәлән: Рәмиевләр гаиләсе; 
Салаватлар өе.

Игътибар!

Календарь, секретарь кебек рус теленнән кергән сүзләргә 
калын әйтелешле күплек кушымчасы ялгана, ә -ия, -ие, 
-ль гә бет кән исемнәргә нечкә әйтелешле күплек ку-
шымчасы ялгана. Мәсәлән: календарь-лар, секретарь-
лар һәм фамилия-ләр, корабль-ләр, расписание-ләр. 

59. Исемнәргә күплек сан кушымчалары өстәп языгыз.

таң, умырзая, шифаханә, болан, җиләк, моң, сәгать, ме-
талл, төркем, табиб, каникул, станция, табель, рыцарь, инто-
нация

60. Көз, һава торышы, күк йөзе, агач, яфрак, җил, яңгыр, кояш кебек 
терәк сүзләрдән файдаланып, кечкенә генә иҗади эш башкарыгыз, аңа 
исем уйлагыз. Күплек сандагы исемнәрнең кушымчалары астына сызы-
гыз.
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61.  Төшеп калган хәрефләрне куеп, текстны күчереп языгыз, исемнәргә 
ялганган күплек кушымчаларына аңлатма бирегез.

Табигат..кә көз төсм..рләрен иң беренче б..лындагы 
кибәннәр алып килә. Аннан соң басу-кырлардагы арыш, 
б..дай, арпа, солы көлтәләре һәм шул көлтәләрдән ясалып 
ку..лган кибәннәр. Тагын да соңрак бәрә..гесе алынгач кара-
лып калган бакчалар, сарга..га йөз тоткан агач я..раклары. 
(А. Гыйләҗев)

62.  Борын авазына беткән исемнәргә күплек кушымчалары ялгану 
очракларына 10—12 мисал языгыз.

63.  Темага кагылышлы рәсем ясагыз.

10 нчы бирем

Җөмләне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән исемнәр нәрсә 
белән төрләнгән? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

Бу сәгатьне ул сугыштан алып кайткан иде. (Л. Зөл карнәй)

64. Килешләр таблицасын тутырып бетерегез.

Килешләр Сораулары

Сузык һәм яңгырау 
тартыкка беткән 

исемнәргә ялганалар 

нечкә
(әни, гөл) 

калын
(бала, таң)

Баш килеш
... килеше
Юнәлеш килеше
... килеше
Чыгыш килеше

Урын-вакыт 
килеше

кем? нәрсә?
кемнең? нәрсәнең?
кемгә? нәрсәгә? кая?
кемне? нәрсәне?
кемнән? нәрсәдән? 
кайдан?
кемдә? нәрсәдә? 
кайда? кайчан?

—
-нең
...
-не
...

...

—
...
-га
...
-дан 
(-нан)
-да
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Килешләр Сораулары

Саңгырау тартыкка 
беткән исемнәргә 

ялганалар 

нечкә
(кибет) 

калын
(тавыш)

Баш килеш
... килеше
Юнәлеш килеше
... килеше
Чыгыш килеше

Урын-вакыт 
килеше

кем? нәрсә?
кемнең? нәрсәнең?
кемгә? нәрсәгә? кая?
кемне? нәрсәне?
кемнән? нәрсәдән? 
кайдан?
кемдә? нәрсәдә? 
кайда? кайчан?

—
...
-кә
-не
...

-тә

—
-ның
...
...
-тан 

-та

Татар телендә исемнең 6 килеше бар: баш килеш, иялек 
килеше, юнәлеш килеше, төшем килеше, чыгыш ки-
ле ше һәм урын-вакыт килеше. Һәр килешнең махсус 
кушымчасы була, тик баш килешнең генә кушымчасы 
юк. Ул кушымчасыз килеш дип атала. Ә кушым чалы 
килешләр кыек килешләр дип йөртелә.
Килеш кушымчаларының ялгану үзенчәлеге исемнәрнең 
нинди авазга тәмамлануы белән бәйле. (Югарыдагы таб-
ли цадан карагыз.)

65. Мәзәк текстын күчереп языгыз, исемнәрнең килешләрен сүз өстендә 
күрсәтегез.

Әнигә дә берне бир

Әнисе кечкенә баласын танышларына алып барган икән. 
Хуҗа балага конфет биргән. 

— Кызым, апага нәрсә әйтергә кирәк? — дип, әнисенең 
кызыннан рәхмәт әйттерәсе килгән. Бала, аптырап, әнисенә 
карап торган-торган да:

— Әнигә дә берне бир инде, — дигән. 
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66. Дәва, җилләр, халык сүзләрен килешләрдә төрләндерегез.

67.  Тиешле килеш кушымчаларын өстәп, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Миңлебикә.. уйлары яңадан элекке эзенә төште. 
(К.  Нәҗми) 2. Фәнияр.. курорт.. кайтыр көннәре дә якын-
лашты. (Ф.  Яруллин) 3. Солдат абый малай.. нинди шәп 
чаңгы ясап калдырган. (Ф.  Хөсни) 4. Бөек әдип Габдулла Ту-
кай туган тел.. ярата белеп яраткан. (М.  Зәкиев) 5. Бишен-
че урам малайлары Камилләр.. авызына гына карап тора. 
(Л.  Ихсанова)

68.  Үзегез яратып укыган берәр әсәрдән 3—4 җөмлә сайлап языгыз. 
Исемнәрнең килешләрен күрсәтегез.

69.  Килешләр турында әкият языгыз.

11 нче бирем

Мәкальне укыгыз, мәгънәсен аңлатыгыз. Калын хәрефләр белән 
бирелгән сүзләр кайсы сүз төркеменә керә? Шуның белән бәйләп, дәрескә 
УМ билгеләгез.

Ялкауга эш кушсаң, ул сиңа акыл өйрәтер.

70. Алмаз Гыймадиевның «Без андый малай түгел!» повестеннан алынган 
өзекне укыгыз. Алмашлыкларны табыгыз һәм нинди сүз төркемен алыш-
тыруын әйтегез.

Аккумулятор батареялары һәм электр моторы ярдәмендә 
хәрәкәтләнә торган машина моделе уңышлы гына килеп чык-
ты сыман. Әмма аның туп-туры, бер юнәлештә баруы гына 
малайның кәефен кырды. Син теләгән якка борылсын, сиңа 
кирәккәндә туктасын яисә артка йөрсен өчен, аның белән 
идарә итәргә кирәк шул! Чыбыксыз-нисез, ерактан идарә ите-
лешле булсын иде ул менә! Ә нәрсә? Кулдан килмәслек эш 
түгел ич бу?!
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71. Түбәндәге белешмәдән файдаланып, схема нигезендә алмашлык сүз 
төркеме турында модель төзегез.

1. Нинди сүз төркеме? (мөстәкыйль, ярдәмлек)
2. Кайсы сүз төркемнәрен алыштыра ала?
3. Исем алмашлыкларына нәрсәләр керә?
4. Исем алмашлыклары нәрсәләр белән төрләнә?

Исем, сыйфат, рәвеш, сан кебек сүз төркемнәрен 
алыш тырып килә торган мөстәкыйль сүз төркеме 
алмашлык дип атала. 

Алмашлык предмет, зат, билге мәгънәләрен атамый, 
ә аларга күрсәтә, ишарә итә. 
Нинди сүз төркемен алыштыруларына карап, алмаш-
лыклар түбәндәге төркемчәләргә бүленәләр: 
1) исем алмашлыклары; 
2) сыйфат алмашлыклары;
3) сан алмашлыклары;
4) рәвеш алмашлыклары.
Исем алмашлыклары гомуми рәвештә предмет мәгънә-
сен белдерәләр. Аларга мин, син, ул, без, сез, алар; кем, 
нәрсә; һичкем, һичнәрсә; әллә кем, әллә нәрсә, кемдер, 
нәрсәдер алмашлыклары керә.
Исемне алыштырган алмашлыклар исем кебек үк 
төрләнәләр.
Мәсәлән, нәрсә алмашлыгы: 
— килеш белән → нәрсәнең, нәрсәгә, нәрсәне һ. б.; 
— тартым белән → нәрсәм, нәрсәң, нәрсәсе һ. б.;
— сан белән → нәрсәләр төрләнә.

72. Җөмләләрне укыгыз. Исем алмашлыкларын (зат һәм сорау алмашлык-
ларын) язып алыгыз, нәрсәләр белән төрләнүен үрнәктәгечә күрсәтегез.

Үрнәк: Безгә — зат ал., юн. к., күплек с.
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1. Кемгә кирәк икәнен бүтән җирдә ачыкларбыз. (Р.  Кә-
ра ми) 2. Үсемлекләр һавадан углекислый газ йотып кына 
калмыйлар, аны зарарлы микроблардан да чистарталар. 
(Г.  Хә сәнов) 3. Безнең авыл бик матур төшкә урнашкан. 
(Н.  Кәримова) 4. Чынлап та, кыз аның кем булып эшләвен 
генә түгел, хәтта гаилә хәлләрен дә ишетеп белә икән. (Р.  Мө-
хәммәдиев) 5. Куян кыска һәм соры йонын койган. Аңа 
озын йон үсә башлаган. Ул аякларына ак итек кигән кебек. 
(Г.  Хәсәнов)

6. Китап — киңәшчең  синең,
Дустың, ярдәмчең  синең.
Ул хөрмәткә бик хаклы,
Кадерлә син китапны.

                          (Х. Шабанов)

73.  Мәгънәсе буенча туры килә торган исем алмашлыклары өстәп, 
текст ны күчереп языгыз.

... таң атуын күзәткәнегез бармы? ... ... могҗиза булып 
күренә.

Таң вакытында урман тылсымлы бер төскә керә икән! 
Агач асларында — куе күләгә, ... тау куышы кебек караңгы. 
Ә кояш төшкән урыннарда агачлар ачык яшел төстә. Һәр 
агачта, һәр ботакта меңләгән чык бөртекләре. ... һәрберсе, 
күзләрнең явын алырлык булып, төрле төсләр белән балкый. 
Үләннәрдәге чыклар да бик кызык: кояш төшкән урында 
... көзге кырау кебек ап-ак, ә күләгә җирдә — куе зәңгәр. 
Әйтерсең ... төн буе зәңгәр буяу сибеп йөргән! (Г. Сабитов)

Файдалану өчен исем алмашлыклары: ул, алар, һәр-
кемгә, сезнең, анда, аларның, кемдер.

74.  Исем алмашлыклары кергән 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

75.  «Минем яраткан шөгылем» дигән темага иҗади эш башкарыгыз, 
исем алмашлыкларының астына сызыгыз.
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12 нче бирем

Җөмләләрне укыгыз. Исем алмашлыкларын табыгыз, алар нинди 
килешләрдә кулланылган? Шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

1. Сыерчыклар безне бик сагынып килгәннәр. 2. Конфет-
ны нәрсәдән ясыйлар?

76. Зат (исем) алмашлыкларын языгыз һәм аларны килешләрдә төрлән-
дерегез. Ул алмашлыгының төрләнешендә нинди үзенчәлек күзәтелә?

Зат алмашлыклары алты сүздән тора: мин, син, ул; без, 
сез, алар. Алар исемне алыштыра һәм килешләр белән 
төрләнә.
I, II зат алмашлыклары мин, син килешләр белән 
төрләнгәндә, кушымчаларда кайбер үзгәрешләр бар-
лыкка килә:

Б. к. мин, син Т. к. мине,  сине
И. к. минем,  синең Ч.к. миннән,  синнән

Юн. к. миңа,  сиңа Ур.-в.к. миндә,  синдә

III зат алмашлыгы ул килешләр белән төрләнгәндә, 
аның тамыры үзгәрә.

Б. к. ул Т. к. аны
И. к. аның Ч.к. аннан (аңардан)

Юн. к. аңа (аңар, аңарга) Ур.-в.к. анда (аңарда)

Исемне алыштырып килүче сорау (исем) алмашлыкла-
рына кем, нәрсә алмашлыклары керә. Алар да килешләр 
белән төрләнәләр.

77. Сорау (исем) алмашлыкларын төрле килешләргә куеп, 3—4 җөмлә 
уйлап языгыз.
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78. Сорау (исем) алмашлыкларына тиешле килеш кушымчаларын өстәп, 
җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Менә кем.. икән ул хикмәт! (Ә. Еники) 2. Тәм белү дән 
кем.. ни зыян. Бөтенләй ашап бетерми лә Нәсим. (Г. Мөхәм-
мәт шин) 3. Ә беләсезме, тургай сайравының сихере нәрсә..? 
4. Кем.. сөйлим серләремне, йөрәгем ялкын кебек. (Ф. Кәрим) 
5. «Кем.. күңеле нәрсә.. бит», — диде аңа дусты. (Ш. Еникеев)

6. Яшьлек ул гомерендә бер генә
Кем.. дә, кем.. дә, кем.. дә. 

                                                (С. Хәким) 

79.  Кем, нәрсә сорау алмашлыкларын берлек һәм күплек саннарда 
килешләр белән төрләндереп языгыз.

80.  Әдәби әсәрләрдән исем алмашлыклары төрле килешләрдә кулла-
нылган 3—4 җөмлә сайлап языгыз.

81.  А. Алишның «Мактанышу һәркемне дә хур итә, тыйнак булуга 
ни җитә» гыйбарәсенә карата үз фикерегезне языгыз, исем алмашлыкла-
рының килешен әйтегез.

13 нче бирем

Бирелгән сүзләрне өч баганага урнаштырып языгыз. Кайсы багана-
дагы сүзләрне без әле быелгы уку елында махсус өйрәнмәдек? Шуннан 
чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

кем, балачак, тәкъдим, унбиш, алар, кырык, тирә-як, 
өченче, ул, ихтирам, бишәү, нәрсәгә, егерме ике, мәйдан, 
сездә

исемнәр                     алмашлыклар              саннар 

     ...                ...       ...
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82. Җөмләләрне укыгыз, саннарны язып алыгыз һәм сорау куегыз. Сорау 
куйганда, нинди сан алмашлыкларын файдалануыгыз турында нәтиҗә 
ясагыз.

1. Дөньяда бик дәһшәтле ике көч бар: ут һәм су! (Ф. Ярул-
лин) 2. Урамда язның беренче ае — март. (Х. Нигъмәтуллина) 
3. Җиде-сигез чакрым араны җил уйнатып кына уздылар. 
(М. Хәсәнов) 4. Бераздан палатада без аның белән икәү генә 
калдык. (С. Сабиров) 5. Йөз метр саен өчәр катлы вышкалар 
тезелеп киткән. (Г. Әпсәләмов)

83. Җөмләләрне түбәндәге тәртиптә күчереп языгыз: 1) берәмлекләрне 
белдергән саннар кергән җөмләләр; 2) дистәләрне белдергән саннар кергән 
җөмләләр.

1. Эчә торган төче су планетадагы бар суларның нибары  
ике генә процентын тәшкил итә. 2. Калган туксан сигез про-
центы эчәргә яраклы түгел. (Г.  Бәширов) 3. Бер гади генә 
кухня урындыгы ясар өчен дә, шактый осталык кирәк. 
(Ф.  Яруллин) 4. Язның җәйгә күчү көне итеп тәүлекнең урта-
ча температурасы унбиш градустан узып киткән вакытны ал-
ганнар. (Энциклопедиядән) 5. Сара берүзенә биш бала белән 
калды. (Ф. Яруллин) 6. Атлантик океан ярларына бүгенге көн-
дә җитмеш ил урнашкан. 7. Лихтенштейн князьлеге Швей-
цария һәм Австрия арасында урнашкан, аның  озынлыгы 
25 км, киңлеге 10 км. («Кем ул? Нәрсә ул?» китабыннан)

84. Белгәннәрегезне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән дә файда-
ланып, сан турындагы модельне тутырып бетерегез.

Сан

— мөстәкыйль сүз төркеме;
— предметның санын, исәбен белдерә;
— сораулары: ...
— тамыр саннар ике төрле: ...
— исемне ачыклый һәм төрлән...
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Предметның санын, исәбен белдереп, н и ч ә ? к ү п м е ? 
н и к а д ә р ? н и ч ә н ч е ? н и ч ә л ә п ? н и ч ә ү ? н и -
ч ә ш ә р ? сорауларының берсенә җавап бирүче сүз 
төркеме сан дип атала. Санның аерым төркемчәләре 
шулай ук предметларның санау буенча тәртибен, 
якынча санын, сан буенча тигез өлешләргә бүлүне 
һ. б. белдерә ала. 

Тамыр саннар күп түгел. Алар арасында берәмлекләрне 
белдергән саннар: бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, 
сигез, тугыз; дистәләрне белдергән саннар: ун, егерме, 
утыз, кырык, илле, алтмыш, җитмеш, сиксән, тук-
сан.
Болардан тыш, сан исемнәренә йөз, мең сүзләре һәм 
миллион, миллиард кебек берәмлекләр керә.
Саннарның калган өлешен шул ук саннардан ясалган 
кушма һәм тезмә саннар тәшкил итә: унбер, унике, унөч, 
ундүрт, унбиш, уналты, унҗиде, унсигез, унтугыз һәм 
егерме бер, утыз ике, йөз кырык өч, ике мең дүрт йөз 
биш һ.б.
Җөмләдә сан күбрәк исемне ачыклап килә һәм төрләнми. 
Сан белән ачыкланган исем саналмыш дип йөртелә.
Саннар язуда цифр һәм сүз белән белдерелә.

85. Җәя эчендә тиешле сорау (сан) алмашлыкларын күрсәтә барып, җөм-
ләләрне күчереп языгыз.

Үрнәк: Килененең ун (ничә?) яшьлек кызы Зәйнәп 
кызу-кызу гына идәнне себерде дә каядыр чыгып йөгерде. 
(Ә.  Еники)

1. Мирсәет ун яшеннән байларда көтү көтте. (Г. Ахунов) 
2. Сизүемчә, аларның инде бирегә беренче генә килүләре 
түгел. (Р. Төхфәтуллин) 3. Без өчәү — Сибгать, Гата һәм 
мин — пар атта Нәфисәләр артына барып туктадык. (А. Ша-
мов) 4. Яныбыздан унлап кеше үтеп китте. (Г. Әпсәләмов)
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86.  Җөмләләрне күчереп языгыз, саннарның астына сызыгыз, телдән 
сорау куегыз.

1. Сезнең кебек без дә бишәү идек. (Х. Әюпов) 2. Алтмы-
шынчы елларда студентлар белән фольклор практикасына 
йөрдем. (М. Мәһдиев) 3. Шушы бер-ике көндә кайтып килер-
без. (Ф. Яруллин) 4. Ана алты кызның һәркайсына икешәр 
мендәр әзерләп куйган. (Ш. Галиев) 5. Калай түбәле, биек 
коймалы бер өй алдында бәләкәй генә дүрт-биш малай утыра. 
(Г. Мөхәммәтшин)

87.  Әдәби әсәрләрдән саннар кергән 3—4 җөмлә сайлап языгыз.

88.  Саннар кулланып, сыйныфыгыз турында кечкенә хикәя языгыз. 

14 нче бирем

Бирелгән сорау алмашлыклары нинди сүз төркемен өйрәнгәндә бик 
кирәк дип саныйсыз? Шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

Ничә? Ничәнче? Ничәшәр? Ничәләп? Ничәү? Күпме? 
Никадәр?

Сан алмашлыкларына ничә, ничәнче, ничәләп, ничәшәр, 
ничаклы, никадәр, күпме кебек сорау алмашлыклары 
керә. Алар предмет һәм затларның микъдарына, тәртип 
ягыннан санына ишарә итәләр.

89. Саннарны сүзләр белән языгыз, янында сорау кую өчен, тиешле сан 
алмашлыгын да күрсәтегез.

Үрнәк: 211 — ике йөз унбер; ничә?

14, 49, 303, 98, 126, 572, 1210, 2416, 18, 61

90. Табышмакларны һәм аларның җавапларын языгыз, берәмлек санна-
рының астына туры сызык, дистә саннарының астына дулкынлы сызык 
сызыгыз.

1. Башы бер, күзе унике. 2. Ике әти, ике бала, үзләре 
өчәү генә. 3. Бәләкәй генә оя, җитмеш биш кеше сыя. 4. Бер 
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көзгегә дөнья сыйган. 5. Бер башлы, дүрт аяклы, алай да 
күтәрмичә йөрми. 6. Өч йөз алтмыш биш бала каз, кырык 
сигез ана каз, унике аккош, бер торна, — аны белмәсәң, җир 
тырна. 7. Иген чәчте биш малай, урдылар ике агай.

91. Мәкальләргә тиешле саннарны өстәп языгыз.

1. ... эшлә, берәгәйле эшлә. 2. Егет кешегә ... төрле һөнәр 
дә аз. 3. ...да белгән ана телең ...та да онытылмас. 4. Кырын 
эш ... елдан соң да беленер. 5. Бар да сөйләгәндә, ...әү дә 
ишетми. 6. ... тапкыр ялганласаң, ... дөресеңә дә ышанмас-
лар. 7. Ялганчының йорты янган, ...әү дә ышанмаган.

92. Бер тамыр саныннан төрле сүз төркемнәренә караган яңа сүзләр уй-
лап языгыз.

Үрнәк: берлек, бердәм, беркем һ. б.

93.  Саннарны сүзләргә әйләндереп, текстны күчереп языгыз, саннарның 
астына сызыгыз. 

Галимнәр күзәтүе буенча, французлар — иң тиз сөйләүче 
халык. Алар минутына 350 сүз әйтә икән. Алар артыннан 
японнар килә: 310 сүз. Өченче урында инглизләр тора. Алар 
бер минутка 220 сүз әйтәләр. Полинезия халкы исә иң аз 
сүзле дип санала: минутына 50 сүз генә.

94.  Саннар кергән 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

95.  «Саннар» темасына кызыклы иҗади бирем әзерләгез.

15 нче бирем

Бирелгән сүзләр нинди сүз төркеменә карыйлар? Шуның белән 
бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

борынгы, кыйммәтле, эшчән, тынгысыз, яшел, баллы, 
соры
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96. Сүзтезмәләрне языгыз, предметның билгесе кайсы яктан ачыклануын 
күрсәтегез.

Үрнәк: Ачы борыч — азык-төлекнең тәме.

сары лимон уңган кыз хуш исле сабын
татлы хәлвә гадел патша озынча көзге

97. Җөмләләрне укыгыз, сыйфатларны үзләре ачыклап килгән сүзләр 
белән язып алыгыз һәм яннарына сорауларын куегыз.

1. Үрдәккә җиңсез сары камзул, башына кызгылт фәс, 
тәпи ләренә укалы башмаклар теккәннәр, ди. (Р. Хафизова) 
2. Кышның салкынча гына көнендә ачык форточкадан песнәк 
очып керде. (Ф. Яруллин) 3. Атна буе салкын җил исте. 
(Ф.  Шә фигуллин) 4. Катлаулы юллар аша максатыңа бара-
сың. (С. Сөләйманова) 5. Ак томан эченнән кояшның беренче 
нурлары бәреп чыга. (Г. Әпсәләмов)

98. Схемага таянып һәм түбәндәге белешмәдән файдаланып, сыйфат ту-
рында модель төзегез.

1. Нинди сүз төркеменә керә? (мөстәкыйль, ярдәмлек)
2. Нәрсәне белдерә?
3. Сораулары нинди?
4. Төрләнәме?

Предметның билгесен белдереп, нинди? кайсы? со-
рауларга җавап булган сүз төркеме сыйфат дип атала.

Сыйфат исемне ачыклап килә һәм төрләнми. Аңа бары 
тик дәрәҗә категориясе генә хас (гади, чагыштыру, ар-
тыклык, кимлек дәрәҗәләре). Сыйфат ачыклаган сүз 
сыйфатланмыш дип атала.
Сөйләмдә, сыйфатлар белән янәшә килеп һәм аларны 
алыштырып, бу, шушы, теге, ул, шул, андый, мондый, 
нинди, кайсы, бары, барлык, бөтен, һәммә, һәр, кайбер 
кебек сыйфат алмашлыклары да кулланыла.
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99. Җөмләләрне күчереп языгыз, сыйфат алмашлыкларының астына сы-
зыгыз.

1. Аның бу рәхәтне озаккарак сузасы килде. (Ф.   Шә фи-
гуллин) 2. Кайсы малайның ансат кына хәзинә табасы килмәс. 
(Н. Әхмәдиев) 3. Яз килде. Бөтен җан ияләрендә эшлекле хә-
рәкәт, куанычлы ыгы-зыгы башланды. (Ә.   Еники) 4.  И та би-
гать! Нинди могҗизалар ясарга сәләтле син! (Р.   Гыйззә тул-
лин) 5. Һәр эшнең башы икмәккә бәйле. (Г.   Насыйров)

100.  Текстны укыгыз. Сыйфатлары булган җөмләләрне генә күчереп 
языгыз, сыйфат предметның билгесен кайсы яктан ачыклавын телдән 
әйтегез.

Кемне тыңларга?

Кечкенә Илшатның ике әбисе, ике бабасы бар. Алар аны 
бик яраталар. Бер әбисе әйтә:

— Улым, таза егет булып үсим дисәң, Иделдә су коен, ко-
яшта кызын, урманга җиләккә йөр, әйбәт малайлар белән уйна.

Икенче әбисе бөтенләй башканы тукый:
— Син, улым, урам малайлары белән буталма, алар сине 

аздырыр, Иделгә алып төшәрләр, урманга алып китәрләр. 
Ә анда соры бүреләр, зур аюлар йөри. Харап итәрләр, Алла 
сакла сын!

Бер бабасы әйтә:
— Бу әбиеңне тыңла! — ди.
Икенче бабасы әйтә:
— Безнең әбинең сүзен тыңла! — ди.
Кем сүзен тыңларга соң кечкенә Илшатка? («Әхлак беле-

ме» хрестоматиясеннән)

101.  Үзегез укыган әдәби әсәрләрдән сыйфатлары булган 3—4 җөмлә 
сайлап языгыз, предметның билгесе кайсы яктан ачыклануын телдән 
әйтегез.

102.  «Минем иң яраткан бәйрәмем» дигән темага иҗади эш башка-
рыгыз.
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16 нчы бирем

Ике баганага аерып язылган сыйфатларның мәгънәләренә игътибар 
итегез, нәтиҗәләр ясагыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

нәни, бәләкәй, кечкенә кечкенә — зур

103. Җөмләләрне күчереп языгыз, синоним сыйфатларның астына сызы-
гыз.

1. Кояшка бу мактанчык, масаючан төймә белән уйнау 
күңелсез булып китте. (Р. Хафизова) 2. Уңмаган, булдыксыз 
кешеләрне әтинең җене сөйми, андыйлар белән алыш-биреш 
итәргә дә теләми. (Г.  Бәширов) 3. Декабрьнең рәхимсез, кы-
рыс, усал җилләре үзәккә үтеп исәләр. (М.  Мәһдиев) 4. Үзе-
нең куе яшел яфраклары эчендә нечкә, нәзек кура җиләге 
ко яш нуры астында кызынып утыра. (Г. Ибраһимов) 5. Дош-
ман га каршы позиция тотар өчен, моннан да кулай, уңайлы 
урынны ике кулыңа шәмнәр тотып эзләсәң дә таба алмассың. 
(К.   Нәҗми)

104. Бирелгән сыйфатларга антонимнар уйлап языгыз. 

төче — олы — арзан — акыллы —
җылы — кыю — пычрак — озын —

киң — эре — сөйкемле — яхшы —

Мәгънә төсмерләре төрле булса да, бер үк билгене 
берничә сыйфат белән белдереп була. Андый сый-
фатлар синоним сыйфатлар дип аталалар. Мәсәлән: 
абруйлы, дәрәҗәле. 

Мәгънәләре буенча предметның бер-берсенә капма-
каршы билгеләрен белдерә торган сүзләр антоним сый-
фатлар дип аталалар. Мәсәлән: биек — тәбәнәк.
Синоним һәм антоним сыйфатлар предмет билгеләрен 
төгәлрәк сурәтләргә ярдәм итә.
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105. Төшеп калган хәрефләрне куеп, текстны күчереп языгыз. Калын 
хәрефләр белән бирелгән сыйфатларның синонимнарын табыгыз.

Көз бы..л г..җәп матур килде. Сокландыргыч җылы, аяз 
к..ннәр җәйне ..әтерләтәләр. Агачлардагы куе ..шеллек тә 
сакланды. Я..гырга мул булган к..зге бол..тлар да нигәдер 
күрен мәделәр. (А. Алиш)

106. Табышмакларга төшеп калган антоним сыйфатларны өстәп языгыз. 
Җавапларын әйтегез.

1. Кара кыр буйлап ... куян чаба.
2. Ак сыер «торыйк» ди,

... сыер «ятыйк» ди.
3. Акыллы кешегә әйттем — уйлады да белде; 

... кешегә әйттем — тыңлады да көлде.
4. Аттан биек, эттән ... .
5. Иелә, бөгелә, 

Ак мамыгы түгелә,
... күзе күренә.

107.  Төшеп калган хәрефләрне куеп, текстны күчереп языгыз, калын 
хәрефләр белән бирелгән сыйфатларның антонимнарын табыгыз.

Яз бар җи..анны уята. Әнә өстенә салкын тамчы таму-
га чыдый алмый, кыш буе ..оклаган аю да уянды. Ул, әлеге 
хурлыкны күтәрә алмый, үзенең «фатир»ын мә..гегә ташлап 
чыга. Җылы кояшка каршы утыра да иренеп кенә, йонлач 
башын б..ргалап, җиңелчә кагынып җибәрә. Арткы тәпие 
белән битен, му..нын юа. Аннары, иркен д..ньяга чыккан-
га сөенгәндәй, җан рә..әте белән кычкыра-кычкыра, ак кар 
өстенә ятып а..нарга т..тына. 

108.  Антоним сыйфатлар кергән 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

109.  Синоним һәм антоним сыйфатлар кулланып, «Табигать үзгәреш-
ләре» дигән иҗади эш башкарыгыз.
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17 нче бирем

Исем, сыйфат, сан, фигыль, алмашлык сүз төркемнәре арасын-
нан кайсысы быелгы уку елында әле махсус өйрәнелмәде? Шуның белән 
бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

110. Җөмләләрне укыгыз. Фигыльләрне язып алыгыз һәм сорау куегыз.

1. Яратам мин урманны. (Г.  Рәхим) 2. Әнә нинди матур 
ишетелә чишмәнең тавышы! (Г.   Гобәй) 3. Төрле-төр ле чәчәк-
ләрдән зур бер букет ясадым. (И.   Туктар) 4. Иртәгә мәктәпкә 
минем дәфтәрне алып килергә онытмасын. 5. Моннан соң 
беркем белән дә болай тупас сөйләш мәм. (Ә.   Бикчәнтәева) 
6. Бу хәл моннан күп еллар элек булган. (Р.   Мө хәммәдиев)

Зат яисә предметның эшен, хәрәкәтен, хәл-торышын 
белдерә торган сүзләр фигыль дип атала.

Мәгънәләре ягыннан фигыльләр берничә төркемгә бү-
ленә:
1) физик эшне белдергән фигыльләр (төзи, тырмалый, 
ача, төзәтә);
2) акыл эшчәнлеген белдергән фигыльләр (дәлилли, уй-
лый, хәтерли);
3) сөйләм эшчәнлеген белдергән фигыльләр (сөйли, 
аңлата, әйтә);
4) хәрәкәтне белдергән фигыльләр (оча, бара, әйләнә);
5) хәл-торышны белдергән фигыльләр (авырый, яши, 
сәламәтләнә).
Фигыльләр нишли? нишләде? нишләгән? ниш-
ләр? нишләячәк? нишләргә? нишләсә? кебек со-
рауларга җавап бирә.
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Фигыльнең тамыр, ясалма, кушма яки тезмә нигезе 
аның башлангыч формасы була. Барлык кушымчалар 
билгеле бер тәртиптә аңа ялганалар. Мәсәлән: көт-те 
(заман), җырла-ма (юклык), уйла-гыз (зат-сан), буйсын-
ыр (заман), чәчәк ат-кан (заман).
Фигыльнең башлангыч формасын — нигезен табу өчен, 
аның төрләндергеч кушымчаларын алырга кирәк. 
Мәсәлән: сөйләмәгәннәр — сөйлә-мә-гән-нәр, очрады-
гыз — очра-ды-гыз, йөгереп чыкты — йөгереп чык-ты. 
Татар телендә фи гыльнең башлан гыч формасы тышкы 
яктан боерык фигыльгә охшаган. Мәсәлән: бар, утыр, 
эшлә.
Фигыль зат-сан белән төрләнә, барлыкта һәм юклыкта 
килә ала.

111. Җөмләләрдән фигыльләрне табыгыз һәм төркемнәргә бүлеп языгыз.

1. Физик эшне белдергән ф.: ... 
2. Акыл эшчәнлеген белдергән ф.: ...
3. Хәрәкәтне белдергән ф.: ... 
4. Сөйләм эшчәнлеген белдергән ф.: ...
5. Хәл-торышны белдергән ф.: ...

1. Бервакыт өй ишегеннән апа күренде. (Ф.   Әмирхан) 
2.    Без инде бу өйне узып барабыз. (И.   Салахов) 3. Газинур  
бер үзе көтү көтә башлады. (Г. Әпсәләмов) 4. Гыйлемдар ага 
сүзен әйтеп бетерә алмады, учак ягыннан кычкыра да башла -
дылар. (И.  Салахов) 5.    Таҗи балыкларның барысын да чиләк-
кә җыя бара. (А.  Алиш) 6. Менә шулай Акъәби, ялгыз башы 
улларын, кызларын көтеп, оныкларын сагынып, исән-имин 
генә яшәп килде. (Ә. Еники) 7. Шулай да әтисе турында ул, 
элек ничек уйлаган булса, хәзер дә шулай уйлый. (Ф. Хөсни) 
8.    Ләкин аның бу куанычы сагышка әйләнде. (М. Ша баев) 
9.    Мин ата-баба торган илемдәге изге йорт турында уйлыйм 
һәм, шунда кайтып керер өчен, Берлинга ашыгам. (Г. Кутуй)
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112. Җөмләләрне күчереп языгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән 
фигыльләр нәрсәләр белән төрләнгән?

1. Мин су буенда утырам. (Ф. Яруллин) 2. Себер кешесе  
атның югалуы турында язган. (Г. Сабитов) 3. Елга, елга! 
Уй  лан дырасың да, моңландырасың да, шомландырасың да 
син. (Ф. Яруллин) 4. Безне бик сагынып килгәннәр алар. 
(М. Гафури)

113. Белгәннәрегезне гомумиләштереп, бирелгән сораулар ни ге  зендә фи-
гыль сүз төркеме турында модель төзегез.

1. Нинди сүз төркеменә карый? (мөстәкыйль, ярдәмлек)
2. Нәрсәне белдерә?
3. Сораулары нинди?
4. Башлангыч формасы нәрсәгә туры килә?
5. Нәрсә белән төрләнә?

114. Фигыльләрнең башлангыч формасын языгыз.

Үрнәк: Язарга — яз, шауламасын — шаула, нишләт-
тең     — нишлә, азат иттек — азат ит.

ашагансыз, көтмә, шаккаттык, хушлашмагыз, әйтеп куй-
ды, тәбрик итсен, серләшә

115.  Җөмләләргә тиешле фигыльләрне өстәп языгыз.

1. Укучылар мәктәп бакчасында алма ... (эшне белдергән 
фигыль). 2. Мин суда бик яхшы ... (хәрәкәтне белдергән фи-
гыль). 3. Камиләнең аяклары ... (хәл-торышны белдергән фи-
гыль). 4. Без кичәге вакыйганы әнигә ... (сөйләм эшчәнлеген 
бел дергән фигыль). 5. Кызлар бу турыда дөрес ... (акыл 
эшчән леген белдергән фигыль).

116.  Әдәби әсәрләрдән а) эшне, ә) акыл, б) сөйләм эшчәнлеген, 
хәрәкәтне һәм хәл-торышны белдергән фигыльләр белән 3—4 җөмлә сай-
лап языгыз.

117.  «Чәчәкләр дә моңая» дигән шигырь яки хикәя языгыз, 
фигыльләрнең астына сызыгыз.
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18 нче бирем

Бирелгән фигыльләр арасындагы аерманы ачыклагыз һәм, шуның 
белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

белә — белми, көлде — көлмәде, әйтсә — әйтмәсә, ышан — 
ышанма, кайтып — кайтмыйча

118. Текстны укыгыз. Барлык формасындагы фигыльләрне бер баганага, 
юклык формасындагыларын икенче баганага урнаштырып языгыз.

Кош-кортлар хуҗаларыннан башка бер кич кунганнар, 
берни булмаган. «Икенче көнне дә кайтмас бу»,— дип, алар 
хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. 
«Син очасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син бар!»   — 
дигәннәр алар үрдәккә. «Ләкин нишләп йөрүеңне берәүгә дә 
белгертәсе булма!» — дигәннәр.

Иртә торгач та, үрдәк уйлап тормаган, тамагын туйдыр-
ган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып очкан, 
оча-оча, бер елгага барып төшкән. Ишкәкләре — тәпиләре — 
үзендә булганга, аптырамаган, йөзеп тә киткән. (А. Алиш)

119. Барлык формасындагы фигыльләрне юклык формасына куеп языгыз.

сизә, ела, саргайган, риза булды, күрешү, сак бул, фай-
далансын, юындырыр, чәчәк атса, уянырга, барачак, әйтеп, 
сорашу, гөрли, санады, сагындык, көрәшегез, бәхәсләшсә

Фигыльләр барлык яки юклык формасында була. 
Барлык төрендәге фигыль эш-хәлнең булуын, үтәлүен 
белдерә. Аның махсус кушымчасы юк. 
Юклык төрендәге фигыль эш-хәлнең булмавын, үтәл мә-
вен белдерә. Ул -ма/-мә кушымчалары ярдәмендә яса-
ла. Бу кушымчалар фигыльнең башлангыч формасына 
заман һәм зат-сан кушымчаларына кадәр ялгана. 
Сүз басымы, кагыйдә буларак, юклык кушымчасы ал-
дындагы иҗеккә төшә. Мәсәлән: җи`ң-мә-де-к, ише`т-мә-
гән-сең, тынычла`н-ма-са-гыз, ү`л-мә-сен. 
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Хәзерге заман кушымчасы алдында килгәндә, юклык 
кушымчасы кыскара ([а], [ә] авазлары төшеп кала). 
Мәсәлән: фикерл(ә)-и — фикерлә-м(ә)и — фикерләми; 
уйн(а)-ый — уйна-м(а)ый — уйнамый.

120. Югарыдагы белешмәгә таянып, таблицаны тутырып бетерегез.

Фигыль формалары

барлык ...

... эш-хәлнең үтәлмәвен белдерә

махсус кушымчасы юк ...

басым соңгы иҗеккә төшә
(чыгарылма: боерык фигыль)

...

121. Юклык формасындагы фигыльләрдә басымны билге лә гез.

ялгышмасаң, ачуланмагыз, төрләнми, егылмады, биреш-
мә, алмадык, сындырмаган, кайтмаячак, исмәгән, кабул ит-
ми, буйсынмаса, көлеп җибәрмик

122.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Фигыльләрдә сүз басымын бил-
геләгез.

1. Миңа әлегә бернәрсә дә әйтмәгән булалар. (М. Кәрим) 
2. Ләкин тау кадәр учак якмадылар алар, мондый утлар ур-
ман тирәсендә куркыныч була. (Л.   Ихсанова) 3. Авылның 
дүрт ягында да артык биек булмаган таулар калкып тора. 
(Г.   Әпсәләмов) 4. Ә мин төштәге кебек кенә киләм: күрәм дә, 
күрмим дә, ишетәм дә, ишетмим дә. (И.   Салахов)

123.  Әдәби әсәрләрдән барлык һәм юклык формасындагы фигыльләре 
булган 3—4 җөмлә сайлап языгыз.

124.  «Мин юл кагыйдәләрен бозмыйм» дигән иҗади эш башкарыгыз. 
Юклык формасындагы фигыльләрнең астына сызыгыз.
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19 нчы бирем

Җөмләләрне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльләрнең 
төркемчәсен әйтегез һәм, шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

1. Ә сез игътибар беләнрәк карагыз. (Р. Низамиев) 2.   Күп 
торганнан сорама, күп күргәннән сора. (Мәкаль)

3. Җилләр белән узышыйк бер,
Чаңгы юлын буран күммәсен!

                                       (Г. Морат)

125. Җөмләләрне күчереп языгыз, боерык фигыльләрнең астына сызыгыз 
һәм җөмлә ахырында аның нинди мәгънә белдерүен (боеру, эш кушу, 
үтенү яки киңәш итү) күрсәтегез.

1. «Сезнең үз песиегез бар бит, бусын миңа бир әле», — 
дип сорый Мәйсәрә миннән. (Ә. Бикчәнтәева) 2. Яшь чагыңда 
җырлап кал, улым. (Ч. Айтматов) 3. Йорт хуҗасы һәрбер 
кош-кортына: «Өйдә юклыгымны берәүгә дә белдермәс булы-
гыз!» — дигән. (А. Алиш) 4. «Кит аннан, тавыш чыгарып 
йөрмә!» — дип, әни мине бүлмә тирәсеннән куып чыгарды. 
(Ф. Әмирхан) 5. Һәй, Хуҗа, кара, бу ишәкнең башы барабан-
га тия күрмәсен! (Н. Исәнбәт)

6. Кил, сыерчыгым, яңа ояма.
Куанып кер син — өең өр-яңа.
                                     (З. Гомәрова)

126. Текстны укыгыз. Боерык фигыльнең барлык һәм юклык формаларын 
ике баганага аерып языгыз, юклык кушымчаларының астына сызыгыз.

Оланнар тизрәк зурайсын,
Олылар картаймасын.
Туксанга җиткәч тә, алар
Таякка таянмасын.
Картайса әгәр олылар,
Картайсын белеп кенә:

Бишенче буын туенда
Биерлек итеп кенә.
Җитмешкә дә җитмәгәннәр —
Әллә алар карт әле?!
Күрсәтик әле чаманы,
Тальяныңны тарт әле!

(Х. Туфан)
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127. Белгәннәрегезне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән файда-
ланып, боерык фигыль турында модель төзегез.

Боерык фигыль боеру, эш кушу, үтенү яки киңәш 
итүне белдерә. Кайбер очракларда ул теләк мәгънәсен 
дә белдерергә мөмкин. 
Боерык фигыльнең махсус кушымчасы юк. Ул тышкы 
яктан фигыльнең башлангыч формасы (нигезе) белән ох-
шаш була. Мәсәлән: бәйлә, тырыш, саубуллаш, хәл ит.
Боерык фигыль II һәм III зат формаларында, берлектә 
һәм күплектә кулланыла.

         берлек сан күплек сан

I зат          —        —

II зат (син) әйт, сана (сез) әйт-егез,
       сана-гыз

III зат (ул) әйт-сен,
                сана-сын

(алар) әйт-сеннәр,
         сана-сыннар

I зат боерык фигыльнең булмавы сөйләүченең үз-үзенә 
боера, эш куша алмавы белән аңлатыла.
Боерык фигыль барлыкта һәм юклыкта килә ала. Мә-
сәлән: сөй лә  — сөйләмә, яз — язма.

128. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Аннары хикәя фигыльләрне III зат 
боерык фигыльләр итеп, текстны үзгәртеп языгыз. Әсәрнең яңгырашында 
нинди аерма сиздегез?

Шигырьләрем минем — көчле гаскәр,
Ил аларга парад уздыра.
Сугыш уртасына кереп, шигырь
Дошман утын вата, туздыра.

Шигырьләрем минем дан күрәләр,
Солдат булып, утка керәләр... 
Синең өчен алар, якты илем,
Кирәк булса, постта үләләр.

(Г. Кутуй)
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129.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Боерык фигыльләрнең астына сы-
зыгыз, мәгънә төсмерләрен әйтегез.

1. Тукта! Төрткәләмә инде ул кадәр! Чыгам ич. (Г.   Ка-
мал) 2. Шулай да син саграк бул. Очраган берәүгә серләреңне 
сөйләмә. (А. Алиш) 3. Әйдәле, Акбай, өйрән син, арт аягың 
белән тор. (Г. Тукай) 4. Үзеңне изүеңнән тотып күтәрергә ма-
таш ма, башкалар сине күтәрсеннәр. (Р. Сибат) 5. Ышанма 
кеше сүзенә, ышан үз күзеңә. (Мәкаль)

130.  Боерык фигыльләре булган 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

131.  «Яратыгыз китапны!» дигән иҗади эш башкарыгыз.

20 нче бирем

Мәкальне укыгыз, калын хәрефләр белән бирелгән фигыльне таныр-
га тырышыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Яшьлегеңдә өйрәнмәсәң, картлыгыңда үкенерсең.

132. Р. Вәлиева әсәрләреннән алынган җөмләләрне күчереп языгыз, шарт 
фигыльләрнең астына сызыгыз һәм җөмләдәге вазифаларын ачыкларга 
тырышыгыз.

1. Әткәй китсә, никадәр бала ятим кала бит. 2. Син ела-
саң, киткән чакта, миңа бик авыр булыр. 3. Чәчәкләр өстенә 
иел сәм, исем китеп, кинәт катып калдым: чәчәкләр дә, иртән-
ге кояшта көмеш кебек яшьләрен мөлдерәтеп, сүзсез генә 
елыйлар иде. 4. Теләсә, яхшы да укый ала ич ул. 5. «Тыры-
шып укысак, без дә сездән калышмас идек лә анысы», — дип 
куйды Алмаз.

133. Шарт фигыльләрне мәгънәле кисәкләргә таркатып языгыз. Шарт 
фигыль кушымчасының астына сыза барыгыз.

Үрнәк: шатлансагыз — шат-лан-са-гыз.

сорасак, эзләсә, елмайсагыз, риза булмасаң, теләсәләр, 
җыйсам, укытсалар, бирсәк, эшләмәсә, ачулансагыз
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134. Шарт фигыльләрне юклык формасына куеп языгыз.

көтсәм — ... аңласак — ...

очса — ... күзалласагыз — ...

аптырасагыз — ... моңлансам — ...

күренсәң — ... яшәсәләр — ...

киенсәләр — ... яктырса — ...

135. Түбәндәге белешмәдән файдаланып һәм белгәннәрегезне гомумиләш-
тереп, шарт фигыльнең моделен дәвам итегез.

Шарт фигыль

— икенче бер эшнең үтәлүе өчен
     кирәкле шартны бел дерә;
— фигыль нигезенә ... , ... кушымчалары ялганып ясала;
— ...

Шарт фигыль икенче бер эшнең үтәлүе өчен кирәкле 
шарт мәгънәсен белдерә. Ул фигыль нигезенә -са/ -сә кушым-
чалары ялганып ясала.

Шарт фигыль заман белдерми, ул белдергән эш күбесенчә 
киләчәккә юнәлтелгән була. Мәсәлән: Эшләмичә укуның ка-
дерен белмәсәң, эшли-эшли укырсың! (Мәкаль)

Шарт фигыль барлык һәм юклык формаларында кулла-
ныла. Мәсәлән: сагынса — сагынмаса.

136. Җөмләләргә мәгънәсе буенча туры килгән шарт фигыльләр өстәп 
языгыз.

1. Кешене ... , аны бүлдермичә тыңла. 2. ... , бераз ятып 
ял итеп ала. 3. Яңгыр ... , без урамда уйнар идек. 4. Мәсьәләне 
... , укытучыдан ярдәм сорыйбыз.

Файдалану  өчен  фигыльләр: чишә алмасак, хөрмәт 
итсәң, яумаса, арса.
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137.  Төшеп калган хәрефләрне куеп, текстны күчереп языгыз, шарт 
фигыльләрнең астына сызыгыз, барлыкта яки юклыкта булуын телдән 
әйтегез.

Г..зиз туган телем аһәңнәре
Канга, ..анга сеңгән тумыштан.
Кеше диеп мине санамагыз,
Тапкан а..ам телен он..тсам.

Ояты ни: татар балалары
Урыс булып туа тум..штан;
Үз теле..не үзең акламасаң,
Үз теле..не үзең сакламасаң,
Рәхим-шәфкат.. көтмә язм..штан.

(Ш. Җиһангирова)

138.  Әдәби әсәрләрдән шарт фигыльләре булган 3—4 җөмлә сайлап 
языгыз.

139.  Шарт фигыле булган бер мәкаль сайлап языгыз һәм аңа иҗади 
аңлатма бирегез.

21 нче бирем

Без боерык фигыль, хикәя фигыль һәм шарт фигыль төшенчәләре-
нең кайсысын быелгы уку елында әле махсус өйрәнмәдек? Шуннан 
чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

140. Җөмләләрне 3 төркемгә бүлеп языгыз:

1. Эш яки хәл сөйләм моментында башкарыла:
2. Эш яки хәл сөйләм моментына кадәр башкарыла:
3. Эш яки хәл сөйләм моментыннан соң башкарыла:

1. Кинәт ябалак ук кебек аска томырыла. (М.   Рәфый-
ков) 2. Алар трактор белән комбайн утларын кабызганнар. 
(Ч.  Айтматов) 3. Мин кая басканымны белмим. (Г.   Ибра-
һи мов) 4.   Сугышчыларны текә чокыр кырыеннан алып кит-
теләр. (Г.   Әп сәләмов) 5. Тиздән без Мәскәүдә очрашырбыз 
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дип уйлыйм. (Г.   Ахунов) 6. Баш очыбызда өзлек сез кошлар 
сайрап торачак, ак күбәләкләр безгә юл күрсәтеп барачак. 
(М.   Кәрим)

141. Күп нокталар урынына тиешле җавапларны языгыз.

1. Эш яки хәл сөйләм моментында башкарыла — ...
2. Эш яки хәл сөйләм моментына кадәр башкарыла — ...
3. Эш яки хәл сөйләм моментыннан соң башкарыла — ...

Җаваплар: киләчәк заман хикәя фигыль, хәзерге заман 
хикәя фигыль, үткән заман хикәя фигыль.

142. Түбәндәге белешмәдән файдаланып һәм белгәннәрегезне гомуми ләш-
тереп, хикәя фигыльнең моделен тутырып бетерегез. 

Хикәя фигыль

— чынбарлыкта үтәлә яки
үтәлми торган эш-хәлне белдерә;
— барлыкта һәм ... килә ала;
— өч заманы бар

            хәзерге     үткән        киләчәк

сөйләм моментындагы           ...        ...
эшне белдерә

Хикәя фигыль чынбарлыкта үтәлә яки үтәлми торган 
эшне хикәяләп белдерә. Ул башка затланышлы фигыль-
ләрдән заманнары булу белән аерылып тора. 
Хикәя фигыль эш яки хәлнең хә зерге заманда, үткән 
заманда һәм киләчәк заманда үтәлү-үтәлмәвен бел-
дерә.
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Хикәя фигыльнең барлык һәм юклык төрләре бар: 
килә   —  килми, ала   —  алмый; килде   —  килмәде, ал-
ды  — алмады, килгән — килмәгән, алган — алмаган; 
килер — килмәс, алыр — алмас, киләчәк   — килмәячәк, 
алачак — алмаячак.

143. Текстны укыгыз. Барлык һәм юклык формасындагы хикәя фигыль-
ләрне ике баганага аерып языгыз, җәяләр эчендә заманнарын күрсәтә 
барыгыз. 

Көз якынлаша. Агачлар саргая башладылар. Күгәрченнәр-
нең моңа исләре китми. Әнә алар, төркем-төркем булып, ас-
фальт буйлап йөгерешәләр. Күгәрченнәр җим эзлиләр. Алар 
безнең шәһәр урамнарында яшәргә күнеккән. 

Күгәрченнәр урамнан узып баручылардан да курыкмый-
лар һәм кинәт очып китмиләр. Күгәрченнәр, кешеләргә юл 
бирә-бирә, тыныч кына әйләнгәләп йөриләр. Алар һәрвакыт 
бик тату яшиләр. Нинди тыныч кошлар! (Н. Дәүли)

144.  Җөмләләрне күчереп языгыз, хикәя фигыльләрнең заманын 
җәяләр эчендә күрсәтә барыгыз.

1. Әле дә шул тел белән укыйм, язам һәм сөйләшәм, 
Шул татар теле белән көйлим, берәр көй көйләсәм.

(М.   Гафури)

2. Егетнең күзләренә гаҗәпләнү чаткылары чыкты. 
(А.   Ша мов) 3. Юл буенда ялгызым машина көтәм. (М.   Юныс) 
4. Яңадан мине илтеп йөрмәссең, әнием, үзем генә барырмын. 
(Н.   Әхмәдиев) 5. Мин шундый матур итеп җырлап күрсә тер-
мен, бөтенесе хәйран калыр. (Ә. Бикчәнтәева)

145.  Хикәя фигыльнең өч заманына да мисал булырлык итеп, үзегез 
яратып укыган бер әдәби әсәрдән 3—4 җөмлә сайлап языгыз.

146.  «Яраткан чәчәкләрем» дигән темага иҗади эш башкарыгыз, 
хикәя фигыльләрнең заманнарын телдән әйтегез.
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22 нче бирем

Бирелгән җөмләләрдәге фигыль төркемчәләрен ачыклагыз, алар-
дагы сүз басымын күзәтегез һәм, шуның белән бәйләп, дәрескә УМ 
билгеләгез.

1. Җиһан табын янына килеп утырды`. (Ф. Латыйфи) 
2. Җәй булса` ябы`лмый, кыш булса` ачы`лмый. (Табышмак.
Җавабы — тәрәзә.) 

3. Нурлы җирем минем, моңлы җирем,
Я~шә мәңге тыныч балкышларда!

          (Н. Касыймов)

147. Боерык фигыльләрдә басымны билгеләгез һәм дөрес итеп укыгыз.

уйла, чакырыгыз, эшләсен, кайтсыннар, онытма, җырла-
магыз, очрамасын, көлмәсеннәр

148. Шарт һәм хикәя фигыльләрдә басымны билгеләгез.

йокласа, гафу итсәгез, тәмамласак, чакырды, сикерә, ка-
раган, беленәчәк, үтүкләр, юмасагыз, язмасаң, төгәлләмәгән, 
чистартмадым, сөйләми, чыкмый, булмаячак

149. Түбәндәге белешмәдән файдаланып һәм белгәннәрегезне гомумиләш-
тереп, боерык, шарт һәм хикәя фигыльләрдә басым кую таблицасын дәвам 
итегез.

Фигыльдә сүз басымы

боерык фигыльдә шарт һәм хикәя 
фигыльдә

барлыкта II зат — беренче иҗеккә
III зат — соңгы иҗеккә

соңгы иҗеккә

юклыкта ... ...
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Боерык фигыльләр боеру интонациясе һәм көчле ба-
сым белән әйтелә. Басым II затның берлек һәм күплек 
санында, кагыйдә буларак, беренче иҗеккә төшә: у`кы, 
у`кыгыз, ту`кта, ту`ктагыз, и`шет, и`шетегез, ә`йтче, 
ә`йте гезче, би`рсәнә, ба`рыгыз әле.
Эмоциональ сөйләмдә боерык фигыльнең басымы үзгә-
рергә дә мөмкин. Мондый күренеш аеруча күп иҗекле 
фигыльләрдә очрый: Хәбәрлә`шегез әле! Ачык ла` гыз соң! 
Барысын да бел, ачыкла`!
III затта басым соңгы иҗеккә төшә: уйнасы`н, уйна-
сынна`р.
Юклык формасында басым -ма/-мә кушымчасына кадәр 
килгән иҗеккә төшә: бе`лмә, сөе`нмә, башла`ма, ә`йтмәгез, 
оза`тмагыз, си`змәсен, а`лмасын, ела`масыннар.
Шарт һәм хикәя фигыльләрдә барлык формасында ба-
сым сүзнең соңгы иҗегенә төшә: ашаса`к, кисә`, уйла сагы`з, 
атлы`й, боектыла`р, сөенәчә`к. Ә юклык формасында сүз 
басымы, кагыйдә буларак, юклык кушымчасы алдында-
гы иҗеккә төшә: хатала`нмаса, бе`лмәсәк, та`пмасалар, 
ки`лмәделәр, сора`мыйлар, би`рмәячәк.

150. Җөмләләрне күчереп языгыз, фигыль төркемчәләрен әйтегез, басым-
ны билгеләгез.

1. Яз көннәрендә авыл ап-ак чәчәкләргә күмелә. (Г. Ку-
туй) 2. Китап укысаң, белемең артыр, укымасаң, белгәнең 
дә онытылыр. (Мәкаль) 3. Тасма телгә ышанма. (Мәкаль) 
4.    Күтәр күңелләремне, ки алсу күлмәгеңне. (Н. Арсланов)

151.  А. Алиш әкиятеннән өзекне күчереп языгыз. Боерык, шарт, 
хикәя фигыльләрнең өстенә билгеләгез (б. ф., ш. ф., х. ф.), аларда сүз 
басымын күрсәтегез.

Үлән әз генә селкенә, төлке йөгереп килә.
— Бу эш түгел көлке, апакаем төлке, үзем бара алмадым, 

ахры, инде койрыксыз калдым. Сиңа бу зур үтенечем, боерык 
дип уйлама, алып кайтмассыңмы икән миңа бер койрык?
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— Ярый, ярый, һич хафаланма, берәүгә дә зарланма. Ку-
ян дустым сорады диярмен, койрыкның менә дигәнен алып 
кайтып бүләк итәрмен. Туның белән бертөсле булыр, әллә 
кайдан ук күренеп торыр. 

Төлке, барысыннан да соң юлга чыкса да, куян янында 
шактый тукталып торса да, иң туры юллар табып, бар көченә 
чабып, карт имән янына иң беренче барып җитә. 

152.  Әдәби әсәрләрдән юклык төрендәге боерык, шарт, хикәя фи-
гыльләре булган 3—4 җөмлә сайлап языгыз. Боерык, шарт, хикәя фи-
гыльләрдә сүз басымын билгеләгез.

153.  Фигыль сүз төркемен гомумиләштереп кабатлау өчен, 5—6 со-
раудан торган тест әзерләгез.

23 нче бирем

Җөмләне укыгыз, калын хәрефләр белән бирелгән сүзгә сорау ку-
егыз. Ул нинди сүз төркеме белән белдерелгән? Шуның белән бәйләп, 
дәрескә УМ билгеләгез.

Күлне бер тапкыр әкрен генә әйләнеп чыктым. (И.  Гази)

154. Җөмләләрне укыгыз, рәвешләрне язып алыгыз, аларга сорау куегыз, 
нәрсәне белдерүләрен күрсәтегез.

Үрнәк: Бүген барлык отрядлар үзләренең әзерлекләрен 
карап чыгарга тиеш. (Ә. Бикчәнтәева)

Бүген — кайчан? Эш-хәлнең үтәлү вакытын белдерә.

1. Зинһар, Исмәгыйль абый, мине җәберләмә... Юкка ми-
нем юлымны бүлмә! (М. Фәйзи) 2. Бу күренеш күптән бул-
ган бер вакыйганы хәтеремә төшерде. (Р. Гыйззәтуллин) 
3.  Аюлар көндезләрен кояш күзендә булырга тырышалар. 
(Х.  Нигъ мә туллина) 4. Якында гына кечкенә шарлавыктан 
чыл тырап аккан чишмә суының  көмеш тавышы ап-ачык бу-
лып ишетелә. (Л. Ихсанова) 

Кояш күзендә — кояш баеганчы, көн яктысында.
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155. Бирелгән сораулар нигезендә рәвеш турында модель төзегез.

1. Нинди сүз төркеменә керә? (мөстәкыйль, ярдәмлек)
2. Нәрсәне белдерә?
3. Сораулары нинди?
4. Төрләнәме?

Рәвеш — мөстәкыйль сүз төркеме. Рәвешләр эш-
хәлнең үтәлү вакытын, урынын, сәбәбен, максатын 
һ. б. белдерәләр. Алар к а й ч а н ?  к а я ?  к а й д а н ? 
к а й д а ?  н и г ә ?  н и  с ә б ә п л е ?  н и  ө ч е н ?  кебек 
сорауларга җавап бирәләр.
Рәвеш — төрләнми торган сүз төркеме. 

156. Табышмакларны күчереп языгыз, җавапларын табыгыз. Рәвешләрнең 
астына сызыгыз, нәрсәне белдерүен телдән әйтегез.

1. Төнлә калка, көндез ята. 2. Төнлә карасам — күк тул-
ган, иртән карасам — юк булган. 3. Язын киенә, көзен чи ше-
нә. 4. Җәен урманга патша, кышын кардан да аста.

5. Аягы кулдан югары, сикерә талдан югары;
Ни кош түгел, ни корт түгел, тезе билдән югары.

6. Алда да бар, артта да бар,
Борылган да сырылган,
Тасма булып сузылган.

157.  Мәгънә ягыннан туры килә торган рәвешне куеп, җөмләләрне 
күчереп языгыз, җәяләр эчендә сорауларын күрсәтә барыгыз.

Үрнәк: Төнлә (кайчан?) йөрергә ярата, көндез (кай-
чан?) йөрми, йокыга ята.

1. Ул ... куанычыннан нишләргә белми. (Ә. Бикчәнтәева) 
2. ..., сине күргәч, шатлыгым гына калды. (А.  Шамов) 3.   Инде 
кояш яхшы ук ... күтәрелгән иде. (С. Җәләл)



52

4. Поездга да утырган бар,
Ә мин атны яратам!
Атта ...! Кая телим,
Тезгенне генә тартам!..
                                     (Р. Фәйзуллин)

Файдалану өчен р әв ешләр: рәхәт, бүген, югары, 
хәзер.

158.  Әдәби әсәрләрдән рәвешләр кергән 4—5 җөмлә сайлап языгыз, 
рәвешләрнең астына сызып, нәрсәне белдерүен әйтегез.

159.  «Әүвәл уйла, аннан сөйлә» мәкаленә карата үз фикерегезне аңла-
тып языгыз, рәвешләрнең астына сызыгыз.

24 нче бирем

Ике баганадагы рәвешләрне чагыштырыгыз һәм дәрескә УМ билге-
ләгез.

иртә соң
югары түбән
ерак якын

160. Табышмакларны күчереп языгыз, антоним рәвешләрнең астына сы-
зыгыз. Нәрсәне белдерә торган рәвешләр антонимлашкан?

Үрнәк: Иртән килер, кичен китәр. Вакытны белдерә 
торган рәвешләр антонимлашкан.

1. Язын ямь бирә, җәен салкын бирә, көзен тәм бирә, кы-
шын тун бирә. 2. Югары менә чылбырсыз, түбән төшә бас-
кычсыз, өйләр сала балтасыз. 3. Җәен бал җыя, кышын хәл 
җыя. 4. Язын дөньяга килә, көзен саргаеп үлә. 5. Төнлә өйдә, 
көндез биләмдә. 
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161. Рәвешләрнең антонимнарын өстәп, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Каюмга башта кызык кебек тоелса да, ... бу тавыштан 
аның башы авырта башлады. (М. Гали) 2. Көндезен төзелештә 
булып, ... генә әйләнеп кайта балта. (М. Хәсәнов) 3. Элек 
син тилгәннәрдән бәбкәләреңне саклаган булсаң, ... алар үз 
бәбкәләрен бездән сакласыннар. (М. Әмир) 4. Әбүгалисина 
мәктәпкә килә, урынына килеп утыра, аннары бер югары, 
бер ... карап тора. (К. Насыйри) 5. Эчтән бик борчылса да, ... 
Саҗидә бу хәлгә бирешмәскә тырыша иде. (М. Галәү)

162. Бирелгән антоним рәвешләр белән җөмләләр төзеп языгыз.

ары — бире, былтыр — быел, ерак — якын, юри — чын-
лап, югары — түбән

163. Бирелгән рәвешләргә антонимнар уйлап языгыз.

эчтән, иртәгә, юкка, янәшә, аннары, анда

164.  Җөмләләрне күчереп языгыз, рәвешләрнең астына сызыгыз, 
мөмкин булса, җәя эчендә антонимнарын күрсәтә барыгыз.

1. Чынлап әйттеме ул, әллә ... генә әйттеме? (Ә. Еники) 
2. Экранга яктылык көлтәсе төште, тавышлар тынды. Рәхәт 
булып китте. (М. Мәһдиев) 3. Аннары хатны кулына  кире 
алып, җентекләп, адресын карарга тотынды. (Р. Төхфәтуллин) 
4. Беркөнне өйләдән соң чикләвеккә киттем. (М. Рәфыйков) 
5. Муйнак, үзенең  юкка тавыш чыгарып оятка калуына 
уңайсызланган кебек, башын иеп, арты белән чигенә-чигенә 
чыгып китте. (Г. Бәширов)

165.  Әдәби әсәрләрдән антоним рәвешләре булган 2—3 җөмлә сайлап 
языгыз.

166.  «Мәңге яшел чыршылар» дигән темага иҗади эш башкарыгыз, 
антоним рәвешләрнең астына сызыгыз.
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25 нче бирем

Модельне тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Нинди сүз төркемен алыштыруларына карап:
1) исем алмашлыклары: мин, алар, кем, һичкем, үзе һ.б.;
2) сыйфат алмашлыклары: нинди, бу, шул, барлык, һәм-

мә һ.  б.;
3) сан алмашлыклары: ничә, ничәнче, никадәр, күп-  

ме һ.  б.
4) ... : кайчан, кайда, монда, тегендә, беркайда һ.б.

167. Җөмләләрне күчереп языгыз. Рәвеш алмашлыкларының астына сы-
зыгыз.

1. Аннан алсу төсле, читләренә алтын буяу йөгерткән, 
хушбуй исе аңкып торган бер кәгазь килеп чыкты. 2. Анда, 
сырлы-сырлы өлге эчендә, ак калфак кигән бер кыз утыра. 
(Н.   Дәүли) 3. Шунда аның күңелен һичкайчан бул маган 
 очыну, рәхәтлек биләп алды... (М. Маликова) 4.  Каян алдың 
соң әле син аны? (С. Җәләл) 5. Әсгатьне мин кай дадыр очрак-
лы гына очратсам да төсмерли алыр идем. (Р.   Төх фәтуллин) 
6. Мин сине кайчан оныттым соң әле? (К.   Кәримов)

168. Белгәннәрне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән файдала-
нып, рәвеш алмашлыклары турында модель төзегез.

Рәвеш алмашлыклары эш-хәлнең билгесенә (үтәлү 
вакытына, урынына, сәбәбенә, максатына һ.б.) ишарә 
итәләр. Аларга түбәндәге алмашлыклар керә: кайчан, 
кая, кайдан, кайда, ничектер, кайдадыр, ник, нигә, бер-
кайда, беркайчан, монда, анда, тегендә, һичкайда һ.б.
Рәвеш алмашлыклары, рәвешләр кебек үк, фигыльгә, 
сыйфатка, башка бер рәвешкә, хәбәрлек сүзгә бәйләнеп 
киләләр.
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169. Тиешле рәвеш алмашлыкларын өстәп, җөмләләрне тулыландырып 
языгыз. Алар нәрсәне белдерәләр?

1. ... да булса көмеш кыңгырау тавышы ишетәсең икән, 
тукта да безнең кышкы кунакны — урман чыпчыгын эзләп 
тап. (Н. Акулов) 2. Колхоз рәисе Сабиров, ... шалтыратыр-
га дип, телефон номерын җыя башлаган иде. (Н. Әхмәдиев) 
3. Сөембикәнең ярышта катнашуы ... урнашкан тәртипне 
бөтенләй чуалтып җибәрде. (И. Нәүрүзхан) 4. Гөлсинә апаң 
... китте соң, акыллым? (Ә. Бикчәнтәева) 5. Әтием ... иде 
инде, аяк өсте генә сөйләшеп торалар иде. (Ә. Еники)

6. Үзара килешкән кебек,
Атышлар тынган иде.
... бер күгәрчен килеп,
Түбәгә кунган иде.

                        (Н. Арсланов)

Файдалану  өчен  р әв еш алмашлыклары: монда, 
кайда, каядыр, анда, кая,  шунда.

170.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Рәвеш алмашлыкларының астына 
сызыгыз. Алар эш-хәлнең нинди билгесенә ишарә итә?

1. Әле кайчан гына Равил беренче тапкыр тәпи баскан 
иде... (И. Гази) 2. Икмәк — кешенең бөек хезмәте дә, го-
рурлыгы да. Син бу хакта беркайчан да онытма! (Н. Дәүли) 
3. Яфраклар ник коелды? Алар ник туган агачларын ташла-
ды? (Г. Хәсәнов) 4. Мәрфуга апа, чәчәк ни өчен кирәк булды 
сиңа? (Ф. Әмирхан) 5. Безнең  ике тракторыбыз һәм монда 
баш карган хезмәтебез — әле эшнең башы гына. (Ч. Айтма-
тов)

171.  Әдәби әсәрләрдән рәвеш алмашлыклары булган 3—4 җөмлә сай-
лап языгыз.

172.  «Кошларны рәнҗетмик» дигән темага шигырь яки нәсер языгыз, 
рәвеш алмашлыкларының астына сызыгыз.
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26 нчы бирем

Модельдәге сорау билгесе урынына нәрсә дип язар идегез? Шуның 
белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез. 

?

исем алмашлык сан сыйфат фигыль рәвеш

173. Текстны укыгыз, уртаклык һәм ялгызлык исемнәрне, кабатламый-
ча, ике баганага аерып языгыз.

Йосыф абый безгә атлар турында кызык-кызык хикәяләр 
язылган китап калдырып китте.

Гамир белән минем китапны тизрәк укып карыйсы килә. 
Тик без икәү, ә китап берәү генә. Башта кем укый? Ахырда, 
безгә кайтып, чиратлап кычкырып укырга булдык.

Дөньяда нинди генә атлар булмаган. «Шайр» токымлы 
атларның авырлыгы бер мең ике йөз килограммга кадәр җитә 
икән. Дино исемле инглиз айгырының ялы озынлыгы — өч 
метр дүрт сантиметр. (Н. Әхмәдиев)

174. Бирелгән исемнәрне килешләрдә төрләндереп языгыз. Килеш 
кушымчаларының язылышына игътибар итегез.

йөрәк, сан, дуслар

175. Җөмләләрне күчереп языгыз. Фигыльләрнең заманын, барлык-
юклык формаларын һәм зат-сан белән төрләнешен күрсәтегез.

Үрнәк: Мин арбадан төштем (үткән заманда, барлык-
та, I зат берлек санда) дә поши баласына таба йөгердем 
(үт кән заманда, барлыкта, I зат берлек санда). 

1. Карт шомырт агачы яныннан малайлар һаман китмә     -
гән нәр әле. (Н. Кәримова) 2. Кеше гомер юлын бер генә тап-
кыр уза. (Ә. Еники) 3. Гүзәл Одесса татар хатын-кызларын 
бөтенләй таң  калдырды. (М. Галәү) 4. Ләкин аларның берсе 
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дә иң беренчесенә охшамады. (Н. Әхмәдиев) 5. Син яшәрсең 
минем хәтеремдә. (Г. Кутуй) 6. Җитәкчеләр сәгать унбердә 
райүзәктә була чаклар. (З. Хөснияр)

176. Җөмләләрне укыгыз. Зат алмашлыкларын язып алыгыз һәм ки-
лешләрен билгеләгез.

1. Мин Кострома шәһәрендә туганмын. (З. Фәтхетдинов) 
2. Аларның ата-аналары электән үк тату яшиләр. (Г. Гобәй) 
3. Ниләр булды сиңа, замана? (Н. Мадьяров) 4. Кулларым, 
миңа буйсынмыйча, өстәл уртасындагы ананаска үрелде. 
(А.   Гыймадиев)

177.  Текстны күчереп языгыз. Мөстәкыйль сүз төркемнәрен өслә рендә 
шартлы билгеләре белән күрсәтегез.

Иң матур әни

Кечкенә бала, базарда йөри торгач, әнисеннән аерылып 
калган да елый башлаган. Шунда җыелган халык баладан:

— Әниең ни төслерәк, ничек киенгән иде? — дип сораша-
лар икән.

Бала әйткән:
— Иң матур киенгән, иң матур әни минем әнием булыр. 

(Мәзәк)

178.  2—3 табышмак сайлап языгыз. Үзегезгә таныш сүз төркемнәрен 
билгеләгез.

179.  «Сүз төркемнәре» темасына кроссворд төзегез.

27 нче бирем

Билгеләмәгә тиешле сүзләрне өстәп әйтегез һәм дәрескә УМ бил ге-
ләгез. 

Сүзләрне мәгънәләре, грамматик билгеләре һәм җөмләдә 
кулланылышлары буенча ... берләштерәләр.
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180. Бирелгән сүз төркемнәрен өч баганага аерып языгыз.

һәм, ләкин, генә, кадәр, әмма, ич, -мы, үк, кебек, -дыр, 
шикелле, кына, ә, -мени, тик

181. Җөмләләрне күчереп языгыз, кисәкчә, теркәгеч һәм бәйлекләрнең 
астына сызыгыз һәм өсләрендә шартлы билгесе белән күрсәтегез.

1. Безнең бакчада көньякта гына үсә торган баклажан, 
татлы борыч, карбыз, кавын кебек нәрсәләр дә бар. (Г. Баки-
ров) 2. Таңга таба яңгыр да туктады. (Г. Әпсәләмов) 3. Бак-
ча аркылы узганда, туктап, Җидегән йолдызга карап тор-
дык.  (И. Гази) 4. Ял сәгатьләрен без Гөлнур белән үткәрдек. 
(И. Гай фуллин) 5. Әмма куыштан кабан дуңгызы килеп чыга 
һәм үзен коткарган тракторга ташлана. (Ә. Баянов) 6. Тар 
юлыбызда Агыйдел эченә үк кереп киткән ярты утраулар 
очрый. (М. Әмир)

182. Бирелгән сүз төркемнәре белән җөмләләр төзеп языгыз.

кебек, гына, чөнки, һәм, белән, ләкин, -ме

Үрнәк: Әнием кебек шәфкатьле булырга тырышам.

183. Күп нокталар урынына тиешле кисәкчә, теркәгеч һәм бәйлекләрне 
куеп языгыз.

1. Әтисе … күрешүен күз алдына китергәч, Тәнзилә кау-
шап калды. (Н. Акмал) 2. Гөрләвекләре, сыерчыклар ... тур -
гайлары … апрель килә. («Ялкын» журналыннан) 3. Чы-
наякка сөт салдым … җиргә куйдым. (И. Гайфуллин) 4. Бу 
күз дән югалган кеше Әйдүк түгел… дип уйлады. (Һ. Так-
таш)

Файдалану  өчен  сү зләр: -ме, белән, һәм.

184.  Текстны күчереп языгыз. Кисәкчә, бәйлек һәм теркәгечләрнең 
астына сызыгыз.

Юл читендә, яшел чирәм өстендә, машина көтеп ятабыз. 
Көн кояшлы да, җиләс тә. Рәхәт. Ләкин каршымдагы бу икәү 



кояшны да, тирә-яктагы матурлыкны да күрмиләр кебек. 
Бәхәсләшәләр, килешәләр, үпкәләшәләр. Берсе — ата, икен-
чесе — улы. Улы шактый гына сүзсез ятты, әтисен тыңлады. 
(Ф. Баттал)

185.  Әдәби әсәрләрдән кисәкчә, теркәгеч һәм бәйлекләре булган 
3—4 җөмлә сайлап языгыз.

186.  «Әбием» дигән иҗади эш башкарыгыз. Кисәкчә, теркәгеч һәм 
бәйлекләрнең астына сызыгыз.
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СИНТАКСИС ҺӘМ ПУНКТУАЦИЯ

28 нче бирем

Модельнең сезгә билгеле өлешен тутырыгыз. Нәтиҗә ясап, дәрескә 
УМ билгеләгез.

Тел белеме бүлекләре

 морфология синтаксис пунктуация

 ? ? ?

187. Кагыйдәләр белән танышыгыз. 28 нче биремдә тәкъдим ителгән мо-
дельне тутырып бетерегез.

Синтаксис сөйләм төзелешен өйрәнә. Пунктуация — 
тыныш билгеләре кую кагыйдәләре җыелмасы.

188. Тәмамланган интонация белән әйтелә һәм фикерне белдерерә торган 
итеп, бирелгән сүзләрне бәйләнешкә кертегез. Нинди синтаксик берәмлек 
килеп чыкты?

алтын, килде, җиребезгә, көз, туган

синтаксис 
пунктуация
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189. Түбәндәге белешмәне өйрәнеп, җөмләнең билгеләрен әйтегез, модель 
төзегез.

Җөмлә — уй-фикерне, теләкне телдән яки язмача 
белдерү чарасы. Ул сөйләмдә фикерне оештыра һәм 
хәбәр итә. Җөмлә тәмамланган интонация белән укыла. 
Язганда, һәр җөмлә баш хәрефтән башлана, җөмлә ахы-
рында нокта, сорау билгесе яисә өндәү билгесе куела.

190. Җөмләләрне күчереп языгыз, аларның нәрсәне белдерүен (уй-
фикерне, теләкне, сорауны) җәяләр эчендә күрсәтә барыгыз.

1. Аккошлар тынычлык, саф һава һәм көмештәй чиста су 
яраталар. (Г. Хәсәнов) 2. Канатлы дусларыбызны онытмыйк. 
(Ш.   Биккол) 3. Бервакыт очып йөрерлек хәлгә килер әле дип 
уйлый башладым. (М. Гафури) 4. Олыларга ярдәмне иртәгәгә 
калдырмаска кирәк... (Н. Әхмәдиев) 5. Әйбәт йокладыңмы, 
бабай? (Г. Гобәй)

191. Җөмлә чикләрен дөрес билгеләп һәм тиешле тыныш билгеләрен дә 
куя барып, текстны күчереп языгыз.

Фазыйлдан башка безнең компания әллә кайчан тарал-
ган булыр иде кайбер вакыт юк-бар өчен талашып китәбез 
бәргәләшеп алган чаклар да була менә мондый заманнарда 
Фазыйл әллә кайдан акыл таба, кызык сүз әйтә, яңа уен чы-
гара да, әле биш минут элек кенә бугазга-бугаз килгән ма-
лайлар, гөрләшеп, кочаклашып, яңадан уйнарга тотыналар 
талашны, сугышны бөтенләй оныталар. (Г. Ибраһимов)

192.  Бирелгән сүзләрне үзара бәйләнешкә кертеп, җөмләләр төзеп 
языгыз.

1. Таң атканда, аеруча, сайрыйлар, матур, кошлар. 2. Тыл-
сымлы, укырга, син, әкиятләр, яратасыңмы. 3. Бергәләп, гаилә 
белән, рәхәт, ял итүе, бик. 4. Һәрвакыт, булсын, дусларың, 
янәшәдә, якын.
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193.  Әдәби әсәрләрдән уй-фикерне, теләкне, сорауны белдергән җөм-
ләләр сайлап языгыз.

194.  Табигатьне саклау темасына мәгънә ягыннан бәйләнгән 4—5 
җөм лә уйлап языгыз.

29 нчы бирем

Модельне тутырыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре

                хикәя          ...         ...

195. Җөмләләрне күчереп языгыз. Әйтү максаты ягыннан төрен билгеләп, 
җәяләр эчендә күрсәтә барыгыз.

1. Бу хәл моннан бик күп еллар элек булган. (Р. Мөхәм-
мәдиев) 2. Намусыңны яшьтән үк сакла. (Мәкаль) 3. Яз белән 
көз нәрсәгә тәмамлана? (Табышмак) 4. Ә сез Гази Заһитовны 
эзләп табарга тырышыгыз. (С. Шакир) 5. Сабый чакта синең 
бөтен тормышың алда була. 6. Нигә мине һаман шушы су 
буйлары тарта? (Ф. Яруллин)

196. Тыныш билгеләрен куеп, җөмләләрне күчереп языгыз. Алар нин-
ди интонация белән укыла, тавыш ничек үзгәрә? Әйтү максаты ягыннан 
төрен билгеләгез.

1. Җир йөзе кояш нурына чумды (М. Гафури) 2. Беркөнне 
Төлке Торнаны кунакка чакырган (Әкият) 3. Без гаиләдә 
җиде бала үстек (М. Хәбибуллин) 4. Һәр тарафта тынгысыз 
гөр ләвекләр челтери (Г. Хәсәнов)

197. Белгәннәрне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән файдала-
нып, әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре турында модель төзегез.

Әйтү максаты ягыннан җөмләләр өч төрле була: хикәя 
җөмлә, боерык җөмлә һәм сорау җөмлә.
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Берәр эш яки хәл турында хәбәр итә торган җөмлә хи-
кәя җөмлә дип атала. Ул тыныч тавыш белән әйтелә. 
Җөмлә азагына таба тавыш түбәнәя бара.

198. Спорт темасына мәгънә ягыннан үзара бәйләнгән 3—4 җөмлә уйлап 
языгыз. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен билгеләгез.

199.  Текстны укыгыз. Әйтү максаты ягыннан һәр җөмлә төренә берәр 
мисал сайлап языгыз.

Мин акрын гына урман эченнән атлыйм. Урмандагы һәр 
агач үз уена, үз моңына чумган.

Карт имәннәр салмак кына шаулыйлар. Җил имән очла-
рына кагыла. Имән — тарихчы ул. Имән — урманның та-
рих укытучысы. Юкә, каен, миләш — җыр, әдәбият, рәсем 
укы тучылары. Өрәңге кем? Белмәссең. Ихтимал, ул физик-
тыр. Каты, конкрет, төгәл, эмоцияләр белән исәпләшми. Әнә 
карт имәннәр нидер сөйлиләр. Сөйләгез, агачлар, сөйләгез. 
(М.   Мәһдиев)

200.  Әдәби әсәрләрдән әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләренә берәр 
мисал сайлап языгыз.

201.  «Һәр агачның үз матурлыгы» дигән темага иҗади эш башка-
рыгыз.

30 нчы бирем

Бирелгән сүзләрдән җөмлә төзегез, аның әйтү максаты ягыннан 
төрен ачыклап, дәрескә УМ билгеләгез.

сыйныфта, укыйсың, ничәнче, син
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202. Җөмләләрне күчереп языгыз. Сорау җөмләләрне барлыкка китерергә 
ярдәм иткән чараларның астына сызыгыз.

Үрнәк: Габдулла Тукайның нинди шигырьләрен укыга-
ныгыз бар?

1. Ни өчен күке болай моңлана икән? (Ф. Яруллин) 2. Әни, 
безгә азык алып кайттыңмы? (А. Алиш) 3. Сиңа миннән ни 
кирәк? (Г. Тукай) 4. Әткәй, безнең колынны да үтергәнмени? 
(Г. Ибраһимов) 5. Әйдүкне дә, атасын да бердәнбер сөюче 
Озын Хөсәен кайда ул? (Һ. Такташ) 6. Димәк, туксан тугыз 
ал тын синеке? (Н. Исәнбәт)

203. Түбәндәге белешмәдән файдаланып, бирелгән сораулар нигезендә со-
рау җөмлә турында модель төзегез.

Сорауны белдерә һәм сорау интонациясе белән әйтелә 
торган җөмлә сорау җөмлә дип атала. Сорау җөмләләр 
түбәндәге чаралар белән белдерелә: 1) сорау алмаш-
лыклары (кем, кайда, кайчан, нигә һ.б.); 2) сорау 
кисәкчәләре (-мы/-ме, -мыни/-мени); 3) бары тик со-
рау интонациясе генә.
Сорауны белдерә торган сүзгә басым ясап әйтелә.

1. Нәрсәне белдерә?
2. Нинди интонация белән әйтелә?
3. Нинди чаралар белән белдерелә?
4. Басым кайсы сүзгә төшә?

204. Бирелгән хикәя җөмләләрне сорау җөмләләр итеп үзгәртеп языгыз. 
Сорау калын хәрефләр белән бирелгән кисәккә карата куелырга тиеш.

1. «Туган тел» шигырен Габдулла Тукай язган. 2. Без 
бүген мәктәп бакчасында эшләдек. 3. Алия шигырьләр язар-
га ярата. 4. Мин үземнең әнием белән горурланам. 5. Чаңгы 
ярышлары икенче февральгә билгеләнде.
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205.  Сорау җөмләләргә җаваплар языгыз. Әйтү максаты ягыннан нин-
ди җөмләләр килеп чыкты?

1. «Нәҗип» хикәясен кем язган? 2. Кошлар җылы яклар-
га кайчан китә? 3. Син йөзәргә яратасыңмы? 4. Тел белеменең 
морфология бүлеге нәрсәне өйрәнә? 5. Ялгызлык исемнәр ни-
чек языла?

206.  Әдәби әсәрләрдән 3—4 сорау җөмлә сайлап языгыз.

207.  3—4 сорау җөмлә уйлап языгыз.

31 нче бирем

Модельне тутырыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре

       хикәя җөмлә  сорау җөмлә     ...

208. Җөмләләрне күчереп языгыз, әйтү максаты ягыннан төрен билгелә-
гез, нәрсәне белдерүен җәяләр эчендә күрсәтә барыгыз.

Үрнәк: Әби, курткамның бер төймәсе төшкән, тагып 
бир әле. (Боерык җөмлә, үтенечне бел дерә.)

1. Гомәр, кер әле, нәнәм, безгә курай уйна. (Ф. Әмирхан) 
2. Торыгыз, торыгыз, эшкә тотыныгыз! (А. Алиш) 3. Кайгыр-
ма, бабай, син ят та йокла. (Әкият) 4. Инде хәзер урыныгыз-
га барыгыз. (Ә. Еники) 5. Я үзең йокла, я миңа хәл җыярга 
бир. (Г. Кутуй)

209. Түбәндәге белешмәне укыгыз һәм боерык җөмлә турында модель 
төзегез.

Боеруны, эш кушуны, үтенүне яки киңәш итүне 
белдергән җөмлә боерык җөмлә дип атала. Ул боеру 
интонациясе белән укыла. Боеру мәгънәсе күбрәк бое-
рык фигыль ярдәмендә бел де релә.
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210. Терәк сүзләрдән файдаланып, боерык җөмләләр уйлап языгыз. 

ярдәм итегез әле, соңга калмагыз, сакласыннар, әйтегезче, 
килсен

211. Боерык җөмлә формасындагы мәкальләрне генә сайлап языгыз.

1. Телең белән узма, белем белән уз. 2. Иркә бала рәхәт 
күр мәс. 3. Акылга йөз яшькә кадәр өйрәнәләр. 4. Буй үстер-
гәнче, акыл үстер. 5. Кешенең сүзе белән үзе бер булсын.

212.  Текстны укыгыз. Боерык җөмләләрне сайлап языгыз.

Әйдә, Гөлүсә күрше, рәхим ит! Кайтышлый, итек-читек-
ләреңә су чумыра кит. Аларны киптергәнче, уйнарга чыга ал-
мыйча, тәрәзәдән карап утыруы ничегрәк булыр икән?

Эшен төгәлләгәч, Гамил, сукмактан ике адым читкә чы-
гып, көрәк сабы белән кар өстенә язу язды. «Сак булыгыз!  
Мина!» Аңлаган кеше аңласын да әйләнеп уза бирсен.  Ә Гө-
лүсә һавадан тургай санап йөрергә ярата. Чумып карасын 
әйдә. Әнә үзе, кайтып та килә! (Г. Сабитов)

213.  Боерык җөмлә формасындагы 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

214.  «Уйна да көл, әмма сабагыңны бел» мәкален үз сүзләрегез белән 
аңлатып языгыз.

32 нче бирем

Бирелгән синтаксик берәмлекләр арасыннан кайсысы әле махсус 
өйрәнелмәде? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез. 

хикәя җөмлә, тойгылы җөмлә, сорау җөмлә, боерык җөмлә

215. Җөмләләрне күчереп языгыз. Әйтү максаты ягыннан нинди җөмлә-
ләр тойгылы җөмләләргә әйләнүен күрсәтә барыгыз.

Ү р н ә к: Көтәләр ди сине анда, кирәкле кишер яфрагы! 
(Тойгылы хикәя җөмлә.)
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1. Иң элек тынычланыгыз! (Ә. Еники) 2. Син аңа белдер-
мәскә тырыш! Ишетмәсен! (Г. Ибраһимов) 3. Ай-һай ямьсез, 
ай-һай шыксыз булып калган тирә-як! (М. Хәсәнов) 4. Эчке 
кичерешне ишетеп буламы соң?! (Г. Гобәй) 5. Бу кадәр матур 
төсләрне урманның кай җиреннән таба да ничек итеп иң ал-
дан бизәнеп өлгерә икән ул?! (М. Рәфыйков) 6. Их, без йокла-
ганда яуган бит! (Г. Бәширов)

216. Бирелгән җөмләләрне көчле тойгы белән әйтеп карагыз. Тыныш 
билгеләре ничек үзгәрә? Көчле тойгы белән әйтелгәндә куела торган ты-
ныш билгеләрен өстәп, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Син, чыннан да, илем, әкияттәге чабып барган ат-
ка охшаган. (М. Әгъләмов) 2. Нәрсә, әллә җен күргәнең 
бармы? (А. Гыймадиев) 3. Шул вакытта уйла, шагыйрь. 
(Г.   Тукай)

Көчле тойгы белән әйтелә торган җөмләне тойгылы 
җөмлә дип атыйлар. Биредә тойгы интонациясе — 
тойгыны белдерүче иң әһәмиятле чара. Мондый инто-
нация белән әйткәндә, теләсә нинди хикәя, сорау һәм 
боерык җөмлә тойгылы хикәя, тойгылы сорау яки 
тойгылы боерык җөмләгә әйләнә.

217. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен модельдә күрсәтегез. Көчле 
тойгы белән әйткәндә, алар ничек үзгәрә? Тыныш билгеләре дә модельдә 
күренсен.

218. Тойгылы җөмләләр янында тыныш билгеләрен дөрес куеп языгыз.

1. Әнә үги ана яфрагының сап-сары чәчәге нәни кояш сы-
ман балкып утыра (Х. Мәхмүтов) 2. Нигә соң шулай бик 
кадерле, сөйкемле һәм җанга якын икән бу туган як (Н. Фәт-
тах) 3. Нәрсә, җим көткән чебеш кебек, күзләреңне ялтыра-
тып торасың (Г. Сабитов) 4. Ах, әгәр бу сорауларга җавап 
бирә алса иде Зарифуллин (М. Мәһдиев)
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219.  Бирелгән сүзләрдән тойгылы хикәя, тойгылы сорау һәм тойгылы 
боерык җөмләләр төзегез, тыныш билгеләрен куеп, дәфтәрегезгә языгыз.

1) аен, чәчәкләр, июнь, атыйлар, дип, ае
2) шигырьләрен, яттан, Г. Тукай, син, сөйли, 

белмисеңмени
3) язып, нәтиҗәне, соңыннан, куй

220.  Әдәби әсәрләрдән тойгылы җөмләләр сайлап языгыз.

221.  Тойгылы җөмләләр дә кулланып, «Бәхет өчен ни кирәк?» дигән 
иҗади эш башкарыгыз.

33 нче бирем

Түбәндәге белешмәне укыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Сөйләгәндә тавышның төрлечә хәрәкәт итүен инто-
нация диләр. Интонация язуда тулысынча чагылыш 
таба алмый. Ул өлешчә тыныш билгеләре ярдәмендә 
белдерелә.

222. Җөмләләр ахырындагы тыныш билгеләренә игътибар итеп, аларны 
дөрес интонация белән укыгыз. Тавышның үзгәрешен күзәтегез.

1. Торна тавышлары ишетелә. 2. Торна тавышлары ише телә! 
3. Торна тавышлары ишетелә? 4. Торна тавышлары ише телә?!

223. Әйтү максатына карап, интонация ничә төрле була? Түбәндәге бе-
леш мәне өйрәнеп, модель төзегез.

Әйтү максатына карап, интонация берничә төргә бү ленә.
1. Тулы интонация, ягъни күтәрелү өлеше, югары нок-
тасы һәм төшү өлеше булган интонация. Мәсәлән:

өздереп-өздереп

 бүген дә кошлар

Таллыкта сайрый.
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2. Күтәрелүче интонация, ягъни тавыш күтәрелеп, юга-
ры ноктада туктап кала торган интонация. Мәсәлән:
            бармы?
       булганың
   урманда
  көзге
Синең 
3. Төшүче интонация, ягъни югары ноктадан башла-
нып, түбәнгә төшеп баручы интонация. Мәсәлән:
Нинди 
              ягымлы 
                   кеше ул 
                    минем 
                    әнием!

224. Түбәндәге кагыйдәләр белән танышып, интонациянең өлешләрен 
ачыклагыз.

Интонациянең төп өлешләре: сөйләм көе, фраза басы-
мы, пауза, логик басым, тойгы басымы.
Сөйләм көе — җөмләләрнең әйтү максаты буенча төр-
ләрен, сөйләүченең сөйләм эчтәлегенә мөнәсәбәтен бел-
дерә торган тавыш үзгәреше.
Фраза басымы — мәгънә ягыннан бәйләнгән берничә 
сүзне бер басым астына алып әйтү.
Пауза — сөйләм барышында вакытлыча тукталыш 
ясау.
Логик басым — мәгънәсе буенча җөмләдәге иң әһәми-
ят ле сүзгә төшә торган басым.
Тойгы басымы — көчле тойгы белән әйтелгән җөмлә-
ләрдәге аерым сүзләргә төшә торган басым.

225. Бирелгән җөмләдә интонация өлешләрен билгеләгез.

Аһ, бу нинди аерылу?.. (Г. Тукай)



70

226.  Җөмләләрне тиешле урыннарда пауза ясап укып чыгыгыз. Пауза 
белән аерылган сүзләрне һәм фраза басымына тупланган сүз тезмәләрен 
бер-берсеннән (пауза билгесе⏐) белән аерып, җөмләләрне күчереп языгыз. 
Логик басым төшкән сүзнең астына сызыгыз. Сөйләм көен билгеләгез.

1. Мин яр өстеннән елгага карап торам. (Ф.   Яруллин) 
2.   Ай-яй, гүзәл дә син, балачак! (Г.   Минский) 3. Чәчәк бөре-
сен яфрак бөресеннән аера беләсезме сез? (И. Гази)

227.  Җөмләне дөрес интонация белән укыгыз. Хәбәр алдыннан килгән 
кисәкнең тыңлаучы өчен яңалык белдерүен һәм логик басым алуын истә 
тотып, логик басым төрле сүзләргә төшәрлек итеп, җөмләне үзгәртеп язы-
гыз.

Ул бик еш, карт имән янына килеп, сүзсез генә имән ба-
шына карап тора иде. (Ә. Еники)

228.  Мәгънә ягыннан бәйләнгән 2—3 җөмлә язып, берсен фразаларга 
бүлегез һәм сөйләм көен билгеләгез.

34 нче бирем

Модельне укыгыз, билгесез өлешен тутырыгыз һәм, шуның белән 
бәйләп, дәрескә УМ куегыз.

Җөмлә кисәкләре

 ? иярчен

 ? ? аергыч тәмамлык   хәл

229. Мәкальләрне күчереп языгыз. Җөмләнең баш кисәкләре астына сы-
зыгыз.

Үрнәк: Калган эшкә кар ява.

1. Чын дуслык — байлык. 2. Оста эшеннән билгеле. 
3.    Күп укыган күп белер. 4. Үз илем үземә кадерле. 5. Ашык-
кан ашка пешкән. 6. Күңелсездән көлке чыкмас.
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230. Бирелгән сорауларга нигезләнеп, җөмләнең баш кисәкләре моделен 
төзегез.

1. Җөмләнең баш кисәкләренә нәрсәләр керә?
2. Аларның төп вазифасы.
3. Сораулары.

231. Төзегән моделегезгә таянып, ия белән хәбәргә билгеләмә бирегез.

Җөмләдә баш килештәге сүз белән бирелеп, хәбәрне 
үзенә ияртә, кем? нәрсә? сорауларына җавап бирә 
торган баш кисәк ия дип атала.
Җөмләдә ия турында хәбәр итеп, нишли? нишләде? 
нишләгән? нишләячәк? нишләр? ул кем? ул 
нәрсә? ул нинди? кебек сорауларга җавап бирә 
торган баш кисәк хәбәр дип атала.

232. Җөмләләрне күчереп языгыз. Баш кисәкләрнең астына сызыгыз. 
Баш кисәкләрдән генә торган җөмләләр ничек атала?

1. Көз җитте. 2. Яңгыр ява. 3. Җил исә. 4. Яфраклар 
коела.

Баш кисәкләрдән генә торган җөмлә җыйнак җөмлә 
дип атала.

233. Текстны укыгыз. Җыйнак җөмләләрне генә язып алыгыз.

Ага сулар...
Җилләр чыкса, дулкынланып тына сулар.
Ярсый сулар...
Ярсып-ярсып ургыла да тына сулар.
Дулый сулар...
Күтәрелеп бәрелә дә тына сулар.

(Р. Мөхияр)
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234.  Текстны укыгыз. Һәр җөмләдән баш кисәкләрне генә язып алы-
гыз.

Бөтен күк гөмбәзен тутырып торган болытлар каядыр ки-
теп югалды. Ялтырап, кояш чыкты. Кышкы урман малай-
ларның күз алдында бөтен матурлыгы белән балкып китте. 
Агачлардан тирә-якка зәңгәрсу күләгәләр сузылган. Әйтерсең 
ниндидер күзгә күренми торган рәссам ак полотнога урман 
рәсемен ясап калдырган. (Ф. Шәфигуллин)

235.  1—2 җыйнак җөмләсе булган кечкенә генә текст сайлап языгыз.

236.  «Бүлмә гөлләре» дигән темага иҗади эш башкарыгыз. Җөм-
ләләрнең баш кисәк ләре астына сызыгыз.

35 нче бирем

Җөмләнең баш кисәкләренә нәрсәләр керә? Шуның белән бәйләп, 
дәрескә УМ билгеләгез.

237. Текстны күчереп языгыз. Үрнәктәгечә тикшерегез.

Үрнәк: Менә бераздан Сабан туе җитте. 

Мин урманда байтак йөрдем. Һава искиткеч чиста, саф. 
Тирә-юньгә нарат сагызы исе таралган. Урман һавасының сә-
ла мәтлек өчен файдасы күп. Кайдадыр якында су тавышы 
ише телә. Әкрен генә шул якка атлыйм. Тау битеннән чиш мә-
ләр бәреп чыккан. Алар икәү. Сулары шундый тәмле. Таби-
гать — могҗиза! Син аннан көч, җаныңа тынычлык аласың.

238. Ия белән хәбәрнең нинди сүз төркемнәре белән белдерелә алуын 
модельдә күрсәтегез.

Җөмләнең  баш кисәкләре

          ия   хәбәр
                                     белдерелә
          ...    ...

ис.            ф.
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Ия күбесенчә исем белән белдерелә. Исем мәгънә сендә 
килгән башка сүз төркемнәре дә (алмашлык, сыйфат, 
сан һ.б.) җөмләдә ия булып килә алалар.
Хәбәр күбесенчә фигыль белән белдерелә. Башка сүз 
төркемнәре дә (сыйфат, сан, исем, рәвеш һ.  б.) җөмләдә 
хәбәр булып килә алалар.

239. Җөмләләрне күчереп языгыз, ия һәм хәбәрләрнең астына сызыгыз. 
Аларның җөмләдәге урыннары турында нәтиҗәләр ясагыз.

1. Кояш яктысын яраткан кешенең күңеле чиста була. 
(Р.   Низамиев) 2. Булат, гаҗәпләнеп, әтисенә күтәрелеп ка-
рый. (Г. Сабитов) 3. Һай, ничек тиз йөгерә бу еллар! (И. Са-
лахов) 4. Беркайда юк андый тәмле алмалар. (Р. Сибат) 
5. Ка занга Рөстәмнең әбисе килде. (Г. Кутуй) 6. Ник ярсый 
бу елга? (М. Җәлил)

240. Бирелгән җөмләләрдән җыйнак җөмләләр ясап языгыз.

Минем әнием гөлләр ярата. Өебезне ямьләп, бик күп гөл-
ләр үсә. Әнием аларны бөтен күңел җылысын биреп тәрбияли. 
Гөлләр игелекле кулларны тиз тоялар. Алар, әниемә рәхмәт 
әйткән кебек, ел буена чәчәк атып утыралар. Бу гүзәллеккә 
һәрберебез соклана.

241.  Тиешле ия һәм хәбәрләрне куеп, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Газизә күңелсез генә ... . (Ш. Камал) 2. Шул вакытта 
... кулыма китап алам. (Г. Тукай) 3. Шул көннән алып, ... 
минем тормышымның үзәге була. (Г. Ибраһимов) 4. Әмма ул 
Фәридәне мин дә ... . (М. Кәрим) 5. ... өрүеннән туктады. 
(Һ. Так таш)

Файд ал ану  ө ч е н  с ү з л ә р: елмайды, беләм, Карабо-
рын, мин, Алмачуар.

242.  Ия белән хәбәрнең төрле сүз төркемнәре белән белдерелүенә ми-
сал булырлык итеп, әдәби әсәрләрдән 3—4 җөмлә сайлап языгыз.
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243.  Җыйнак җөмләләр дә кулланып, «Минем яраткан укытучым» 
дигән темага кечкенә хикәя языгыз.

36 нчы бирем

Җөмләләрне күчереп языгыз, баш кисәкләрнең астына сызыгыз. 
Баш кисәкләр санына карап, җөмләләрнең төрен ачыкларга тырышыгыз 
һәм дәрескә УМ билгеләгез.

1. Озак, бик озак очты Нечкәбил. (А. Алиш) 2. Атлар 
ки леп бетте, Садыйк абзый безне тезә башлады. (Г.   Ибра-
һимов)

244. Җөмләләрне ике төркемгә аерып языгыз. Баш кисәкләрнең астына 
сызыгыз.

1. Гади җөмләләр.
2. Кушма җөмләләр.
1. Халык шигырьләрен туплар да ватмады, уклар да ка-

дамады. (Г. Тукай). 2. Кош-кортлар хуҗаларыннан башка 
бер кич кунганнар. (А. Алиш) 3. Җир йөзе йомшак аклык 
белән капланды. (Г. Ибраһимов) 4. Урамда җил кузгалган, 
салкын яңгыр сибәли башлаган. (С. Шәмси) 5. Мин ан-
нан нәрсә ишетсәм, ул да бабайдан шул ук сүзне ишеткән. 
(Г.  Хәсәнов) 6. Күпчелек кошлар бер урында гына яшәми. 
 (Г. Насыйров)

245. Гади һәм кушма җөмлә турында белгәннәрегезне гомумиләштереп, 
модельдә күрсәтегез.

Ия белән хәбәрнең (баш кисәкләрнең) санына карап, 
җөмләләрне гади һәм кушма җөмләләргә бүләләр. 
Җөмләдә ия белән хәбәр берәр генә булса, андый 
җөмлә гади җөмлә дип атала. Баш кисәкләрнең саны 
ике яки икедән дә артык булса, мондый җөмләләрне 
кушма җөмлә диләр.
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246. Бирелгән кушма җөмләләрне күчереп языгыз, баш кисәкләрнең 
астына сызыгыз һәм һәр кушма җөмләнең ничә гади җөмләдән торуын 
күрсәтә барыгыз.

Ү р н ә к: Бармаган җирдә бакыр бар, күрмәгән җирдә 
көмеш бар, алмаган җирдә алтын бар. (Мәкаль) — 3 гади 
җөмләдән тора.

1. Тиздән бодай басуы бетеп, үләнле тау итәге башлан-
ды. (Х. Сарьян) 2. Йолдызны күз бик күрә дә, кул җитми. 
(Мәкаль) 3. Кемдер юынып йөри, кемдер тәмләп ашап утыра, 
кемдер китап укый, кемнәрдер домино уйныйлар. (М. Әмир) 
4. Чыкты кояш кызарып, нурлар очты, бизәнде тау, бизәнде 
кыр, гөлләр үсте. (Дәрдемәнд)

247. Бирелгән гади җөмләләрдән кушма җөмләләр төзеп языгыз.

1. Яңгыр яуды. Һава сафланып китте. 2. Каникул тәмам-
ланды. Мәктәптә укулар башланды. 3. Мин авырып ятам. 
Сыйныфташларым ярдәмнән ташламады. 4. Болытлар тарал-
ды. Кояш чыкмады.

248.  Текстны укыгыз. Кушма җөмләләрне генә сайлап языгыз.

Кояш кыздыра, һаман югары үрмәли, күләгәләр кыскара. 
Болыт-мазар да күренми, җил тәмам тынды.

Песи бу минутта өянке күләгәсендә кармак салып уты-
ручы Хәйдәрне күз алдына китерде. Бервакыт ул аның белән 
балыкка барган иде. Гомерлек хатирә булып калды ул көн. 
Әле дә искә төшкәли. Хәйдәр судан җемелдәп торган чабак 
тартып чыгаргач, яшел чирәмдә тыпырчынган шул балык 
шикелле типкән иде песинең йөрәге. (С. Шәмси)

249.  Әдәби әсәрләрдән ике гади җөмлә һәм ике кушма җөмлә сайлап 
языгыз.

250.  Кушма җөмләләр дә кулланып, «Табигать шуклыклары» дигән 
темага иҗади эш башкарыгыз.
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37 нче бирем

Модельне тутырыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

 ?

   аергыч    тәмамлык    хәл

251. Җөмләләрне күчереп языгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр 
нинди җөмлә кисәкләре булып килә? Аларның астына сызыгыз.

1. Дөньяда иң тәмле ризык нәрсә? (Г. Сабитов) 2. Гөл-
чирәгә, мәсәлән, андый төшнең бөтенләй дә кергәне юк. 
(М. Мәһ диев) 3. Куаклардагы чикләвекләр дә, тәмам сарга-
еп, җиргә коелдылар. (Р. Сибат) 4. Юллардан, авыллардан 
чит тәге урманда нишләп йөри бу? (Ф. Латыйфи) 5. Карт 
имән нәр салмак кына шаулыйлар. (М. Мәһдиев) 6. Гөлсем 
апа алъяпкыч итәге белән күзләрен сөрткәли башлады. 
(Р.   Төхфәтуллин)

252. Җыйнак җөмләләрне иярчен кисәкләр белән тулыландырып языгыз 
һәм мондый җөмләләрнең төрен әйтегез.

1. Шомырт ... (нинди?) чәчәк атты. 2. Балалар ... (кай-
да?) уйныйлар. 3. Мин ... (нәрсә?) сатып алдым. 4. ... (нин-
ди?) яфраклар коела. 5. ... (кайдан?) кошлар кайталар.

Баш һәм иярчен кисәкләрдән торган җөмлә җәенке 
җөмлә дип атала.

253. Тексттан башта җыйнак җөмләләрне, аннары җәенке җөмләләрне 
сайлап языгыз.

Матур бер җәйге иртәдә без җир җиләгенә киттек. Болын 
иркен. Җиләк күп. Апам белән узыша-узыша җыябыз. Без 
көннең бозылып китүен дә сизмәгәнбез хәтта. Күк күкрәве 
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сискәндереп җибәрде. Берничә минуттан яңгыр ява башла-
ды. Болында ышыкланыр урын табылмады. Без юешләндек. 
Бәхетебезгә, яңгыр тиз туктады. Болытлар таралды. Ялты-
рап, кояш чыкты. Салават күпере күренде.

254. Җәенке җөмләләрне җыйнак җөмләләр итеп үзгәртеп языгыз.

Яз җитте. Берөзлексез кошлар сайрый. Бүген дәресләр 
гадәттәгедән иртәрәк тәмамланды. Югары сыйныфларда уку-
чылар урманда чыршылар утырттылар. Без аларга яшь чыр-
шы үсентеләрен ташып тордык. Урманда һава сулап туймас-
лык саф. Яз көне урманда эшләү бик рәхәт.

255.  Мәгънә ягыннан туры килгән иярчен кисәкләрне өстәп, җөм-
ләләрне күчереп языгыз.

1. Кулларымны артка куеп, ... генә барам. (И. Гази) 
2. Ир тәдән бирле ... тамчылар тама. (Г. Әпсәләмов) 3. Соң-
гы көн нәрдә ... тагын бер борчуы артты. (Г. Бәширов) 
4. Кың гырау төсле чылтырап, тургайлар безнең ... кабатлар. 
(Ә. Баян) 5. Без бик ... торабыз. (Г. Ибраһимов)

Файдалану  ө ч ен  с ү з л ә р: Нәфисәнең, яхшы, әкрен, 
теләкләрне, түбә кыекларыннан.

256.  Әдәби әсәрләрдән 3—4 җәенке җөмлә сайлап языгыз.

257.  «Безнең күршеләр» дигән темага иҗади эш башкарыгыз, үзегезгә 
таныш иярчен кисәкләрнең астына сызыгыз.

38 нче бирем

Җөмләне укыгыз. Җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез. Иярчен 
кисәкне билгеләп, дәрескә УМ куегыз.

Сары яфраклар коела.
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258. Җөмләләрне күчереп языгыз, җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез. 
Аергычларның өстендә нинди сүз төркеме белән белдерелүен билгеләгез. 
Җәяләр эчендә аергычның соравын күрсәтә барыгыз, аның нинди сүз 
төркемен ачыклавын әйтегез.

Үрн әк: Бәйләнчек (нинди?) кояш та күз ачарга ирек 
бир ми. (Г. Сабитов)

1. Безнең дусларыбыз күп. 2. Салкын җил исә. 3. Иртәнге 
аш әзерләнде. 4. Кырдагы яшелчәләр җыеп алынды. 5. Мон-
дый матур көннәр сирәк була. 6. Әтиемнең күзләре сагышлы. 
7. Беренче дәрес тәмамланды. 8. Яраткан шөгыльләрем бай-
так. 9. Күп кеше килә алмады.

259. Бирелгән сораулар нигезендә аергычның моделен төзегез.

1. Җөмләнең нинди кисәге? (баш, иярчен)
2. Нинди сүз төркемен ачыклап килә?
3. Нинди сорауларга җавап бирә?

260. Модельдән файдаланып, аергычка билгеләмә бирегез. Аны бер-бере-
гезгә һәм үз-үзегезгә әйтеп карагыз.

Предметның билгесен, санын һәм кемгә (нәрсәгә) ка-
равын белдереп, нинди? кайсы? ничә? кемнең? 
нәрсәнең? кебек сорауларга җавап бирә торган ияр-
чен кисәк аергыч дип атала.
Ул күбрәк сыйфат һәм исем белән белдерелә. Башка 
сүз төркемнәре дә аергыч булып килә алалар. 

261. Өзекне укыгыз. Аергычларны үзләре ияргән сүзләре белән бергә 
язып алыгыз һәм сорау куегыз.

Үрнәк: Безнең бакчадагы чияләрнең чәчәкләре җиргә ап-
ак кар булып ява.

Безнең (бакчадагы) — кемнең бакчасындагы?
Бакчадагы (чияләрнең) — кайдагы чияләрнең?
Чияләрнең (чәчәкләре) — нәрсәләрнең чәчәкләре?
Ап-ак (кар) — нинди кар?

с.
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Кич җитте. Җәйге җылы һавада озынборын һәм вак че-
бен нәр безелдәп бөтерелделәр, җиңел болытлар шәфәкъ кы-
зыллыгына манылды, сандугач сайрап җибәрде. Сандугачның 
җыры розалар турында иде. «Матурлык ул — бөтен дөньяны 
тергезүче кояшның нуры»,— дип әйтелә иде. (Һ. К. Андерсен-
нан)

262.  Текстны күчереп языгыз, аергычларның астына сызыгыз.

Олы күл ягыннан кинәт кенә калын һәм яңгыравыклы 
аккош тавышы ишетелде. Бу моңлы һәм матур тавыш түгәрәк 
алан өстеннән тагын яңгырап китте. Аңа икенче аккош тавы-
шы кушылды. Инде дүрт аккош берьюлы кычкыра башлады. 
(И. Гази)

263.  Аергычлары булган кечкенә генә бер текст сайлап языгыз.

264.  «Кадерле кешеләрем» дигән темага иҗади эш башкарыгыз, аер-
гыч ларның астына сызыгыз.

39 нчы бирем

Модельне тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Җөмләнең иярчен кисәкләре

   аергыч …   хәл

265. Текстны укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне үзләре 
ачыклаган сүзләре белән күчереп языгыз һәм түбәндәге сораулар буенча 
тикшерегез.

1. Бу сүз нәрсәне белдерә?
2. Соравы нинди?
3. Нинди сүз төркеме белән белдерелгән?
4. Нинди сүз төркеме белән белдерелгән кисәкне ачык лый?
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Мин сөекле әниемнән бик иртә аерылдым. Аңа атна саен 
язып тордым. Үзеннән дә сагыш тулы хатлар өзелмәде.

Ү р н ә к: Әниемнән аерылдым — затны белдерә, сора-
вы   — кемнән?; исем белән белдерелгән, фигыль белән белде-
релгән кисәкне ачыклый.

266. Тәмамлык моделен төзегез.

267. Үзегез төзегән модель буенча тәмамлыкка билгеләмә бирегез.

Предметны, затны белдереп, кемгә? нәрсәгә? 
кемне? нәрсәне? кемнән? нәрсәдән? кемдә? 
нәрсәдә? кебек сорауларга җавап бирә торган ияр-
чен кисәк тәмамлык дип атала.
Ул исем һәм исем урынында килгән башка сүз төркем-
нәре белән белдерелә.
Тәмамлык күбесенчә фигыль белән белдерелгән ки-
сәкне ачыклый.

268. Төшереп калдырылган кушымчаларны өстәп языгыз. Җөмләләрне 
җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез.

1. Язгы каникул.. нинди акыллы адәм уйлап чыгар-
ды икән? (М. Мәһдиев) 2. Яхшы сүз җан.. рәхәт. (Мәкаль) 
3.   Гыйлем.. зур хәзинә юк. (Мәкаль) 4. Бәбкә йоныдай йоп-
йомшак нәфис тал бөреләре бит.. сыйпап кала. (Г. Сабитов) 
5. Кәҗәнең баш.. нәрсә бар? (Табышмак) 6. Без сез.. ышана-
быз. (И. Салахов)

269.  Текстны күчереп языгыз һәм тәмамлыкларның астына сызыгыз.

Төрле-төрле чәчәкләрдән зур бер букет ясадым. Буке-
тымдагы чәчәкләрем шиңмәсеннәр дип, аларны сулы вазага 
утырттым, өсләренә саф су бөркедем. 

— Букетны без генә матурлыйбыз, — диделәр гөлчә-
чәкләр.
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— Юк инде! Безсез букет — ярты букет, аның нурларын 
без генә көчәйтә алабыз, — диештеләр бальзаминнар.

— Безне өзүче үзе әйтсен, бәхәсләшмик! — диделәр хри-
зантемалар. (И. Туктар)

270.  Белем турында тәмамлыклары булган 4 мәкаль языгыз. Тә-
мамлыкларның астына сызыгыз, нинди сүз төркеме белән белдерелүен 
өстенә билгеләгез.

271.  «Бәхет нәрсәдә икән?» дигән темага шигырь языгыз. Тәмамлык-
ларның астына сызыгыз.

40 нчы бирем.

Модельне укыгыз, тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез. 

Җөмлә кисәкләре

баш                            иярчен

     ия         хәбәр    аергыч   тәмамлык    ?

272. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр кайсы сүзләрне ачыклыйлар? 
Аларны үрнәктәгечә тикшерегез. 

Үрнәк: Өйрәнгән җирдә калмас.

Җирдә (калмас) — эшнең урынын белдерә, соравы — кай-
да? Исем белән белдерелгән.

1. Олы юлда үлән үсми. 2. Эш белән вакыт тиз үтә. 3. Ча-
наны җәен, арбаны кышын әзерлә. 4. Тырышсаң, максатыңа 
ирешерсең. 5. Күп укыган күп белер. (Мәкальләр)

273. Җөмлә кисәге буларак, хәлнең моделен төзегез.

274.Үзегез төзегән модель буенча хәлгә билгеләмә бирегез.
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Җөмләдә эшнең урынын, үтәлү рәвешен, вакытын һ. б. 
белдереп, кайда? ничек? кайчан? кебек со рау  ларга 
җавап бирә торган иярчен кисәк хәл дип атала.
Хәлләр күбесенчә рәвеш, исем, фигыльләр белән 
белдерелә. Башка сүз төркемнәре дә җөмләдә хәл бу-
лырга мөмкин.

275. Схемалар буенча җөмләләр уйлагыз. 

1. _ . _ . _         _ . _ . _            .                         
2.                 _ . _ . _  _ _ _           .              

276.  Өзекне күчереп языгыз. Җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез. 

Без зур каен төбендә утырабыз. Әйләнә-тирәбездә озын, 
юан агачлар үсә. Бик биектә күкнең ертык читле зәңгәр 
кисәк ләре күренә. Җирдәге сары яфраклар өстендә кояшның 
алтын тәңкәләре уйнаклый. Яфракларда иртәнге чыкның 
авыр тамчылары ялтырый. (Г. Бәширов)

277.  Хәлләр кергән өч табышмак сайлап языгыз.

278.  «Паркта» темасына диалог төзегез, хәлләрнең астына сызыгыз.

41 нче бирем

Рәсемдәге предметларның һәрберсен башта бер сүз белән, аннары, 
төгәл рәк итеп, ике сүз белән әйтеп карагыз. Аерма нәрсәдә?
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Модельне укыгыз. Сорау билгесе урынына нәрсә дип язар идегез? 
Шу ның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

?

сүз                          сүз

 иярүче                  ияртүче

Ике яки берничә мөстәкыйль сүз бер-берсенә ияреп, 
берсе икенчесен ачыклап килә һәм сүзтезмә барлык-
ка китерә. Мәсәлән: кызыл алма, Ләйләнең китабы.

Сүзтезмә эчендәге сүзләр үзара ияртүле бәйләнешкә 
керә, ягъни бер сүз ияртүче, ә икенчесе иярүче сүз 
була. Иярүче сүз, гадәттә, ияртүче сүздән алда килә: 
өйгә кайту, әтине котлау, зәңгәр чәчәк, бишенче рәт, 
арт тан беренче, күп язу.
Сүзтезмә төшенчәне башка шуңа охшаш төшенчәләрдән 
аерып, конкретлаштырып күрсәтә.
Сүзтезмәне җыйнак җөмлә белән бутарга ярамый. Җөм-
ләдә ияртүче сүз — ия, һәм ул үзе турында хәбәр итүче 
кисәктән, ягъни хәбәрдән алда урнаша: Гөлшат укый. 
Томан таралды. Көн җылы — җөмләләр, ә җылы 
көн — сүзтезмә.

279. Югарыда бирелгән белешмәгә таянып һәм түбәндәге сорауларга 
нигезләнеп, сүзтезмәнең моделен төзегез.

1. Ничә сүздән тора?
2. Сүзләр үзара нинди бәйләнешкә керә?
3. Иярүче һәм ияртүче сүзләр үзара ничек урнаша?
4. Вазифасы нинди?
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280. Сүзтезмәләрдәге иярүче һәм ияртүче сүзләрне билгеләгез. Ияртүче 
сүздән иярүчегә сорау куегыз.

 
нинди?  

Үрнәк: тырыш укучы.
 — ияртүче сүзне белдерүче шартлы билге.

зур ышаныч, әни сүзе, унынчы рәт, күпер аша чыктык, 
дуслар белән очрашабыз, шәһәрдә яшисез, килгәч әйтегез, 
синең китабың, тиз аңлады, елмаеп кара

281. Дөрес җавапны билгеләгез.

1. Бирелгән җөмләдә ничә сүзтезмә бар?
Төштә миңа нәни кызым килде, чәчләремне сыйпап тара-

ды. (М. Җәлил)
а) 3          ә) 5          б) 7
2. Сүзтезмәләр генә урнашкан рәтне билгеләгез.
а) урамда йөрү, укытучыдан сорау
ә) көн матур, җил басылды
б) үги ана яфрагы, рәхим итегез
3. Сүзтезмәдә иярүче сүз кайда урнаша?
а) ияртүче сүздән соң   ә) ияртүче сүздән алда   б) төрлечә
4. Бирелгән мисалларның ничәсе сүзтезмә түгел: сары яф-

рак, әни кайтты, бүләк бирелде, бүгенге сөйләшү, мәктәптә 
уку, дәрес башланды?

а) 4          ә) 5          б) 3

282.  Җөмләләрне укыгыз. Алардан сүзтезмәләрне аерып языгыз. 
280 нче күнегүдәге үрнәк буенча тикшерегез.

1. Малайның хәтереннән бер вакыйга узды. (Р. Низамиев) 
2. Авыл картлары, авыл агайлары армиягә китүче егет ләрне 
ерак юлга озатырга килгәннәр. (А. Шамов)

283.  Берәр әдәби әсәрдән ике җөмлә язып алыгыз, алардан сүзтез мә-
ләрне аерып языгыз, иярүче һәм ияртүче сүзләрне билгеләгез. 

284.  «Сүзтезмә» темасына рәсем ясагыз.
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42 нче бирем

Җөмләгә кирәкле сүзне куеп әйтегез һәм, шуның белән бәйләп, 
дәрескә УМ билгеләгез.

Ике яки берничә мөстәкыйль сүз, бер-берсенә ияреп, бер-
се икенчесен ачыклап килә һәм ... барлыкка китерә.

285. Сүзтезмәләрне күчереп языгыз һәм ияртүче сүзнең кайсы сүз 
төркеме белән белдерелүен күрсәтегез. Онытмагыз: иярүче сүз ияртүче 
сүздән алда урнаша! 

Үрнәк: файдалы киңәш (ис.).

соңгы дәрес, авылга кайту, өч дус, былтыр кышын, бары-
сыннан да күбрәк, бәйрәмчә матур, сулдан икенче, авырлык-
ны җиңү, каендай сылу, төлкедәй хәйләкәр, арттан беренче

Кайсы сүзнең ияртүче булуына карап, исем сүзтезмәләр 
(ак алъяпкыч), фигыль сүзтезмәләр (кунакка бару), 
сыйфат сүзтезмәләр (сабыйларча гади), сан сүзтезмәләр 
(уңнан өченче), рәвеш сүзтезмәләр (бүген иртән) 
була.

286. Ияртүче сүзгә карап, сүзтезмәнең төрләре турында модель төзегез.

287. Иярүче сүзләргә ияртүче сүзләр өстәп, сүзтезмәләр ясап языгыз, 
төрен әйтегез.

Үрнәк: иртән ... — иртән килде (фигыль сүзтезмә).

бәйрәмгә ... ; шифалы ... ; балдай ... ; иптәшемнең ... ; 
кичәгедән ... ; кичә ... 

288. Җөмләләрдән сүзтезмәләрне аерып языгыз һәм төрләрен билгеләгез.

Урамда салкын кыш хакимлек итә. Суык битләрне че-
метә, аяк-кулларны өшетә. Без тизрәк җылы өйләребезгә 
ашы габыз. Ә кошларның өйләре юк. Алар салкынга ничек 
түзә икән? Бу хакта уйлаганыгыз бармы?
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289.  Тиешле сүзләрне өстәп языгыз.

Сүзтезмә

Сүзтезмәдә сүзләрнең берсе — иярүче, икенчесе ... була. 
Сүзтезмә төшенчәне башка шуңа охшаш төшенчәләрдән ае-
рып, ... күрсәтә. Сүзтезмәдә иярүче сүз ияртүче сүздән ... ур-
наша. Ияртүче сүзгә карап, сүзтезмәләр ... төрле була. Санду-
гачлы иртә сүзтезмәсе ... ... була. 

290.  Ияртүче сүзгә карап, сүзтезмәнең һәр төренә 2 шәр мисал сайлап 
языгыз.

291.  Сүзтезмә темасына туры килгән 5—6 биремле тест әзерләгез.

43 нче бирем

Билгеләмәне тутырып әйтегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Бер үк сүзгә караган һәм бер үк сорауга җавап бирә тор-
ган кисәкләр ... ... дип атала.

292. Җөмләләрне күчереп языгыз, җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез. 
Кайсы җөмлә кисәкләренең тиңдәшләнүен билгеләгез.

1. Ул басу капкасыннан керде һәм чатны борылды. 
(Г.  Гобәй) 2. Ана капчык төбеннән бәрән йоныннан бәйләнгән 
йом шак, җылы, мамыклы оекбаш чыгарды. (А. Шамов) 
3.    Юкәләр, ак каеннар алтыннан киенде. (Г. Хәсәнов) 4.    Мин 
әле шушы җиргә дә, машиналарга да хуҗа булачакмын. 
(Ч.   Айтматов) 5. Без чыгабыз походларга, урманнарга, кыр-
ларга. (Ә. Бикчәнтәева)

6. Яшәр өчен бетмәс көч алырга
Олысына һәм дә кечегә —
Мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле
Туган ягы кирәк кешегә.
                                     (Ф. Яруллин)
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293. Түбәндәге белешмәне укып, тиңдәш кисәкләр турында модель 
төзегез.

Җөмләдәге бер үк сүзгә караган һәм бер үк сорауга 
җавап бирә торган кисәкләр тиңдәш кисәкләр дип 
атала. Мәсәлән, Габдулла бу бүлмәдә иркенләбрәк 
һәм теләбрәк сөй ләште җөмләсендә иркенләбрәк, 
теләбрәк хәлләре тиң дәш кисәкләр була.
Барлык җөмлә кисәкләре дә тиңдәшләнә ала. Тиңдәш 
кисәкләр тезүче теркәгечләр (һәм, дә, да, ләкин, әмма, 
тик, ә, яки, яисә һ.  б.) һәм тезү (санау, каршы кую, 
бүлү) интонациясе ярдәмендә бәйләнә.

294. Җөмләләрне укыгыз, җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерегез. Тиңдәш 
кисәкләрне бәйләүче чараларны әйтегез.

1. Бернинди хәрәкәт, тавыш юк. (М. Юныс) 2. Әкиятемне 
алыйм да редакция кешеләренә күрсәтеп карыйм әле мин. 
(Р.  Төхфәтуллин) 3. Абага турындагы әкият Рөс тәм нең хол-
кын да, тормышын да үзгәртеп җибәрде. (Г. Кутуй) 4. Төн 
йолдызлы, ләкин караңгы. (Н. Дәүли)

295. Тиңдәш кисәкләре булган 2—3 җөмлә уйлап языгыз.

296.  Текстны укыгыз. Тиңдәш кисәкләре булган җөмләләрне генә 
күчереп языгыз. Тиңдәш кисәкләрне билгеләгез.

Ояга сыерчык килеп кунды. Тәпиендә — балдак. Таныш 
сыерчык! Алтынчы ел инде мин ясаган ояда яши ул.

Яз саен оясына очып килә дә аны һәрьяклап күзәтә, эченә 
керә, сайрый. Әкрен генә, ләкин рәхәтләнеп сайрый. Алтын 
томшыгы күккә караган, күзләре зуп-зур булып ачылган, як-
якка җәелгән. Ә үзе я әтәч булып кычкыра, я мәче булып 
мияулый, я чәңгелдәп җибәрә. Чит җирләрдә яшәп, оясын 
сагынган ул. (Н. Сладковтан)

297.  Әдәби әсәрләрдән тиңдәш ияле, тиңдәш хәбәрле, тиңдәш аергыч-
лы, тәмамлыклы һәм тиңдәш хәлле җөмләләр сайлап языгыз.
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298.  Тиңдәш кисәкләр кулланып, шигырьне дәвам итегез. Тиңдәш 
кисәкләрне билгеләгез.

Талгын гына, салмак кына әйләнгәләп,
Кар бөртеге үзенә төшәр урын эзли...

44 нче бирем

Җөмләне күчереп языгыз. Аңа нәрсә җитми? Шуның белән бәйләп, 
дәрескә УМ билгеләгез.

Гази Заһитов тормышта бик тыйнак юаш аз сүзле сабыр 
холыклы кеше була. (С. Шакир)

299. Текстны күчереп язганда, тиңдәш кисәкләр янында куелган тыныш 
билгеләренең астына сызыгыз һәм аларны хәтердә калдырыгыз. Ә нинди 
очракларда тыныш билгесе куелмый?

Гөлфиягә 8 яшь тула. Ул балалар йортында тәрбияләнә. 
Әтисен дә, әнисен дә күргәне юк аның. Кызчыкның күңелендә 
яшерен өмет чаткысы һәм ышаныч яши. Бүген яисә иртәгә 
Гөлфияне алырга кадерле әти-әнисе килер. Алар аны күп тән-
нән эзләүләрен, ләкин бик озак таба алмауларын сөйләрләр. 
Гөлфиягә ап-ак бантик, өр-яңа ак күлмәк, ак туфлиләр бүләк 
итәрләр. Сөенешеп, күбәләктәй гүзәл кызларын җитәкләрләр 
дә үз өйләренә кайтырлар...

Гөлфия тәрәзәдән балалар йортының буш ишегалдын кү-
зәтә: кадерлеләрен күрми калмасын тагын! (Р. Хәсәншина)

300. Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре турында модельне дәвам 
итегез, түбәндәге белешмәдән дә файдаланыгыз.

Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре

өтер                                            сызык
бәйләүче чаралар

1) санау интонациясе          кискен каршы кую интонациясе
2) ...
3) ...
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Тиңдәш кисәкләр янында өтер һәм сызык куела.
Өтер түбәндәге очракларда куела:
1) тиңдәш кисәкләр үзара тезү интонациясе ярдә мендә 
бәйләнсәләр;
2) каршы куючы теркәгечләр белән бәйләнсәләр;
3) кабатланып килгән теркәгечләр белән бәйлән сәләр.
Тиңдәш кисәкләр бер-берсенә кискен каршы куюны 
белдерсә, алар арасына сызык куела. 
Кабатланмыйча килгән һәм, дә, да, яки, яисә, я кебек 
тер кәгечләр тиңдәш кисәкләрне бәйләп килсәләр, алар 
алдыннан өтер куелмый.

301. Тиңдәш кисәкләр янына тыныш билгеләрен куеп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Тыныш билгесе куелу-куелмау сәбәбен аңлатыгыз.

1. Аннары ул минем дәфтәрне кулына алды укый башла-
ды. (Р. Төхфәтуллин) 2. Кичләрен су май кебек җылы йом-
шак. (Ф. Яруллин) 3. Кулындагы бияләен бер читкә ыргыта 
да этенә кычкыра. (Г. Сабитов) 4. Без сезгә яңа бәхетләр 
һәм куанычлар алып килербез... 5. Гали сер бирмәде, тик 
көрсенеп кенә куйды. (М. Шабаев) 6. Күп сыналдык — бер 
дә сынатмадык!.. (А. Сәләхетдинов)

302.  Җөмләләрне күчереп языгыз һәм җөмлә кисәкләре ягыннан тик-
шерегез. Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләренең куелышын аңла-
тыгыз.

1. Фоат аларны йөзү хәрәкәтләренә өйрәтә я гимнасти-
ка ясата. (Л. Ихсанова) 2. Нурулла кычкырырга теләде, 
ләкин кычкыра алмады. (Г. Әпсәләмов) 3. Бакчада җимеш 
агачлары, бал кортлары, күбәләкләр төнге йокыларыннан 
уянганнар. (Ф. Яруллин) 4. Камилләр дә, Аликлар да бу 
урамга бер үк көнне күчеп килделәр. (Л. Ихсанова)

303.  Әдәби әсәрләрдән тиңдәш кисәкләр янында өтер кую очракларына 
3—4 мисал сайлап языгыз.

304.  Тиңдәш кисәкләрне кабатлау өчен, 4—5 сораудан торган тестлы 
биремнәр әзерләгез.



90

45 нче бирем

фонетика
орфоэпия
орфография

Модельне укыгыз, тел белеменең әле сез өйрәнмәгән бүлекләрен 
ачык  лагыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Тел белеме

морфология                                              орфоэпия

орфография  фонетика       синтаксис     пунктуация

305. Телнең иң кечкенә берәмлеген әйтегез. Аны нәрсә белән бутарга яра-
мый? Моның өчен нинди кагыйдәне белергә кирәк?

аваз
хәреф

306. Кагыйдәләр белән танышып җавап бирегез: фонетика, орфоэпия һәм 
орфография бүлекләре нәрсәне өйрәнә? Моделен төзегез.

Тел белеме

  орфоэпия      фонетика  орфография

         ?    ?           ?

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ
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Тел белеменең фонетика бүлеге сөйләм авазларын 
өйрә нә (грекча phone — аваз, tike — бәйле). 
Сүзләрне дөрес әйтергә орфоэпия бүлеге өйрәтә (грек-
ча orthos — дөрес, epos — сүз, сөйләм).
Сүзләрне дөрес язарга орфография кагыйдәләре 
өйрәтә (orthos — дөрес, grapho — язам).

307. Сүзләрне аваз һәм хәрефләргә таркатып языгыз. Аларның аваз һәм 
хәреф составын чагыштырып нәтиҗәләр ясагыз. 

Үрнәк: Ярма — 4 хәреф; [й], [а], [р], [м], [а] — 5 аваз.

кадерле, көч, яфрак, яшьлек, сәгать

308. Авазлар нәрсәләр ярдәмендә ясалалар? Түбәндәге белешмәдә бирелгән 
мәгълүматны модельләштерегез.

Авазлар сөйләм органнары яр дә-
мендә ясала. Төп сөй ләм орган-
нары: үпкәләр (1), тын юлы (2), 
бугаз һәм бугаз эчен дә ге тавыш 
ярылары (3), авыз куышлыгы 
(4), тел (5), ирен нәр (6), теш ләр 
(7), борын ку ыш лыгы (8), каты 
аңкау (9), йом шак аңкау һәм 
кече тел (10).

309.  Аерым төркемнәргә тупланган бу авазлар нинди сөйләм органнары 
ярдәмендә ясалганнар? Шушы авазлар кергән берәр сүз уйлап языгыз.

1. [м], [б], [w]
2. [с], [т], [д], [н], [л], [з]
3. [қ], [ң], [х], [ғ]

310.  Ике авазга билге булып йөри торган нинди хәрефләрне беләсез? 
Бу күре нешкә 2 шәр мисал уйлап языгыз.

311.  Аваз һәм хәреф бер-берсеннән ничек аерыла? Җавабыгызны рәсем 
рә ве шендә бирегез.

1
2
6

7

5

3

4
10
9
8



92

46 нчы бирем

Бирелгән сүздәге авазлар нәрсәгә нигезләнеп 2 төркемгә бүленгән? 
Нәтиҗә ясап, дәрескә УМ билгеләгез. 

Йөрәк — 1. [й], [р], [к]
2. [ө], [ә]

312. [а], [ә], [у], [ү] авазларын әйтеп карагыз. Һава агымы авыз куыш-
лыгында тоткарлыкка очрыймы? Болар нинди авазлар булырга мөмкин? 
Билгеләмә бирегез.

313. [б], [в], [қ] авазларын әйтеп карагыз. Аларны әйткәндә, һава агымы 
авыз куышлыгында нинди тоткарлыкка очрый?

314. [м], [н], [ң] һәм [б], [ғ], [у] авазларын әйтеп, бугаздан һава агымының 
ничек чыгуын күзәтегез. Нәтиҗә ясагыз.

Авазлар ясалуда бугаз төп рольне уйный. Бугазда та-
выш ярылары дип атала торган мускул җепселләре бар. 
Алар ачыла да, ябыла да. Шуның белән бәйле рәвештә, 
үпкәләрдән килгән һава агымы тавыш һәм шау барлыкка 
китерә. Ә тавыш һәм шау, авыз куышлыгында иреннәр, 
тешләр, тел, кече тел, аңкаулар ярдәмендә үзенчәлекле 
төсмерләр алып, сөйләм авазларына әйләнәләр.
Сузык авазлар тавыштан гына торалар. Аларны әйт-
кәндә, һава агымы авыз куышлыгыннан бернинди тот-
карлыкка очрамыйча чыга, шуңа күрә аларны сузып 
була.
Тартык авазлар тавыштан һәм шаудан яки шаудан гына 
торалар. Аларны әйткәндә, һава агымы авыз куышлы-
гында төрле тоткарлыкларга очрый.
Бугаздан һава агымы ике төрле юл белән чыгарга мөмкин. 
Күпчелек очракта ул авыз куышлыгы аша чыга. [м], 
[н], [ң] авазларын әйткәндә генә, йомшак аңкау түбән 
төшеп, һава борын куышлыгыннан уза. Мондый аваз-
лар борын авазлары дип аталалар.
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315. Сузык һәм тартык авазлар моделен төзегез.

316. Сүзләрне үрнәктәгечә тикшерегез.

Ү р н ә к: Көләч — [к], [л], [ч] — 3 тартык аваз; [ө], 
[ә] — 2 сузык аваз.

күңел, балык, бәхетле, туксан, сыйфат

317.  Бирелгән мәкальләрне күчереп языгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз. 
Соңгы мәкальдәге сузык авазларның астына бер сызык, тартык аваз лар-
ның астына ике сызык сызыгыз.

1. Йомырка тавыкны өйрәтми. 2. Талантның бер өлеше    — 
тумыштан, тугыз өлеше — тырышлыктан. 3. Кыюсыз йөрәк 
теләген теләп кенә калыр. 4. Алтының белән мактанма, 
акы лың белән мактан. 5. Гыйлем ашарга сорамас, ашарга 
бирер. 

318.  Бирелгән калыпларга туры китереп, һәр очракка 2—3 сүз уйлап 
языгыз.

1) сузык + тартык
2) тартык + сузык
3) тартык + сузык + тартык + сузык
4) тартык + сузык + тартык
5) тартык + сузык + тартык + тартык
6) сузык + тартык + сузык + тартык 

319.  Сузык һәм тартык авазлар турында әкият языгыз.

320. Сорауларга җавап бирегез.

1. Авазлар нинди 2 төркемгә бүленә?
2. Сузык авазлар ничек ясала?
3. Тартык авазлар ничек ясала?
4. Бугаздан һава агымы нинди 2 юл белән чыга?
5. Борын куышлыгы ярдәмендә ясалган тартык авазлар 

ничек атала?
6. Борын авазларын санап языгыз.
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Таблицаларга исем бирегез һәм дәрескә УМ ачыклагыз.

?

              рәт
күтә-
релеш

Алгы
иренләш-

кән

Алгы
иренләш -

мәгән

Арткы
иренләш -

кән

Арткы
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мәгән

Югары [ү] [и] [у] [ы–]

Урта [ө] [ э–], [э] [ о–], [о] [ы]

Түбән [ә] [а]

?
Ясалу урыны

ирен тел кече 
тел
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бугаз
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ирен-
теш
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321. Сузык авазлар таблицасыннан иренләшкән һәм иренләшмәгән сузык 
авазларны әйтегез. Әйткәндә, иреннәрнең хәрәкәтенә игътибар итегез.

Иреннәрнең хәрәкәтенә карап, сузык авазлар иренләш-
кән һәм иренләшмәгән сузыкларга бүленәләр.
Иренләшкән сузык авазларны әйткәндә, иреннәр, оч-
лаеп, алга киләләр.
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Иренләшмәгән сузыкларны әйткәндә, иреннәр бераз 
түгәрәкләнәләр яки җәеләләр.
Иренләшкән сузыклар: [у], [ү], [о], [ө]; [о–] 
Иренләшмәгән сузыклар: [а], [ә], [ы], [э], [и]; [ы–], [э] 

322. Алгы рәт һәм арткы рәт сузык авазларның санын әйтегез.

Телнең горизонталь (алга һәм артка) хәрәкәтенә карап, 
сузык авазлар арткы рәт (калын) һәм алгы рәт (нечкә) 
сузыкларына бүленәләр.
Калын (арткы рәт) сузыклар: [а], [о], [у], [ы]; рус телен-
нән кергән сүзләрдә — [ о–], [ы–]. 
Нечкә (алгы рәт) сузыклар: [ә], [ө], [ү], [э], [и]; рус телен-
нән кергән сүзләрдә — [ э–].

323. Телнең вертикаль хәрәкәтенә карап, сузык авазлар ничә төрле?

Телнең вертикаль (югары, урта һәм түбән) хәрәкәтенә ка-
рап, сузык авазлар югары, урта һәм түбән күтәрелешле 
сузыкларга бүленәләр.
Югары күтәрелешле сузыклар: [и], [у], [ү];
рус теленнән кергән сүзләрдә — [ы–].
Урта күтәрелешле сузыклар: [о], [ө], [э], [ы];
рус теленнән кергән сүзләрдә — [ о–], [ э–].
Түбән күтәрелешле сузыклар: [а], [ә].

324. Тартыклар нинди үзенчәлекләреннән чыгып бер-берсенә каршы ку-
елганнар?

[ф] — [в], [т] — [д], [ш] — [ж] 

325. Текстны күчереп языгыз. Таблицадан карап, саңгырау ирен-ирен һәм 
яңгырау кече тел тартыкларын белдергән хәрефләрнең астына сызыгыз.

Кадриягә туган көненә песи баласы бүләк иттеләр. Кыз-
чыкның иң зур хыялы тормышка ашты. Ул аңа кушаматны 
да үзе уйлап тапты. Яратып һәм иркәләп, песиенә Йомшаккай 
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дип эндәште. Яңа танышы, ризалыгын белдергәндәй, «мыр-
мыр» итеп, йомшак кына көйләп куйды. Шул көннән алар 
аерылмас дуслар булып киттеләр. (Р. Хәсәншина)

48 нче бирем

Бирелгән сүзләрне иҗекләргә бүлегез, басымын билгеләгез һәм дә-
рескә УМ куегыз.

тырыш, дус, төнбоек, оя, Идел, йорт, сыйныфташларга

326. Сүзләрне иҗекләргә бүлеп языгыз. Иҗек булсын өчен нинди шарт 
кирәк?

Юкә бик кәефле, ул бүген гаҗәп матур киенгән иде. 
(М. Рә фыйков)

327. Сүзләрне укыгыз, иҗекләргә бүлегез һәм иҗекнең нинди аваз-
га бетүен күзәтегез. Түбәндә бирелгән кагыйдәләрне өйрәнеп, иҗекнең 
2 төрен әйтегез.

ояла, килә, күрмим, саргай

Сүз иҗекләргә таркала. Иҗек — әйте лешнең иң кечкенә 
кисәге. Һәр иҗек бер сузык аваз га нигезләнә. 
Дифтонгка беткән сүзләрдә генә бер иҗектә 2 шәр су-
зык аваз килә. Мәсәлән: со-рау, көй-ләү. 
Иҗекләр 2 төркемгә бүленәләр. Сузык аваздан гына тор-
ган яки сузыкка тәмамланган иҗекләр ачык иҗек ләр, 
ә тартыкка тәмамланганнары ябык иҗекләр дип атала.

328. Бирелгән калыпларга туры китереп, һәр очракка 2 шәр сүз уйлап 
языгыз.

1) сузык + тартык
2) тартык + сузык
3) тартык + сузык + тартык
4) тартык + сузык + тартык + тартык
5) сузык
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Татар телендә 6 төрле иҗек калыбы бар. Аларны язу-
да С (сузык аваз) һәм Т (тартык аваз) хәрефләре белән 
күрсәтәләр:

С (у)   ТС (су)
СТ (ук)   ТСТ (бар)
СТТ (арт)  ТСТТ (дүрт)

329. Иҗек турында белгәннәрегезне модельдә күрсәтегез.

330. Сүзләрне, юлдан-юлга күчерерлек итеп, иҗекләргә таркатыгыз. Бу 
сүзләрнең барысын да юлдан-юлга күчереп буламы? Булмаса, сәбәпләрен 
күрсәтегез. Юлдан-юлга күчереп булмаган сүзләрнең астына сызыгыз.

Үрнәк: Искиткеч — ис-киткеч, искит-кеч.

аң, ышаныч, умартачылык, иләк, егет, дус, ант

331. Бирелгән сүзләрдә басымны билгеләгез. Татар телендә басым гадәттә 
кайсы иҗеккә төшә?

аклык, йокы, кояшта, кайта, сары, әкрен, безнең, шифа, 
урындык, куян, гөрләвек, санаган, яшел, бүген, кызганачак, 
бәхетле, сөенеч, күңелсез, быел, алар, кирәк, җемелди

Күп иҗекле сүзләрдә иҗекләр бертөрле әйтелмиләр. 
Аларның берсе, башкаларыннан аерылып, көчлерәк 
әйтелә. Бу күренеш басым дип атала.

Татар телендә басым, нигездә, сүзнең соңгы иҗегенә 
төшә. Сүзләргә кушымчалар ялгаганда да, басым ахыр-
гы иҗеккә, ягъни кушымчага күчә бара: гүзә`л — гүзәл-
ле`к; гүзә`л — гүзәллә`р — гүзәлләргә`.
Кайбер сүзләрдә басым башка иҗекләргә дә төшәргә 
мөм кин. Татар теленең үз сүзләрендә басым әлеге оч-
ракларда соңгы иҗеккә төшми:
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1) II зат боерык фигыльләрдә басым беренче иҗектә 
була: йө`гер, ки`легез;
2) фигыльнең юклык формасында басым -ма  / -мә ку-
шым часына кадәр килгән иҗеккә төшә: ә`йтмә, эшлә`-
мә  сеннәр, кайгы`рмасын;
3) рәвеш ясагыч -ча  /  -чә кушымчалары басымны 
үзләренә алмый лар, басым алардан алда торган иҗеккә 
төшә: ми не`м чә, тата`рча;
4) кайбер алмашлыкларда басым беренче иҗеккә төшә: 
ка`йда, нә`рсә, ба`рлык, һи`чкем, ни`ндидер, шу`ндый һ.  б.

332.  Сүзләрне 2 төркемгә бүлеп языгыз. Беренче төркемдәге сүзләрдә 
басым соңгы иҗеккә, ә икенче төркемдә басым башка иҗекләргә төшсен.

караңгы, бирәләр, уйлагыз, ямь-яшел, дусларча, гөл җи-
меш, сөяк, ничә, лампа, сөенеч, радио, горурлык, куяндай, 
сиздермә, телевизор, килмәгез, сезнеңчә, тема, һәркем, өйдә

333.  Басымның, соңгы иҗектән тыш, башка иҗекләргә төшү очракла-
рына игътибар итегез һәм модельне тутырып бетерегез.

Басым

— сүздәге бер иҗекнең көчлерәк әйтелүе;
— урыны буенча

соңгы иҗектә башка иҗекләрдә
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...

334.  «Әбием киңәшләре» дигән иҗади эш башкарыгыз, 2 сүзне иҗек-
ләргә бүлегез.
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49 нчы бирем

Бирелгән сүзләрне иҗекләргә бүлеп языгыз. Нинди үзенчәлек күрә-
сез? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләргә тырышыгыз.

бау, яулау, санау, буяу, төяү, игәү

335. Кагыйдәне укып, яңа очрашкан күренешнең ничек аталуын хәте-
регездә калдырыгыз.

Бер иҗектә янәшә килгән ике сузык кушылмасы 
дифтонг дип атала.
Дифтонгларның төрләре күп. Татар телендә киң та-
ралган дифтонглар: [ау] / [әү] (-яу/-яү).

336. Дифтонглы сүзләре булган җөмләләрне генә күчереп языгыз, дифтонг-
ларның астына сызыгыз.

1. Катлаулы юллар аша максатыңа барасың. (С. Сөләй-
ма  нова) 2. Җи рем-суым өчен мин үз-үземне дә кызганмыйм. 
(Н.   Фәттах) 3. Ашаттылар ашатуын, әмма биетә алмадылар 
бит... (Н. Дәүли) 4. Түбәндәге катта рентген аппараты эшли 
баш лады, әкрен генә гөжләү ишетелә. (Г. Әпсәләмов) 5. Тау менү 
читтән караганда гына ансат булып күренә икән ул. (Г.  Бә ши-
ров) 6. Әллә бакчалар артында тычкан аулап йөргән инде Ак-
тәпи? (Ф.    Шәфигуллин) 7. Экипажда алар өчәү. (Р.   Низа миев)

337. Бирелгән сүзләрне бәйләнешкә кертеп, сүзтезмәләр төзеп языгыз. 
Нинди үзгәреш күзәтелә? Ияртүче сүзләрне иҗекләргә бүлеп языгыз.

Үрнәк: Аларның сөйләве — сөй-лә-ве.

1. Иярүче сүзләр: мин, син, ул.
2. Ияртүче сүзләр: сорау, сөйләү, уйлау.

Сүзләр төрләнгәндә, дифтонглар составындагы авазлар 
ике иҗеккә бүленергә мөмкин. Мондый очракларда, яз-
ганда, у, ү хәрефләре урынына в хәрефе куела.
Мәсәлән: сынау — сынау-ы — сынавы, кияү — кияү-е — 
кияве.
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338.  Җөмләләрне күчереп языгыз, дифтонглы сүзләрнең астына сызы-
гыз, калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне үрнәктәгечә тикшерегез.

Үрнәк: Яшел — я, ш, е, л — 4 хәреф; [й], [ә], [ш], [э], 
[л] — 5 аваз.

1. Урын җитмәү сәбәпле, кайберәүләр ишек төбенә чүгә-
лә деләр. (Ә. Еники) 2. Без аннан унбер кеше җәяү кайтып 
кит тек. (Ш. Камал) 3. Тик шәрә агачлар шаулыйлар да, җир-
дән күз ачкысыз җәяүле кар себерә. (Г. Әпсә лә мов) 4. Җылы 
яңгырлар яуды, якты кояш карады. (Г. Ибраһимов)

339.  Әдәби әсәрләрдән дифтонглары булган сүзләр кергән 5 җөмлә 
сайлап языгыз.

340.  Дифтонглары булган сүзләр уйлап, мәгънә ягыннан үзара бәй-
лән гән 4—5 җөмлә төзеп языгыз.

50 нче бирем

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән сингармонизм сүзенең 
мәгънәсен язып алыгыз һәм дәрескә УМ билгеләргә тырышыгыз.

341. Шигырьдән калын сузыклардан гына һәм нечкә сузыклардан гына 
торган сүзләрне ике баганага аерып языгыз, нәтиҗә ясагыз.

Урамда буран,
Мин өйдә торам.
Тәрәзә аша
Тик авыз ерам.

            (Г. Толымбай) 

342. Бирелгән сүзләрне тамыр һәм кушымчаларга аерып языгыз, нәтиҗә 
ясагыз.

бакчада, әнием, дуслык, сакла, бишенче, көләләр, бәхет-
сез, уйчан

343. Сүзләрнең транскрипциясен языгыз, нәтиҗә ясагыз.

сөенеч, болытлы, гомерлек, көзге, болын
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344. Кагыйдәләрне укып, сингармонизмның ике төрен модельдә күрсә-
тегез.

Сузыкларның, бер-берсенә йогынты ясап, үзара ох-
шаш ланулары сузыклар гармониясе яки сингар мо-
низм дип атала (грек телендә syn — бергә, harmonia — 
яңгырау, килешү, ярашу). 

Сузык авазларның үзара калынлыкта һәм нечкәлектә 
ярашуы сингармонизмның беренче төре — рәт гармо-
ниясе була.
Сүзләрне төрләндергәндә һәм алардан яңа сүз ясаган-
да, калын сузыклардан торган сүзгә калын сузык лы, ә 
нечкә сузыклардан торганына нечкә сузыклы кушым-
чалар ялгана. Мәсәлән: күлмәк-ләр, уен-чы. Исемнәргә 
күплек һәм килеш кушымчалары ялганганда, кушым-
ча ларның берничә варианты булырга мөмкин. Бу 
күренеш сүзнең нинди авазга тәмамлануы белән бәйле. 
Мәсәлән: нарат-лар, ләкин каен-нар, таң-нар, урам-
нар; сүзлек-ләр, ләкин фән-нәр, тиң-нәр, каләм-нәр; 
су-дан, ләкин урман-нан һ.б.
Кушма һәм алынма сүзләрдә сузыклар ярашмаска да 
мөмкин. Мәсәлән: төньяк-та, китап-лар, станция-дә.
Сингармонизмның икенче төре — ирен гармониясе — 
[о], [ө], [ы], [э] авазларына гына кагыла. Бу күренеш 
язуда чагылыш тапмый.
Сүзнең беренче иҗегендә кыска, тар әйтелешле ирен 
сузыклары [о], [ө] килсә, калган иҗекләрдәге [ы], 
[э] авазлары алар тәэсирендә иренләшәләр. Мәсәлән, 
әйтелә: [көчлө], языла: көчле.

345. Текстны укыгыз, һәр җөмләдән рәт һәм ирен гармониясенә берәр 
мисал  языгыз.

Соңгы дәрес башланыр алдыннан, һәркем әз генә булса да 
хәрәкәтләнеп, сөйләшеп калырга тели. Бу тавыш җыелмасын 
төсләргә әйләндерсәң, сыйныф бүлмәсе эчендә сала ват күпере 



102

уйнап торыр иде. Илгиз Зөлфиянең елкылдап торган толы-
мын нан тартып куй ды. Әмма кыз борылып та карамады. 
Дәре сен ятлый иде, бугай. Чәченә беркетелгән ак банты 
төн боек чәчәге кебек балкып тора. Бөтен авазларны күмеп, 
Сәләхи көлә. (М. Галиев)

346.  Бирелгән сүзләр сингармонизмның кайсы төренә туры килә? Ике 
төркемгә бүлеп языгыз.

иптәш, көрәк, чокыр, чакыру, дусларча, көндез, уяулык, 
керсез, әйтмә, көлдергеч, йокы, гомерлек, уракчылар, төгәл, 
ачулы, томан, омтылыш, көлке, хөрмәт, тормыш, борынгы

347.  Рәт һәм ирен гармониясенә буйсынган сүзләргә 8 әр мисал 
уйлап языгыз.

348.  «Төнбоеклар ник боек?» темасына шигырь языгыз, сингармо-
низм законына буйсынмаган сүзләрнең астына сызыгыз.

51 нче бирем

Модельне укыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Сингармонизмның төрләре

                               ?                 ирен гармониясе
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349. Бирелгән сүзләргә, рәт гармониясенә буйсынырлык итеп, кушымча-
лар ялгап языгыз.

бакча + күплек кушымчасы; күпер + юнәлеш килеше ку-
шымчасы; чакыр + үткән заман хикәя фигыль кушымчасы; 
сыйныф + сүз ясагыч кушымча; сары + чагыштыру дәрәҗәсе 
кушымчасы; әни + I зат берлек сан тартым кушымчасы; 
кадер + сүз ясагыч кушымча; биш + сүз ясагыч кушымча; 
уйла + юклык кушымчасы; мин + иялек килеше кушымчасы

350. Күчереп язганда, сузык авазларның астына сыза барыгыз. Сүзләрдә 
сузыклар ни өчен калынлыкта-нечкәлектә ярашмаган, ягъни рәт гармо-
ниясе сакланмаган?

төнбоеклар, көньяк, символ, телефон, армия, Илнур, гар-
мониясе, Гөлшатка, үзбушаткыч, театрдан, актив, берьюлы, 
Һади, сингармонизм

351. Рәт гармониясенә буйсынмаган 7—8 сүз уйлап языгыз, берничәсе 
белән җөмләләр төзегез.

352.  Текстны күчереп языгыз, рәт гармониясенә буйсынмаган сүз-
ләрнең астына сызыгыз, аңлатма бирегез.

Кырмыскалар үзара бик яхшы аралашалар. Аларның 
теле — ис һәм ишарәләр теле. Химик матдәләр бүлеп чыга-
рып, алар «тревога» күтәрә, качарга куша яки сакланырга 
өнди, эшчеләрне азык алып кайтырга җибәрә, башка кырмыс-
каларны куркыта. (Ә. Халидов)

353.  6 шар мисал уйлап языгыз: 1) рәт гармониясенә буйсынган; 
2) рәт гармониясенә буйсынмаган сүзләр. Һәр төркемнән берәр сүз белән 
җөмләләр төзегез.

354.  Терәк сүзләрдән файдаланып, кыш турында кечкенә хикәя төзеп 
языгыз.

Т е р ә к  с ү з л ә р: ап-ак кар, кар көртләре, саф һава, бәс 
кунган агачлар, кышкы бәйрәмнәр.
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52 нче бирем

Бирелгән сүзләрнең транскрипциясен языгыз. Алар сингармонизм-
ның кайсы төренә карый? Шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

сөенеч, өченче, болытлы, озын, көзге, очкыч

355. Текстны күчереп языгыз, әйтелеше ирен гармониясенә туры килгән 
сүзләрнең астына сызыгыз.

Сентябрь күптән өмет иткән зур яңалык белән килде. 
Посёлокның үзендә әллә кайчаннан бирле төзелә башлаган 
мәктәп, ниһаять, беренче уку көненә җилпенгән саен, хуш 
ис бөркеп торган нарат такталы ишекләрен ачты. Мәктәп 
янда гына булгач, малайлар бөтенләй рәхәткә чыктылар. 
(К. Кәримов)

356. Төшереп калдырылган хәрефләрнең тиешлесен куеп, сүзләрне өч 
баганага бүлеп языгыз: 1) рәт гармониясенә буйсынган сүзләр; 2) ирен 
гармониясенә буйсынган сүзләр; 3) сингармонизм законына буйсынмаган 
сүзләр.

й..лдыз, а..ыл, ачк..члар, т..рмыш, серт..тмас, ишек-
л..р дән, ялк..нлы, өм..тсез, берь..клы, мен..рләр, д..ньяда, 
..нҗе, б..ртекле, кит..пта, сол.., к..ндезге, сор..й, ..рден, 
к..ймә, ш..фалы, ис..м, ..стәл, г..наһ, бор..лыш, ..чрашу, 
бер..злексез

357. Бирелгән сүзләрнең ирен гармониясенә буйсынган синонимнарын 
языгыз.

самолёт
туктаусыз
шатлык
чап
сагышлы
гайрәтле
куркыныч

барысы
әсир
зур
җитез
ачуланды
элеккеге
аклы-каралы
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358.  Текстны укыгыз, ирен гармониясенә буйсынган сүзләрне язып 
алыгыз һәм транскрипциядә күрсәтегез.

Кошлар теле

Бер малай кошлар телен өйрәнергә теләгән. Ул, иртүк то-
рып, бер зур агач төбенә килеп утырган да кошлар сайравын 
тыңламакчы булган. Агач башына бик күп кош очып кунган. 
Аларга карап, малай:

— Ягез, матур кошлар, сез мине үзегезчә сөйләшергә 
өйрә тегез әле, мин сезгә җим бирермен,— дигән.

Кошчыклар, көлеп, ботактан ботакка сикерешеп чүтел-
дәшә башлаганнар:

— Син башта безгә оя ясап куй, аннан соң сөйләргә өйрә-
тербез,— дигәннәр.

(Ә. Бикчәнтәева)

359.  Әдәби әсәрләрдән ирен гармониясенә буйсынган сүзләре булган 
3—4 җөм лә сайлап языгыз.

360.  Тема буенча иҗади эш башкарыгыз.

53 нче бирем

Модельне укыгыз, нәтиҗә ясап, дәрескә УМ билгеләгез.

         к          г

 [к]   [қ]   [г]    [ғ]

361. Бирелгән сүзләрдә к, г хәрефләре нинди авазларны белдерәләр? Үрнәк 
буенча тикшереп нәтиҗә ясагыз.

Үрнәк: Казан — [қ].
акыл —
уку —
горур —
сагыш —

көндез —
ике —
бергә —
гөл —

капитан — 
диктант —
газета —
гитара —
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362. [к], [г] һәм [қ], [ғ] авазларын әйтеп карагыз. Аларның ясалышында 
аерма сизеләме? Кагыйдә белән танышып әйтегез: бу авазлар ничек атала?

[к], [г] һәм [қ], [ғ] тартыклары ясалышлары буенча бер-
берсеннән нык аерылалар.
[к], [г] — тел арты тартыклары. [г] авазын әйткәндә, 
тел нең арткы өлеше аңкауга якынлаша, [к] авазын әйт-
кән дә, аңкауга тиеп, йомыклык ясый.
[қ], [ғ] — кече тел тартыклары. Алар йомшак аңкау һәм 
кече телнең якынлашулары ([ғ]) яки, бер-берсенә тиеп, 
йомык лык ясаулары ([қ]) тәртибендә барлыкка килә ләр.

363. [к], [г], [қ], [ғ] тартыклары турында белгәннәрне гомумиләштереп, 
модель төзегез.

Исегездә тотыгыз!
1. К һәм г хәрефләрен [қ], [ғ] дип уку өчен, бу авазлар-
дан соң нечкә сузык килсә дә, ул аның калын парын 
бел дергән хәреф белән бирелә. Димәк, ә, ө, ү, и урыны-
на а, о, у, ый языла. 
Мәсәлән: [ғәдәт] — гадәт, [қиммәт] — кыйммәт.
2. [қ], [ғ] авазлары рус телендә юк, шуңа күрә рус 
теленнән кергән сүзләрдә алар булмыйлар.
3. [к], [г] авазлары нечкә әйтелешле татар сүзләрендә 
һәм алынмаларда булалар. 
Мәсәлән: [гөл] — гөл; [көләч] — көләч яки 
[градусник] — градусник.

364. [к], [г], [қ], [ғ] тартыклары булган 8 сүз уйлап языгыз.

365.  Бирелгән сүзләрне дөрес итеп укырга өйрәнегез һәм транскрип-
цияләрен языгыз. 

Үрнәк: кошчык [қошчоқ].
хикмәт, кыек, гадел, караңгы, диңгез, 

гыйб рәт, киоск, магнитофон, үтүк, сәгать, кыя-
фәт, грим, гозер

гозер
гыйбрәт
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366.  [к], [г], [қ], [ғ] авазлары булган сүзләр 
белән 4 җөмлә языгыз.

367.  «Әни кулы нигә йомшак икән?» дигән 
темага шигырь яки хикәя языгыз. [к], [г], [қ], [ғ] 
авазлары кергән сүзләрнең астына сызыгыз.

54 нче бирем

Бирелгән сүзләрне транскрипциядә языгыз һәм, шушы үзенчәлекне 
истә тотып, дәрескә УМ билгеләргә тырышыгыз.

гаҗәп —   кадерле —
игътибар —    тәкъдим —
шөгыль —    мәшәкать —

368. Төшеп калган хәрефләрне куеп языгыз, ни өчен шундый хәрефләр 
куелуны аңлатыгыз.

г..ләм, г..мер, г..лем, к..нәфер, к..дрәт, к..ммәт, г..лим, 
г..йбәт, к..әт, к..ләм, г..мәл, мәг..рә, г..скәр, г..зиз

369. Бирелгән сүзләрдә нечкәлек билгесе куелуны аңлатыгыз, сүзләрнең 
транскрипциясен языгыз.

мәкаль, фигыль, шәфкать, сәгать, тәнкыйть, гарьлек, 
табигать, җәмгыять, Гыйльман, шигырь

370. Сүзләрдә калынлык билгесе куелуны аңлатырга тырышыгыз.

вәгъдә, дәгъва, нигъмәт, шәфәкъ, мәгълүмат, мәгърифәт, 
микъдар, игълан, нәкъ

371. Бирелгән сорауларга җавап рәвешендә һәм түбәндәге белешмәдән  фай-
даланып, [қ], [ғ] авазларының язуда белдерелү үзенчәлекләрен модельдә 
күрсәтегез.

1. Гадәт, каләм ([ғəдəт], [қәләм]) кебек сүзләрдә иҗек 
башындагы к, г хәрефләрен [қ], [ғ] дип уку өчен нишлибез?
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2. [қ], [ғ] авазларына башланган һәм тартыкка тәмам-
ланган иҗекнең нечкәлеген ничек белдерәбез?

3. Иҗек ахырындагы к, г хәрефләрен [қ], [ғ] дип уку өчен 
нишлибез?

Нечкә әйтелешле иҗекләрдәге [қ] һәм [ғ] тартыклары-
ның язуда бирелеше шактый катлаулы. Биредә ике 
очракны истә тотарга кирәк.
1. Иҗек башындагы к, г хәрефләрен [қ], [ғ] дип уку 
өчен, бу тартыклардан соң килүче нечкә [ә], [ө], [ү], [э], 
[и] сузыклары калын сузык хәрефләре а, о, у, ый белән 
биреләләр. Мәсәлән: гадәт, гаҗәп, гыйлем, кадер, куәт, 
кыйммәт (ләкин алар [ғәдәт], [ғәҗәп], [ғилэм], [қәдэр], 
[қүәт], [қиммәт] дип укылырга тиеш).
Иҗек тартыкка тәмамланса, аның нечкәлеге нечкәлек 
билгесе куелып күрсәтелә. Мәсәлән: шигырь, сәгать, 
таби гать ([шиғэр], [сәғәт], [табиғәт] дип укылалар). Бу 
иҗек сүз ахырында булып, сүз төрләнсә, аңа кушым-
ча ларның нечкә төр ләре ялгана. Мәсәлән: кәгазьләр, 
кәгазьдә, кәгазе.
2. Иҗек ахырындагы к, г хәрефләрен [қ], [ғ] дип уку 
өчен, бу хәрефләрдән соң калынлык билгесе куела: 
тәкъ  дим, мәгълүм, игълан, микъдар.
Иҗек сүзне тәмамлап килсә, сүзне төрләндергәндә, аңа 
шулай ук нечкә кушымчалар ялгана. Мәсәлән: шәфәкъ-
не, шә фәкъ тән, шәфәкътә.
Сузыктан гына торган яки сузыктан башланган кушым-
чаларда гына нечкә сузык аваз калын сузык хәрефе 
белән би релә. Мәсә лән: шәфәкъ — шәфәгы, Рәфикъ — 
Рәфигым ([шәфәғэ], [рәфиғэм] дип укылалар).

372.  Мәкальләрне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне 
транскрипциядә языгыз. Нинди кагыйдәләрне искә төшерергә кирәк?

1. Гыйлем — корымас кое. 2. Кәгазь — дәрья, каләм — 
көймә. 3. Белемле кешене кадерләргә онытма! 4. Һәр 
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шигырь язган шагыйрь булмый. 5. Мәгънәсез сүз — тозсыз 
аш. 6. Атаң сүзенә колак сал, мәкаль әйтсә язып ал.

373.  Әдәби әсәрләрдән [қ], [ғ] авазларының язуда төрлечә белдерелгән 
очраклары булган 3—4 җөмлә сайлап языгыз.

374.  [қ], [ғ] авазлары язуда төрлечә белдерелгән сүзләр булган 
3—4 җөмлә уйлап языгыз.

55 нче бирем

хәтер
хатирә

Сүзлек диктанты: төшереп калдырылган хәрефләрне куеп, астына 
сыза барыгыз. Шул хәрефләр белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

..ава, ..әрвакыт, бә..ет, ..әйкәл, ..әл, шә..әр, ..атын-кыз, 
..әтер, да..и, а..ырдан, ..ичкем, ..ата, бә..әс, ..өрмәт, ..әсрәт, 
..өнәр, ..окук, ә..лак, мә..әббәт, мә..абәт, ..алык

375. Түбәндә бирелгән кагыйдә белән танышып, [һ] һәм [х] авазларының 
чагыштырма моделен (авазларның охшашлыгын һәм аермасын күрсәтеп) 
төзегез.

[х] һәм [һ] авазлары әйтелешләре буенча охшаш. Алар 
икесе дә — саңгырау, өрелмәле тартыклар.
Бу авазлар бер-берсеннән ясалышлары белән аерыла.
[х] тартыгы кече телнең йомшак аңкауга хәрәкәте 
ярдәмендә ясала, шуңа күрә аны кече тел авазы 
диләр.
[һ] — йоткылык тартыгы, ул йоткылык стеналарының 
бер-берсенә якын килеп кысылуы нәтиҗәсендә барлык-
ка килә.
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376. Тиешле хәрефләрне өстәп, мәкальләрне күчереп языгыз, мәгънәләрен 
аңлатыгыз.

1. Гафу үтенүгә караганда, гаебең булмау я..шы. 2. Күп 
сөйләгән авыз — бә..етсезлек капкасы. 3. Тугры дус — җанлы 
..әзинә. 4. ..әр ялтыраган алтын түгел. 5. Гый лем — нур, на-
данлык — ..ур. 6. Җәү..әр җирдә ятмас.

377. [х] һәм [һ] авазлары кергән сүзләр белән 2—3 җөмлә уйлап языгыз.

378.  Төшеп калган сүзләрне өстәп, җөмләләрне күчереп языгыз. Бу 
сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын исегездә калдырыгыз.

1. ... читендәге бер кечкенә урманда кызыклы сукмак 
таптым. (И. Гайфуллин) 2. Әни ... да үзенең яраткан уры-
нында, мич буендагы озын эскәмиядә утыра. 3. Көчемнән 
килсә, мин шушы кулларга ... куяр идем. (Р.   Фәизов) 4. Язу-
чы безнең  каршыда Ватан сугышының  бөтен кайгы-... җиңү 
шатлыгын, сагыну ... бергә туплаган зур бер ... , кешелек 
кайгысы белән генә яшәүче акыл иясенә әйләнде дә куйды. 
(М. Мәһдиев) 5. Гата Камский кечкенәдән ... белән чын-
чынлап мавыгып киткән. (Н. Нуруллова)

Файдалану өчен сүзләр: шахмат, шәһәр, хисләрен, 
һәйкәл, һаман, хәсрәтен, шәхескә.

379.  Составында [х] һәм [һ] авазлары булган сүзләр белән 2—3 табыш-
мак сайлап языгыз.

380.  Темага туры китереп, кроссворд төзегез.

56 нчы бирем

Нокталар урынына нинди хәрефләр куеп язар идегез? Шуның белән 
бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

я..гыр, ..арат, суга.., я..гын, а..лы

381. [н], [ң] авазларының охшаш һәм аермалы якларын әйтегез.
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382. [н], [ң] авазларының охшашлыгы һәм аермасы күрсәтелгән модель 
төзегез.

[н] һәм [ң] тартыкларының да уртак һәм аермалы якла-
ры бар. Алар икесе дә — яңгырау, йомык, борын тартык-
лары.
Ләкин [н] — тел-теш тартыгы, ул тел өстенең алгы өле-
ше теш казналыгына тиеп ясала.
[ң] — кече тел тартыгы, ул кече телнең йомшак аңкауга 
хәрәкәте белән барлыкка килә. [ң] тартыгы сүз башын-
да килә алмый.

383. Сүзлек диктанты. Бирелгән сүзләрне, тиешле хәрефләрен куеп, ике 
баганага аерып языгыз.

..амус, та.. , зин..әтле, ә..и, бердә..бер, хаты..-кыз, мо..-
 лы, я..гыр, зә..гәр, файдала.. , ди..гез, уя.. , со..гы, урма.. , 
ки..әт, юрга.. , тә..кә, өр-я..а, ты..ыч, туза.. , сте..а, ты..ла, 
кү..ел, ми..ут

384. 383 нче күнегүдә кулланылган сүзләрнең берничәсе белән җөмләләр 
уйлап языгыз.

385.  Мәзәкне күчереп языгыз, мәгънәсен аңлатыгыз. [н] авазы кер-
гән сүзләрнең астына бер сызык, [ң] авазы булган сүзләрнең астына дул-
кынлы сызык сызыгыз.

Кем кадерлерәк?

Күпне белергә тырышкан бер шәкерт үзенең укытучысы-
на сорау бирә:

— Әйтегезче, зинһар, кешеләргә кем кадерлерәк — күп 
сөйләүчеләрме, әллә аз сүзлеләрме?

Укытучы болай җавап бирә:
— Сазлыкта бакалар иртәдән алып кичкә кадәр кычкы-

ралар. Ләкин аларга беркем дә игътибар итми. Әтәч исә таң 
алдыннан гына кычкыра, әмма кешеләр аны тыңлыйлар: 
бөтенесе йокыдан тора да эшкә ашыга.
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386.  [н] һәм [ң] авазлары кергән 10 ар сүздән торган сүзлекчә төзегез, 
әйтелеш һәм язылышларын исегездә калдырыгыз.

387.  Реклама рәвешендә «Мәктәбем» дигән шигырь языгыз, [н], [ң] 
авазлары булган сүзләрнең астына сызыгыз.

57 нче бирем

Бирелгән сүзләрдә калын хәрефләр нинди аваз белдерәләр? Шул 
авазлар белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

ватык —
ваза —

тавыш —
виноград —

388. [w] һәм [в] тартыклары арасындагы охшашлык һәм аермаларны 
әйтегез.

389. Модельне укыгыз, бер-берегезгә әйтеп карагыз.

                        [w]          яңгырау тартыклар           [в]

 — ирен-ирен тартыгы; — ирен-теш тартыгы;
 — парсыз; — парлы;
 — татар теленең  үз — алынма сүзләрдә
              сүзләрендә була.      була.

390. Сүзләрне 2 баганага урнаштырып языгыз: 1) [w] авазы кергән сүзләр; 
2) [в] авазы булган сүзләр.

вагон, Ватан, һәрвакыт, август, авыз, диван, авыру, ви-
рус, ветеран, кавын, завод, авыл, элеватор, аваз, җавап, 
чикләвек, бавырсак, витрина, витамин, вак, вермишель, ван-
на, вәгъдә, вулкан, вакыйга

391. [х], [һ], [н], [ң], [w], [в] тартыклары кергән 2 шәр сүз уйлап 
языгыз.
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392.  Төшереп калдырылган хәрефләрнең тиешлесен куеп, мәкальләрне 
күчереп языгыз. Бу сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын исегездә калды-
рыгыз.

1. Асыл кеше алтын дип үлмәс, ..алкым дип үләр. 2. Мә-
зәк — кү..ел ачкычы, табышмак — зи..ен ачкычы. 3. ..а -
танга ..езмәт — үзе..ә ..езмәт. 4. Ир-егетне.. юлдашы — тә..
әккәллек. 5. ..акыт — акча, кадере.. белмәсә.. кача. 6. ..ы-
я..әтче кеше куркак булыр. 7. ..әерсез бала ..әерче булыр.

393.  [х], [һ], [н], [ң], [w], [в] тартыклары кергән сүзләр булган 5—6 
мә каль сайлап языгыз.

394.  «Шәфкатьле булу авырмы?» дигән темага шигырь яки кечкенә 
хикәя языгыз, [х], [һ], [н], [ң], [w], [в] тартыклары кергән сүзләрнең асты-
на сызыгыз.

58 нче бирем

«Эш кәгазьләре» дигән төшенчә сезгә танышмы? Аның безнең дәрес 
белән нинди бәйләнеше булырга мөмкин? Мәкалә — эш кәгазьләренең 
берсе. Шул турыда фикерләшеп, дәрескә УМ билгеләгез.

395. Түбәндәге белешмәне укып, мәкалә турында ниләр белдегез? Билге-
ләмәне язып куегыз.

Белемле кеше эш кәгазьләре язу тәртибен яхшы бе лергә 
тиеш. Алар көндәлек тормышта бик кирәк. Эш кәгазь-
ләренең үзләренә генә хас үзенчәлекләре бар: җөмлә ләр 
төгәл эчтәлекле, кыска, аңлаешлы булырга тиеш. 5 нче 
сыйныфта без мәкалә, хат, белешмә язарга өйрәнербез.
Мәкалә — вакытлы матбугатка (газета, журнал һ.  б.) 
көн дәлек вакыйгалар, эш-гамәлләр турында язылган 
хәбәр.
Мәкаләне төрле темаларга язарга мөмкин, чөнки тормы-
шыбызда төрле хәлләр, вакыйгалар бик күп булып тора. 
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Мәсәлән, мәктәптә узган кызыклы кичәләр, күренекле 
кешеләр, сугыш һәм хезмәт ветераннары белән очрашу-
лар, спорт ярышлары турында, яраткан шөгылең, үзең 
укыган китап, караган кинофильм һәм башкалар турын-
да язарга мөмкин. Мәкалә кызыклы булырга, яңалык 
әйтергә, нәрсәгәдер өндәргә, өйрәтергә дә тиеш.

396.  Балалар өчен татар телендә чыга торган газета-журналларның 
исем нәрен языгыз.

мәкаль
мәкалә

397.  «Сабантуй», «Көмеш кыңгырау» газеталарыннан мәкаләләрне каран-
даш белән билгеләгез, берсен укып, анда нәрсә турында сүз баруын әйте гез.

398.  Үзегез сайлаган бер темага мәкалә языгыз.

59 нчы бирем

Транскрипциядә бирелгән сүзләрне укыгыз. Астына сызылган аваз-
ларның әйтелешенә игътибар итегез. Алар нәрсә тәэсирендә төрлечә яңгы-
рыйлар? Бу күренешнең сәбәбен ачыклап, дәрескә УМ билгеләргә тыры-
шыгыз.

[ана], [әни], [қар], [күңэл], [сары], [сөт]

399. Сүзләрне укыгыз. Аларда кайсы авазлар ачык әйтелешләрен югалт-
кан? Ни өчен? Сүзләрне күчереп языгыз, басымын билгеләгез, ачык ише-
тел мәгән авазларны белдергән хәрефләрнең астына сызыгыз. Бу күре-
нешнең ничек аталуын түбәндәге белешмәдән табып әйтегез.

яшерен, күңелем, онытылыр, ишетелми, исеме, гомерем, 
рәсеме, тезелеп, сузылып

Кайбер очракларда басымсыз сузык авазлар сөйләм 
органнарының мускул киеренкелеге кимү нәтиҗәсендә 
кыскаралар, ачык әйтелешләрен югалталар. Бу күренеш 
сузыкларның кыскаруы (редукция) дип атала.
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Татар теленең үз сүзләрендә басымсыз тар әйтелешле 
[ы], [э] авазлары кыскара. Мәсәлән: кыры`к, тавышы`м, 
күңеле`ң.
Рус теленнән һәм рус теле аша башка телләрдән кергән 
алынма сүзләрдә басымсыз киң әйтелешле [о–] сузыгы 
рус телендәгечә кыскартылып — басымлы иҗек алдын-
нан [а] авазына, ә басымлы иҗектән соң [ы] авазына 
охша тып әйтелә. Мәсәлән: дире`ктор — [дирэ–ктыр], 
помидо`р — [памидо–р].

400. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Тартык авазлары сузыкларга ка-
лын лыкта-нечкәлектә җайлашкан сүзләрне ике төркемгә аерып языгыз. 
Бу күренешнең ничек аталуын түбәндәге кагыйдәдән табыгыз.

Әтинең киң җилкәсендә
Алмаш-тилмәш утырдык.
Энем әйтә: «Син, әтием,
Йөри торган урындык!»
                         (Л. Лерон)

Татар сүзләрендә сузыкларның калынлыгы-нечкәлеге 
тартыкларның калынлыгына-нечкәлегенә тәэсир итә. 
Шу лай итеп, авазлар әйтелешләре ягыннан үзара җай-
ла шалар. Бу күренеш җайлашу (аккомодация) дип ата-
ла. Мәсәлән, кул һәм күл сүзләрендә тартык авазлар 
сузыклар йогынтысында беренче сүздә калын, ә икен-
чесендә нечкә әйтеләләр.

401. Дәрестә өйрәнгәннәргә таянып, модельне тутырып бетерегез, исегездә 
калдырырга тырышыгыз.

Аваз үзгәрешләре

   редукция   аккомодация

           ?     ?
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402. Редукция һәм аккомодация күренешләренә 3 әр мисал уйлап языгыз.

403.  Җөмләләрне күчереп языгыз, редукция күренеше күзәтелгән 
сүзләрнең астына сызыгыз, сүз басымын билгеләгез.

1. Әбием оныкларының барысын да бертигез ярата. 
2.   Безнең төп бурычыбыз — тырышып уку. 3. Танылган ша-
гыйребез Габдулла Тукай бөтен гомерен халкыбызга хезмәт 
итүгә багышлаган. 4. Укытучылар көнендә без Рәмзия Габ-
дулловнаны сыйныфташыбыз Алмаз язган җырны башкарып 
котладык.

404.  Аккомодация күренешенә мисалларны дәвам итегез.

бул — бүл; җай — җәй; ачы — әче; ...

405.  «Сеңлемә» дигән шигырь языгыз, аваз үзгәреше булган сүзләрнең 
астына сызыгыз.

60 нчы бирем

Модельне укыгыз, аваз үзгәрешләренең кайсылары сезгә әле таныш 
түгел? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

   басымсыз
 редукция  сузыкларның
   кыскаруы

 аккомодация  җайлашу

 ассимиляция  ?

 диссимиляция  ?

 чиратлашу  ?

Аваз
үзгәрешләре
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406. Бирелгән сүзләрдә кайсы тартык аваз кайсысына тәэсир итә? Сүз ләр-
нең транскрипциясен язып нәтиҗә ясагыз. Кагыйдәгә таянып, бу күре-
нешкә исем бирегез. Авазларның бер-берсенә тәэсир итү юнәлешен ук 
белән күрсәтегез.

Үрнәк: урамнар — [урамнар].

кояшта, болында, урманнан, өйдән, әнкәй, унбиш, бү ген-
ге, кагынган

Сүздә янәшә килүче тартык авазлар, үзара тәэсир 
итешеп, ике охшаш булмаган аваздан бертөрле яки 
охшаш авазлар формалаша. Бу күренеш охшашлану 
(ассимиляция) дип атала.

Юнәлеше буенча охшашлану ике төрле була. Алдагы 
авазның үзеннән соң килгәненә йогынты ясавы уңай 
охшашлану дип атала. Мәсәлән, якташ сүзендә саңгырау 
тартыкка тәмамланган сүз саңгырау тартыктан башлан-
ган кушымча ала. Ә авылдаш сүзендә яңгырау тартык-
ка тәмамланган сүзгә яңгырау тартыктан башланган 
кушымча ялганган.
Кире охшашлану булганда, арттан килгән аваз үзеннән 
алда килгән авазга йогынты ясый. Бу бигрәк тә [к], [г], 
[қ], [ғ], [б] авазлары алдыннан килгәндә, [н] авазының 
үзгәрешендә ачык күренә. Мондый очракларда [н] авазы 
[ң] яки [м] булып әйтелә. Мәсәлән, киеренке, көнбагыш 
сүзләре [кийэрэңкэ], [көмбағыш] дип әйтеләләр.

407. Кагыйдәләрне укып, диссимиляция һәм чиратлашу күренешләрен 
аңлатыгыз, 60 нчы биремдәге модельне тутырып бетерегез.

Тартыклар бер-берсенә тәэсир итеп охшашсызланыр-
га да мөмкин. Бу күренеш охшашсызлану (диссими-
ляция) дип атала.

>
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Охшашсызлану җирле сөйләшләрдә (диалектларда) һәм 
җанлы сөйләмдә генә күзәтелә. Мәсәлән, коридор уры-
нына [калидор], секретарь урынына [секлетарь] дип 
әйтүләр очрый. 
Тартыклар сөйләмдә еш кына чиратлашалар. Чиратла-
шу күренешенең ике очрагы бар.
1. Сүз ахырында саңгырау [п], [қ], [к] тартыклары, 
сүзгә сузыктан башланган кушымчалар һәм -рак / -рәк 
кушымчалары ялганганда, яңгырау парлары белән 
чират лашалар. Мәсәлән: тап — табам, ук — угы, 
кирәк — кирәгрәк, сак — саграк.
2. Сүз ахырында яңгырау тартыклар саңгырау парла-
ры белән чиратлашалар. Мәсәлән, состав, завод, гараж 
[сас таф], [завот], [гараш] дип әйтеләләр.

408. Беренче төркемдәге сүзләргә сузыктан башланган кушымчалар, 
ә икенче төркемдәгеләренә -рак/-рәк кушымчалары ялгап языгыз, 
үзгәреш кичергән авазларның астына сызыгыз, бу күренешнең ничек ата-
луын әйтегез.

Үрнәк: сип-ә — сибә, үтүк-е — үтүге, кабак-ым — каба-
гым; кызык-рак — кызыграк, күп-рәк — күбрәк.

1) кадак, тек, туп, сап, күлмәк, чүп, җавап, тартык, ки-
тап, көрәк, яп;

2) ак, шәп, ерак, элек, кирәк, көлеп, вак, зирәк, пычрак

409. Бирелгән сүзләрнең транскрипциясен языгыз, чиратлашкан авазлар-
ның астына сызыгыз.

флаг, теплоход, багаж, доход, экипаж, биолог, авангард, 
водород, клуб, виноград

410.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Аваз үзгәрешләре күзәтелгән сүз-
ләрнең астына сызыгыз, җәяләр эчендә аваз үзгәрешенең төрен күрсәтә 
барыгыз.

Үрнәк: Фоторәсемнәрнең берсендә алты-җиде яшьлек 
кызчык сурәтләнгән иде. (кире охшашлану)
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1. Кәбир, онытылып, кулларын җәйде һәм, туган авы-
лына карап, иркен сулады. (А. Хәлим) 2. Малайны тагын да 
ныграк курку биләде. (Л. Ихсанова) 3. Вакыт әле иртә бул-
гандыр — клуб ачылмаган иде. (Н. Фәттах) 4. Иртәнге мул 
чыктан урман сукмагы төтенләп, буланып тора. (М. Хәсәнов)

411.  Рәсемдә нәрсәләр сурәтләнгән? Рәсемнәрдән файдаланып, авазлар 
үзгәрү күренешенә мисаллар языгыз.

412.  Тема буенча иҗади эш башкарыгыз.

61 нче бирем

Төшереп калдырылган хәрефләрне куеп, сүзләрне күчереп 
языгыз. Шулар белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

..лмай, щ..тка, ..лдаш, ..балак

413. Бирелгән сүзләрдә е, ё, ю, я хәрефләре нинди аваз белдерәләр? Үрнәк-
тәгечә язып эшләгез.

Үрнәк: яшь — [й] + [ә], келәм — [э].
белем, ел, егет; шахтёр, клеёнка; люстра, юл, юкә; сен-

тябрь, ялган, янәшә
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414. Белгәннәрне гомумиләштереп һәм түбәндәге белешмәдән дә файдала-
нып, е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы турында модель төзегез.

Е, ё, ю, я хәрефләре берничә авазга билге булып 
йөриләр.
Е хәрефе түбәндәге авазларны белдерә:
1) тар әйтелешле [э] һәм киң әйтелешле [ э–] авазларын: 
серле — [сэрлэ], келәм — [кэләм]; тема — [тэ–ма], 
кедр — [кэ–дыр];
2) [й] + [э] һәм [й] + [ э–] аваз кушылмаларын: биеп — 
[бийэп], ефәк [йэфәк]; Европа — [йэ–вро–па], премьер — 
[прэ–мйэ–р]; 
3) [й] + [ы] кушылмасын: ерак — [йырақ], елмай — 
[йылмай].
Ё хәрефе татар телендә бик аз санлы алынма сүзләрдә 
генә кулланыла. Ул нечкә тартыктан соң [о–]: слёт — 
[сл’о–т], вертолёт — [вэ–ртал’о–т] һәм [й] + [о–] авазын 
белдерә: клеёнка — [клэ–йо–нка], заём — [зайо–м].
Ю, я хәрефләре түбәндәге авазларны белдерәләр:
1) рус алынмаларындагы нечкә тартыктан соң килгән 
[у], [а] авазларын: люстра — [л’устра], сентябрь — 
[сэ–нт’абр’];
2) [й] + [у] һәм [й] + [ү] аваз кушылмаларын: юл — 
[йул], юкә — [йүкә];
[й] + [а] һәм [й] + [ә] аваз кушылмаларын: ял — [йал], 
яшь — [йәш].

415. Текстны укыгыз. Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне аерып языгыз. 
Алар нинди авазларны белдерәләр?

Джонны гафу итәргәме?
— Нишләп болай дәрескә соңардың әле син, Джон?
— Мин муенымны һәм колакларымны юган идем. Ләкин, 

гафу итегез, бу хатамны киләчәктә беркайчан да кабатламам. 
(Мәзәк)
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416. Схемаларга туры килгән берәр мисал языгыз.

                   е ю

     [э]      [й] + [э]      [й] + [ы] [у]     [й] + [у]    [й] + [ү]

 я

                             [а]      [й] + [а]      [й] + [ә]

417.  Бирелгән сүзләрдә е, ё, ю, я хәрефләре берничә аваз белдерәләр. 
Бер һәм ике аваз белдерүләреннән чыгып, сүзләрне ике төркемгә аерып 
языгыз.

юлдаш, ефәк, мәдәният, сагаю, уен, 
салют, оят, декабрь, слёт, паёк, темп, 
яңгыр, суфлёр, сер, ерганак, юмарт, ке-
реш, орфоэпия, баян, брошюра, кием

418.  Ике аваз белдерә торган сузык аваз хәрефләре кергән сүзләре 
булган 3—4 мәкаль сайлап языгыз.

419.  «Кышкы урман» темасына мәгънә ягыннан бәйләнгән 5—6 җөмлә 
уйлап языгыз, ике аваз белдерә торган хәрефләрнең астына сызыгыз.

62 нче бирем

Бирелгән сүзләрнең төшеп калган хәрефләрен куеп языгыз һәм 
дәрескә УМ билгеләгез.

сәгат.. , ал..япкыч, пал..то, мәг..нә

ь һәм ъ хәрефләре нечкәлек, калынлык һәм аеру билге-
се буларак кына кулланыла.

брошюра
мәдәният
суфлёр
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Нечкәлек билгесе буларак:
1. ь рус теленнән кергән сүзләрдә кулланыла. Ул алар-
да үзеннән алда килгән тартыкның нечкә әйтелешен 
белдерә. Мәсәлән: альбом, декабрь.
2. Калын итеп укылуы мөмкин булган иҗекләрнең нечкә 
әйтелешен тәэмин итә. Мәсәлән: ятьмә, табигать.
Калынлык билгесе буларак:
1. ъ үзеннән алда килгән к һәм г хәрефләренең кече тел 
тартыклары [қ], [ғ] ны белдерүләрен күрсәтә. Мәсәлән: 
дикъкать, вәгъдә, игътибар.
ъ, ь хәрефләре, е, ю, я алдыннан килгәндә, аеру билге-
се вазифасын үтиләр. Алар е, ю, я хәрефләрен алардан 
алда килгән тартыклардан аерып укырга кирәклекне 
бел дерәләр. Мәсәлән: алъяпкыч, бишьеллык, берьюлы. 
Ми сал ларга игътибар итегез: калын иҗектән соң ъ, 
нечкә иҗектән соң ь хәрефе языла.

420. Югарыда бирелгән кагыйдәләргә таянып, ъ һәм ь хәрефләренең кул-
ланылу үзенчәлекләрен модельдә күрсәтегез.

421. Бирелгән сүзләрне дөрес итеп укыгыз, кайсы кагыйдәгә туры килүен-
нән чыгып, аларны таблицага урнаштырыгыз.

мәгънә, тәкъдир, ямьле, альбом, игътибар, дөнья, та-
бигать, кулъязма, фонарь, сәгать, физкультура, шагыйрь, 
тәкъдим, апрель, нефть, медаль, ашъяулык, берьюлы, 
Мәрьям, шөгыль, бишьеллык, аръяк

ь ъ

үзеннән
ал да тор-
ган тар- 
тык ларны 
нечкәр тә
...

калын
укы лырга
мөмкин бул-
ган иҗекне 
нечкәртә
...

аеру
билгесе

...

[қ], [ғ] дип
укылышын 
белдерә

...

аеру
билгесе

...
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422. Күп нокталар урынына тиешле очракларда ь яки ъ хәрефләрен куеп 
яки куймыйча, кеше исемнәрен дәфтәрләрегезгә языгыз һәм аларның 
язылышларын аңлатыгыз.

Айгөл.. , Мәг..фүрә, Камил.. , Ил..сөяр, Гөл..нара, Ша-
мил.. , Тәлгат.. , Гөл..наз, Тәг..зим, Ил..гиз, Әк..лимә, Гыйл..-
 ман, Сәг..дия, Гамил.. , Фаик.. , Фаил.. , Фән..нур, Равил.. , 
Ал..берт, Мәг..сүм, Ил..нур, Эл..вира, Сәгыйт.. , Ал..бина, 
Рамил.. 

423.  Текстны күчереп языгыз, ь һәм ъ хәрефләре кергән сүзләрнең 
астына сызыгыз, аларның куелышын аңлатыгыз.

Тирә-юнь ак чәчәкләргә күмелгән май аенда без Пермь 
шәһәренә күчеп килдек. Өч бүлмәле квартираның тәрәзәсе 
көньякка караган бер бүлмәсе минеке булды. Шәһәре 
искитәрлек матур булмаса да, монда килүебезгә мин бик шат. 
Бүлмәмне бик ошаттым. Тәрәзәмнән Кама елгасы күренә. 
Елга өстендәге юка гына томан, томан аша күкселләнеп 
күренгән елга аръягындагы калкулыклар күңелне әллә кая 
еракларга чакыра.

Текстны дәвам итеп языгыз.

424.  ь, ъ хәрефләре кергән сүзләре булган 5 мәкаль сайлап языгыз, 
ь, ъ хәрефләренең язылышын аңлатыгыз.

425.  ь, ъ хәрефләре кергән сүзләр кулланып, «Кышның яме нәрсәдә?» 
дигән иҗади эш башкарыгыз. ь, ъ хәрефләренең вазифасын аңлатыгыз.

426. Күрмә диктант. Төшереп калдырылган хәрефләрне куеп, сүзләрне 
дәфтәрләрегезгә күчереп языгыз.

яш.. , фигыл.. , шәфәк.. , мәкал.. , вәг..дә, пул..с, мәг..-
 лү мат, кәгаз.. , яш..келт, ал..манах, ад..ютант, дик..кат.. , 
гам..сез, тәг..лимат, яш..тәш, юн..ләп, Ил..яс, Гыйл..фан, 
шәфкат..
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63 нче бирем

Модельдәге сорау билгеләре урынына тел белеме бүлекләренең тиеш-
ле исемнәрен языгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

  ? ? ?

сөйләм сүзләрнең сүзләрнең
авазларын дөрес әйтелешен дөрес язылышын
өйрәнә өйрәнә өйрәнә

427. Сүзләрне үрнәктәгечә тикшерегез.

Үрнәк: Табигать — (табиғәт), 8 хәреф, 7 аваз; [а], [и], 
[ә] — сузык авазлар, [m], [б], [ғ], [m] — тартык авазлар.

комлы, икмәк, бөртек, гастроль, яшьлек, пароход, аръяк, 
борынгы

428. Сүзләрне, сингармонизмның ике төренә, ягъни рәт һәм ирен гармо-
ния сенә буйсынуыннан чыгып, ике төркемгә бүлеп языгыз.

өстәл, чыршы, өстен, яуды, борылыш, сөйләшү, гомер, 
имәнлек, мәгънәле, озын, карлы, очыш, гадел, дарулар, 
үскән, җомга, өзек, хәсрәт, борынгы, йөзек, балдак

429. Җөмләләрне күчереп языгыз, сингармонизм законына буйсынмаган 
сүзләрнең астына сызыгыз.

1. Лимон агачы күләгәгә чыдам, дымга таләпчән. (Г. На-
сыйров) 2. Аңлашу һәрвакыт куаныч тудыра. Без ихлас куа-
набыз. (М. Юныс)

3. Таң ата да, кояш чыга,
Кояшны сәламли көн.

4. Тел ачкычы, иман биргән
Сөекле туган телем! (Г. Садә)

5. Тик машина шофёры гына авыз эченнән сөйләнеп 
куйды. (Ф. Хөсни)
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430. Дөрес җавапны билгеләгез.

1. Татар телендә сузык авазлар саны:
а) 12  ә) 10
2. Татар телендә тартык авазлар саны:
а) 30  ә) 28
3. Кайсы рәттәге авазларның барысы да яңгырау?
а) [б], [к], [һ], [с], [w], [,], [д], [ж]
ә) [в], [ғ], [з], [җ], [р], [м] 
б) [з], [н], [ң], [щ], [ц], [,]
4. Йоткылык авазын билгеләгез:
а) [һ]   ә) [х]
5. Унбер сүзендә нинди аваз үзгәреше күзә телә?
а) җайлашу (аккомодация)
ә) уңай охшашлану (уңай ассимиляция)
б) кире охшашлану (кире ассимиляция)

431.  Төшереп калдырылган хәрефләрне өстәп, җөмләләрне күчереп 
языгыз.

1. Көннәрдән бер көнне д..ньяга үсемлекләр, ..айваннар 
яралганнар. (Н. Исәнбәт) 2. ..әр эшнең башы икмәккә бәйле. 
(Г. Насыйров) 3. Август а..ырларында җәйге шат урман көзге 
мо..сулык белән очраша. (Р. Төхфәтуллин) 4. ..ава ..ссе дә, 
салкын да түгел. (Б. Сөләйман) 5. Үрдәк белән мәче күл 
ярында, ..ыйнак кына й..рт салып, матур гына көн итәләр 
икән. (Р. Хафизова)

6. Әйтче, ..илкәй, й..ргән ..ире..дә
Күрмәде..ме ми..ем улымны?  (М. Җәлил)

432.  Ассимиляциянең уңай һәм кире төрләренә 5 әр мисал уйлап 
языгыз.

433.  Фонетика, орфоэпия һәм орфография бүлекләрен кабатлау өчен, 
6—7 сораудан торган тест әзерләгез.



126

64 нче бирем

«Сүзгә фонетик анализ» төшенчәсе сезгә танышмы? Шуның белән 
бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

434. Кадер, борыч, яшь сүзләренә фонетик анализ ясагыз.

Фонетик анализ тәртибе
1. Сүзне транскрипциядә иҗекләргә бүлү, басымын 
билгеләү, хәреф һәм авазлар санын язу.
2. Сүзнең хәрефләрен баганалап язу, янәшәдә алар бел-
дер гән авазларны күрсәтү.
3. Һәр авазга характеристика.
4. Сүзнең сингармонизм законына буйсыну-буйсынмавын 
искәртү.
5. Әйтелеш белән язылыш арасындагы аерма булу-
булмауны билгеләү.
Үрнәк: Елга — [йыл-ға`], 4 хәреф, 5 аваз.

Е
     [й] — яңгырау, парсыз, тел уртасы тартыгы.

[ы] — иренләшмәгән, парлы, басымсыз, урта күтә-
ре лешле арткы рәт сузыгы.

л — [л] — яңгырау, парсыз, тел-теш тартыгы.
г — [ғ] — яңгырау, парлы, кече тел тартыгы.
а — [а] — иренләшмәгән, парлы, басымлы, түбән күтә-
ре лешле арткы рәт сузыгы.
Сүз сингармонизм законына буйсына.
Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: сүз башын-
да е хәрефе ике аваз кушылмасын — [йы] ны һәм г 
хәрефе калын әйтелешле [ғ] авазын белдерә.

435. Бирелгән сүзләрне хәреф һәм авазларга таркатып языгыз, һәр сүздәге 
аваз һәм хәреф составын чагыштырыгыз.

Үрнәк: Галәм — г, а, л, ә, м; [ғ], [ә], [л], [ә], [м] — 5 хә-
реф, 5 аваз.

көлке, ватык, болытлы, гомер, багаж, автобус, әдәбият
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436. Текстны күчереп языгыз, аваз һәм хәреф саннары туры килмәгән 
сүзләрнең астына сызыгыз.

Нәрсә ул вак-төяк?

Улы мәктәптән кайтуга, атасы аңардан:
— Яле, Фәрит, мәктәптән ниләр алып кайттың? — дип 

сораган.
Малай, кулын селтәп:
— Әй, җыен вак-төяк. Син үзең, ир-егет вак-төяк турын-

да сөйләшеп тә тормый, дисең бит... (Мәзәк)

437.  Сүзләргә фонетик анализ ясагыз.

дөнья, һава

438.  Әйтелеш һәм язылышлары аеруча игътибар таләп иткән 15—20 
сүздән торган сүзлекчә төзегез, бер сүзгә фонетик анализ ясагыз.

439.  Рәсемгә карап, тасвирлау тексты языгыз һәм бер сүзгә фонетик 
анализ ясагыз.
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ
ҺӘМ СӨЙЛӘМ КУЛЬТУРАСЫ

65 нче бирем

Түбәндәге билгеләмә белән танышып, сүзләрне өйрәнә торган бүлек-
нең исемен ачыклагыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Билгеле бер телдәге сүзләр һәм әйтелмәләр җыелма-
сын шул телнең лексикасы дип атыйлар (грекча 
lexikos — сүз).
Телнең лексикасын лексикология өйрәнә.

440. Культуралы сөйләм төшенчәсен үзегез аңлаганча әйтегез. Аннары, 
белешмәне укып, үз җавабыгыз белән чагыштырыгыз.

Татар әдәби теленең сүзлек хәзинәсе гаять бай. Туган 
телебез байлыгыннан, шул исәптән аның сүзлек хәзи-
нәсеннән тулы һәм дөрес файдалана белү — һәркай-
сы бызның изге бурычы. Туган телдә дөрес сөйләү һәм 
дөрес язу, фикерне ачык һәм төгәл итеп белдерә алу, 
ягъни туган тел культурасы кешенең гомуми культура-
сының иң әһәмиятле бер өлешен тәшкил итә.

441. Сөйләм культурасы турында модельне тутырып бетерегез.

                Сөйләм культурасы

— туган телдә дөрес сөйләү һәм язу;
— ...
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442. Бирелгән авазлар төркеменең кайсыларын сүз дияргә мөмкин? Ни 
өчен? Фикерегезне дәлилләгез. 

[акусы], [бала], [бабу], [чийә], [ипи]

Безнең сөйләмебез сүзләрдән тора. Сүз бер генә аваздан 
да (и, у, ә), берничә аваздан да (әни, йөрәк) торырга мөм-
кин. Әмма теләсә нинди аваз яки авазлар төркеме сүз 
була алмый. Ул мәгънә белдерергә тиеш.
Сүз — телнең бербөтен һәм төп элементы. Сүзләрдән 
сүз тезмәләр, ә сүзтезмәләрдән җөмләләр төзелә. Җөм лә-
ләр ярдәмендә кешеләр үзара аңлашалар, аралашалар, 
ягъни сөйләм туа. 
Сүзләрнең мәгънәләре аңлатмалы сүзлекләрдә бирелә, 
таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен шулардан ка-
рап белергә мөмкин.

443. Бирелгән сүзләрнең мәгънәләрен аңлатыгыз, таныш булмаган сүзләр-
нең мәгънәләрен аңлатмалы сүзлекләрдән карагыз.

Үрнәк: Бабай — әтинең яки әнинең әтисе.
бабай, баз, табышмак, режиссёр, җыр

444.  Мисалларны күчереп языгыз. Иләк, ис, йөз сүзләренең мәгънә-
ләрен телдән аңлатыгыз.

1) вак иләк, иләк аша үткәрү, иләк белән су ташу
2) хуш ис, исе бетте, ис керә, ис тиде, исе дә калмады, 

исендә тотучан, искә төшерү
3) йөзе саргаю, дөнья йөзе, нурлы йөз, йөзне яшәгән карт, 

йөздән бер өлеш, йөз процентлы

445.  Сүзләр һәм аларның мәгънәләренә кагылышлы табышмаклар уй-
лап языгыз.

Үрн әк: Кызлар исеме, «матур» сүзенең синонимы. 
(Гүзәл)
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446.  Шигырьне дәвам итеп языгыз.

Сүзләр бик күп, әмма һәрберсенең
Үз урыны, үз бурычы җирдә...

66 нчы бирем

Бирелгән мисаллар белән танышыгыз, алар арасындагы аерманы 
билгеләп, дәрескә УМ куегыз.

полисемия

1. Җөмлә

тәмамланган интонация белән әйтелеп,
уй-фикерне хәбәр итә торган сүзләр тезмәсе

2. Тел

тәм тою, тәм сизү, 
чәйнәү-күшәүгә
булышу органы

кешеләргә үзара аңлашу 
өчен хезмәт итүче
сүзләр һәм грамматик
чаралар системасы 

уксыман очлы 
деталь
(сәгать теле)

447. Түбәндәге кагыйдәләрне укыгыз, гомумиләштереп, модельдә күрсә-
тегез һәм мисаллар китерегез.

Телнең сүзлек составындагы кайбер сүзләр бер генә 
мәгънәне аңлата. Мондый сүзләрне бер мәгънәле сүзләр 
дип йөртәләр. 
Кайбер сүзләр исә, сөйләмнең эчтәлегенә карап, берничә 
мәгънәдә йөри. Боларын күп мәгънәле сүзләр дип атый-
лар.
Дөньядагы барлык телләргә дә сүзләрнең күп мәгънә-
ле леге, ягъни полисемия күренеше хас. Полисемиянең 
үзәгендә бер төп сүз торырга тиеш.
Күп мәгънәле сүзләрнең мәгънә төсмерләре күп булса 
да, алар арасында мәгънә уртаклыгы була.
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Күп мәгънәле сүзләрнең схемасы түбәндәгечә булыр иде:

сүзнең төп мәгънәсе

сүзнең өстәмә мәгънәләре

448. Язу, кагу, алу, йөртү, табу, ташу сүзләренең төрле мәгънәләрен 
сүзтезмәләр белән аңлатып языгыз.

449. Энә сүзенең мәгънәләрен аңлатмалы сүзлектән карагыз, мәгънә 
уртак лыгын аңлатыгыз.

450.  Бирелгән сүзләрне ике төркемгә бүлеп языгыз.

Үрнәк: 

Бер мәгънәле  Күп мәгънәле
...    ...
чагу, чирек, тугрылык, туры, тун, сабак, пәрдә, мүк, моң, 

кешнәү, кайдан, кайнар, йомшару, тугыз

451.  «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән күп мәгънәле бер сүзнең 
мәгънәләрен язып алыгыз.

452.  Күп мәгънәле бер сүзне сайлап, аңлатмалы сүзлектән аның 
төрле мәгънә белдерү очраклары белән танышыгыз. Сүз төрле мәгънәдә 
кулланылган җөмләләр уйлап языгыз.

67 нче бирем

Бирелгән сүзтезмәләрне чагыштырыгыз, алар арасындагы аерманы 
табып, дәрескә УМ билгеләгез.

көмеш алка — көмеш сулы чишмә, алтын балдак — ал-
тын куллы кеше, бала елый — җил елый
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Сүзнең предметны, күренешне, аларның үзенчә лек-
ләрен турыдан-туры атаган вакытта белдерә торган 
мәгънәсе аның туры мәгънәсе дип атала.
Бер предметны яки күренешне ачыклап бирү өчен, аңа 
охшаган икенче предмет яки күренешнең билгеләрен 
күчереп кулланганда, күчерелмә мәгънәле сүзләр 
барлыкка килә.

Сүзнең беренчел мәгънәләрен туры, ә икенчел мәгънә-
ләрен күчерелмә мәгънә дип йөртәләр.
Туры мәгънәләрдә бәяләү төсмере юк, шуның өчен 
туры мәгънәсендә кулланылган сүз ирекле, теләсә нин-
ди башка сүзләр белән бәйләнешкә керә ала. Күчерелмә 
мәгънәләрдә, гадәттә, бәяләү өлеше була. Мәсәлән: кай-
нар сәлам, таш күңелле.
Күчерелмә мәгънәле сүз, кагыйдә буларак, теге яки бу 
аерым бер сүз белән генә килә. Мәсәлән, ак бәхет сүз-
тез мәсендә ак сүзе шатлык, изгелек, сәләт һ. б. сүзләр 
белән килә алмый.

453. Җөмләләрне күчереп языгыз, күчерелмә мәгънәдәге сүзләрне табы-
гыз һәм мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Чәчәк башларын селкетеп, җил исә. (И. Гази) 2. Күпер 
башында бер көтү малайлар кар бәрешеп уйный. (И. Гази) 
3. Агач башларыннан җил үтеп китте. 4. Хәзер инде Илсөяр, 
Бикмүш бабайча әйтсәң, акны карадан аера башлаган иде. 
(Г.   Гобәй)

5. Бигрәк күңелле май башларында,
Каеннар яфрак ярган чагында. (М. Җәлил)

454. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре турында белгәннәрегезне 
гомумиләштереп һәм дәреслектәге кагыйдәләрне файдаланып, модель 
төзегез.
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455. Түбәндәге сыйфатлар белән туры һәм күчерелмә мәгънәдәге сүзтез-
мәләр уйлап языгыз.

Үрнәк: Төче аш — төче сүз.

төче, ачы, каты, саран, ачык, татлы, усал

456.  Сүз сүзенең мәгънәсен билгеләгез.

Үрнәк: Сүзе (теле) яманның үзе яман.

1. Сүзне тыңлаганга әйт. 2. Кешенең сүзен бүлдермә. 
3. Авыз дагы сүзгә син ия, авыздан чыккач — сүз ия. 4. Егет 
сүзе бер булыр. 5. Сүз бирергә җитез булма, сүз үтәргә җитез 
бул.

457.  Кешегә карата күчерелмә мәгънәдәге нинди сыйфатлар кулла-
нырга мөмкин? Шул сыйфатлар белән сүзтезмәләр языгыз.

Үрнәк: очлы күз, саф күңелле.

458.  Күчерелмә мәгънәдәге сүзтезмәләрнең кайберләрен кулланып, 
кечкенә хикәя языгыз. Хикәягезгә исем бирегез.

ут борчасы, яшен ташы, кечкенә дә төш кенә, дөнья бәясе 
кеше, олы йөрәкле, көмеш чәчле

68 нче бирем

Җөмләләрне укыгыз, калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең 
мәгънәләрен әйтегез. Бу сүзләр турында нәрсә дияргә мөмкин? Шуннан 
чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

1. Күк күгәрчен гөрлидер баласын уятырга. (Җыр) 2. Күк 
йөзе ачылып китте, кояш чыкты. 3. Миңа кемдер эндәшкән 
күк тоелды.

459. Җөмләләрне күчереп языгыз, омонимнарның астына сызыгыз, нинди 
сүз төркеме белән белдерелүен билгеләгез.

1. Яра тирән түгел икән. 2. Әтием ишегалдында утын 
яра.
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3. Өстәлләрдә ике алма,
Берсен ал, берсен алма. (Җыр)

4. Салават күперен кичтем,
Бигрәк матур буялган!
Ялганын да ялган инде,
Ләкин матур бу ялган.

5. Икебез без эшлибез,
Без көтә өченчебез.

6. Бик матур ул, бик күркәм,
Гайрәтле минем күркәм! (Ш. Галиев)

Омонимнар (грекча homos — бертөрле, onyma — 
исем) — бертөрле аваз составына ия, ләкин мәгънәләре 
буен ча төрле сүзләр. Омонимнарны аваздаш сүзләр 
дип тә йөртәләр.

Омонимнарны күп мәгънәле сүзләрдән аера белергә 
кирәк. Күп мәгънәле сүзләрнең мәгънәләре үзара 
бәйләнгән була, ә омоним сүзләрнең мәгънәләре арасын-
да бәйләнеш табып булмый: кара` (төс) — ка`ра (игъти-
бар ит).
Әйтелеш-язылыш үзенчәлекләре буенча омонимнарның 
түбәндәге төрләре бар:
1) саф лексик омонимнар (тамыр омонимнар). Алар 
теләсә нинди шартларда да бер-берсенә охшаш булып 
калалар. Мәсәлән: бит (кеше бите) — бит (кисәкчә); 
ат (исем) — ат (хайван исеме); корт (бөҗәк) — корт 
(киптерелгән кызыл эремчек);
2) омофоннар — язылышлары төрле, әмма әйтелешләре 
бертөрле булган сүзләр. Мәсәлән: кыз арган —кызарган, 
карт аю — картаю;
3) омографлар — язылышлары бер булып, әйтелешләре 
төрле булган сүзләр. Мәсәлән: чалма` — ча`лма, яла` — 
я`ла, бал (ашамлык) — бал (бию кичәсе);

саф омоним
омоформа
омограф
омофон
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4) омоформалар — билгеле бер грамматик формада 
гына үзара омоним булган сүзләр. Мәсәлән: үпкәләр 
(хәтере калыр — фигыль, берлек санда) — үпкәләр 
(исем, күплек санда); тозлар (исем, күплек санда) — 
тозлар (фигыль, берлек санда, киләчәк заманда).

460. Югарыда бирелгән кагыйдәләрне укып, омонимнарның моделен 
төзегез.

461. Бирелгән мисаллардагы омонимнарны дүрт төркемгә бүлеп языгыз.

1. Бу басма бик ышанычлы түгел, син аңа басма.
2. Ә юлда җилләр исә,

Иртәләр җитте исә. (Х. Туфан)
3. Ботка пеште,

Ботка төште,
Бот пеште... (Ш. Галиев)

4. Кара әле, Айтуган,
Кеп-кечкенә ай туган. (Ә. Исхак)

5. Без бит фронтка икмәк үстергән малайлар. (М. Мәһдиев) 
Кунак килсә, ит пешә, ит пешмәсә, бит пешә. (Мәкаль)

462.  Г. Тукай шигырьләреннән алынган мисаллардан омонимнарны 
табыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Вә шунда, кайда диңгезләр төтен күк,
Булып күренәдер күзләргә күм-күк.

2. Һаман артыр, чигеннән дә ашар ул,
Кибәрсең син, йөрәк бәгырен ашар ул.

3. Аз гына сабыр ит әле, и кариэм, хәзер язам;
Уйласам авылымны, гакылымнан да мин хәзер язам.

4. Ул Баш әйтә: «Син вагоннан төш хәзер, 
Бик якынлашты кирәкле төш хәзер».

463.  Әдәби әсәрләрдән омонимнары булган җөмләләр табып языгыз.



136

464.  Сүзләрнең омонимнарын табыгыз. Алар белән җөмләләр уйлап 
языгыз.

бик, соң, таң, койма, кер 

69 нчы бирем

Шәйхи Маннур әсәрләреннән алынган җөмләләрдәге калын хәрефләр 
белән язылган сүзләр турында нәрсә әйтерсез? Шуннан чыгып, дәрескә 
УМ билгеләргә тырышыгыз.

доминанта

1. Әни өч көн әрләде шуның өчен. 2. Әй лә, әйтмим, әни 
ачулана. 3. Бик куркып укыдым, тиргәр, каты сүзләр әйтер 
дип көткән идем. 

465. Синонимик рәтне күчереп языгыз, төп (доминанта) сүзне табыгыз 
һәм аның астына сызыгыз.

1) ашамлык, азык-төлек, ризык, нигъмәт, азык
2) күренекле, атаклы, танылган, атказанган, мәшһүр
3) ялтырау, балку, җемелдәү, елкылдау, ялык-йолык итү
4) чор, дәвер, вакыт, чак, заман
5) өйрәнеп китү, күнегү, ияләшү, гадәтләнү, үзләшү, 

ияләнү

466. Бирелгән сүзләрне төп сүз итеп алып, синонимик рәтләр языгыз.

1) азат, ...
2) катлаулы, ...
3) үпкәләү, ...
4) исбат итү, ...

Синонимнар — якын мәгънәле, ягъни мәгънәдәш 
сүзләр.
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Синонимнар — чын мәгънәсендә телнең байлыгын 
билгели торган сүзләр. Кешенең сөйләм культурасын 
үстерүдә синонимнарның роле гаять зур: телнең сино-
нимнарын яхшы белгән кеше үз фикерләрен төгәлрәк 
һәм матуррак белдерә ала.
Бер үк яки якын мәгънә белдергән сүзләр төркеме си-
нонимик рәт барлыкка китерә. Мәсәлән: зирәк, зиһенле, 
тапкыр, акыллы. Шул сүзләр арасыннан берсе яки ике-
се бөтен рәттәге сүзләр өчен уртак төшенчәне белдерә 
һәм төп сүз (доминанта сүз) дип атала. Бу — стилистик 
бизәкләрдән азат, гомуми кулланылышта булган сүз.

467. Синонимнар турында модель төзегез.

468.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Синонимнарны табып, мәгънә төс-
мер ләрен аңлатыгыз.

1. Бу серләр аны кайчак шатландыра, сөендерә, канатлан-
дыра, ә кайчак куркыта иде. (Г. Әпсәләмов)

2. Күрәм шунда: агарып,
Камыр чыга кабарып!
Тиз генә этәм-төртәм,
Савыт эченә кертәм. (Ш. Галиев)

3. Җил котырган,
Җил тилергән,
Җил дулый. (Һ. Такташ)

4. Имтиханнар җитте. Габдулла сынауларны җиңел бир-
де. (Ә. Фәйзи)

5. Иртәгесен шүрәлеләр бу фәкыйрьне тиргиләр:
«Син юләрсең, син котырган, син тилергәнсең»,— 
диләр. (Г. Тукай)

469.  Татар телендә кулланыла торган алынма сүзләр бирелгән. Шулар-
ның татарча синонимнарын табыгыз. 

авторитет, приказ, актуаль, семья, талант, мораль, фан-
тазия, класс, герой
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470.  Рәсемгә карап, тасвирлау төрендәге кечкенә хикәя языгыз. Сино-
нимнар кулланыгыз.

70 нче бирем

Мәкальне тутырып языгыз, беренче өлеш белән икенче өлешкә игъ-
тибар итеп, дәрескә УМ билгеләгез.

Аз сөйлә, ... .

471. Антонимнарга билгеләмә биреп карагыз, өстәмә мисаллар белән 
дәлилләгез. Аларның сөйләмдә әһәмияте нинди?

Капма-каршы мәгънәдәге сүзләр антонимнар дип ата-
ла (грекча antiс — каршы, onyma — исем).
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Бөтен сүзләрнең дә антонимнары була алмый. Мондый 
үзенчәлек иң беренче чиратта билгене белдергән сүз ләргә 
хас. Мәсәлән: озын — кыска, куе — сыек, күмәк — ял-
гыз һ. б.
Сүз төркемнәре арасында сыйфат, рәвеш, фигыль, исем-
нәр нең антонимнары күп.
Антонимнар татар телендә парлы сүзләр ясауда да нигез 
булып торалар: ут-су, уңлы-суллы, иртә-кич, ачы-төче, 
карты-яше, ачлы-туклы һ. б.
Антонимнар сүзлек хәзинәсен баета, сөйләмнең сәнгать-
лелеген көчәйтә.
Капма-каршы мәгънәле сүзләр халык авыз иҗатында 
аеруча күп кулланыла. Мәкальләрдә, табышмакларда, 
җырларда алар меңләгән.
Антонимнар матур әдәбиятның төрле жанрларында, су-
рәт ясау өчен, актив файдаланылалар:
Яз, газиз углым, кара тактаны сыз акбур белән.
Һәм кара күңелеңне ялт иттер — ак нур белән. (Г.   Ту-
кай)

472. Бирелгән фигыль, сыйфат һәм рәвешләрнең антонимнарын уйлап 
языгыз.

ач, аер, мен, яшер, уян, бас; тар, караңгы, иртәнге, биек, 
яңа, әдәпле; кичә, былтыр, кышын, анда, күп, юри

473. Антоним парларны кулланып төзелгән мәкальләр сайлап языгыз.

мең — бер, ачы — төче (татлы), бар — юк, кыек — туры, 
ач — тук

Антонимнарны даими антонимнарга һәм контекстуаль 
антонимнарга бүлеп йөртәләр. Даими антонимнар кон-
тексттан тыш та антоним буларак кабул ителәләр, алар-
ның капма-каршы мәгънәле сүзләр икәнен бу телдә сөй-
лә шүче һәр кеше җиңел тоя. Контекстуаль антоним нар 
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билгеле бер ситуациядә, контекстта гына антоним бу-
лып киләләр, аерым кулланганда, антонимик мөнә-
сәбәтләр юкка чыга. Бу — аеруча халык иҗатына һәм 
әдәби әсәрләргә хас күренеш.
Мәсәлән:
Ак йөзләрем сары булды,
Гел сине уйлап кына. (Җыр)
Көчлелегең белән горурланма,
Кешелегең белән горурлан! (М. Җәлил)

474. Югарыда бирелгән белешмәгә таянып, даими һәм контекстуаль 
антонимнарны билгеләгез.

даими антонимнар
контекстуаль антонимнар

1. Югарыга карап үрнәк ал,
Түбәнгә карап гыйбрәт ал. (Мәкаль)

2. Безнең халык ачы булса булды,
Дошманына төче булмады. (М. Әгъләмов)

3. Тик ни файда, көчең филдәй булып,
Эшең булса чыпчык тезеннән. (М. Җәлил)

4. Кош — канат белән, кеше — дуслык белән. (Мәкаль)
5. Гүя үз илемнең энҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә 

бүген миңа шифа булыр иде. (Г. Кутуй)

475.  Сүзләрнең антонимнарын табыгыз һәм аларның кайсы сүз төр-
кеменә керүен билгеләгез.

Үрнәк: Көнчыгыш — көнбатыш (ис.).

дус, авырлык, батыр, яшьлек, бай, эре, авыру, юмарт, 
тәбәнәк, шат, ерак, көндез, күп, тыштан, озак, бире, әкрен, 
түбән, ялгыз

476.  Н. Исәнбәтнең «Татар халык табышмаклары» китабыннан анто-
нимнар кергән 4—5 табышмак сайлап языгыз.

477.  Антонимнар кертеп, шаян табышмаклар уйлап языгыз.
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71 нче бирем

Модельне укыгыз, сорау билгесе урынына тиешле җавапны сайлап 
языгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

                           ?

— кимендә ике сүздән торалар;
— телдә үзгәрешсез яшиләр;
— сөйләмгә әзер килеш килеп керәләр; 
— составындагы сүзләр арасына башка сүз өстәп булмый;
— бербөтен мәгънә аңлаталар;
— җөмләнең бер кисәге булалар;
— күчерелмә мәгънәдә генә кулланылалар

Сайлап алу өчен: синонимнар, фразеологик әйтелмәләр, 
омонимнар.

Телдәге төшенчәләр бер сүз белән генә түгел, ә үзгәр-
телми, таркалмый торган тотрыклы сүзтезмәләр белән 
дә белде реләләр: авыз еру — көлү, түбәсе күккә тию — 
шатлану, теңкәгә тию — аптырату һ. б. Телдәге мон-
дый сүзтез мәләрне фразеологик әйтелмәләр (грекча 
phrasis — тәгъбир, сүз тезмәсе, logos — өйрәнү) дип 
атый лар.
Фразеологик әйтелмәләрне ирекле сүзтезмәләр белән 
бутарга ярамый. Ирекле сүзтезмәләр составындагы 
сүзләрне алыш тырырга мөмкин, аларның мәгънәсе 
компо нент ларының мәгънәләре суммасына ти-
гез була: сай елга. Ә фразеоло гизмнарның мәгънәсе 
компонентларының суммасына тигез була алмый: сай 
йөзү — белмәү.
Фразеологик әйтелмәләрне бер сүз белән алыштырып 
була: тамырына балта чабу — бетерү, коты ботка 
җитү — курку.
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Үзара тыгыз бәйләнешле берничә сүздән төзелеп, 
бербөтен мәгънә аңлата торган күчерелмә мәгънәле 
төзелмә фразеологик әйтелмә дип атала.

478. Җөмләләрне укыгыз, фразеологик әйтелмәләрне табыгыз һәм мәгънә-
ләрен аңлатыгыз.

1. «Менә йокы чүлмәге!» — дип торды әтисе, бераз апты-
рап. (Л. Ихсанова) 2. Чү, чү, кызма, Әкрам энем, күзгә төтен 
җибәрмә. (Г. Насрый) 3. Бер җаен табарлар да аның кабыр-
галарын санарлар. (Г. Ибраһимов) 4. Аның да теле ачылып 
китә. (Г. Әпсәләмов) 5. Ул, ни әйтергә дә белмичә, сөмсере 
коелып, аптырап басып калды. (Ә. Еники)

479. Бирелгән сүзләргә туры килгән фразеологик әйтелмәләр языгыз.

Үрнәк: Сөенү — түбәсе күккә тию.

курку, көлү, тиз, аптырату, дуслар, надан, матур, кома-
чаулау

480. Фразеологик әйтелмәләрнең дәвамын язып бетерегез.

аягы җиргә ... , кәкре каенга ... , сукыр тавыкка ... , 
диңгез ... , сүзне җилгә ... , эчкә җылы ... , өрмәгән җиргә дә 
... , телне тешләп ...

481.  Җәяләр эчендә бирелгән сүзләр урынына әлеге җөмләләрнең ав-
торы Г. Ибраһимов кулланган фразеологик әйтелмәләрне сайлап, тиешле 
формага куеп языгыз.

1. Ул җыен (юк-бар нәрсәне) сөйләп йөри. 2. Нәрсә ул 
тик ле (курыктың)? 3. Әби, син балаларны (караштыра күр). 
4.   Нигә бик (гаҗәпләндең)? 5. «Фәхри абзыйга (янап) йөрү-
че ләр күп иде»,— дип өстәп куйды. 6. Ивановны бүген иртә 
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белән Паларусов үзенә чакырып алган да шуннан туры аны да 
тегендә (төрмәгә) озаткан.

Файдалану  өчен  фразеологик  әйтелмәләр: кот 
очу, таш капчык, тузга язмаганны, күз-колак булу, теш кай-
рау, ис китү.

482.  Үзегез укыган әдәби әсәрләрдән фразеологик әйтелмәләре булган 
5 җөмлә сайлап языгыз.

483.  Фразеологик әйтелмәләр кулланып, кечкенә хикәя уйлап 
языгыз.

72 нче бирем

Җөмләне укыгыз, калын хәрефләр белән бирелгән тел берәмлегенә 
нинди исем бирер идегез? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

— Бәла аяк астында була дип әйтәләр иде, хак икән бит 
әй! (Г. Сабитов)

484. Габделхәй Сабитовның «Ярсулы яз» хикәясеннән алынган өзекне 
укы гыз. Фразеологик әйтелмәләрне язып алыгыз һәм мәгънәсен аңла-
тыгыз.

Мәктәп ягыннан Галләм абый төшеп килә иде. Сул ку-
лында бер кочак дәфтәр, уң  кулында таяк... Шулчак нинди-
дер яман хәл туасын аңлап, Гамил тәмам бөрешеп калды. Әгәр 
протезлы аягы белән дә төшсә, уеннан уймак чыгачак! Чирек 
гасыр буе төзәлеп җитмичә, әле һаман да еш-еш кына ачы-
лып, карт укытучының теңкәсенә тия торган авыр яра нинди 
фаҗига китермәс!

Кешегә чокыр казыган өчен, кызган табага бастырачагы 
көн кебек ачык. Ә болай авыз ачып торсаң...

Гамил, кинәт кенә урыныннан кубып, укытучы каршына 
йөгерде, атылып барып, үзе казыган чокырга үзе төште.
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485. Бирелгән фразеологик әйтелмәләрнең русча вариантларын языгыз.

колагын торгызу, ике куян артыннан куу, кеше кубызы-
на бию, сазлыкка тәгәрәү, чебеннән фил ясау, уртак тел табу, 
кул селтәү, беткән баш беткән

486. Дөрес җавапны билгеләгез.

1. Кайсы фразеологик әйтелмәнең русча варианты туры 
килми?

а) кызыл кар яугач — когда на горе рак свистнет
ә) исе дә китми — и в ус себе не дует
б) җиң сызганып — спустя рукава
2. Кайсы фразеологик әйтелмәнең мәгънәсе туры килми?
а) телгә килү — сөйли башлау
ә) телгә килү — уртак фикергә килү
б) телгә килү — ачуланышу, ызгышу
3. Кот ботка җитү фразеологизмының синонимы кайсысы?
а) авызы колагына җитү
ә) җаны үкчәгә төшү
б) табан ялтырату
4. Күзгә төтен җибәрү фразеологизмының мәгънәсе нинди?
а) алдау 
ә) дөресен сөйләү
б) елау
5. Күз ачып йомганчы фразеологик әйтелмәсенең антони-

мы кайсы?
а) бик тиз
ә) бик күп
б) бик әкрен

487.  Текстны күчереп языгыз. Фразеологик әйтелмәләрнең астына 
сызы гыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

Күршесе әҗәткә акча сорарга кергәч, әти кеше борчылган 
кыяфәт белән кулларын җәеп җибәрде:

— Бик бирәсе иде дә бит, күрше, нихәл итим? Йортта 
елап эзләсәң дә бер тиен акча калмады! — диде.
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Әтисенең әйтеп бетерүе булды, арага кечкенә малай килеп 
кысылды.

— Әти, әти, оныттыңмыни? Шкафтагы борынсыз чәй нек-
тә бар бит әле безнең акча!

— Аһ, шайтан алгыры! — дигән булып, атасы бот чап-
ты.— Чыннан да, онытканмын бит! («Әхлак белеме»  хресто-
ма тия сеннән) 

488.  5—6 фразеологик әйтелмә языгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

489.  Фразеологик әйтелмәләр кулланып, «Шатлыклы хәбәр» дигән 
кечкенә хикәя языгыз.

73 нче бирем

Сүзлек составы төшенчәсе нәрсәне аңлатырга мөмкин? Татар теленең 
сүзлек составы нәрсә ул? Шул сорауларга җавап рәвешендә дәрескә УМ 
билгеләгез.

Телнең сүзлек составы шул телдән файдаланучы ха-
лык ның үзара аралашуы һәм башка халыклар белән 
бергәләп яшәве нәтиҗәсендә барлыкка килә. Ул — 
халыкның гасырлар буена тупланган зур байлыгы.
Телнең сүзлек составы өзлексез үсә, үзгәрә, яңа сүзләр 
барлыкка килә. Яңа сүзләрнең кайберләре телдә элек-
тән яшәп килә торган (гомуми кулланылыштагы) сүз-
ләргә кушымчалар ялгау, сүзләрне кушу я кыскарту 
юлы белән ясалалар һәм, яңа төшенчәләргә атама бу-
лып, сүзлек составына урнашалар: юлдаш, күзаллау, 
автохуҗалык.
Телләрнең сүз байлыгы үз сүзләре белән генә түгел, башка 
телләрдән кергән алынмалар белән дә тулыланып тора.
Татар теле гарәп, фарсы, төрек телләреннән, рус телен-
нән, аның аша Көнбатыш Европа телләреннән меңәрлә-
гән сүзләр кабул иткән: әкият, вәгъдә, салам, пилмән, 
синоним, география һ.  б.
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490. Телнең сүзлек составы ничек барлыкка килә? Югарыда бирелгән 
белешмәдән файдаланып җавап бирегез.

491. Сүзләрне күчереп языгыз һәм нәтиҗә ясагыз: татар теленең сүзлек 
составы нәрсәләр хисабына үсә, үзгәрә?

җырчы, үзбушаткыч, ТР (Татарстан 
Республикасы), иртә-кич; ксерокс, рей-
тинг, менеджер, картридж; диван, радио, 
агроном, чәй

492. Татар теленең сүзлек составы нинди ике зур төркемгә бүленә? 
Модельдә күрсәтегез.

493. Сүз, тел, агач сүзләре ярдәмендә яңа сүзләр ясап языгыз.

494.  Синонимик рәтләрдәге алынма сүзләрне билгеләгез. Аларның 
кулланылыш ешлыгы турында нәрсә әйтә аласыз?

өзлексез, туктаусыз, бертоташ, даими; ярлы, фәкыйрь, 
ярлы-ябага; янгын, ут, пожар; табыш, керем, килем, доход; 
көчсез, зәгыйфь, хәлсез; көч, куәт, гайрәт

495.  Үзегезгә таныш әдәби әсәрләрдән 3 җөмлә күчереп языгыз, татар 
теленең үз сүзләре астына — бер сызык, алынмалар астына ике сызык 
сызыгыз.

496.  «Балдай татлы сүзләр» исемле шигырь яки хикәя языгыз.

74 нче бирем

Бирелгән сүзләрне күзәтегез һәм бүгенге дәрескә УМ билгеләгез.

магнитофон, альбом, ваза, телефон, җиһан, мич

ксерокс
рейтинг
менеджер
картридж
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497. Алынма сүзләрне, тиешле хәрефләрен куеп, дәфтәрләрегезгә күчереп 
языгыз. Бу алынмаларның безнең телгә күпләп үтеп керү сәбәбен 
аңлатырга тырышыгыз.

Гарәп теленнән: сәг..ть, к..ләм, 
сәл..м, бә..әс, җ..млә, дөн..я, г..ди, ха.. , 
тәк..дим, гөна.., к..нәгат.. , Кор..ән.

Рус теленнән: у..ым, ..скерт, кана.., 
кирп..ч, ар..ш, ..стәл, кәб..стә, кә..ә, 
..скәмия, к..раб, б..рәнә.

Рус теле аша грек теленнән: астр.. -
номия, гиг..ена, ид..ология, педаго.. , орфографи.. , эк..-
номика, г..мн, р..тм.

Телебезгә башка телләрдән кергән сүзләр алынма 
сүзләр дип атала.

498. Алынма сүзләрнең татар телендә кулланыла торган синонимнарын 
языгыз.

орфоэпия, информация, дефис, антракт, дискуссия, 
фрагмент, турист

499. Сайланма диктант: алынма сүзләрне генә язып барыгыз.

канәгать, йолдыз, саммит, университет, мәгълүмат, ин-
формация, ат, тормыш, ашказаны, режиссёр, әһәмият

500.  Өзекне күчереп языгыз, алынма сүзләрнең астына сызыгыз.

Рәхим институтка — заманында үзе белән бергә бетергән, 
хәзер зоология кафедрасында ассистент булып эшләүче Соро-
кин дигән рус егетенә — ашыгыч хат язды. Ул, институтның 
кадрлар бүлегеннән ва кансияләр турында белешеп, тиз арада 
хәбәр итәргә тиеш иде. Дус егет озак көттер мә де. Рәхим район-
га конференция уздырырга килгән кешеләрдән дә файдалан-
ды. Килүчеләр арасында институтның гыйльми эшләр буенча 
проректоры профессор Әсфәндияров та бар иде. (А. Расих) 

мөкатдәс
ихтирам
гөнаһ
педагог
вакансия
идеология
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501.  Бу гарәп сүзләре татар телендә ике төрле формада кулланыла. 
Алар белән җөмләләр төзеп языгыз яки әдәби әсәрләрдән сайлап алыгыз. 
Мәгънә аермаларын әйтегез.

азап — газап, әкәмәт — хикмәт, әзер — хәзер

502.  Җаваплары алынма сүзләр булырлык итеп, кроссворд төзегез.

75 нче бирем

Бирелгән сүзләрнең кулланылу үзенчәлеген ачыклагыз һәм дәрескә 
УМ билгеләгез.

1) дус, ярдәм, шәһәр, урындык, сары
2) мачы, кучат, бидрә, апаем, сүли
3) шмуцтитул, шпон, төпләмә
4) даими антоним, сүзтезмә, сыйфат, рәвеш

Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленең сүзлек со-
ставы берничә төркемгә бүленә.
Гомумхалык сүзләре иң зур төркемне тәшкил итәләр. 
Алар — гомумаңлаешлы һәм гомумкулланылышлы сүз-
ләр. Гомумхалык сүзләре — тормышта иң кирәкле, иң 
әһәмиятле сүзләрдән торган төркем. Аны милли әдәби 
телнең үзәге дип әйтергә мөмкин. Шушы сүзләр ниге-
зендә әдәби тел үсә, камилләшә, байый. 
Диалекталь сүзләр — билгеле бер төбәккә генә хас бул-
ган җирле сөйләм сүзләре. 
Татар теленең өч диалекты бар: урта диалект, көнбатыш 
(мишәр) диалекты һәм көнчыгыш (себер татарлары) диа-
лекты. Бу диалектларның һәрберсенең үзенә генә хас 
сүзләре бар. Мәсәлән: үләнү — өйләнү, яренгә — киләсе 
елга, нүеш — почмак (мишәр диалектыннан); кон — төс, 
онта — он тузаны, тәүге — беренче (урта диалект 
сүзләре); каш — тау, тора — шәһәр, яртык — якты-
лык (себер татарлары диалектыннан).
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Профессиональ сүзләр. Бу — билгеле бер профессия 
кешеләре тарафыннан кулланыла торган сүзләр. Мә-
сә лән: эретеп ябыштыру (техника өлкәсендә), алиби 
(юридик өлкәдә), шапка, рубрика (матбугат һәм поли-
гра фиядә).
Атамалар (терминнар) — фән, техника һәм башка өлкә-
ләргә караган, бер генә мәгънәгә ия булган сүзләр. Алар, 
фәнни-техник һ.б. төшенчәләрне гомумиләштереп, сүз-
нең мәгънәсен бик чикләп бирәләр. Мәсәлән: синтак-
сис, сүзтезмә, синоним — тел белеменә караган атама-
лар, пульс, ангина, кан басымы — медицина өлкәсенә 
караган терминнар.

503. Югарыда бирелгән белешмә белән танышыгыз һәм 75 нче биремдә 
тәкъдим ителгән сүзләрнең кайсы төркемгә керүен язып куегыз.

504. Модельне тутырыгыз, мисаллар языгыз.

Кулланылыш өлкәсе ягыннан
татар теленең сүзлек составы

 ? ? ? ?

505. Бирелгән сүзләрне үрнәктәгечә дүрт төркемгә бүлеп языгыз.

Үрнәк:

Гомумхалык 
сүзләре

Диалекталь 
сүзләр

Профессиональ 
сүзләр

Атамалар

     урман       үмер    үткәрүчәнлек гипербола

урман, су, чәлү (урлау), идән, гипербола, үткәрүчәнлек, 
нурланыш, физик, аныклагыч, тар, үмер (гомер)
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506.  Тел белеменә һәм әдәбият белеменә караган атамаларны ике 
төркемгә бүлеп языгыз.

җөмлә, чагыштыру, метафора, интонация өлешләре, фо-
нетика, хәреф, аваз, каршылык, бәя бирү ысуллары, сыйфат 
дәрәҗәсе, хис, фразеологик әйтелмә, омоним, лирик герой, 
фраза басымы, идея

507.  Сез яшәгән төбәктә кулланылган диалекталь сүзләргә 10—12 ми-
сал языгыз, аларның гомумхалык сүзләре белән белдерелгән синонимна-
рын табыгыз.

508.  Нинди дә булса һөнәр ияләре еш куллана торган сүзләр файдала-
нып, кечкенә хикәя языгыз, аңа исем бирегез.

76 нчы бирем

Модельне тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Кулланылыш өлкәсе ягыннан
татар теленең сүзлек составы

гомумхалык ? ? ?
сүзләре

509. Текстны күчереп языгыз. Сүз нинди һөнәр ияләре турында бара? 
Аларга кагылган профессиональ сүзләрнең астына сызыгыз.

Харис бүген хат алды. Гадәтенчә, укыгач та җавап язмак-
чы иде, вакыты булмады, чөнки график буенча аларның от-
делениесе дежур торырга тиеш иде. Гимнастёрка төймәләрен, 
каеш перәшкәсен чистартып, күн итеген көзгедәй ялтыратып, 
ул беренче этажга — гаражга төште.

Дежур сержант, ике отделениене дә сафка тезеп, янгын 
сүндерү начальнигына рапорт бирде. (Р. Кәрами)
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510. Күп нокталар урынына тиешле хәрефләрне куеп, сүзләрне күчереп 
языгыз. Тел белеменә кагылышлы терминнарның астына сызыгыз.

дир..ктор, р..клама, ф..нетика, с..ноним, гип..рмаркет, 
л..ксикология, д..ск, пр..цессор, ..әреф, а..аз, фа..л, кол -
л..дж, орфо..пия, б..кс, п..дагог, ..моним, җ..млә, сү..тезмә, 
ф..йл

511. Бирелгән сүзләр арасыннан диалекталь сүзләрне генә язып алыгыз, 
аларның әдәби телдәге синонимнарын күрсәтегез.

чәчәк, инәкәй, песнәк, дуслык, бидрә, ызба, пальма, бөдрә, 
күәз, нүеш, балкый, үрәнә, җылый, күгәрцен, болыт, сөенеч, 
пыцак, яшеллек, җакын, апаем, әзи, үләнү, кояш, сабырлык, 
күәнтә, кәнди, кыңгырау, нәстә

512. Гомумхалык сүзләрен кулланып, 3—4 җөмлә уйлап языгыз.

513.  Сүзләрне күчереп языгыз, аларны нинди һөнәр ияләре ешрак 
куллануын билгеләгез.

Үрнәк: Факс, телефон, телеграф, почта, абонент түлә-
ве   — почта хезмәткәрләре.

1) бәлеш, пилмән, өчпочмак, гөбәдия, печенье —
2) аттестация, өлгереш, педсовет, тәрбия сәгате, сыйныф 

журналы, укучы —
3) наркоз, аппендицит, пациент, рецепт —
4) экосистема, табигать, экология, һава, Кызыл китап —
5) уенчык, акча, супермаркет, эскалатор, витрина —
6) арыш, җир, агроном, уңыш —

514.  Берәр әдәби әсәрдән диалекталь сүзләре булган кечкенә өзек күче-
реп алыгыз, диалекталь сүзләрнең әдәби телдәге синонимнарын әйтегез.

515.  Тема буенча кроссворд төзегез.
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77 нче бирем

Тәкъдим ителгән ике төркемдәге сүзләрнең кулланылыш дәрәҗәсе 
турында ни әйтергә мөмкин? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

1 2
казый, шәкерт, чабата, 
мәктүп (хат)

менеджер, имидж, 
презентация, файл

Иҗтимагый тормыш үзгәргән, камилләшкән саен, тел-
нең сүзлек составы да үсә, яңара. Сүзлек составы үзгәрү 
берничә юл белән бара: кайбер сүзләр төшеп кала, 
сүзнең аерым мәгънәләре югала, яңа мәгънәләре бар-
лыкка килә, яңа сүзләр туа. Бу үзгәрешләр озак вакыт-
лар дәвам итә. Шуңа күрә иске һәм яңа сүзләр билгеле 
бер вакыт янәшә йөриләр.
Искергән сүзләрне тарихи сүзләргә һәм архаизмнар-
га бүлеп карыйлар. Кулланылыштан төшеп калган 
предметларның, күренешләрнең исемнәре тарихи сүзләр 
дип атала. Мәсәлән: өяз, кантон, ыруг, кабилә, чабата, 
алпавыт, хан. Алар тарихи хезмәтләрдә, матур әдәбият 
әсәрләрендә шул чордагы предмет һәм күре нешләрне 
атау өчен кулланылалар.
Хәзерге көндә дә булган предметларның, күренешләрнең 
искергән атамалары архаизмнар була. Мондый искергән 
сүзләр урынына яңа сүзләр йөри башлый. Мәсәлән: 
углым (улым), ат (исем), инкыйлаб (революция), инсан 
(кеше, адәм), мөнбәр (трибуна, кафедра) һ. б.
Телдә барлыкка килә торган яңа сүзләр неологизмнар 
(грекча neos — яңа, logos — сүз) дип атала.
Яңа сүзләр кинәт кенә урнашып китми, башта сәеррәк, 
аңлаешсызрак булулары белән аерылып торалар. Бу 
сыйфатлар юкка чыгу белән, андый сүзләр неологизм 
булудан туктыйлар.
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Яңа сүзләрне тормыш үзе тудыра. Әнә шулай тел яңа 
сүзләр хисабына өзлексез баеп тора. Мәсәлән: җанатар 
(болельщик), сәлкеш (сәләтле кеше), сукыр тыкрык 
(тупик) һ.б. телгә күптән түгел килеп керде.

516. Югарыда бирелгән белешмәдән файдаланып, искергән һәм яңа 
сүзләрнең башка атамаларын табыгыз һәм модель төзегез.

архаизм
тарихи сүз
неологизм

517. Җөмләләрне күчереп языгыз, архаизмнар астына  туры сызык, тари-
хи сүзләр астына дулкынлы сызык сызыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Бу бәрәңге казу вакытында миңа урак вакытындагы 
кеби уйнап йөрергә туры килмәде. (Г. Тукай) 2. Нигә имана 
түләмәгән өчен самавырыңны саталар? (Г. Бәширов) 3. Кой тым 
бикә, китәргә җыенып, бөркәнчегенә тотынды. (Н. Фәттах) 
4. Без синең контр икәнеңне беләбез. (Ш. Усманов)

5. Шүрәле тыккан кулын, селкенмидер, кузгалмыйдыр,
Белми инсан хәйләсен, һич балтага күз салмыйдыр. 

(Г.  Тукай)

518. Архаизмнарның хәзерге телдәге синонимнарын табып языгыз.

кизү, мәркәз, хөррият, мөгаллим, сурәт, былбыл

519.  Бирелгән сүзләрне архаизмнарга һәм тарихи сүзләргә аерып 
языгыз.

бикә, рекрут, кизү, инкыйлаб, табиб, губерния түрәләре, 
ошбу, гакыл, кабилә, гайре, патша, исправниклар, морза, 
сәркатип, хан, угры

520.  Соңгы елларда телебездә кулланылышка кергән яңа сүзләргә 
10—15 мисал языгыз.

521.  Неологизмнар кулланып, 5 җөмлә уйлап языгыз.
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78 нче бирем

Модельне тутырыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан
сүзлек составы

 искергән яңа

 ?   ? ?

522. Г. Тукай шигырьләреннән алынган өзекләрне күчереп языгыз, 
искергән сүзләрнең астына сызыгыз һәм төрен билгеләгез.

1. Каты йоклап Ай бишектә мәгърипкәчә,
Торып чыга, көлеп, җиргә нурын чәчә;
Кояш һәм Ай — ике туган агай-эне —
Менә шулай дуслык берлән нәүбәтләшә.

2. Эченнән сөйләде шунда Күгәрчен:
«Бу Лачын нинди көчле кош, күрәмсең?
Вәләкин мин ризамын язмышымнан,
Ходай кылган мине көчсез колыннан:
Зәгыйфь, корбан булу артык, Ходаем,
Булудан андый көчле һәм дә залим».

523. Бирелгән архаизмнар рәтенең һәрберсендә бер артык сүз бар. Шуны 
төшереп калдырып, сүзләрне күчереп языгыз, бүгенге әдәби телдә кулла-
ныла торган синонимнарын әйтегез.

1) берлән, йокы, угыл, кеби;
2) алдымызда, эссе, вә, угры;
3) гаилә, ошбу, инсан, гакыл

524. Укыгыз. Искергән сүзләрнең кайсылары яңадан кулланыла башла-
ды? Шуларны язып алыгыз. Берничәсе белән җөмләләр төзегез.

җөмһүрият, бояр, полиция, морза, мәдәният, шифаханә, 
патша, табиб, сәясәт, дивар, сыйныф, губернатор, староста, 
сәүдәгәр, лөгать
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525.  Җөмләләрне күчереп языгыз. Авторлар үзләре уйлап тапкан яңа 
сүзләрнең астына сызыгыз.

1. Бирешмәссең ялкаулыкка,
Булса эшкә чын ният,
Түгел бу гаҗәп әкият,
Бу — гап-гади чыният. (Ш. Галиев)

2. Менә тагын җыену. Бу — соңгысы,
Хәлиткечле, бәхилләшүле. (Р. Фәйзуллин)

3. Төнбагыш дип исем куштык айга... (Л. Зөлкарнәй)
4. Күлмәгемә төстәш итеп,

Зәңгәр тасма тага идем. (К. Булатова)
5. Мин Марстан, тик марсиан түгел,

Мин Җирский... (Р. Гаташ)

526.  Хыялстан иле, балачак иле, бәхет иле, дуслык иле сүзтезмәләрен 
кулланып, 4 җөмлә уйлап языгыз.

527.  Бүгенге көндә яңадан кулланыла башлаган архаизмнарны кер-
теп, 3—4 җөмлә уйлап языгыз.

79 нчы бирем

Кешеләр үзара нинди чаралар ярдәмендә аралашалар? Үзара язышып 
аралашу ничек атала? Шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

528. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән хат сүзенең мәгънәсен язып 
алыгыз.

529. Аңлатмадан чыгып билгеләгез: хатлар ның нинди төрләре булырга 
мөмкин? Модель не тутырыгыз.

Хатлар

 ? ? ? ?
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530. Тәкъдим ителгән хатларның төрен билгеләгез.

1. «Сөекле Кадриям!
Сагынып, күзләреңне үбәм. Шулай ук кызларымның. 

Үзем исән-сау. Кыска хат язасың дип үпкәләмә. Мин бу юл-
ларны күз ачкысыз ут эчендә, бер генә минут вакыт булганда 
язам...

18.01.1945 нче ел».
(Фатих Кәримнең хатыны Кадриягә язган хатыннан)

2. «Гамил!
«...Социалистик Татарстан»да яңа шигырьләреңне укы-

дым. «Алты әби бар» нәкъ синеңчә, элекке юмористик 
шигырьләреңне искә төшерде. Юморың һаман да әле үзең 
белән, сүнми, Ходайга рәхмәт әйт. Шуның өстенә бик кешелек-
ле шигырь. Гади, әмма искиткеч кешелекле! Табылган яшь-
лек, Урал турындагысы да әйбәт...

Барыгызга да сәлам белән, Сибгат Хәким.
31 нче март, 1986 нчы ел».

(Сибгат Хәкимнең Гамил Афзалга язган хатыннан)

3. «Марс!
Тәрҗемәләрне укып сөендем. Әсәр үзе искиткеч, тәрҗе-

мәләр дә шәп. Татарча агып тора, син талантлы тәрҗемәче дә 
икәнсең әле. Саф татарча, теле бай, төртелми. Мондый әсәрне 
һәркем эшли алмый. Синең табигать дөньясын яратуың бу-
лышкандыр дип уйлыйм. Менә халыкның хыялы ничек бай 
һәм ничек уйный. Зур эш башкаргансың. Киләчәктә бер китап 
булыр, ахырына җиткер...

17 нче ноябрь, 1984 нче ел».
(Сибгат Хәкимнең Марс Шабаевка язган хатыннан)

Хат — тормышта бик еш очрый торган эш кәгазьләренең 
берсе. Ул шәхси һәм нинди дә булса эшкә мөнәсәбәтле 
булырга мөмкин.
Хат ничек языла?
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Мәсәлән, хәл-әхвәлеңне белдереп язган хатны түбәндәгечә 
күз алдына китерик.
1. Хат кемгә багышлануы белән башланып китә, ягъни 
исәнләшү, мөрәҗәгать була.
«Исәнме, якын дустым Ләйлә!» яки: «Исәнмесез, кадер-
ле әти-әнием!»
2. Хатны алырга тиешле кешенең хәлен, сәламәтлеген 
сорашу кирәк булыр. «Хәлләрең ничек?», «Исән-сау 
гына яшисезме?», «Сездә нинди яңалыклар бар?»
3. Үз хәлләрең белән таныштыру башлана.
«Минем сәламәтлегем яхшы. Укып йөрим. Сыйныфы-
бызда булган яңалыкларга тукталыйм».
4. Хат саубуллашу сүзләре белән тәмамлана. Хат язучы 
исемен, хатның язылу вакытын куя.

531.  Түбәндәге темаларның берсенә хат языгыз.

1. Сугыш яки хезмәт ветеранына котлау хаты.
2. Дустыгызга хәл-әхвәл белдереп язган хат.
3. Дустыгызга укыган китап яки караган фильм турында 

фикерегезне белдергән хат.

80 нче бирем

лексикография

Берәр сүзнең язылышын, мәгънәсен яки тәрҗемәсен белмәгән очрак-
та без нишли алабыз? Шул сорауга җавап биреп, бүгенге дәрескә УМ 
билгеләгез.

532. Сез нинди сүзлекләр беләсез, кайсыларыннан үзегез дә файдала-
насыз?

Сүзләрне җыю, тәртипкә салу һәм сүзлекләр төзү ту-
рындагы фән лексикография дип ала.
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аңлатмалы сүзлекләр 
телара сүзлекләр

Берәр сүзнең язылышын, мәгънәсен, башка телгә тәр-
җемә сен белергә кирәк булганда, сүзлекләргә мөрә җә-
гать итәләр.
Сүзлекләр — белешмә китаплар алар.
Без көндәлек тормышта әледән-әле аңлатмалы, орфо-
график, ике телле (тәрҗемә), терминологик һәм башка 
сүзлекләр белән очрашабыз. Сүзлекләрне төп ике төргә 
бүләләр: 1) телара сүзлекләр; 2) аңлатмалы сүзлекләр.
«Татарча-русча сүзлек», «Русча-татарча сүзлек», «Га-
рәп чә-татарча-русча алынмалар сүзлеге», «Немецча-рус-
ча сүз лек» — телара сүзлекләр.
«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге», «Синонимнар сүз-
ле ге», «Татар теленең фразеологик сүзлеге», «Әдә бият 
белеме сүзлеге» — аңлатмалы сүзлекләр.
Сүзлек ләрдә сүзләр алфавит тәртибендә бирелә. Алфа-
витны яхшы белмәгән кешегә сүзлекләрдән файдалану 
кыенлык тудыра.

533. Югарыда бирелгән белешмә белән танышып, сүзлекләрнең ике төре 
һәм һәр төргә кергән сүзлекләр турында модель төзегез.

Аңлатмалы сүзлекләргә беренче чиратта көндәлек тор-
мышта иң актив кулланыла торган сүзләр теркәлә.
Аңлатмалы сүзлекләр, гадәттә, бер телдә төзелгән була, 
сүзләрнең мәгънәләре дә шул ук телдә аңлатыла.
Бүгенге көндә «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» икәү. 
Беренчесе 1977—1981 нче елларда басылып чыккан өч 
калын китаптан тора. Анда 47 мең сүз һәм сүзтезмә туп-
ланып, тәртипкә салынып һәм аңлатып бирелгән.



159

Икенчесе — татар теленең бер томлык аңлатмалы сүз-
леге. Ул 2005 нче елда басылып чыкты (баш редакто-
ры — Ф. Ә. Ганиев). Сүзлектә барлыгы 58 меңгә якын 
берәмлеккә аңлатма бирелә, шуларның 52 меңе  — мөс-
тәкыйль сүз, 6 меңгә якыны — фразеологик берәмлек.
Аңлатмалы сүзлекләрдә башта калын хәрефләр белән 
төп сүз языла. Бу төп сүзнең төрле мәгънәләре 1, 2, 3 ... 
дип, саннар белән тезеп бирелә.
Сүзнең омонимнары булса, ул рим цифрлары белән 
(I, II, III ... дип) тамгалана.

534. Татар теленең аңлатмалы сүзлекләре турында нәрсәләр аңладыгыз? 
Модель рәвешендә кыска гына белешмә языгыз.

535. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән б хәрефенә башланган ике 
сүзнең төп мәгънәсен язып алыгыз.

536.  «Татарча-русча сүзлек»тән агач, күңел сүзләреннән ясалган 
сүзләрне тәрҗемәләре белән күчереп алыгыз.

537.  «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ннән тәңкә сүзенең мәгънә-
ләрен язып алыгыз.

538.  Сүзнең көче дигән төшенчәнең мәгънәсен үз сүзләрегез белән 
аңлатып, фикерегезне мисаллар белән дәлилләп языгыз.

81 нче бирем

Сорау билгесе урынына нәрсә дип язар идегез? Шуның белән бәйләп, 
дәрескә УМ билгеләгез.

?

сүзләрне җыю, тәртипкә салу
һәм сүзлекләр төзү турындагы фән
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539. Түбәндәге белешмә белән танышып, аңлатмалы сүзлекләр төркеменә 
караган башка сүзлекләр турында модельне дәвам итегез.

Аңлатмалы сүзлекләрнең башка төрләре

орфографик ... ... ... ...

Орфографик сүзлекләрдә сүзнең мәгънәсе турында 
сөйләнми, ә аның дөрес язылышы гына күрсәтелә.
Синонимнар сүзлегендә һәр ояда башта синонимнарга 
гомуми аңлатма бирелә, аннан соң һәр сүзгә карата я 
ма тур әдәбияттан, я халык иҗатыннан мисаллар ките-
релә.
Фразеологик сүзлектә фразеологик берәмлекләргә аң-
лат ма бирелә, күп кенә очракта аларның килеп чыгы-
шына кагылышлы мәгълүматлар да китерелә.
Диалектларның лексик байлыгын туплаган сүзлекләр 
диалектологик сүзлекләр була.
Әдәбият белеме сүзлеге — әдәбият белемендә кулланы-
ла торган төп терминнарны эченә алган сүзлек.

540. «Синонимнар сүзлеге»ннән түбәндәге сүзләрнең синонимнарын язып 
алыгыз.

дөрес, аяз, һәлакәт, ярату, тиз, тыйнак

541. Н. Исәнбәтнең «Татар теленең фразеологик сүзлеге»ннән түбәндәге 
фразеологик әйтелмәләрне табыгыз һәм аңлатмалары белән язып 
алыгыз.

кабыргасы белән кую, дуга белән печән чабу, салпы якка 
салам кыстыру, күз буяу, кыңгыр эш, дилбегә кактырмау

542. 541 нче күнегүдә язып алынган фразеологик әйтелмәләрнең берничәсе 
белән җөмләләр төзеп языгыз.

543.  «Әдәбият белеме сүзлеге»ннән лирик герой, метафора төшенчә-
лә ренең аңлатмаларын язып алыгыз.
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544.  Орфографик сүзлектән һ, җ хәрефләренә башланган кеше 
исемнәрен сайлап языгыз, берничәсенең мәгънәсен дә ачыклагыз.

545.  «Күкнең җиденче катында» фразеологик әйтелмәсенең эчтәлеген 
ача торган кечкенә хикәя яки шигырь языгыз.

82 нче бирем

Модельне игътибар белән укыгыз, анда күрсәтелгән эш кәгазьләренең 
кайсысы әле безгә таныш түгел? Дәрескә УМ билгеләгез.

Эш кәгазьләре

            мәкалә       хат          белешмә (справка)

546. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә белешмә сүзенең берничә 
мәгънәсе бирелгән. Шуларны укып танышыгыз. Без аны кайсы мәгънә-
сендә кулланабыз, шуны язып алыгыз.

Белешмә — 1) махсус тупланган мәгълүматлар җыел-
масы; 2) нинди дә булса мәгълүматның расланган 
хәлдәге язмача бирелеше, таныклык; 3) белешмәлек, 
куллан ма-ярдәмлек. 
Белешмә — нинди дә булса мәгълүматның расланган 
хәлдәге язмача бирелеше, таныклык.
Белешмә учреждение, оешма тарафыннан бирелә. Белеш-
мәдә учрежде ние, оешманың мөһере (печате), штампы, 
җаваплы кешенең имзасы һәм фамилиясе, инициал-
лары булырга тиеш. Боларның берсе генә булмаса да, 
белешмә үз көчен югалта. 
Белешмә — документ, шуңа күрә төгәл, мөмкин кадәр 
кыска булырга тиеш. Документларда чистартулар, 
төзәтмәләр һич тә булырга тиеш түгел.
Белешмәләр төрле эчтәлектә була: табиб белешмәсе, әти-
әниләрнең эш урыныннан, сәламәтлек торышы турында 
белешмә һ.  б.
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547. Сезнең нинди белешмәләр күргәнегез бар? Бирелгән белешмә үрнәген 
өйрәнегез, күчереп языгыз, хәтерегездә калдырыгыз.

Белешмә.

Бу белешмә Яр Чаллы шәһәре 52 нче урта гомуми белем 
бирү мәктәбе администрациясе тарафыннан Шәрифуллина 
Ләйләгә аның әлеге мәктәпнең 5 нче «а» сыйныфында укуын 
раслап бирелә.

Белешмә шәһәр китапханәсенә тапшыру өчен алына.

Мәктәп директоры   С. Р. Кайбышев
      (Имза)
      12.09.2013 ел

      (Мөһер)

548.  Белешмә нинди өлешләрдән тора? План рәвешендә дәвам итегез.

1. Эш кәгазенең исеме.
2. Белешмәнең нинди учреждение 

яки оешма тарафыннан бирелүе.
3. ...

549.  Китапханәгә язылган булуыгыз турында китапханә мөдире 
тарафын нан бирелә торган белешмә үрнәген языгыз.

550.  Белешмә кирәк булу ситуациясен чагылдырган кечкенә хикәя 
языгыз.

83 нче бирем

Бирелгән модельне тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

?

телнең сүз байлыгын өйрәнә торган бүлек

хат
мәкалә
белешмә
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551. Бирелгән ике төркем сүзтезмәләр хакында нәрсә әйтергә мөмкин? 
Һәр төркемгә икешәр мисал өстәп языгыз.

       ?

кайнар су
йомшак кул

        ?

кайнар сәлам
йомшак күңел

552. Калын хәреф белән бирелгән авазын гына алыштырып, яңа сүзләр 
уйлап языгыз.

бар — ...
тиң — ...
кар — ...

көр — ...
сал — ...
каз — ...

553. Сүзләрнең синонимик рәтен фразеологик әйтелмәләр белән тулылан-
дырып языгыз.

1) сөенү, куану, шатлану, ...
2) курку, өркү, ...
3) йөгерү, чабу, ...
4) алдау, ялганлау, ...

554. Бирелгән мисалларда шагыйрьләр рифманы нинди күренешкә нигез-
ләнеп төзегәннәр?

1. Яхшылыкка эреп китәм — балавыз мин,
Мактап сөйлим изге эшне — бал авыз мин. (Г. Тукай)

2. Кашың кара, күзең кара,
Сара туташ!
Күтәрелеп бичараңа кара, туташ! (Ш. Бабич)

3. Итекче без өчебез, 
Өчебезгә — ике без. (Ш. Галиев)

4. Бер тауда ун чишмә,
Сереңне син чишмә. (С. Хәким)

5. Үзегезгә булсын бүлмәгез, 
Юлларымны ләкин бүлмәгез! (Ә. Атнабаев)
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555.  Тексттан татар теленең үз сүзләренә һәм алынма сүзләргә алты-
шар мисал язып алыгыз.

Алга барганда

Менә ике арадагы сыртны узып, үзәнгә төшә башладылар. 
Уң яктан, рота саен кабатланып, тагын бер команда килде:

— Тизрәк!
Тезмә тагын да кызулый төште. Өченче взводлардагы 

кечерәк гәүдәлеләр йөгерә үк башлады.
Алдагы калку өстендә акларның күз күреме җиргә су-

зылган окоплары, алар алдында берничә рәт булып тезелгән 
тимерчыбыкның казыкларына хәтле күренә башлады.

Инде аклар окобына ерак та калмады. Тагын бер-ике йөз 
адым гына барасы...

Хәзер инде аклар, бөтен кырны иңләтеп, һөҗүмгә баручы 
полкларның һәр солдатына кадәр күреп тора, шулай да һаман 
атмыйлар иде әле. (Г. Бәши ров)

556.  Үзегезгә таныш әдәби әсәрләрдән архаизмнар һәм тарихи сүзләр 
кергән 5 җөмлә табып языгыз.

557.  Шигырьне дәвам итегез, исем бирегез.

Яз уяна, керфекләрен ача.
...

84 нче бирем

Бирелгән анализ төрләреннән кайсысы лексикология бүлегенә карар-
га мөмкин: 1) фонетик анализ; 2) лексик анализ; 3) морфологик анализ; 
4) синтаксик анализ? Шуннан чыгып, дәрескә УМ билгеләгез.

558. Түбәндәге белешмәгә таянып, лексик анализ ясау тәртибе һәм үрнәге 
белән танышыгыз, анализ тәртибен язып куегыз.

Лексик анализ — лексикология бүлегендә өйрәнелә 
торган төшенчәләргә характеристика бирү дигән сүз.



165

Лексик анализ тәртибе
1. Сүзнең мәгънәсенә бәйле төшенчәләр ачыклана:
— төп (лексик) мәгънәсе;
— туры яки күчерелмә мәгънәдә кулланылуы;
— бер яки күп мәгънәле булуы;
— омонимы, синонимы, антонимы булу-булмавы.
2. Килеп чыгышы ягыннан төре билгеләнә.
3. Кулланылыш өлкәсе күрсәтелә.
4. Кулланылыш дәрәҗәсе аңлатыла.
5. Тикшерелә торган сүз белән фразеологик әйтелмәләр 
төзеп булу-булмавы искәртелә.
Лексик анализ үрнәге:
Күз сүзе тикшерелә.
1. — төп (лексик мәгънәсе) — күрү органы;
— туры (зәңгәр күзләр) һәм күчерелмә (күз тию) 
мәгънәләрендә кулланыла;
— күп мәгънәле сүз: күрү органы; бәрәңге күзе; элмәк 
(бәйләм күзе); күз-колак булу (кемнең дә булса игътиба-
ры, күзәтеп торуы) һ.б.;
— синонимы: бәбәк сүзе; омонимы һәм антонимы юк.
2. Татар теленең үз сүзе.
3. Гомумхалык сүзе.
4. Бүгенге көндә актив кулланыла.
5. Фразеологик әйтелмәләр: күз ачып йомганчы (бик 
тиз); күз төшү (карау, ошату); күз көеге (комачау итүче); 
күз карасыдай (бик кадерле) һ.б.

559. Йөгерү, бәхет сүзләренә лексик анализ ясагыз.

560. Лексик мәгънәсе белән аерылып торган сүзне табыгыз һәм күчереп 
язганда төшереп калдырыгыз.

1) Ык, Чулман, Идел, Сөлчә, Каспий;
2) квадрат, өчпочмак, түгәрәк, коймак, турыпочмаклык;
3) Мәскәү, Казан, Чистай, Әлмәт, Чирмешән;
4) китап, дәфтәр, көндәлек, карандаш, чәй.



561.  Сары, хәбәр сүзләренә лексик анализ ясагыз.

562.  Әдәби әсәрләрдән омоним сүзләре булган берничә җөмлә сайлап 
языгыз.

563.  Синоним сүзләр кулланып, «Туган ягым матур да соң!» дигән 
иҗади эш башкарыгыз.
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85 нче бирем

Модельне тутырып бетерегез һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Фонетика   Орфоэпия   Орфография

       ?                                 ?                                ?

564. Бирелгән сүзләрне хәреф һәм авазларга таркатып языгыз, аларның 
санын күрсәтегез һәм дөрес итеп укыгыз.

яхшы, әверелгән, сюжет, дөнья, юам, юлдаш, сандугач-
лы, чибәр, автограф, герб, күңелсез, әнкәй, холык, вакытсыз, 
альбом, сөенечле, гадел, аюдай, шәфкатьле

565. Төшереп калдырылган хәрефләрне куеп, шигырьне күчереп языгыз, 
калын хәрефле сүзләрнең транскрипциясен языгыз.

Кем ничек уйлый?

Я..гыр астында
Калган бер көчек.
Дер-дер калт..рый,
Беткән ул өш..п.

Аның ..уҗасы
Өстен япмаган.
Оя ясарга
Такта та..маган.

Ә көчек — мескен,
Елый да елый.
Хуҗасы нинди —
Кем ничек уйл..й?

(В. Казыйханов)

Ел буена үткәннәрне
гомумиләштереп кабатлау
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566. Сүзләрдә басымны билгеләгез.

нинди, филдәй, җиләк, файдалы, санама, килегез, йөгер-
де, йөрәккә, уйнасын, сакла, үлемсез, аңламаган, кайда, 
күзлә реңә, яшел, кайчан, хәтта, калган, әйтсен, кайгырма, 
борынгы, соңрак, эзлә, чакырма, төсле

567. Мәкальләрне укыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз һәм калын хәрефләр 
белән бирелгән сүзгә фонетик анализ ясагыз.

1. Холкы начардан дуслары качар. 2. Батыр егет — ил 
күрке. 3. Тел акылдан узып китмәсен. 4. Киңәшкән үкенмәс. 
5. Яхшылыгың белән күп мактансаң, сүзеңнең кадере бетәр.

568.  Тиешле хәрефләрне куеп, җөмләләрне күчереп языгыз, бер сүзне 
сайлап, аңа фонетик анализ ясагыз.

1. Мин бик ..закка сузылган шушы оз..н язман..ң а..ы-
рына якын..ашып киләм. (Ә. Еники) 2. Йөзлекәй карч..кның 
үзе кебек боры..гы иде бу ..ишмә. (Г. Аху нов) 3. Боры..га 
ниндидер төт..н исе килеп бәр..лде. (Р. Низамиев) 4. Агачлар 
әкрен..әп кенә я..рак яра баш..адылар. (С. Җәләл)

569.  Ике авазга билге булып йөри торган хәрефләр кергән 10—15 сүз 
уйлап языгыз.

570.  Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау өчен, 10 сораудан 
торган тест әзерләгез.

86 нчы бирем

Калын хәрефләр белән бирелгән берәмлекләр тел белеменең кайсы 
бүлегендә өйрәнелде? Шуның белән бәйләп, дәрескә УМ билгеләгез.

аваз, антоним, фразеологик әйтелмә, синоним, архаизм, 
омоним, интонация, сан
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571. Сүзләрнең антонимнарын уйлап языгыз. Берничәсе белән җөмләләр 
төзегез.

тар — ...
яңа — ...

белемле — ...
әкрен — ...

җәен — ...
кичке — ...

572. Дөрес җавапны сайлап языгыз.

1. Көлде, шаярды сүзләре:
а) антонимнар       ә) синонимнар      б) омонимнар
2. Бирелгән сүзләрнең кайсысы архаизм?
а) шәкерт        ә) чабата           б) кәмит
3. «Синонимнар сүзлеге» кайсы төр сүзлекләргә керә?
а) телара          ә) аңлатмалы
4. Картаю — карт аю сүзләре омонимнарның кайсы тө-

ренә карый?
а) саф омонимнар   ә) омографлар б) омофоннар в) омо-

формалар
5. Ак — кара сүзләре антонимнарның нинди төренә керә?
а) даими ә) контекстуаль

573. Фразеологик әйтелмәләрне тутырып языгыз. Аларның мәгънәләрен 
аңлаты гыз.

1. Инәсеннән җебенә ... . 2. Өстән тау ... . 3. Теле ... йок-
мау. 4. Күзгә ... җибәрү. 5. Күз ... йомганчы 6. Авызга су ... . 
7. Арадан кара ... үтү.

574. Синоним сүзләр кулланып, 3—4 җөмлә уйлап языгыз.

575.  Җөмләләрне күчереп языгыз, фразеологик әйтелмәләрнең астына 
сызыгыз һәм мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Шулай да ул олы телдән кече телгә дә җитмәде. 2. Ә чы-
гып җыештырырга беребезнең дә кул җитмәде. (Л. Ихсанова) 
3. Фатыйманың үзенең дә күңеле тулып ташырга җиткән иде. 
(И. Гази) 4. Котыбыз алынып торган идек. (М. Әмир) 5. Сират 
күперен кичтек дияргә дә ярый, туганкай. (Г. Әпсәләмов)
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576.  Әдәби әсәрләрдән синоним сүзләре булган 3—4 җөмлә сайлап 
языгыз.

577.  Омоним сүзләр белән дүртьюллык уйлап языгыз.

87 нче бирем

Модельне тутырыгыз һәм дәрескә УМ билгеләгез.

Синтаксис

?

578. Җөмлә ахырындагы тыныш билгеләрен куеп, җөмләләрне күчереп 
языгыз, җәяләр эчендә һәрберсенең әйтү максаты ягыннан төрен күрсәтә 
барыгыз.

1. Яхшылык, игелек эшләү хисе һәр кешенең күңелендә 
дөньяга килгән көненнән үк яши башлый (Н. Акмал) 2. Кай-
чан гына имтиханнар бетәр икән (Ә. Бикчәнтәева) 3. Өч 
көнлек азык алыгыз, җылырак киенегез (Ә. Еники) 4. Сөй лә-
гән һәрбер сүзгә ышанма (Мәкаль) 5. Нинди гүзәл бит минем 
туган ягым (Г. Хәсәнов)

579. Җөмләләрне сүзтезмәләргә таркатып языгыз. Ияртүче сүзгә карап, 
төрен билгеләгез.

Үрнәк: Утын сарайлары — исем сүзтезмә.

1. Утын сарайлары артында бик иркен бер буш урын бар 
иде. (Л. Ихса нова) 2. Ул, таягына таянып, әкрен генә атлый. 
(Р. Хафизова) 3. Аның болай сүзсез торуы миңа ошамады. 
(Ф.   Әмирхан) 4. Эре-эре тамчылар тәрәзә пыяласын уеп-уеп 
төшә иде сыман. (М. Галиев) 

580. Мәкальләрне күчереп языгыз һәм үрнәктәгечә тикшерегез.

1. Акыллы сүз алтыннан кыйбат. 2. Бер яхшы сүз мең кү-
ңел нең җәрәхәтен төзәтә. 3. Галим кешене кадерләргә онытма!
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Җөмлә тикшерү үрнәге:

1. Җөмләнең әйтү максаты ягыннан төре (хикәя, сорау 
яки боерык җөмлә).

2. Җөмләнең тойгы белдерү-белдермәве ягыннан төре (той-
гылы һәм тойгысыз). 

3. Җөмләнең грамматик нигезе (баш кисәкләрнең астына 
сызыла).

4. Җөмләдә иярчен кисәкләрнең булу-булмавы ягыннан 
төре (җыйнак һәм җәенке).

5. Иярчен кисәкләр (булган очракта астына сызыла).
6. Тиңдәш кисәкләр (булган очракта аерып әйтелә).

581. Җыйнак җөмләләрне җәенкеләндереп языгыз.

Көй ишетелә. Күңелләр күтәрелә. Без дә кушылабыз. 
Җыр юата.

582.  Текстны күчереп языгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр-
нең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.

Абага турындагы әкият Рөстәмнең холкын да, тормы-
шын да бөтенләй үзгәртеп җибәрде. Әкият аңа шулчаклы нык 
тәэсир итте ки, ул гел шул хакта гына уйлап йөри башлады. 
Аның абага чәчәген өзеп алырлык батыр буласы килде. Ул 
элек тә күп укый иде, хәзер исә китапка тагын да ныграк 
ябышты. Китапханәгә китаплар алмаштырырга барса, аның 
үтенеп сораганы бер генә булды: батырлар турындагы, таби-
гать турындагы китап. Калын-калын романнарны укып чык-
ты ул. (Г. Кутуй)

583.  3—4 табышмак сайлап языгыз. Җөмләнең баш кисәкләре астына 
сызыгыз.

584.  «Хуш, мәктәбем, көзгәчә!» дигән иҗади эш башкарыгыз.



Белемеңне үзлегеңнән тикшерү өчен күнегүләр.

585. Хәрефләр белән авазлар саны туры килмәгән сүзләрне язып 
алыгыз.

сыерчык, өстәл, эшли, ватык, аерылу, сәгать, юрган, йөзә, 
саклык, яшькелт, шома, яңгырлы, мәшәкатьсез, егетлек, сиз-
гер, ялгышу, канәгать, люстра, белгеч, табигать

586. Тиешле хәрефләрне куеп, сүзләрне күчереп языгыз. Сингармонизм 
законына буйсынмаган сүзләрнең астына сызыгыз, аңлатмалар бирегез.

к..газь, бер..еллык, таби.. , сөен..ч, болын..ык, Айз..рәк, 
дикта..т, кызгы..т, а..тобус, заво.. , бә..әс, битара.. , На..лә, 
Айг..л, тойг..лы, ун..ченче, са..ак

587. Әйтелеше ирен гармониясенә буйсынган сүзләрне язып алыгыз.

иртән, көндез, төче, акыллы, вакытсыз, озынлык, төркем, 
күпер, игенчелек, бүләк, бөтенесе, борыч, телефон, соңгы, бор-
чылдык, көлмәгез, бөркет, аксыл, җидәү, кызыксыз

588. Җөмләләрне күчереп языгыз һәм җөмлә кисәкләре ягыннан тикше-
регез.

1. Китап элек-электән һәркемнең якын юлдашы булган. 
(Д. Гарифуллин) 2. Керпе байтактан бирле куаклыкта яши 
иде. (М. Рәфыйков) 3. Менә кояшның якты нурлары бөтен 
җирне яктыртты. (М. Хәсәнов) 4. Кичке салкын төште. 
(Л. Их санова)
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Эчтәлек

Тел — аралашу чарасы

Аралашу чарасы буларак тел (1 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Хикәяләү тексты язуның төп үзенчәлекләре (2 нче бирем) . . 

Башлангыч сыйныфларда үткәннәрне кабатлау

Фонетика бүлеген кабатлау (3 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . 
Ясалышы буенча сүз төрләрен кабатлау (4 нче бирем) . . . 
Лексикология бүлеген кабатлау (5 нче бирем) . . . . . . . . .  

Морфология

Сүз төркемнәре (6 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр (7 нче бирем) . . .
Конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәр (8 нче бирем) . . . .   
Исемнәрнең берлек һәм күплек төре (9 нчы бирем) . . . . . .
Исемнәрнең килеш белән төрләнеше (10 нчы бирем) . . . . .
Алмашлык. Исем алмашлыклары (11 нче бирем) . . . . . . .
Исем алмашлыкларының килеш белән төрләнеше
(12 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сан. Саннарның төзелеш ягыннан төрләре (13 нче бирем) . . .
Сан алмашлыклары (14 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сыйфат һәм сыйфат алмашлыклары (15 нче бирем) . . . . .
Синоним һәм антоним сыйфатлар (16 нчы бирем) . . . . . . .
Фигыль һәм аның мәгънәләре (17 нче бирем) . . . . . . . . . .
Фигыльләрнең барлык-юклык формасы (18 нче бирем) . . .
Боерык фигыль (19 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шарт фигыль (20 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Хикәя фигыль, аның заман формалары (21 нче бирем) . . .  .
Фигыльләрдә басым (22 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . .  .
Рәвеш (23 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Антоним рәвешләр (24 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

4
6

8
9

11

13
14
17
19
21
23

26
27
30
31
34
36
39
41
43
45
48
50
52
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Рәвеш алмашлыклары (25 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . .
Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау (26—27 нче 
биремнәр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Синтаксис һәм пунктуация

Синтаксис һәм пунктуация турында төшенчә. Җөмлә (28 нче
бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Хикәя җөмлә
(29 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сорау җөмлә (30 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Боерык җөмлә (31 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тойгылы җөмлә (32 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интонация һәм тыныш билгеләре (33 нче бирем) . . . . . . . .
Җөмләнең баш кисәкләре. Җыйнак җөмлә (34—35 нче 
биремнәр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гади һәм кушма җөмлә (36 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . .
Иярчен кисәкләр. Җәенке җөмлә (37 нче бирем) . . . . . . . . . 
Аергыч (38 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тәмамлык (39 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хәл (40 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сүзтезмә (41—42 нче биремнәр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Җөмләнең тиңдәш кисәкләре (43 нче бирем) . . . . . . . . . . . .
Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре (44 нче бирем) 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография

Сөйләм органнары (45 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сузык һәм тартык авазлар (46 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . .
Сузык һәм тартык авазлар таблицасы (47 нче бирем) . . . . . 
Иҗек һәм басым (48 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дифтонглар (49 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сингармонизм законы турында төшенчә (50 нче бирем) . . .
Рәт гармониясе (51 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ирен гармониясе (52 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[к], [г] һәм [қ], [ғ] тартыклары (53 нче бирем) . . . . . . . . . . 
[к], [г]  һәм [қ], [ғ] авазларының язуда бирелеше (54 нче бирем)
[х] һәм [һ] тартыклары (55 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . .
[н] һәм [ң] тартыклары (56 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . 
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60

62
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70
74
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92
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96
99

100
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[w] һәм [в] тартыклары (57  нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . .
Эш кәгазьләре: мәкалә язу (58 нче бирем) . . . . . . . . . . . . .
Сөйләмдә авазлар үзгәреше (59—60 нчы биремнәр) . . . . . . . 
Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы (61 нче бирем) . . . 
ъ, ь хәрефләренең дөрес язылышы (62 нче бирем) . . . . . . .
Фонетика, орфоэпия һәм орфография бүлекләрен кабатлау 
(63 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сүзләргә фонетик анализ (64 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . .

Лексикология һәм сөйләм культурасы

Лексикология һәм сөйләм культурасы. Сүзнең мәгънәсе
(65 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бер һәм күп мәгънәле сүзләр (66 нчы бирем) . . . . . . . . . . .
Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе (67  нче бирем) . . .
Омонимнар (68 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синонимнар (69 нчы бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Антонимнар (70 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фразеологик әйтелмәләр (71—72 нче биремнәр) . . . . . . . . .
Татар теленең сүзлек составы (73 нче бирем) . . . . . . . . . .
Алынмалар (74 нче бирем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы 
(75—76 нчы биремнәр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек
составы (77—78 нче биремнәр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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