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ТЕЛ — КЕШЕЛӘРНЕҢ ҮЗАРА АРАЛАШУ ЧАРАСЫ

1. Укыгыз. Якынлашып килгән көз, табигатьтәге, хуҗа лык тагы үзгә-
решләр турында сөйләгез. Сорауларга җавап бирегез.

Көз якынлаша, бай көз. Сез шуны сизәмсез? Ашлык төялгән 
арбалар шыгырдый. Бертуктамый яңгыр шыбырдый. Кояш, 
исенә төшсә генә, бер карый — анысы да күңелгә ярый!

Чебешләр инде тавыктай зур булдылар, әниләреннән аерыл-
дылар. Хәзер аның белән бергә дә йөрмиләр, канат астына да 
кермиләр. Колгага менеп кунаклыйлар да рәхәтләнеп йок лый-
лар. Әтәч чебешләр таңны каршы алалар, шапылдатып, канат 
кага лар, киерелеп-киерелеп кычкыралар, үзләренчә күңел ачкан 
булалар.

Бәбкәләр тәмам үрдәк булдылар. Элеккечә һаман судан туй-
мыйлар. Көне-төне күл буенда йөриләр, өйгә кайтып та кер ми-
ләр. (А.  Алиштан)

 1. Күргәнне, ишеткәнне, тойганны, теләкне без бер-беребезгә нәрсә 
ярдәмендә аңлатабыз?
2. Нәрсә ярдәмендә аралашабыз, рәхмәт әйтәбез, яратуы быз ны бел-
дерәбез?
3. Тел ярдәмендә тагын нәрсәләрне белдерергә мөмкин?

  Татар әдәби теле берничә бүлектән тора.
1. Графика — язуга кабул ителгән хәрефләр.
Сез башлангыч мәктәптә хәрефләрне дөрес язарга өйрән-

дегез, язу техникасын камилләштердегез.
2. Фонетика телдәге авазларны өйрәнә.
Башлангыч сыйныфларда сез «Хәрефләрне язабыз һәм 

күрәбез, авазларны әйтәбез һәм ишетәбез» дигән кагыйдәне 
хәте ре  гездә калдырдыгыз. Мәсәлән, авазларның сузык яки 
тартык аваз лар төркеменә бүленүен, калын һәм нечкә сузык-
лар, яңгы рау һәм саңгырау тартыклар барлыгын белдегез. 
Калын һәм нечкә әйте лешле сүзләрне аерырга өйрәндегез.



Башлангыч мәктәптә лексикология бүлеге өлешчә генә 
өйрә  нелде. Ул — телнең сүзлек составын (сүзнең килеп чыгы-
шын, мәгънә ләрен, кулланылыш өлкәләрен) өйрәнә.

Бу уку елында телебезнең байлыгы турында күбрәк 
белерсез.

3. Орфография — сүзләрне дөрес язарга, орфоэпия сүз-
не дөрес әйтергә өйрәтә. Мәсәлән: төтен — [төтө`н], колын — 

[къоло`н]; көз җитте — [кө`җҗиттэ], көз килде — [кө`скилдэ]; 
яна — [йана`], янә — [йә`нә], юка — [йукъа`], юкә — [йүкә`], 
елга — [йылгъа`], егерме — [йэгэрмэ`] һ. б.

4. Морфология сүз төркемнәрен, сүзнең ясалышын, мәгъ-
нәле кисәкләрен, төрләнешен өйрәтә.

5. Пунктуация тыныш билгеләрен кую кагыйдәләрен өй-
рәтә.

6. Синтаксис җөмлә кисәкләрен, сүзтезмәләрнең ясалы-
шын, төрләрен, җөмлә төзелешен өйрәтә.
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БАШЛАНГЫЧ  СЫЙНЫФТА  ҮТКӘННӘРНЕ  КАБАТЛАУ 

ҺӘМ ТИРӘНӘЙТҮ

2. Нокталар урынына тиешле хәрефләрне һәм тыныш бил геләрен куеп, 
шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Август — сен тябрь айларында таби-
гатьтә барган үзгәрешләр турын да сөй ләгез.

Кур..йларда көз көйл..рен ..йнап
А..ачларны сары т..скә бу..п
Куакла..га җиләк-..имеш элеп
Агач төпләренә гө..бә т..зеп
У..ман буйлап алтын көз ..өри

Балаларны ..әктәпләргә ..әшеп
Аяк асларына ..фрак чәчеп
Тәрә..ләрне яңгыр белән ..ып
Күп кошларны җылы якка ку..п
Урам б..йлап наян көз йөри

            (Г.  Рәхим)

3. Җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен табып, аларга сораулар куегыз, кайсы 
сүз төркеме белән белдерелүен күрсәтегез.

Алан тип-тигез, ямь-яшел. Аның өстенә, күп итеп, ап-ак 
ромашка чәчәкләре сибелгән. Алар җиләс җилдә әкрен генә 
чайкалып утыралар. Алан уртасында, ботакларын киң җәеп, 
иркенләп, ялгыз нарат үсә. Аннан бераз алгарак китүгә, биек 
яр. Яр астында елга шаулый. (Л.  Ихсановадан)

ис.              с.                       с.
Ү р н ә к. Алан (н ә р с ә?) тип-тигез (н и н д и?), ямь-яшел 

(н и н д и?).

4. Җөмләләрне күчереп языгыз. Сүзләргә сораулар куегыз, астына 
сызыгыз.

Кеше күңеле өчен туган як кирәк. Еракка китсә — сагыныр 
өчен, картайса — балалыгына кайтыр өчен, дошман керсә — 

яклар өчен. Ерак җирләрдә йөргәндә, кеше читтәге матурлыкны 
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әнә шул үзенең туган ягы белән чагыштыра. Туган ягы аңарга 
биеклеккә сикерү ноктасы, гүзәллек үрнәге булып хезмәт 
итә. (Ф.  Яруллиннан)

ис.             ис.    б.
Ү р н ә к. Кеше (к е м н е ң?) күңеле өчен (н ә р с ә  ө ч е н?)
ис.           м. с.

туган як (н ә р с ә?) кирәк.

5. Сәнгатьле итеп укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Мин барысын да булдырам

Мин җил кебек улый беләм,
Яңгыр кебек елый беләм,
Кояш кебек көлә беләм,
Чишмә кебек җырлый беләм.
Агач булып шаулый алам,
Күгәрчендәй гөрли алам;
Бик тырышсам, балык кебек
Сөйләшми дә йөри алам.

Бер гаилә

Барыбыз да бертуган без,
Бер гаилә — өебез!
Барыбыз да бертуган без,
Бер гаилә — илебез!
Бертуган без!
Бер гаилә
Булсын иде Җиребез!

(Р.  Миңнуллин шигырьләре)

 1. Кайсы сүз кайсы сүз төркеменә карый?

Исем:
Фигыль:
Сыйфат:
Сан:
Алмашлык:
Рәвеш:
Модаль сүз:

2. Яңгыр, кебек, кояш, елый, бертуган, өебез сүзләрендә ничә хәреф, 
кайсы авазлар бар?

Ү р н ә к: яңгыр — [йаңгъы`р] — 5 хәреф, 6 аваз; ...

6. Җөмләләрне күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

Мин бер агач күләгәсендә күккә карап ятам. Китабымны 
җил «укый» башлады. Ул аны бик тиз «укый», кайбер битләрен 
карап та тормый, актарып кына уза.
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Күктә төркем-төркем ак болытлар йөзә. Мин шул ак болыт-
ларның берәрсенә менеп утырып, Җирне карап йөрү турында 
хыял ланам. (Г.  Нәбиуллиннан)

 1. Бер, менеп сүзләрендәге сузык авазларны күрсәтегез.
2. Китабымны, кайбер сүзләре сингармонизм законына буй сынамы, 
әллә буйсынмыймы? Дәлилләгез.
3. Яңгырау тартыклардан гына торган сүзләрне язып алы гыз.
4. Саңгырау тартыклардан гына торган сүзләрне язып алы гыз.

7. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлек буенча фикер алышыгыз. 
Сорауларга җавап бирегез. Биремнәрне үтәгез.

Кайтыгыз, кошкайлар!

Кайтыгыз инде, кошкайлар,
Сагындык үзегезне!
— Кайтырлар! — дип, зәңгәр күктән
Алмыйбыз күзебезне.

Каеннар көтә зарыгып,
Зәңгәр яз көтә сезне.
Үзегез дә очрашуны
Көздән үк көтәсезме?

Туган якның бизәге — сез,
Туган якның җаны — сез,
Туган якка сез бик кирәк,
Онытмагыз аны сез!
         (Р.  Миңнуллин)

 1. Нәрсә ул туган як? Аңлатмалы сүзлектән мәгънәсен язып алыгыз.
2. Эндәш сүзе булган җөмләне табып, дәфтәрегезгә язып куегыз.
3. Хәреф саны аваз саныннан кимрәк булган сүзләрне язып алыгыз.
4. Борыл, төшеп сүзләрендә кайсы сузык авазлар әйтелә? Дәлил-
ләгез.

8. Җөмләләрне күчереп языгыз. Схемасын үрнәктәгечә төзе гез. Бирем-
нәрне үтәгез.

Төштән соң көн бик тиз үзгәреп китте. Күкне кара болыт 
каплады. Яшен камчылары уйнаклый башлады. Тирә-юньне дер 
селкетеп, күк күкрәде.

Көн тиз аязды. Без дә вагоннан чыктык. Кинәт кыздыра 
баш лады. Вак ерганаклар кайсы кая яшеренеп бетте. Табигать 
үзенең чыланган киемнәрен киптерә. (Г.  Нәбиуллиннан)
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Ү р н ә к. Төштән соң көн бик тиз үзгәреп китте.

 1. Яңгырау һәм саңгырау тартыклары булган сүзләрне язып алыгыз.

Ү р н ә к: төштән, ...

 2. Тиз, болыт, яшен, селкетеп, без, вак, яшеренеп сүзлә рен дәге аваз-
ларны күрсәтегез.

Ү р н ә к: тиз — [тис], ...

9. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлек буенча фикер алышыгыз. 
Сорауларга җавап бирегез. Биремнәрне үтәгез.

Өйгә бирелгән эш

Кызып кайткан Шәвәли:
Шәвәлидән пар чыга.
Төтенләнеп янгандай
Әнисенең каршында.

— Чыгасың да югаласың,
Син гел урамда, бала,
Дәресләрең тагын бит
Әзерләнмичә кала!

— Уйнап йөрмим лә мин,
Күрәмсең, тирләп-пештем —
Бу бит физкультурадан
Өйгә бирелгән эшем!
         (Ш.  Галиев)

 1. Югаласың сүзендә ничә сузык, ничә тартык аваз бар? Дәлил ләгез.
2. Шәвәли сүзендәге авазларны әйтегез.
3. [ң] авазы булган сүзләрне язып алыгыз.
4. Яңгырау һәм саңгырау тартыктан башланган сүзләрне вариантлап 
язып алыгыз.

10. Текстны күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

Әнә ерак урманнар. Әнә матур гына дулкынланып торган 
уҗым басуы. Әнә безнең юкәдән ясалган тубаллар белән җиләк-
ләр җыйган аланнар. Болар бар да бизәнгән. Бар да хәт фәдәй 
үләннәр белән түшәлгән, соры, кызыл, ал чәчәкләр белән 
матурланган.

 ·  ·      ·  ·  ·    .



Көннең эсселегеннән һәммәсенең өстендә әллә нәрсә елтырый. 
Бу чәчәкләр, таллар өстендә нәфис һәм матур кошлар үзләренең 
шатлыклы көйләрен сайрый.

Кая гына карама, җан, күңел күтәрелә торган моңнар, матур 
күренешләр генә очрый. (Г. Ибраһимовтан)

 1. Урманнар, безнең, юкәдән, җиләкләр, хәтфәдәй, шатлыклы, 
карама сүзләрен иҗекләргә, тамыр һәм кушымчаларга таркатыгыз.

Ү р н ә к: урманнар — ур-ман-нар, урман-нар, ...

 2. Дулкынланып, ясалган, җыйган, бизәнгән, эсселегеннән, көйләрен, 
сайрый сүзләренең тамырын күрсәтегез.

Ү р н ә к: дулкынланып — дулкын, ...

11. Җөмләләрне күчереп языгыз. Берлек сандагы исемнәр астына — бер, 
күплек сандагылары астына ике сызык сызыгыз.

Яңгырлар туктады, коры җылы көннәр башланды. Кояшта 
җылынган яфраклар ботакларыннан берән-сәрән өзеләләр дә, 
кыштырдашып, җиргә төшәләр.

Көннәр үтәр. Кояшта җылынган бөреләр беркөнне ачылырлар. 
Яфрак үзенең якты сыек элпәсе белән тышка үрелеп карар. 
Шатланудан үз туганнарына беренче авазын салыр:

— Иcән-сау әйләнеп кайттыгызмы?! (М.  Мәһдиевтән)

12. «Җәй нәрсәсе белән матур?» дигән темага хикәя языгыз.
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МОРФОЛОГИЯ

1. Сүз төркемнәре турында гомуми төшенчә

13. Таблицаны карагыз. Андагы сорауларга җавап бирегез.

Морфология — 

тел белеменең бер бүлеге

14. Укыгыз. Биремне үтәгез.

Сентябрь — көзнең беренче ае. Ул үзен күрсәтә башлады инде. 
Көннәр кыскара, кояш та соңрак күтәрелә башлады. Төннәрен 
салкын җил искәли. Чәчәкләр дә инде акрынлап шиңәләр. Кош-
лар җыры да күптән тынды.

Ай уртасы җиткәндә, кинәт җылытып җибәрде. Кырда яшел 
уҗымнар күтәрелеп килә. Яшел төснең кире кайтуы, җәй төсе 
күзләрне иркәли. Әбиләр чуагы шушы була инде. Көндез кояш 
җылыта, кичен салкын җил исә. Хәзер иртән салкын чык төшә. 
Күктә болытлар да күбәя.

Әбиләр чуагында табигать шулай бераз матурланып тора. 
Аннары көннәр салкыная, яңгырлар яварга тотына. Тирә-юньдә 
көз шулай хакимлек итә башлый. (Т. Касыймов)

 Текстка исем бирегез.

15. Таблицага сүзләр табып языгыз, сорауларын әйтегез. Сорауларга 
җавап бирегез.

Исем Сыйфат Рәвеш Алмашлык Фигыль Бәйлек Кисәкчә

... ... ... ... ... ... ...

Татар телендә 
нинди сүз 
төркемнәре 

бар?

Алар 
нәрсәләрне 
белдерә?

Кайсы сүз 
төркемнәре 
төрләнә?

Алар ничек 
ясала?
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 1. Кайсы сүзләр предметны белдерә?
2. Кайсылары предметның билгесен күрсәтә?
3. Кайсы сүзләр эш-хәлне белдерә?
4. Кайсылары эш-хәлнең билгесен күрсәтә?
5. Кайсы сүзләр үзләре генә җөмлә төзи алмый?

  !
Мөстәкыйль сүз төркемнәре төрле предметларны һәм алар-

ның билгесен, эш-хәлне һәм аның билгесен, шулай ук башка 
күренешләрне атый. Алар җөмләнең төрле кисәкләре була.

Бәйлекләр һәм кисәкчәләр үзләре генә җөмлә төземи.

16. Укыгыз. Сүз төркемнәренә берәр мисал әйтегез.

Сүз төркемнәре

17. Укыгыз. Үзегез өйрәнгән сүз төркемнәренә мисаллар языгыз. Сорау-
ларга җавап бирегез.

Кырау — җир өстендәге туңган су тамчылары. Көз ахырында 
төшкән чык тамчылары ак төстә була. Бу төнлә яки иртән һава 
температурасының 0 градустан түбән төшүенә бәйле. Шуңа су 
тамчылары туңалар һәм бозга әйләнәләр. Димәк, кырау — чык 
тамчыларының туңу нәтиҗәсе.

Бакчачылар яхшы белә: кишер, чөгендер, торма, шалкан 
кебек яшелчәләр кырауга бирешми. Аларның үзәге җир астында 
үсә. Ә кырау, гадәттә, җир өстенә төшә. Хәтта соң өлгерә торган 
кәбестәне дә кырау суга алмый. Ул кат-кат тунлы, шуңа күрә 
өшеми. Туңса да, аның туңы кире кайта, бетә. («Җил каян 
килә?» китабыннан)

 1. Нәрсә ул кырау? Көзен ул нинди төстә була?
2. Ни өчен төрле яшелчәләрне кырау сукмый?

Исем Сыйфат Алмашлык Рәвеш Фигыль Бәйлек Кисәкчә
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2. Исем

18. Тирә-якка карап, үзегез күргән предметларны әйтегез. Аларга сорау-
лар куегыз. Дәфтәрегезгә языгыз.

Ү р н ә к: к е м? к е м н ә р? ... ,
 н ә р с ә? н ә р с ә л ә р? ... ,

19. Уйлап әйтегез. Бирелгән атамаларга туры килгән ялгызлык исем-
нәрне языгыз.

1. Шәһәр исемнәре: ... ,
2. Авыл исемнәре: ... ,
3. Елга исемнәре: ... ,
4. Район исемнәре: ... ,
5. Урам исемнәре: ... .

20. Таблицаны тутырыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

Исемнәр

 1. Ялгызлык исемнәр нинди предметларны белдерә?
2. Алар ничек языла?

21. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Күчереп языгыз. Рәсемгә карап, 
сорауларга җа вап бирегез.

Очты яфрак

Көзен кошлар тезелешеп
Очтылар җылы якка,
Аларга ияреп очты
Юкәдән бер яфрак та.
Канатлылар юл алдылар,
Ә яфрак җиргә кунды,

Иң беренче очуы да,
Соңгысы да шул булды.
Яфрак бер дә көрсенмәде,
Ул рәхмәт әйтте җилгә:
«Язын кайтып торасы юк —
Төштем мин туган җиргә!»

(Ш.  Галиев)

Уртаклык исемнәр: ... , Ялгызлык исемнәр: ... ,
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 1. Исемнәрне табып, сорауларын әйтегез.
2. Бу шигырьдә к е м? соравына җавап биргән исем бармы?
3. Шигырьне һәм рәсемне файдаланып, хикәя төзегез.

22. Текстны укыгыз. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне язып алыгыз.

Кечкенә Муса беренче шигырен 1915 нче елда яза. Ул шигырь 
абыйсы Ибраһимга да, сеңлесе Зәйнәпкә дә бик ошый. Мусаның 
шигырь чыгаруына һәркем соклана. Тик шигырьнең генә гомере 
бик кызганыч тәмамлана. (Г.  Кашшаф)

23. М.  Җәлилнең кайсы шигырьләрен беләсез? Исемнәрен әйтегез.

24. Кирәкле сүзләрне куеп, җөмләләрне укыгыз.

1. Исемнәр ... белдерә. 2. Алар ...? яки ...? сорауларына җа-
вап бирә. 3. Исемнәр ... төрле була. 4. Бер үк төрле булган пред-
метларга бирелгән уртак исем ... исем дип атала. 5. Пред мет лар-
ның һәрберсенә аерым (ялгыз) бирелгән исем ... исем дип атала. 
6. Уртаклык исемнәр ... хәрефеннән башлап языла. 7. Ялгыз  лык 
исемнәр ... хәрефтән языла.
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25. Җөмләләрне укыгыз. Нокталар урынына кайсы хәрефләрне язарсыз?

Безнең бакчада ..оза чәчәге үсә. 2. Әлфия белән ..оза бишенче 
сыйныфта укыйлар. 3. Абый ..иләүшә чәчәгенә су сипте. 4. Татар 
теле дәресендә ..иләүшә Вәлиевна диктант яздырды. 5. Малай 
..азанда уха пешерде. 6. Башкалабыз ..азанда 2013 нче елда 
Универсиада үткәрелә.

26. ☺ Мәзәкне укыгыз. Анда нинди исем турында сүз бара?

Наил күршедәге дусты белән уйнап кайта.
Әнисе:
— Улым, белдеңме соң, әнисенең исеме ничек? — дип сорый.
— Белдем, әни. Аның да исеме синеке кебек: әни, — дип 

җавап бирә Наил.

Берлек һәм күплек сандагы исемнәр

27. Рәсемнәргә карап, берлек һәм күплек сандагы исемнәрне языгыз.

 1. Күплек сан кушымчаларын искә төшерегез.
2. Шаян сорауга җавап бирегез: бер китап — китап, ә ике китап нәрсә 
була?
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28. Нокталар урынына тиешле кушымчаларны куеп, хикәяне укыгыз. 
Аңа исем бирегез. Күплек сандагы исемнәрне язып алыгыз.

Мин, каен ботагында туып, берничә ай яшәдем. Җәен мине 
кызу кояш нур..ы иркәләде. Агач.. , яфрак.. аның нуры белән 
төрле төс.. алдылар.

Көз җитте. Инде исәпсез-хисапсыз яфрак.. , үлән.. җирне 
келәм белән каплый. Агач..дан соңгы яфрак.. оча. Җирдәге баш-
ка туган.. мине көтәләр. Шаян җил мине биеклеккә алып менеп 
китте. Аннары җиргә — башка яфрак.. янына төшерде. (С.  Гаф-
фаровадан)

 1. -нар, -нәр кушымчалары кайсы исемнәргә ялганган?
2. Сорауларга җавап бирегез.

Яфрак кайда туа?
Аны кояш нурлары кайчан иркәли?
Яфрак, үләннәр кайчан җирне каплый?
Шаян җил яфракны кая төшерә?

  !
Уртаклык исемнәр берлек һәм күплек санда килә.
Берлек сандагы исем предметның бер булуын белдерә: 

агач, күл.
Күплек сандагы исемнәр предметларның берничә булуын 

белдерә: агачлар, күлләр.
Ялгызлык исемнәрдәге -лар, -ләр кушымчалары да күплек 

төсмере бирә: Әлфияләр (Әлфияләрнең гаиләсе) шушы йорт-
та яши.

29. Шигырьне укыгыз һәм күчереп языгыз. Күплек сан кушым ча лары-
ның астына сызыгыз.

Кәбестәләр, суганнар
Түтәлләргә тулганнар.
Кишер белән чөгендер
Тик җыеп кына өлгер!
          (Ә.  Ерикәй)
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30. Укыгыз. Конкрет предметларны белдер гән исемнәрне сайлап языгыз.

матурлык, өстәл, китап, яхшылык, агачлар, укучы, дәфтәр, 
юмартлык, дәрес, уй-фикер, йорт, яхшы

 1. Кайсы исемнәр сыйфатлардан ясалган? Алар конкрет предметны 
белдерәме? Үрнәктәгечә күрсәтегез.

Ү р н ә к: матур+лык, ...

 2. Үзегез сайлаган өч исем белән җөмләләр төзегез.

31. Җөмләләрне укыгыз.

1. Гөлназлар Казанга китте. 2. Бу — Фәритләр бакчасы. 
3. Санияләр көзге өмәдә тырышып эшләде. 4. Алмазлар хоккей 
ярышында беренче урынга чыкты.

 Күплек сандагы ялгызлык исемнәр нинди мәгънәне белдерә?

32. Укыгыз. Ялгызлык исемнәрнең күплек санда нинди мәгънә алуын 
аңлатыгыз.

1. — Әйдә, иртәгә Зөлфияләрне озатабыз, — диде Фәнис, бик 
җитди кыяфәт белән.

— Кая озатабыз?
— Өенә. Озатабыз да Мөнир абыйлар шикелле сөйләшеп 

торабыз...
Икенче көнне биш дәрестән соң без Зөлфияләргә таба аны 

өенә озата киттек. Без өчәү ләм-мим бер сүз сөйләшми атладык. 
Тик, зур яңа йорт турысына җиткәч, Зөлфияләрнең капка бигенә 
ябышканымны гына хәтерлим. (А.  Гыймадиевтан)

2. ☺ Мәзәкләрне укыгыз. Укучы ни өчен шулай җавап биргән?

— Вәлиев, тамчы сүзе күплек санда ничек була?
— Диңгез.

* * *
Татар теле дәресе. Укучылар, «күплек сан» темасын өйрән-

гәндә, күнегү эшлиләр.
У к ы т у ч ы. Мансур, музыкант сүзен күплек санда әйт әле.
У к у ч ы. Оркестр.
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Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

33. Җөмләләрне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең 
кушым  часына игътибар итегез.

1. Мәктәп — белем йорты.
2. Китапханә мәктәпнең икенче катында урнашкан.
3. Балалар мәктәпкә бара.
4. Алсу мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлады.
5. Мәктәптән чыгу белән, укучылар өйләренә таралды.
6. Әтием мәктәптә укыган вакытлары турында сөйләде.

 1. Мәктәп сүзенә сораулар куй. Андагы кушымчалар исемнең нәрсә 
белән төрләнүен аңлата?
2. Татар телендә ничә килеш бар? Исемнәрен һәм сорауларын әйтегез, 
дәфтәрегезгә языгыз.

34. Таблицадагы сүзләрне килешләр белән төрләндерегез һәм дәфтә ре-
гезгә языгыз.

Килешләр Сораулары
Калын 
сүзнең 

төрләнеше

Нечкә 
сүзнең 

төрләнеше

Баш килеш
Иялек килеше
Юнәлеш килеше
Төшем килеше
Чыгыш килеше

Урын-вакыт 
килеше

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

кул
...

күл
...

35. Мәкаль һәм әйтемнәрне күчереп языгыз. Исемнәрнең килешен 
әйтегез.

1. Көзнең ничек килүе җәйдән билгеле. 2. Сентябрьдә син 
дә бер, мин дә бер. 3. Кешенең очар канаты — белем. 4. Язның 
бер көне ел туйдыра. 5. Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. 
6. Карама беләккә, кара йөрәккә. 7. Кулыңнан бер яхшылык 
килсә, бишне эшлә.
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36. Нокталар урынына кушымчалар куеп укыгыз. Исемнәрнең килешен 
күрсәтеп языгыз.

1. Урам.. яңгыр ява. 2. Укулар сентябрь.. башланды. 3. Бала-
лар мәктәп.. киттеләр. 4. Укучылар дәресләр.. мәсьәлә чишәләр, 
диктант язалар, шигырь сөйлиләр. 5. Фәрит Габдулла Тукай.. 
«Җир йокысы» шигырен яттан сөйләде. 6. Гөлүсә китап.. өстәл.. 
куйды.

Ү р н ә к: урамда (урын-вакыт килеше), ...

 Килеш кушымчаларының калын яки нечкә икәнлеген алдан белеп 
буламы? Алар һәр исемдә ничә була?

 Игътибар итегез!
Килеш кушымчалары исемнәрне фигыльләр һәм исемнәр 
белән бәйли.
Килеш кушымчасы исемнәрдә берәү генә була.

укытучының (н и ш л ә в е?) сөйләве, апаның (н ә р с ә с е?) ки-
та  бы, гимназиягә (н и ш л ә ү?) бару, укытучыга (н и ш л ә ү?) 
әйтү

37. Хикәяне укып, аңа исем бирегез.

Төнгә калганчы урманга барып җитик дип ашыксак та җи-
тешә алмадык. Ялан кырда кунарга туры килде. Палатканы 
бага нага бәйләдек, чөнки төнгә каршы давыл булачак.

Менә көчле давыл күтәрелде. Палатканың брезенты җилдә 
селкенә, өстә электр чыбыклары гөжли. Мондый төндә ачык 
кыр да калуы куркыныч икән.

Шулвакыт сәер тавышлар ишетелде. Кемдер: «Ух, ух, ух!»— 
дигән кебек булды. Җылы якка очканда, кошларның бу тавышы 
гадәти генә түгел, башкача иде. Алар, караңгыда адашмас өчен, 
шулай бер-берсен барлыйлар икән. (Н.  Сладковтан)

 1. Исемнәрнең килешләрен әйтегез.
2. Хикәяне өч кисәккә бүлеп, план төзегез.
3. Эчтәлеген сөйләгез, аннан соң изложение итеп языгыз. Исемнәрнең 
килешләрен күрсәтегез.
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«Исем» темасын ныгыту өчен күнегүләр

38. «Исем» темасын үткәндә өйрәнгән терминнарны шакмаклардан табып 
укыгыз. Терминнар калын хәреф белән күрсәтелгән урыннан өстән аска 
таба бер-бер артлы укыла.

И н ə б е п л р т л г к и
с р р м р ү е у а я ы 6 л
е ə с е л к к н к к з к е
м н ə к е к с а л ы л ы ш

39. Тестлардан дөрес җавапны күрсәтегез.

1. Исем
а) предметны;
ә) предметның билгесен;
б) предметның эш-хәрәкәтен белдерә.
2. Уртаклык исем —
а) охшаш предметларның берсенә генә бирелгән исем;
ә) охшаш предметларның барысы өчен дә уртак исем;
б) дөрес җавап юк.
3. Ялгызлык исем —
а) предметларның барысы өчен уртак исем;
ә) охшаш предметларның берсенә генә бирелгән (ялгыз) 

исем;
б) ике җавап та дөрес.
4. Берлек сан предметларның
а) бер булуын;
ә) ике булуын;
б) күп булуын белдерә.
5. Күплек сан предметларның
а) исәбен;
ә) микъдарын;
б) берничә (күп) булуын белдерә.
6. Татар телендә килешләр саны
а) бишәү;
ә) алтау;
б) җидәү.
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7. Килеш кушымчалары бер исемдә ничәү була?
а) берәү;
ә) икәү;
б) өчәү.
8. Килеш кушымчаларының калын яки нечкә булуы
а) тартык авазларга бәйле;
ә) сузык авазларга бәйле;
б) дөрес җавап бирелмәгән.

40. Кроссвордны чишегез. Билгеләнгән шакмакларда сез өйрәнгән сүз 
килеп чыгар.

1. Ти дисәң — тими, тимә дисәң — 
тия.

2. Исәнләшкәндә әйтә торган сүз.
3. Сүз уртасында һәм сүз ахырында 

[э] авазын күрсәтә торган хәреф.
4. Белем алу йорты.
5. Сез өйрәнгән сүз төркеменең со-

равы.
6. Иң кадерле кеше.
7. Язу коралы.

41. Тиешле кушымчалар өстәп, шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз.

Яфрактагы нота

Укытучы апа безгә
Нота.. бүлеп бирде.
— Бүгенге җыр.. исеме —
«Көз.. озату»,— диде.
Ә мин бер яфрак алдым да
Шуңа карап җырладым.

Бер тамчы да ялгышмадым
Һәм артка да калмадым.
Чөнки бит көз, безнең яктан
Китеп барган чагында,
Зур-зур сары яфрак..га
Көен язып калдырган.

(Г.  Рәхим)

 1. Исемнәрнең килешләрен әйтегез.
2. Исемнәрне күплек санда әйтегез.
3. Килеш белән төрләнгән исемнәрне таблицага үрнәктәгечә языгыз.

1 2 3 4 5 6 7
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Ү р н ә к:

Исемнәр Төре Саны Килеше

җырның уртаклык исем берлек санда иялек килешендә

3. Алмашлык

Зат алмашлыклары

42. Үзең турында сөйләгәндә, кайсы алмашлыкны кулланырсың? Иптә-
шең белән сөйләшкәндә, кайсы алмашлыкны кулланырсың? Иптәшең 
белән сөйләшкәндә катнашмаган иптәшең турында кайсы алмашлыкны 
әйтер сез? Нокталар урынына шул сүзләрне языгыз.

Мин — ... зат алмашлыгы.
Син — ... зат алмашлыгы.
Ул — ... зат алмашлыгы.

 Күплек сандагы зат алмашлыкларын әйтегез һәм дәфтәр егезгә 
языгыз.

43. Баганалап бирелгән җөмләләрне чагыштырып укыгыз.

Казан — борынгы шәһәр.
Казан — спорт шәһәре.
Казанда спорт корыл ма лары күп.
Казан 2013 нче елда үтәчәк
Универсиадага әзерләнә.

Ул — борынгы шәһәр.
Ул — спорт шәһәре.
Анда спорт корылмалары күп.
Ул 2013 нче елда үтәчәк
Универсиадага әзерләнә.

 1. Кайсы җөмләләр җыйнаграк һәм матуррак яңгырый. Бу нинди 
сүзләргә бәйле?
2. Беренче баганадагы җөмләләрдә кайсы сүз кабатлана?

44. Мәкаль һәм әйтемнәрне укыгыз. Мәгънәләрен аңлатыгыз. Зат алмаш-
лыкларын әйтегез.

 «Мин, мин!» — дигән мисез булыр.
 Мин-минлек — кимлек.
 «Мин»дә, «син»дә бар, «алар»да юк.
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45. Таблицаны карагыз. 17 нче биттәге таблицага карап, килеш сорау-
ларын әйтегез. Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерегез.

Килеш Килеш 
соравы

Алмашлыклар

мин син ул без сез алар

Б. к.

И. к.

Ю. к.

Т. к.

Ч. к.

У.-в. к.

  !
Мин, син алмашлыкларының иялек, юнәлеш, төшем 

килеш ләрендә кушымчалары үзгәрә.
Ул алмашлыгы килешләр белән төрләнгәндә үзгәрә.

46. Шигырьләрне укыгыз. Зат алмашлыкларын табып, килешләрен 
әйтегез.

1. Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә
 Чагылып китсә синең күләгәң.
 Юк, Мокамай, һичбер вакытта да
 Сине усал итеп сөйләмәм...
 Син ярлы идең, ләкин эш сөя идең,
 Синең яхшы иде күңелең... (Һ.  Такташ)

2. И җиләс җил, килсәнә, кил,
 Безгә керә китсәнә! (Һ.  Такташ)

3. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр:
 «Муса инде үлгән», — дисәләр,
 Син ышанма, бәгърем! —
 Мондый сүзне
 Дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. (М.  Җәлил)
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Сорау алмашлыклары

47. ☺ Шаян сорауларга җавап бирегез. Андагы сорау алмашлыкларын 
әйтегез.

1. Казан уртасында нәрсә бар? 2. Мәктәптә кемнәр укый? 
3. Көн белән төн нәрсәгә бетә? 4. Туфрак алган саен, нәрсә зурая 
гына бара? 5. Нәрсәнең киеме энәдән тегелгән?

 1. Сорау алмашлыклары нинди сүз төркемен алыштырган?
2. Бу алмашлыкларны күчереп языгыз. Басымнары кайсы иҗектә 
булыр?

  !
К е м? к е м н ә р? н ә р с ә? н ә р с ә л ә р? — сорау алмаш-

лык лары. Алар исемнәрне алмаштыра, берлек яки күплек 
санда була, килеш белән төрләнә: к е м? к е м н е ң?

Сорау алмашлыкларында басым беренче иҗеккә төшә: 
к е` м  н е ң? н ә` р с ә н е ң?

48. Килеш сорауларын языгыз. Үзегез сайлаган сүзләр белән җөмләләр 
төзеп әйтегез.

49. Шигырьне рольләргә бүлеп, сәнгатьле итеп укыгыз. Сорау алмаш-
лыкларын әйтегез.

Гөлләр бакчасында

Беркөн шулай гөлләр бакчасында
Чәчәкләрне кылдым тамаша,
Хуш исләре белән җан шатлана,
Нурларыннан күзләр камаша.

Нәфис төсләренә, буйларына
Хәйран калып, кызыгып карадым:
— Әй чәчәкләр, сезгә кемнәр дуслар,
Кемнәр дошманнар? — дип сорадым.

— Кемнәр эшли, кемнәр җирләр казый,
Кемнәр безгә сулар сибәләр,
Кемнәр чәчкә кебек саф күңелле,
Шулар безгә дуслар...— диделәр.
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— Кемнәр кара эчле, тар күңелле,
Кемнәр чын эшкә кул бирмиләр,
Кемнәр, килеп, безне хаксыз өзә,
Шулар безгә дошман! — диделәр.
                (М.  Гафури)

 1. Беренче дүртьюллыктагы исемнәрнең килешләрен әйтегез.
2. Сорау алмашлыкларын табыгыз, аларны төрле килешләргә куегыз.
3. Сорауларга җавап бирегез.

 Чәчәкләр нинди?
 Чәчәкләр нинди кешеләрне дуслары дип саный?
 Алар дошман дип санаган кешеләр нинди була?

50. Алмашлык сүзендәге хәрефләрдән сүзләр ясап языгыз.

4. Сан

51. Сыйныф бүлмәсендәге предметларны санагыз. Саннарны ачыклаган 
исемнәре белән языгыз.

Ү р н ә к: бер ишек, ...
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52. Саннар белән бирелгән сүзләрне укыгыз.

100ә, 6н, 1ләшү, 2ләнү, 7гән, 3ләтә, т10, к10ак, к3, т3е

  !
Саннар предметның исәбен белдерә. Алар н и ч ә? 

н и ч ә н ч е? н и ч ә ш ә р? һ. б. сорауларга җавап бирә: биш, 
бишенче, бишәр.

Саннар сүз яки цифр белән языла: биш, 5.

53. Укыгыз.

Өч матур сүз

— Әйт син миңа өч матур сүз,
Уйлап әйт син, бәбкәем!
— Мин яраткан иң матур сүз,
Иң якын сүз:
Әнкәем!
Калмый аннан бер матур сүз,
Һәрвакыт син әйткәнең.
— Бергә әйткән ул матур сүз:
Әткәем дә әнкәем!
— Бар өченче бер матур сүз...
— Ул матур сүз:
Илкәем!
Анда бу йорт, төп бабамнар,
Илкәем — үз җиркәем!
           (Н.  Исәнбәт)

 1. Саннарны ачыклаган исемнәре белән языгыз.
2. Зат алмашлыкларын табып, килешләрен билгеләгез.

  !
Сан ачыклаган исем саналмыш дип атала: биш дәрес.
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54. Табышмакларны укып, җавапларын әйтегез.

1. Җиде туган бер үк яшьтә,
 Исемнәре төрле-төрле.
2. Унике туган чаба
 Һәрвакыт алга таба.
 Берсен берсе җитә алмый,
 Куып узып китә алмый.
3. Ике атым бар аяксыз,
 Чаба алмыйлар таяксыз.
4. Җиде сөлгем җиде төстә,
 Җидесен дә элдем күккә.
5. Авызы юк, борыны юк,
 Тик бар аның өч күзе:
 Урамдагы хәрәкәтне
 Көйләп торадыр үзе.

 1. Сан белән саналмышларны дәфтәрегезгә языгыз.
2. Өйдә саннар кергән өч табышмак язып килегез.

55. Дәресләрнең вакытын күрсәткән үрнәкне карагыз. Аларның баш лан-
ган һәм беткән вакытларын дөрес итеп әйтегез.

1 нче дәрес: 8.00 — 8.45
2 нче дәрес: 8.55 — 9.40
3 нче дәрес: 9.50 — 10.35
4 нче дәрес: 10.55 — 11.40
5 нче дәрес: 11.50 — 12.35
6 нчы дәрес: 12.45 — 13.30

56. Мәкаль һәм әйтемнәрне күчереп языгыз. Мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Җиде кат үлчә, бер кат кис. 2. Алты яшьлек юлдан кайтса, 
алтмыш яшьлек күрешә килер. 3. Мең кат ишет, бер кат сөйлә. 
4. Йөз сум акчаң булганчы, йөз дустың булсын. 5. Туксан ту-
гыз яхшылыгыңны белмәсәләр дә, бер начарлыгыңны белерләр. 
6. Яхшылыкка өйрәнергә өч ел кирәк, яманлыкка өч сәгать тә 
җитә. 7. Алтыда белгән ана телен алтмышта да онытмас.
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57. Бирелгән саннар белән саналмышлар нәрсәне белдерә? Җавапларны 
үрнәккә карап языгыз.

7 көн, 24 сәг, 30 (яки 31) көн, 100 ел, 10 мм, 100 см, 1000 м, 
10 см, 1000 г, 100 кг, 10 ц, 10 көн.

Ү р н ә к: 7 көн — бер атна, ...

58. Укыгыз. Саннарны саналмышлары белән әйтегез. Сорауларга җавап 
бирегез.

Футбол

«Футбол» сүзе «фут» — «аяк» һәм «бол» «туп» дигәнне бел-
дерә. «Аяк тубы» уены Англиядә барлыкка килә. Футболга 
охшаш уен нар безнең эрага кадәр үк Борынгы Көнчыгышта бил-
геле була.

Бүгенге көнгә килеп җиткән футбол уены гасырлар буе үзгәр-
мәгән диярлек. Ярыш вакытында һәр команда бер-берсе белән 
уйнап чыга. 1855 нче елда Англиядә беренче футбол клубы бар-
лыкка килә. Ул вакытта әле уен кагыйдәләре дә бик үк төгәл 
булмый, судья да трибунада утыра.

1904 нче елда Халыкара футбол ассоциациясе оеша. Бүген 
бу оешма 150 дән артык илне берләштерә. Олимпия уеннарына 
футбол 1900 нче елда кертелә. Бу уен буенча беренче дөнья чем-
пионаты 1930 нчы елда үткәрелә. Шуннан бирле ул дүрт елга 
бер тапкыр уздырыла.

Россиядә футбол XIX гасыр ахырында барлыкка килә. 1898 нче 
елда Петербургта беренче иптәшләрчә матч үткәрелә.

Безгә Казанның «Рубин» футбол командасы яхшы таныш. 
Ул Россиядә иң көчле командалардан санала. «Рубин» Европада 
үткәрелгән ярышларда да зур җиңүләргә иреште. («Эн цик  ло пе-
дия школьника»дан алынды)

 1. Футбол сүзе нәрсәне белдерә?
2. Ул кайсы илдә барлыкка килгән?
3. Беренче дөнья чемпионаты ничәнче елда үткәрелә?
4. Казанның «Рубин» командасы нинди уңышларга ирешкән? Шул 
турыда сөйләгез.
5. 2018 нче елда Казан шәһәрендә футбол буенча нинди чем пионат 
үткәреләчәк?
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59. ☺ Мәзәкне укыгыз. Укучы ни өчен шулай җавап биргән?

— Илдар, унбергә унберне кушкач, ничә була?
— Ике футбол командасы.

5. Сыйфат

60. Кроссвордны чишегез. Билгеләнгән шак мак-
ларда нинди сүз килеп чыкты?

1. Исе юк, төсе юк, аннан башка тор- 
мыш юк.

2. Ашка салсаң, тәм кертә, борынга 
керсә төчкертә.

3. Төнлә карасаң — күп була,
 Көндез карасаң — юк була.
4. Алфавитта ү хәрефеннән соң килә торган 

хәреф.
5. Сикереп төшә, бозны тишә.
6. Сөяге юк, теше юк, сөйләмәгән сүзе юк.

61. Баганалап бирелгән җөмләләрне укыгыз һәм чагыш тырыгыз.

1. Кыш җитте. 1. Салкын кыш җитте.

2. Җирне кар каплады. 2. Җирне йомшак кар каплады.

3. Табигать тунын киде. 3. Табигать ак тунын киде.

4. Җил битне чеметә. 4. Суык җил битне чеметә.

 1. Җөмләнең эчтәлеген тулырак, матуррак итеп бирүдә кайсы сүзләр 
ярдәм итә? Шул сүзләрнең сорауларын әйтегез.
2. Алар кайсы сүз төркеменә карый?

  !
Сыйфат предметларның төрле билгеләрен белдерә: төсен 

(яшел), тәмен (баллы), формасын (түгәрәк), характерын 
(юмарт).

Сыйфат ачыклаган исем сыйфатланмыш дип атала: киң 
урам.

2

5

1 3 4 6
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62. Рәсемне карагыз. Хикәяне укыгыз. Андагы сыйфатлар җәнлекләрнең 
нинди билгеләрен белдерә?

Кышны һәр җәнлек үзенчә каршылады. Тиеннәр кызгылт 
юка киемнәрен көлсу төскә алыштырды. Алар ямь-яшел чыр-
шы ботагында утыра, ап-ак кар белән капланган ботакларда тир-
бәлешә. Күркәләр мул булса, тиеннәр кышны биредә уз ды ра чак.

Куянның соры кыска йоны коелган, озынрак ак төстәге йон 
үсә башлаган. Аның озын колаклары да ак.

Купшы төлкеләр дә матур. Туннары җылы һәм калын. Менә 
төлке юл читендәге кардан нәни тычкан баласын эләк тер де. 
Салкын кыш җәнлекләр өчен әнә шулай башланды... (Г.  Хәсә-
новтан)

 1. Сыйфатларның барлык дәрәҗәләрен ясап, таблицага языгыз.

Сыйфатлар Гади 
дәрәҗә

Чагыштыру 
дәрәҗәсе

Артыклык 
дәрәҗәсе

Кимлек 
дәрәҗәсе

юка
...

юка
...

юкарак
...

иң юка
...

—
...

2. Хикәягә исем биреп, эчтәлеген түбәндәге план буенча сөйләгез.

1. Тиеннәр кышны каршылый.
2. Куяннардагы үзгәрешләр.
3. Төлкеләр кышкы урманда.
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  !
Сыйфат предметның билгесен белдерә, исемне ачыклый, 

җөм ләдә аергыч була: Җирне (н и н д и ?) ак кар каплады.
Сыйфат, предметның билгесе турында хәбәр иткәндә, 

җөмлә ахырында хәбәр булып килә: Көн (н и н д и ?) салкын.

63. Шигырьне укыгыз. Сыйфатларны әйтегез.

Кыш башы

Җылы ипи өстенә
Ягылган ак май сыман
Эреде дә бетте кар,
Калды тик сыек томан.

Бу — кышның башы гына,
Карлар күп явар әле.
Юмарт кыш җир өстенә
Майны күп ягар әле.

         (Ф.  Яруллин)

 1. Сыйфатлар предметның нинди билгеләрен белдерә?
2. Дәфтәрегезгә сыйфатларны антонимнары белән язып алыгыз.

64. Предметның төсен, тәмен, формасын, характерын белдергән 5—6 сый-
фат белән җөмләләр төзеп языгыз.

65. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Хәбәре сыйфатлар белән белде рел-
гән җөмләләрне күчереп языгыз.

Кәккүк

Тавышыннан танып
Тордым колак салып —
Кәккүк, күккүк килгән!
Әйтәм, урман ямьле!
Әйтәм, урман моңлы!
Әйтәм, урман тирән!
         (Ш.  Галиев)
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66. Мәкальләрне укыгыз, күчереп языгыз. Хәбәр булып килгән сыйфат-
ларның астына сызыгыз.

1. Башлаган эшнең беткәне яхшы. 2. Теле оста, эше кыска. 
3. Ялкауның йөге һәрвакыт авыр. 4. Эшчән кешенең куллары 
кара, икмәге ак. 5. Теле озынның акылы кыска. 6. Яхшы сүз 
балдан татлы. 7. Тозсыз сүздән тозлы ботка тәмлерәк.

 Җөмләләрдә хәбәр булып килгән сыйфатлар астына нин ди сызык 
сыздыгыз?

Антоним һәм синоним сыйфатлар

67. Рәсемнәрне карагыз. Андагы предметлар бер-берсеннән нинди билгесе 
белән аерыла?

 Зур, кечкенә, авыр, җиңел сүзләре белән җөмләләр әйтегез. Аларның 
мәгънәсе капма-каршы куеламы?

68. Бирелгән сыйфатларны антоним парлары белән ике баганага языгыз.

ак, яхшы, кечкенә, саран, зур, зирәк, матур, салкын, дәү, 
юмарт, кара, авыр, чибәр, шатлыклы, начар, суык, җиңел, 
сөенечле, бәләкәй, тапкыр, акыллы

 1. Һәр юлдагы икешәр сыйфат белән җөмләләр төзеп әйтегез.
2. Кайсы сүзләр артык калды? Аларның мәгънәләре бер-берсенә 
якынмы, охшашмы?
3. Шул сүзләрне дәфтәрегезгә язып куегыз. Кагыйдәне истә тотыгыз.

  !
Антоним сыйфатлар капма-каршы мәгънәне белдерә: 

зур — кечкенә.
Синоним сыйфатлар охшаш мәгънәне белдерә: зур, дәү, 

олы.
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69. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз.

Ак ил

Кичтән бактым,
Карап яттым
Тәрәзә аша...
Кап-караңгы иде бит ул.
Иртән торсам исем китте:
Бу нәрсә бу? Бер ап-ак ил.
Күл дә ак,
Төннәр дә ак —

Бар нәрсә ак,
Чын менә, хак:
Чыршылар ак,
Кара каргалар ап-ак!
Ышанмыйсың?! Теләсәң нишлә!
Өнемдә бу, түгел төштә.
Бу ил, әнә күрәсеңме,
Минем тәрәзәмә төшкән.

(С.  Вагыйзов)

 1. Сыйфатларның хәбәр булган очракларына мисаллар языгыз.
2. Әйтү максаты төрле булган җөмләләрне тиешле интонация белән 
укыгыз. Алар ахырында нинди тыныш билгеләре куелган?

70. Сыйфат сүзендәге хәрефләр белән яңа сүзләр ясап әйтегез.

6. Фигыль

71. Рәсемнәрне карагыз. Анда сурәтләнгән предметларның эш-хәрәкәтен 
белдергән сүзләрне әйтегез. Һәрберсе белән җөмләләр төзегез.
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72. Текстны укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Узган гасыр кешелеккә бик күп ачышлар китерде. Шулар  ның 
берсе — компьютер. Ул фән-техника үсешенең иң югары каза-
нышы булып санала. Бүген компьютер безнең тормышы бызда 
киң кулланыла.

Беренче санау җайланмасы 2,5 мең еллар элек Борынгы Гре-
циядә кулланыла. Аны «абак» дип атаганнар. Аны төрле төстәге 
ташлардан ясаганнар.

Беренче программалаштыру машинасы 1804 нче елда ясала. 
1855 нче елда Стокгольмда беренче компьютер төзелә. Ул ХХ га-
сырга кадәр санау машинасы буларак кулланыла.

ХХ гасыр башында башка төрле компьютерлар эшләнә баш-
лый. Алар башта лампочкалы, аннары транзисторлы, соңрак 
мик ропроцессорлы була. Беренче компьютерлар бик зур була. 
Хәзер алар һәркемнең диярлек өстәлендә тора. («Ялкын» жур-
налыннан)

 1. Текстка исем бирегез.
2. Исемнәрнең килешләрен билгеләгез.
3. Зат алмашлыкларын әйтегез.
4. Фигыльләрне сораулары белән языгыз, заманнарын билгеләгез.
5. Эчтәлеген сөйләгез.

  !
Фигыль зат яки предметның эш-хәрәкәтен белдерә. Ул 

хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнарда кулланыла, зат-сан 
белән төрләнә.

Фигыль җөмләдә хәбәр була: Җил исә.

73. Бирелгән исемнәргә туры килгән фигыльләрне әйтегез. Аларны өч 
заманда языгыз.

Кар ... . Яңгыр ... . Җил ... . Кояш ... . Йолдызлар ... . Чиш-
мә ... . Су ... . Үлән ... . Буран ... . Давыл ... . Кош ... . Елан ... . 
Үрдәк ... . Тавык ... . Песи ... . Ат ... . Сыер ... . Эт ... . Бүре ... .

Ү р н ә к: хәзерге заман үткән заман киләчәк заман
 ява яуды, яуган явар, явачак
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74. Укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Туган телем

«Балам!» — диеп, туган телдә
Эндәшә миңа әткәм.
«Әнием!» — дип, әнкәемә
Мин туган телдә әйтәм.
Туган телемдә сөйләшеп
Яшим мин туган илдә.

«Туган ил» дигән сүзне дә
Әйтәм мин туган телдә.
Иң изге хисләремне мин
Туган телдә аңлатам,
Шуңа күрә туган телне
Хөрмәтлим мин, яратам.

(Э.  Мөэминова)

 1. Хикәя фигыльләрне табып әйтегез. Алар ничәнче затта килгән?
2. Үзегез сайлаган ике фигыльне зат-сан белән төрләндереп языгыз.
3. Шигырьне ятлагыз.

Фигыльләрнең барлык-юклык төре

75. Укыгыз.

Сүзләр җиде кат күкләргә җитә. Бүгенге көндә бик күп сүзләр 
борынгы китаплар эчендә «йокымсырый». Кайберләре төрле 
сүзлекләргә кереп «яшеренгән». Әледән-әле югалган, онытылган 
сүзләр дә табыла. Алар кояшлы җирдә яңара, сафлана, яшәрә. 
Телгә, җырга, тарихка кереп калган сүзләр үлми дә, югалмый 
да. (Л.  Шагыйрьҗаннан)

 Кайсы җөмләдәге фигыльләр эшнең үтәлмәвен белдерә? Аны нинди 
кушымчалар күрсәтә?

  !
Фигыльнең барлык төре эш-хәрәкәтнең үтәлүен белдерә: 

укый, яза. Аның махсус кушымчалары булмый.
Фигыльнең юклык төре эш-хәлнең үтәлмәвен хәзерге 

заманда -мый, -ми кушымчалары белән белдерә: укымый, 
сөйләми.

Киләчәк заман фигыльдә юклык кушымчалары -мас, -мәс 
була: укыр — укымас, сөйләр — сөйләмәс.



35

76. Мәкаль һәм әйтемнәрне укыгыз, күчереп языгыз.

1. Берүзең тау күчерә алмыйсың. 2. Илен белмәгәннән иге лек 
көтмә. 3. Күршесе белән тату булмаган кешене берәү дә хөр мәт 
итми. 4. Эшсез бәхет табылмый. 5. Тел кечкенә булса да, сүзе 
дөньяга сыймый. 6. Күп беләсе килгән кеше күп йокламый.

 Юклыктагы фигыльләрне барлык төре белән парлап языгыз.

Ү р н ә к: күчерә алмыйсың — күчерә аласың, ...

77. Фигыльләрне укыгыз.

йөри, язды, сөйләгән, җырлаячак, килер, уйный, куйды, 
алган, табачак, калыр, эшләгән, көлде, кайтачак, бара

 1. Фигыльләрне төрле заманнарда юклыкта языгыз.

Ү р н ә к: хәзерге заман үткән заман киләчәк заман
    ...      ...     ...

 2. Һәр заман төреннән берәр фигыль сайлап, җөмләләр төзеп әйтегез.

78. Укыгыз. Табышмакларның җавапларын әйтегез һәм биремне үтәгез.

1. Бер кошым тынмый,
 Агачка оя кормый.
 Өе — җирдә,
 Җыры — күктә.
2. Урмый, чәчми,
 Ил өстендә көн итә.
3. Сакаллы килеш туа,
 Берәү дә гаҗәпләнми.
4. Берсе сулдан, берсе уңнан
 Урам таптый ике туган.
 Бер-берсеннән калышмыйлар,
 Урыннарын ялгышмыйлар.
5. Ат түгел, кешнәми,
 Йөз аттан ким эшләми.
 Үзе йөри тыр да тыр,
 Я, бу нәрсә, кем әйтер?!
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6. Бурычым бик кечкенә,
 Кечкенә дә төш кенә.
 Нечкә баудан төшмим мин,
 Чиста керләр тешлим мин.
7. Эче буп-буш,
 Тавышы дөньяга сыймый.

 Юклыктагы фигыльләрнең заманын, зат-санын билгеләгез.

Фигыльнең нигезе

79. Укыгыз. Кайсы баганада — тамыр, кайсында ясалма нигезле фи гыль-
ләр бирелгән?

бар- җырла-
кит- уйла-
кил- эшлә-
кайт- дуслаш-
йөгер- серләш-
әйт- шатлан-
йөр- ямьлән-

 Һәр баганадагы икешәр сүз белән җөмләләр төзеп языгыз.

  !
Фигыльнең нигезе төп мәгънәне белдерә.
Фигыль тамыр нигезле (бар, кайт) һәм ясалма нигезле 

(сак + ла, көй + лә) була.
Нигезгә юклык, заман һәм зат-сан кушымчалары ял гана: 

бар + а + лар, кил + мә + де + ләр.
Нигездән соң сызыкча (-) билгесе куела: бар-.

 Игътибар итегез!
1. Фигыльнең, нигезен билгеләү өчен, н и ш л ә? яки 
н и ш л ә м ә?  сорауларына җа вап биргән өлешен табарга ки-
рәк: кил + де + ләр,  килмә + гән.
2. Нигезгә тамыр + ясагыч кушымча (булса) керә: дус + лаш + а, 
җыр + ла + ган + нар.
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80. Шигырьне рольләргә бүлеп укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән 
фигыльләрнең нигезләрен үрнәктәгечә языгыз.

Тел дәресендә
— Актив форма, пассив форма җөмлә
Була, дидең. Дөрес, беләсең.
Инде хәзер ике җөмлә язып
Исбатлап бир шуны менә син.
— «Арбаны ат тарта» — актив форма.
Ә пассивы шуның киресе
Була инде: «Атны арба тарта...»
Шулайдыр бит, абый, дөресе?
               (З.  Нури)

Ү р н ә к: беләсең: бел — тамыр нигез, ...

 Сез ничек уйлыйсыз?

81. Рәсемне карагыз, әкиятне укыгыз.

Борын заманда бер кыз урманга барган. Шулвакыт аның яны-
на бер Аю килгән. Аюның аяк табанына бер шырпы кадалган 
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икән. Ул кызга аягын күрсәткән. Кыз аның аягыннан шырпыны 
алган. Аю аңа рәхмәт әйткән, бер умарта бал биргән.

 1. Фигыльләрнең нигезләрен билгеләгез.
2. Әкиятнең эчтәлеген сөйләгез, үз сүзләрегез белән дәвам итегез.

 Игътибар итегез!
1. Фигыльләрнең нигезе боерык фигыль белән аваздаш: баш-
ладык сүзендә башла- нигез була. Анда куелган сызыкча 
сүзнең тәмамланмавын күрсәтә.
2. Сүзләрнең нигезенә боерык фигыль дип әйтергә ярамый, 
чөнки нигездән соң әле заман, зат-сан кушымчалары да 
килә: кайттылар сүзендә кайт- нигезе, -ты — үткән заман 
кушымчасы, -лар III зат күплек санны күрсәтә.
3. Эшкә бар! дигәндә, бар сүзе боерык фигыль була. Ул боеру 
интонациясе белән әйтелә, II зат берлек санда килгән.

 Сорауларга җавап бирегез.

Фигыльнең нигезе кайсы фигыль белән аваздаш була?
Нигез ахырына нинди билге куеп языла? Ул нәрсәне күр сәтә?

82. ☺ Мәзәкләрне рольләргә бүлеп укыгыз.

1. — Кызым, курчагыңны күрмим, кая куйдың?
 — Ул йокларга ятты. Төнлә кечкенәләргә телевизор ка-

рарга ярамый бит.
2. Әнисе:

 — Улым, бар әле, сөлгене кояшка элеп кер! — дигән.
 Малай чыгып киткән дә кире кергән.
 Әнисе:
 — Нигә элмәдең? — дип сораган.
 Малай:
 — Кояшка буем җитмәде, әни, үзең эл! — дип җавап 

биргән.

 1. Балаларның ни өчен шулай җавап бирүен аңлатыгыз.
2. Фигыльләрнең нигезләрен языгыз.
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Боерык фигыль

83. Шигырьне укыгыз.

Хатасыз ничек язарга?

Дәрестә — диктант. Хатасыз
Язарга ничек кенә?
Артта утырган Фәритнең
Тавышы ишетелә:
«Алло! Алло! Әни! Синме?
Үзең белмәсәң эзлә!
Әйт тиз генә:
«И»ме, «е»ме «телефон» дигән сүздә?»
                 (И.  Юзеев)

 1. Н и ш л ә? соравына җавап биргән фигыльләрне әйтегез. Алар нин-
ди эшне белдерә? 
2. Исемнәр кайсы килешләрдә кулланылган?

  !
Боерык фигыль эш кушу, боеру, өндәүне белдерә. Ул 

н и ш  л ә? н и ш л ә м ә?  н и ш л ә г е з? н и ш л ә м ә г е з?  н и ш   -
л ә с е н? н и ш л ә м ә с е н?  н и ш л ә с е н н ә р? сорау ла рына 
җавап бирә: бар, барыгыз, барсын, барсыннар.

Юклыкта -ма, -мә кушымчалары ялгана: барма, барма-
гыз, бармасын, бармасыннар.

84. Боерык фигыльләрне үрнәктәгечә языгыз.

әйт, сөйлә, яз, кара, кил, укы, җырла

Ү р н ә к:  б е рл ек  с ан күплек  сан
 II зат   әйт  әйтегез
 III зат   әйтсен  әйтсеннәр

 1. Бу фигыльләрне юклыкта әйтегез.
2. Бер фигыльне сайлап, төрле затларда кулланып, җөмләләр тө-
зегез.
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85. Хикәяне укыгыз.

Раиләләр ишегалдында быел тау ясадылар. Әлегә Раиләнең 
чанасы юк. Фирая белән Гүзәл:

— Раилә, кил, чана шу! — дип, аңа үз чаналарын биреп тора-
лар. Таудан төшүе бигрәк тә күңелле шул.

Беркөнне Раиләгә дә әтисе чана алып кайтты.
— Чанаңны сакла, җайлап шу, ватма! — диде.
Урамда иптәшләре дә сөенделәр, «Раиләгә дә чана алган-

нар!» — диделәр.
Шулвакыт күрше Илдар килде.
— Раилә, чанаңны бир әле, мин дә шуып карыйм?  — диде.
Раилә аңа карамады да:
— Кит, кит, бирмим, я ватарсың, — диде.
Моны ишеткәч, Фирая белән Гүзәл:
— Раилә саран икән, чанасын кызгана, — диделәр.
Раиләгә күңелсез булып китте. Ул, Илдарны чакырып:
— Илдар, кил, мә чана шу! — дигән иде дә, малай борылып 

та карамады. (Р.  Ишморатовадан)

 1. Боерык фигыльләрне табып әйтегез. Аларның барлык-юклык төр-
ләрен ясагыз.
2. Хикәянең эчтәлеген план буенча сөйләгез.
а) Раиләләр чана шуа.
ә) Кызга яңа чана алдылар.
б) Илдар Раиләгә үпкәләде.

86. Мәкаль һәм әйтемнәрне укыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Үзеңне үзең мактама, кеше сине мактасын. 2. Дустың бул-
 маса — эзлә, тапсаң — югалтма. 3. Кешенең сүзен бүлмә. 4. Бү-
генге эшне иртәгә калдырма. 5. Эшне башлама, башласаң таш-
лама. 6. Аз сөйлә, күп тыңла. 7. Сүзең белән мактанма, эшең 
белән мактан. 8. Иптәшең үзеңнән яхшы булсын. 9. Ашаганда, 
колагың селкенсен, эшләгәндә, йөрәгең җилкенсен. 10. Кечегә 
яхшылык итеп кул бир, олыга хөрмәт итеп юл бир. 11. Сүз 
бирдеңме — үтә.

 1. Боерык фигыльләрнең зат-санын билгеләгез.
2. Игътибар итегез: аларда сүз басымы кайсы иҗеккә төшә?
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  !
II зат боерык фигыльләрдә басым беренче иҗеккә төшә: 

сө`йлә, сө`йләгез.
III зат боерык фигыльләрдә басым ахыргы иҗеккә төшә: 

сөйләсе`н, сөйләсеннә`р.
Юклыктагы боерык фигыльләрдә басым -ма, -мә кушым-

часына хәтле куела: сөйлә`мә, сөйлә`мәгез; сөйлә`мәсен, сөй-
лә`мә сеннәр.

87. Шигырьне рольләргә бүлеп укыгыз. Басымын билгеләп, боерык фи-
гыльләрне дәфтәрегезгә языгыз.

Шауламагыз, әти йоклый!

Йөрибез әкрен генә,
Аяк очына басып.
Сөйләшсәк тә сөйләшәбез,
Үзара, пышылдашып.
— Тсс, Фәсхетдин, сызгырынма!
Искәндәр, куй чүкечне!
— Тәнзилә, дим, саграк кылан,
Шалтыратма чүмечне!
— Әти йоклый, шауламагыз!
— Сиңа әйтәм, Сәгадәт!
— Сөгъдәне ник елатасың,
Гайнулла, бу нинди гадәт?
— Фирая, җитте сиңа да,
Шудырма урындыкны!
— Илһамия, сикерергә
Урамда урын юкмы?
Шыпырт кына чыгып, әти
Карап торган ишектән.
Шулхәтле ду килүгә соң
Ишеткәндер, ишеткән...
Бер-беребезне тыя-тыя,
Шундый кызып киткәнбез:
«Кычкырма!» да «Шаулама! дип
Шаулашабыз икән без...

           (Ш.  Галиев)
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 1. Ялгызлык исемнәрне әйтегез. Алар ничек язылган?
2. Зат алмашлыкларын табып, килешләрен әйтегез.
3. Хәзерге заман хикәя фигыльләрнең зат-санын билгеләгез.
4. Шигырьнең эчтәлеген сөйләгез.

Хикәя фигыль

88. Рәсемне карагыз. Укытучы һәм укучылар нишлиләр? Аларның эш-
хәрәкәтен белдергән сүзләрне языгыз.

89. Таблицаны тутырыгыз.

кара, укы, яз, сөйлә, күрсәт, әйт, эзлә, тап, утыр, бас

Берлек сан Күплек сан
Заманнар I II III I II III

хәзерге карыйм
билгеле үткән карадым
билгесез үткән караганмын
билгеле киләчәк караячакмын
билгесез киләчәк карармын

 1. Фигыльләрнең нигезен  билгесе (карадым) белән күрсәтегез.     
2. Өч заманнан берәр фигыльне сайлап, җөмләләр төзегез.
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90. Укыгыз.

Бүгенге Казан — зур, матур һәм мәһабәт шәһәр. 2005 нче елда 
аның мең еллыгы билгеләп үтелде. Бу уңайдан Казанда метро 
төзелде. Ул дөньяда иң кыска метролардан санала. Хәзер анда 
җиде станция эшли.

2013 нче елда Казанда Универсиада үткәреләчәк. Шәһәребез 
бик күп спортчылар һәм кунаклар кабул итәргә әзерләнә. Метро 
төзү дә дәвам итә. Озакламый тагын берничә станция сафка 
басачак.

 1. Казанда нинди яңа корылмалар, спорт сарайлары төзелде?
2. Хикәя фигыльләрнең төрле заманнарын кертеп, «Казан — спорт 
шәһәре» дигән темага кечкенә хикәя языгыз.

91. Шигырьне укыгыз.

Әтием белән бергә

Әтием белән икәү
Без гел бергә йөрибез.
Бергә утын кисәбез,
Бергә карлар көрибез.

Бергә ишкәк ишәбез,
Бергә кәрзин үрәбез,
Бик күңелле яшибез
Менә шуңа күрә без.

(Ә.  Бикчәнтәева)

 1. Хикәя фигыльләрне үткән һәм киләчәк заманнарга куеп языгыз. 
Төрле зат-сан формаларын әйтегез.
2. Син әтиеңә нинди эшләрдә булышасың? Шул турыда сөйләгез.

Шарт фигыль
92. Укыгыз.

1. Әткәң-әнкәң телен белсәң
 Адашмассың кайда да...
 Туган телемдә эндәшәм
 Кояшка да, Айга да. (Г.  Морат)
2. — Әтием! — дип, —
 Әнием! — дип
 Эндәшсәм әгәр,
 Рәхмәтләр әйтеп сөяләр
 Апама кадәр! (И.  Фазлуллин)



44

 1. Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльләрне үзләре бәйләнгән сүз-
ләр белән әйтегез.
2. Сорауларга җавап бирегез.

Нишләсәң адашмассың?
Нишләсәм рәхмәт әйтеп сөяләр?

 3. Нинди фигыльләр калын хәрефләр белән бирелгән?

  !
Шарт фигыль башка фигыльдән аңлашылган эш-хәлнең 

үтәлү яки үтәлмәвенә шарт булып килгән эш-хәлне белдерә. 
Ул -са, -сә кушымчалары белән ясала: барса, килсә.

Шарт фигыль н и ш л ә с ә? н и ш л ә м ә с ә? сорауларына 
җавап бирә: барса, бармаса. Ул зат-сан белән төрләнә: бар-
сам, барсаң, барса; барсак, барсагыз, барсалар.

93. Шарт фигыльләрнең зат-сан белән төрләнешен күрсәткән таблицаны 
укыгыз.

Затлар Берлек сан Күплек сан

I укысам укысак
II укысаң укысагыз
III укыса укысалар

 1. Кил, утыр, сана, укы, йөр, буя сүзләреннән шарт фигыль ясап 
языгыз, зат-сан белән телдән төрләндерегез.
2. Ике сүз белән җөмләләр төзеп әйтегез.

 Игътибар итегез!
Җөмләдә шарт фигыль һәрвакыт икенче бер фигыльгә бәй-
ләнеп килә.

94. Мәкальләрне укыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.

1. Ни чәчсәң, шуны урырсың. 2. Эшләмәсәң эш көне, ни 
ашарсың кыш көне. 3. Әйткән һәр сүзгә ышансаң, төпсез коега 
төшәрсең. 4. Сөйләргә яратсаң, тыңлый да бел. 5. Ат ычкынса 
тотылыр, сүз ычкынса тотылмас.
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 Шарт фигыльләрнең зат-санын билгеләгез. Аларны төп фигыльләр 
белән бергә әйтегез.

95. Укыгыз.

1. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел,
 Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.

(Г.  Тукай)

2. Коеп яңгырлар яумаса, Коеп яңгырлар яумаса,
 Елгалар тулмас иде. Күлләр җыелмас иде.
 Җылы җир дымга туймаса, Күлләр булмаса далада,
 Игеннәр уңмас иде. Кошлар коенмас иде.

(М.  Мазунов)

 1. Шарт фигыльләрне табып, аларны төп фигыльләр белән языгыз.
2. Юклык кушымчасы кайда ялганган?

Ү р н ә к: тырышсаң каршыларсың, ...

96. Хикмәтле сүзләрне укыгыз.

1. Әгәр гыйлем өйрәтергә теләсәң, башта үзеңне үзең өйрәт. 
(К.  Насыйри) 2. Берәүгә яхшылыгың тисә сөйләп йөрмә, берәү-
дән яхшылык күрсәң онытма. (К.  Насыйри) 3. Кулыңнан килсә, 
галим бул; бу эш барып чыкмаса, шәкерт бул; бу да булмаса, 
гыйлемне дус күр. (Р.  Фәхреддин)

4. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас — төшми яңгыр тамчысы;
 Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы.

(Г.  Тукай)
5. Сөйләшсәң чебен төсле кеше белән,
 Мактаныр эшләмәгән эше белән.

                   (М.  Гафури)

 Мәҗит Гафури сүзләрендә әйтелгән фикерне 5—6 җөмлә белән дәвам 
итеп языгыз.
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«Фигыль» темасын ныгыту өчен күнегүләр

97. Укыгыз.

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә фигыль сүзенең бер-
ничә мәгънәсе китерелә:

1) «эш», «хәрәкәт» дигәнне аңлата;
2) «характер», «холык», «гадәт» мәгънәсен белдерә;
3) лингвистик термин буларак, эш яки хәрәкәтне белдерә, 

зат-сан һәм заман белән төрләнә торган сүз төркеме.

 Сез бу сүзне кайсы мәгънәдә өйрәндегез? Ул нәрсәне белдерә?

98. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Хәзерге заман хикәя фигыльләрнең  кушымчалары:
а) -ыр, -ер, -р;
ә) -ар, -әр, -р;
б) -а, -ә, -ый, -и.
2. Үткән заман хикәя фигыльләр
а) ике төрле;
ә) өч төрле;
б) бер төрле була.
3. Киләчәк заман хикәя фигыль
а) өч;
ә) дүрт;
б) ике төрле була.
4. Хикәя фигыльнең  заманнары
а) алты;
ә) биш;
б) җиде төрле була.
5. Боерык фигыль татар телендә
а) фигыльнең  нигезенә туры килә (аваздаш була);
ә) фигыльнең  нигезенә туры килми;
б) фигыльнең  нигезе дип атала.
6. Барлык-юклык төре эш-хәлнең
а) һәрвакыт үтәлүен;
ә) һәрвакыт үтәлмәвен;
б) үтәлү-үтәлмәвен белдерә.
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7. Фигыльнең юклык төре
а) кушымчалар белән;
ә) кушымчаларсыз белдерелә;
б) дөрес җавап бирелмәгән.

99. Фигыль кушымчаларын тиешле урынга куеп әйтегез.

 -а, -ә; -ый, -и билгеле үткән заман
 -ды, -де хәзерге заман

Фигыльнең 
+
 -ган, -гән; -кан, -кән билгесез үткән заман

нигезе -ыр, -ер, -р билгеле киләчәк заман
 -ачак, -әчәк билгесез киләчәк заман
 -ячак, -ячәк билгеле киләчәк заман

100. Билгеле булганча, шахмат уйнаганда, ат фигурасы Г хәрефе форма-
сында йөри. Шушы хәрәкәт буенча, шакмактагы сүзләрне укыгыз. Фи-
гыльләрнең төрен әйтегез. Биремне калын хәреф белән күрсәтелгән урын-
нан эшли башларга кирәк.

У К Ы Н К Ы Р Д Ы Р 

К Ы С К Ө Т Э А К Ә

И С Р А Т Й Ш Р Ө Н

Л А А Ч Ә А Л А Л Н

Г К Б А Ч К Ә К М Е

Ә Н Я З Ә К С Ә Ә С

 1. Барлыктагы фигыльләрне юклыкта әйтегез.
2. Үзегез сайлаган ике фигыльне зат-сан белән төрләндерегез.
3. Иң озын фигыль кайсы рәтләрдә урнашкан?

101. Укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Бервакыт китәм дигәндә төште күзем басмага;
 Карасам: бер куркыныч хатын утырган басмада.
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2. Һич сине куркытмасыннар шүрәле, җен һәм убыр;
 Барчасы юк сүз — аларның булганы юктыр гомер.
 Син әле үс һәм укы күп, шунда аңларсың барын;
 Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын.

(Г.  Тукай)

 1. Бу шигъри юллар Габдулла Тукайның кайсы әсәрләреннән алын-
ган?
2. Хикәя, боерык һәм шарт фигыльләрне таблицага языгыз.

Фигыль Төре Барлыкта-
юклыкта

Заманы
(булса) Зат-саны Җөмлә 

кисәге

китәм

...

хикәя 
фигыль

...

барлыкта

...

хәзерге 
заманда

...

I зат берлек 
санда

...

хәбәр

...

7. Рәвеш

102. Рәсемнәрне карагыз.

 1. Сорауларга җавап бирегез.

Нәрсә югары күтәрелә?
Мияубикә кайчан йоклый?
Әтәч кайчан тора?

2. Төзегән җөмләләрегезне языгыз.
3. Югары, иртә, соң сүзләре нинди сүз төркемен ачыклый?
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  !
Рәвеш — мөстәкыйль сүз төркеме. Ул эш-хәлнең билгесен 

белдерә, фигыльләрне ачыклый.
Урын рәвешләре к а й д а?, вакыт рәвешләре к а й ч а н?, 

сәбәп-максат рәвешләре н и  с ә б ә п л е? сорауларына җавап 
бирә.

Бүген (к а й ч а н?) кар ява җөмләсендә бүген — вакыт 
рәвеше, ява фигылен ачыклый.

Вакыт рәвешләре

103. Укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Бүген мин һавага чыга башладым. Алай да үзебездән ерак 
китмим. Кичә хәлем дә әйбәт кенә иде, бүген нидер ярамады... 
Урамга чыга башласам, әни дә: «Ерак китмә, суга якын барма, 
иртәгә йөрерсең», — дип әйтеп кала... (Ә.  Еникидән)

2. Әнием йокыдан бик иртә тора иде. Беркөнне мин дә шулай 
иртә тордым. Әни миңа сөтле, бик тәмле чәй эчерде. Шуннан 
соң  мин тагын да иртәрәк тора башладым. Көн саен шулай 
кояш белән торсак, күпме сәламәтлек, шатлык, бәхет өстәлер иде 
кешеләргә! (М.  Пришвиннан)

 1. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләргә сораулар куегыз. Алар -
ның кайсылары эшнең үтәлү урынын, ә кайсылары вакытын белдерә?
2. Рәвешләрне мәгънәләре буенча чагыштырыгыз. Кайсылары бер-
берсе белән капма-каршы мәгънәдә килә? Аларны парлап языгыз, 
нәти җә ясагыз.

104. Сценарийны рольләргә бүлеп укыгыз.

К а т н а ш а л а р:

«Зәңгәр күктә самолёт югары оча» җөмләсендәге 
с ы й ф а т, р ә в е ш  һәм ф и г ы л ь.

Р ә в е ш  (сыйфатка мөрәҗәгать итеп). Гафу итегез, Сезгә 
сорау бирергә мөмкинме?

С ы й ф а т  (ягымлы елмаеп). Рәхим итегез, тыңлыйм Сезне!
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Р ә в е ш  (борчылган кыяфәттә). Миңа җөмләдә үз уры ным-
ны табарга ярдәм итегез әле?

С ы й ф а т. Ничек итеп ярдәм итим?
Р ә в е ш. Сез бит җөмләдә иң матур сүз, мөгаен, Сез җөмлә-

нең баш кисәгедер...
С ы й ф а т  (мөлаем елмаеп). Юк шул, мин бары аергыч кына. 

Әнә күрәсезме иң кыска сүзне? Ул өч кенә хәрефтән тора, җөмлә 
ахырында йөри. Ә бит ул баш кисәкләрнең берсе — хәбәр!

Р ә в е ш. Менә нинди була икән ул хәбәр. Исәнмесез!
Ф и г ы л ь  (горур гына). Исәнмесез! Мин фигыль булам. 

Ә Сез нең исемегез ничек?
Р ә в е ш. Рәвеш булабыз. Минем Сезгә үтенечем бар: зинһар, 

миңа җөмләдә үз урынымны табарга булышыгыз әле!
Ф и г ы л ь. Бер генә буш урын да юк шул... Дөресен генә әйт-

кәндә, мин бит Сезгә хас булган сыйфатларны да белмим әле!
Р ә в е ш. Мин эш яки хәлнең билгесен белдерәм.
Ф и г ы л ь. Ярый, бу бер дә начар түгел. Алайса, ерак кит-

мәгез, миңа якынрак урнашыгыз. Бу Сезнең өчен иң яхшы урын 
булыр.

(Г.  Шакировадан)

 1. Сүз төркемнәре нинди әдәплелек сүзләре әйтә? Ни өчен алар бер-
берсенә Сез дип эндәшә?
2. Рәвеш үзенең нинди билгеләрен әйтә? Аларны кабатлагыз.
3. Фигыль нинди нәтиҗәгә килә? Ничек уйлыйсыз, бу дөрес нәти-
җәме? Фикерегезнең дөреслеген исбатлагыз.

105. Кроссворд җавапларын шакмакларга языгыз. 
Билгеләнгән шакмак лардан нинди сүз килеп 
чыкты?

1. 26 нчы декабрьдә буласы вакыйганы 
25 нче декабрьдә хәбәр иткәндә кулланыла 
тор ган вакыт рәвеше.

2. Соң дигән вакыт рәвешенең анто ни мы.
3. Кайчан? соравына нинди рәвешләр җа-

вап бирә?
4. Элек дигән вакыт рәвешенең антонимы.
5. Язын, җәен, көзен, ... ?

2 4

5

1

3

 
     

  
   



51

Урын рәвешләре

106. Укыгыз. Нокталар урынына рәвешләрне төрле дәрәҗәләргә куеп, 
үрнәк тәгечә языгыз.

 якын   ...   ...
 югары   ...   ...
 түбән   ...   ...
 иртә   ...   ...
 соң   ...   ...
 элек   ...   ...

Ү р н ә к: ерак, ераграк, бик ерак; ...

 1. Рәвешләрнең ничә дәрәҗәсе бар? Алар кайсы сүз төркемен хәтер-
ләтә?
2. Өч баганадан берәр сүз алып, җөмләләр төзегез.

107. Укыгыз. Рәвешләрне табып, сорауларын әйтегез. Аларның кайсы-
лары урын — ә кайсылары вакыт рәвеше була?

1. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән,
 Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән. (Г.  Тукай)
2. Еракларга киткән тургайлар да
 Сагынып кайта туган йортына. (Н.  Дәүли)
3. Бу кырлар, бу үзәннәрдә минем
 Эзләрем бик иртә салынган. (С.  Хәким)
4. Тукран тыңлый өстәрәк тә,
 Түбәнрәк төшеп тә;
 Кунарга шәп урын тапмый,
 Ахрысы, берничек тә. (Н.  Мадьяров)
5. Еракта, зәп-зәңгәр һавада,
 Салават күпере нурлана. (И.  Юзеев)

 1. Билгеләнгән рәвешләр кайсы дәрәҗәдә кулланылган?
2. Зәп-зәңгәр нинди сүз төркеме? Ул кайсы дәрәҗәдә кил гән?

108. Укыгыз.

Бервакыт чана шуганда, Фирүзәнең елап торганын күрде 
Илгиз. Күрде дә, аны юатыр өчен, якынрак килде. Бүген әнисе 
орышкан икән аны, сыңар бияләен югалткан икән Фирүзә.
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Иртән, югалган бияләй табылмасмы дип, Илгиз эзләп тә кара-
ган иде дә, әмма бияләй табылмады. Шунда Илгизгә сөенечле уй 
килде: кара, аның да бияләе Фирүзәнеке кебек ич!

Кичен Илгиз бияләйне Фирүзә йөри торган сукмакка куеп 
калдырды. (Ф.  Шәфигуллиннан)

 1. Вакыт һәм урын рәвешләрен үзләре ачыклаган фигыльләре белән 
язып алыгыз.

Ү р н ә к: бервакыт (к а й ч а н?) күрде, ...

2. Сорауларга җавап биреп, хикәянең эчтәлеген сөйләгез.

Фирүзә ни өчен елый?
Илгизгә нинди сөенечле уй килә?
Илгиз сукмакка нәрсә куеп калдыра? Ул нинди малай? Өйдә 

әнисе аңа нәрсә әйтер?

 3. Урын һәм вакыт рәвешләрен кулланып, хикәя языгыз.

109. Мәкаль һәм әйтемнәрне күчереп языгыз. Андагы рәвешләр үзара 
нинди мәгънәдә килгән?

1. Югары урын барда, түбән утырма. 2. Былтыр кысканга 
быел кычкырмыйлар. 3. Җәен өйдә боз киптереп, кышын 
суган саталар. 4. Көндез таш ват, төнлә тыныч йокла. 5. Язын 
уңмаган, көзен уңмас. 6. Ерак юлны барсаң — иртә барырсың, 
якын юлны барсаң — кичкә барырсың. 7. Югарыга карап фикер 
ит, түбәнгә карап шөкер ит. 8. Ерак белән якынны йөргән белер. 
9. Югарыдан түбәнгә таба барма.

Сәбәп-максат рәвешләре

110. Укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

Юкка, юри, юктан, тиккә, тикмәгә, тиктомалга, әрәмгә, 
бушка — сәбәп-максат рәвешләре. Алар эш-хәлнең үтәлү сәбәбе-
максаты буенча билгесен белдерәләр.

Бу рәвешләрнең үзенчәлекләре:
1) алар һәрвакыт фигыльләрне ачыклый: юкка әйтү, юри 

бармау;
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2) аларда юнәлеш яки чыгыш килешләренең кушымчалары 
була: юктан хәтер калу;

3) бу рәвешләр н и  с ә б ә п л е? н и л е к т ә н? н и  ө ч е н? 
сорауларына җавап бирә: юри сөйләмәү.

 1. Сәбәп-максат рәвешләренә нинди сүзләр керә?
2. Алар эш-хәлнең нинди билгесен белдерә?
3. Бу рәвешләрдә нинди кушымчалар була?
4. Алар нинди сорауларга җавап бирә?

111. Укыгыз. Сәбәп-максат рәвешләрен әйтегез.

1. Әлтафи әллә юри кыландымы? (М.  Мәһдиев) 2. Юкка кәп-
рәйгән (масайган) — вакытсыз кәкрәйгән. (Мәкаль) 3. Малай -
лар юктан гына бәхәсләшә башладылар. (А.  Гыймадиев) 4. Тик-
мәгә әйтмәгәннәр борынгылар: олыласаң олыны, олыларлар 
үзең  не. (Мәкаль)

112. Нокталар урынына мәгънәләре туры килгән рәвешләрне языгыз.

 1. Кичә, бүген, ... .
 2. Кайчандыр (узган вакыйга турында) — ... .
 3. Якын булмаган ара — ... .
 4. Көз көне — ... .
 5. Кыш көне — ... .
 6. Яз көне — ... .
 7. Җәй көне — ... .
 8. Узган ел — ... .
 9. Хәйлә белән дөреслекне әйтмәү, аны яшерү — ... .
10. Кирәкмәгәнгә эшләтү — ... .

Рәвеш темасын ныгыту өчен күнегүләр

113. Нокталар урынына кирәкле сүзләрне куеп укыгыз.

1. Сыйфатлар ... , ә рәвешләр ...-... билгесен белдерә. 
2. Сый фат ларның да, рәвешләрнең дә ... дәрәҗәләре була. 
3. ... рәвеш лә ре эш-хәлнең үтәлү вакыты буенча билгесен белде-
рә ләр. 4. ... рәвеш ләре эш-хәлнең үтәлү урыны буенча билгесен 
белде рәләр. 5. Сәбәп-максат рәвешләре эш-хәлнең үтәлү ... һәм 
... буенча билгесен белдерәләр.



54

114. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Рәвешләрнең  дәрәҗәләре
 а) бер төрле;
 ә) ике төрле;
 б) өч төрле була.
2. Урын рәвешләрен билгеләгез:
 а) урамда, болында, бүлмәдә;
 ә) өстендә, янында, тирәсендә;
 б) ерак, якын, югары.
3. Вакыт рәвешләрен билгеләгез:
 а) бүген, кичен, иртәгә;
 ә) дүшәмбе, чәршәмбе, җомга;
 б) сентябрьдә, шимбә көнне.
4. Сәбәп-максат рәвешләрен билгеләгез:
 а) белем өчен, кайтырга дип, авыру сәбәпле;
 ә) шатлыктан, кайгыдан, сөенеченнән;
 б) юкка, юри, тиккә.

115. Укыгыз, күчереп языгыз. Рәвешләрнең төркемчәләрен билгеләгез.

1. Мин тормышта һаман яктыга, югарыга таба юл алдым. 
(Һ.  Так таш) 2. Бүген ул эшкә барысыннан да алда килгән. 
(М.  Мәһ диев) 3. Югарыга үрләгәндә, аяк ышанып атлый, ә тү-
 бәнгә төшкән чакта аптырый — җирне тапмый. (Р.  Харис) 
4. Кичә генә әле февраль иде, бүген давыл кырга кар ташый. 
(Һ.  Так таш) 5. Бу дөньяда без яшибез икән, юкка түгел, юкка 
түгелдер. (Н.  Нәҗми)

116. Кагыйдәләрне кабатлагыз. Таблицадагы сорауларны игътибар белән 
укыгыз. Дөрес җавапларга «+» билгесе, ялгышларына «–» тамгасы 
куегыз.

№ Сораулар Әйе (+) Юк (–)

1 Рәвеш — мөстәкыйль сүз төркеме. … …

2 Ул предметның билгесен белдерә. … …

3 Рәвешләр эш-хәлнең билгесен 
белдерә.

… …



№ Сораулар Әйе (+) Юк (–)

4 Рәвешләрнең гади, чагыштыру һәм 
артыклык дәрәҗәләре була.

... ...

5 Кайбер рәвешләр кимлек 
дәрәҗәсендә дә кулланыла.

... ...

6 Вакыт рәвешләре эш-хәлнең үтәлү 
вакытын белдерә.

... ...

7 Ерак — якын; югары — түбән — 

антоним рәвешләр.
... ...

8 Бүген, быел — синоним рәвешләр. ... ...

9 Юкка, юктан, тиккә, тикмәгә, 
әрәмгә — сәбәп-максат рәвешләре. 
Аларда юнәлеш, чыгыш килешләре 
кушымчалары була.

... ...

 Ничә сорауга «юк» дип җавап бирдегез?

117. Тиешле сүзләрне куеп, җөмләләрне укыгыз. Рәвешләрнең төрләрен 
әйтегез.

1. Рөстәм ... укырга дип китте һәм шул китүеннән кайт-
мады. 2. Күлгә ... агачлардан җиргә күләгәләр төшкән. 3. Клуб-
тан кайтканда, Мансур ... иптәшләреннән аерылып калды. 
4. Ул ... карап, бераз уйланып торды. 5. ... бу урыннарда кара 
ур ман үскән. 6. Безнең авыл шәһәргә бик ... . 7. ... дәресләрдә 
компьютер еш кулланыла. 8. Кышын, язын, җәен, көзен — ... 
рәвешләре.

Терәк сүзләр: беркөнне, якын, бүген, элек, югары, вакыт, 
хәзер, ерак.

Д ә в а м ы
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СИНТАКСИС ҺӘМ ПУНКТУАЦИЯ

 !
Сөйләм җөмләләрдән төзелә. Җөмләләр ярдәмендә әйтергә 

те лә гән уй, фикер аңлатыла. Сөйләгәндә һәм укыганда, 
җөмләләр бер-берсеннән — пауза ясап, язганда, тыныш 
билгеләре ярдәмендә аерыла.

118. Укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

Борынгыдан килә торган гадәт буенча, Тимери йортында язгы 
чәчүнең беренче көнен быел да бәйрәм шикелле көтеп алдылар.

Иртәгә басуга чыгасы дигән көнне Хәдичә түти мунча 
яктырды. Бөтенесенең өс-башы алмашынып, кыр эшенә киеләсе 
киемнәр төзәтелде.

Чәчү өстендә кулны тотарлык булмасын өчен, утынны да күп 
итеп ярып куйдылар. Урамнар, ишегаллары да себерелде. (Г.  Бә-
ши ровтан)

 1. Гореф-гадәт, йола нәрсә ул?
2. Ничек уйлыйсыз, бабайларыгызда һәм әбиләрегездә булган йола-
лар — сезнең әти-әниләрегезгә, алардан сезгә килеп җитә ал ганмы?

119. Укыгыз. Җөмләләр ярдәмендә белдерелгән эчтәлекне җөм лә аза-
гына куелган тыныш билгеләренә карап аңлатыгыз. Сорауларга җавап 
бирегез.

1. Таң нурында ал томанда
 Тибрәлә яшь алмагач. (Н.  Исәнбәт)
2. Тәнгә, җанга сихәт, дәрман биргән
 Чишмәләрнең кадерен белегез! (И.  Юзеев)
3. Туган илме, торган җирме яхшы?
 Берсен алып, берсен ташлама! (С.  Сөләйманова)
4. Иптәшләре кар көри,
  Тимерша читтә йөри. (Ш.  Галиев)
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5. Ник качасыз, әй матур кошлар?!
 Монда бездән курыкмагыз! (М.  Гафури)
6. Эшчән кеше булу — бик зур бәхет,
 Эш ул — бу тормышның үзәге. (М.  Гафури)
7. Бас, кызым Әпипә,
 Син басмасаң, мин басам. (Халык җыры)
8. Җир шундый зур икән! (Р.  Мингалим)
9. Иделдә зәңгәр дулкыннар
 ярларга кагалар:
 «Саумы, Кояш, саумы, иртә, исәнме?!» — диләр.

(Роберт Әхмәтҗанов)

 1. Кайсы җөмләләр ярдәмендә күренешне тасвирлау, фикер, теләк, 
үтенү, шатлык хисе, гаҗәпләнү, кемгә яки нәрсәгә карата ярату 
тойгысы белдерелгән?
2. Сүзләр һәм җөмләләр ярдәмендә без нишли алабыз?

120. Тексттагы эчтәлекне аңлап, дөрес итеп укыгыз. Сорау ларга җавап 
бирегез.

Шулай аптырап йөргәндә, яныма Мәйсәрә килеп чыкты. Ки-
сә  кәй абзый кызы. Малайлар белән дә тартынмый сөйләшә тор-
ган һәрвакыт көләч кыз.

— Бие, Мирсәяф, — ди.— Сиңа хат бар!
— Кайда ул? Нинди хат?!
— Кызлар хаты!
— Кемнән?!
— Әсмадан, — дип пышылдады Мәйсәрә.
— Кайсы Әсма?!
— Әсма берәү генә бит инде! Мә, укы да җавабыңны әзерләп 

куй! Үзем кереп алырмын.
«Кара чутыр» дип уйлап алдым күңелдән генә. Ул кыз белән 

хат алышу уема да керәсе юк иде, шулай да, үзе башлап хат яз-
ган икән, нигә кире кагарга?! Кара булса ни! Кызлар хатымы?! 
Кызлар хаты! (М.  Әмирдән)

 1. Кыздан хат алгач, Мирсәяф ниләр уйлый?
2. Хатның Әсмадан икәнлеген белгәч нишли?
3. Мәйсәрә белән Мирсәяф үзара ничек аңлаша?
4. Сез дә дусларыгызга — кызларга яки малайларга — хатлар языгыз.
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8. Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре

Хикәя җөмлә

121. Текстларны игътибар белән укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

Яфрак, үлән талган йокыга.
Тып-тын.
Ай чыга.
Зөһрә кызның
күз яшьләре
яшерен генә
әйләнә бара чыкка. (Р.  Акъегет)

Көзге төн. Караңгы.
Сибәли вак яңгыр. (Г.  Шәмсетдинов)

Җирне назлап, йомшак кына җилләр исә,
Җирнең өстен җилләр тарый, гөлләр үсә.
Бал кортлары ширбәт җыя, ширбәт эчә,
Чәчәкләрдән чәчәкләргә күчә-күчә. (Ч.  Мусин)

122. 121 нче күнегү текстларын, куелган тыныш билгеләренә карап, 
ничек укырга кирәк?

а) хикәяләү интонациясе белән, тиз
ә) тиз һәм көчле тавыш белән
б) көчле тавыш белән, салмак
в) салмак һәм хикәяләү интонациясе белән

  !
Тыныч, салмак тавыш, хикәяләү интонациясе белән 

әйтелгән җөмлә хикәя җөмлә була.
Хикәя җөмләләр ярдәмендә без үзебез һәм башкалар, 

вакыйга һәм күренешләр, кошлар, җәнлекләр, табигать 
турында яза яки сөйли, хәбәр итә алабыз.

Хикәя җөмлә ахырына нокта куела.
Мин бишенче сыйныфта укыйм. Мәктәп ерак түгел. 

Минем энем бар. Ул балалар бакчасына йөри.



59

123. Укыгыз, эчтәлек буенча фикер алышыгыз. Сорауларга язмача җавап 
бирегез.

Минем бүлмәгә беренче кат кергән кеше беразга аптырап 
кала. Почмакта акай күзле ябалак утыра, ике тузбаш твист бии. 
Киселгән агач төбе янында шүрәлеләр домино суга. Бөкресе 
чыккан карт аю, зур таш өстенә утырып, үзенең иске чабатасын 
ямый. Сихерче карчык киледә ярма төя.

Миңа калса, боларның әллә ни аптырар нәрсәсе юк. Төрле 
ботак-сатактан, тамыр-томырлардан үзем юнып ясаган әкәмәт-
ләр. (Г.  Сабитовтан)

 1. Малай яши торган бүлмәгә кергәч, башкалар нигә гаҗәп ләнә?
2. Сезнең яраткан шөгылегез бармы? Шул турыда хикәя язы гыз.

124. Беренче абзацны җөмләләр ахырына тиешле тыныш бил геләрен куеп 
күчереп языгыз. Кайсы тыныш билгесен кую ны кагыйдә белән дәлил-
ләгез. Эчтәлекне үз сүзләрегез белән сөй ләгез. Биремне үтәгез.

Минем туган авылымның табигате искиткеч гүзәл Аның бер 
очында — каен һәм нарат урманнары, икенче очында зирек, 
имән һәм усак катыш үскән бик матур әрәмәлек урнашкан Әрәмә 
урта  сында ел саен Сабан туе була торган, ямь-яшел ашъяулык 
шикелле, тигез алан бар Әз генә арырак, елгага төшкән иңкү-
лектә, ак чәчәкле чиялек күренә

Авылымның өченче ягында төнбоеклы күлләр, хуш исле 
печән үскән, кара карлыган, кызыл бөрлегән пешкән яшел 
болын нар җәелеп ята. Болын читеннән тагын урман башлана. Ул 
әкрен генә шаулап, моңаеп утыра. Күкрәгеңне тутырып суласаң, 
һавасы башны әйләндерә. (Г.  Мөхәммәтшиннан)

 «Туган авылым» дигән темага хикәя языгыз.

125. Сәнгатьле итеп укыгыз. Сорауларга җавап бирегез. Би рем не үтәгез.

Гөлләр исән әле!

Әй, дөньяда гөлләр исән әле!
Тамырланып, элек-электән
Тәрәзеннән балкып күренеп торган — 

Күңелендә халкым гөл йөрткән.
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Кайсы чорда ни күрсә дә башы,
Яшәсә дә ничек көн итеп,
Кайгысын да җирнең, шатлыгын да 
Ул үстерә белгән гөл итеп.

Тәрәзәдән йодрык күрсәтмәдек,
Узып барган чакта, читләргә.
Өебезгә бүген кем килсә дә,
Гөлебез бар бүләк итәргә.

Тамырлансын күчеп һәр күңелгә,
Сөенсеннәр әле, көлсеннәр;
Өйдән өйгә, илдән илгә китсен —
Калмасыннар җирдә гөлсезләр.

Әй, дөньяда гөлләр исән әле,
Бу күңелләр нигә боексын?!
Гөлләр булып сибелик җирләргә без,
Һәр тарафка бездән нур йоксын.
                (Х.  Әюп)

 1. Кешеләр, халыклар арасындагы дуслыкны автор нәрсә аша су-
рәтли?
2. Сез өегездә кайсы гөлләрне үстерәсез?
3. Кемгә дә булса гөл бүләк иткәнегез бармы?
4. Сезнеңчә, гөлне ни өчен бүләк итәләр?
5. Гөлне бүләк иткәндә, гадәттә, кайсы сүзләр, теләкләр әй телә?
6. «Гөл ул — теләкле бүләк» дигән темага хикәя языгыз.

126. Җөмләләрнең схемасын төзегез.

Тирә-як тып-тын. Аз гына да җил исми. Кыңгырау чәчәкләр 
талгын гына тирбәлә. Алар, нидер тыңлагандай, бераз туктап 
торалар да тагын сизелер-сизелмәс кенә тирбәлә башлыйлар.

Чү! Юкка гына тирбәлмиләр, җырлыйлар, тын гына җыр-
лыйлар ич бу чәчәкләр! (Р. Төхфәтуллиннан)

Ү р н ә к.  .
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Сорау җөмлә

  !
Башкаларга туганнары, торган урыны, укыган мәктәбе, 

яше, эше, хәле һ. б. турында белергә теләп мөрәҗәгать ит-
кәндә, сорау җөмлә барлыкка килә.

Сорау җөмлә ахырына сорау билгесе (?) куела. Сорау 
җөмлә ничек төзелә?

1. Сорау җөмлә к е м ?  н ә`р с ә ?  к а̀ й с ы ?  н ѝ н д и ? 
н и`ч ә ?  н ѝ г ә ?  н и`  ө ч е н ?  к а` й ч а н ?  к а` й д а н ?  к а` я ? 
к а` й д а ? кебек сорау алмашлыклары ярдәмендә төзе лә. Сорау 
ал маш лык ла рында басым беренче иҗек кә төшә. Сорауны бел-
дерә тор ган сүзләргә җөмләдә логик басым төшә, ягъни логик 
басым тө шә торган ул сүзләр, укыганда яки сөйләшкәндә, 
көч ле рәк тавыш белән сузыбрак әйтелә.

2. Сорау җөмлә сорау кушымчасы (-мы, -ме, -мыни, -мени) 
ярдәмендә дә төзелә. Бу очракта сорау кушымчасы җөмләдәге 
соңгы сүзгә ялгана:

Без бүген дәресләрдән соң укытучы апа белән автобуста 
урманга барабыз.

Кем бара? Сез бара`сызмы?
Ка`йчан бара`сыз? Бү`ген бара`сызмы?
Ка`йчан бара`сыз? Дәресләрдән соң бара`сызмы?
Ке`м белән бара`сыз? Укытучы апа белән бара`сызмы?
Нә`рсәдә бара`сыз? Авто`буста бара`сызмы?
Ка`я бара`сыз? Урманга бара`сызмы?

Миңа иртәгә китапханәгә китапка барырга кирәк.

Ке`мгә барырга кирәк? Сиңа барырга кирә`кме?
Ка`йчан барырга кирәк? Иртәгә барырга кирә`кме?
Ка`я барырга кирәк? Китапханәгә барырга кирә`кме?
Нә`рсәгә барырга кирәк?  Китапка барырга кирә`кме?
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127. Укыгыз. Сорауларга язмача җавап бирегез.

Сөембикә Айдарга үз бүлмәсенә урын җәйде. Айгөл белән 
алар, парлашып, залдагы диванга яттылар.

— Айдар абый безгә озакка килдеме? — дип пышылдады ул 
әнисенең колагына.

— Белмим. Әгәр озакка килсә, ни дияр идең?
— Берни дә әйтмим. Беләсеңме, әни, ул кемгә охшаган?
— Кемгә?
— Әбигә.
— Кайсы әбиеңә?
— Җәүһәрия әбигә.
Кызының сүзеннән Сөембикә өнсез калды. Чыннан да, Айдар-

ның күзләре, борыны, бөтен йөзе әнисенекенә охшаган иде. 
Ирен нәре бөтенләй дә аерып алмалы түгел, елмаюлары да әни се-
не кенә тартым. (Ф.  Садриев)

 1. Сорау һәм хикәя (җавап) җөмлә ничә сүздән төзелә ала?
2. Сорау җөмләне барлыкка китерүче чараларны язып алы гыз.

Ү р н ә к: килдеме — килде + ме, ...

128. Укыгыз. Биремне үтәгез.

Минем исемем — Гөлназ. Мин бишенче сыйныфта укыйм. 
Миңа 12 яшь. Минем бабам һәм әбием, әтием һәм әнием, апам 
һәм энем бар. Әбием миңа: «Кызым, син бәхетле бала, әтисенә 
охша ган кызлар бәхетле була», — ди.

Мин, беләсегез килсә, чынлап та, әтиемә охшаганмын. Минем 
әтием — уртача буйлы, коңгырт күзле, кара чәчле ягымлы кеше.

Мин шулай уйлыйм: әтием яхшы күңелле һәм ярдәмчел. 
Кирәк вакытта ул туганнарына да, безгә дә ярдәм итә. Я, хәзер 
әйтегез инде: мин нинди?

 Бирелгән сүзләрне һәм сүзтезмәләрне кулланып, «Кем кемгә охша-
ган?» дигән темага хикәя языгыз.

Терәк сүзләр: минемчә, күзләре, чәче, кара, коңгырт, озын 
буйлы түгел, сорамасалар да, вакыты булмаса да, шулай 
уйлыйм, чагыштырсак, димәк, күз алдына китереп карасаң, 
бәл ки, чынлап та, хаклыдыр, әбисе, ярдәм итә, әтисе шикелле.
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129. Укыгыз. Сорауны белдерүче чараларны күрсәтегез. Сорау ларга 
җавап бирегез.

Ишелеп-ишелеп, кар ява.
Ап-ак кар.
Ак дөнья,
пакь дөнья бар. 
Кышкы ак көннәр, 
кышкы төннәр 
безгә чистарыну,
пакьләнү өчен килде түгелме? (К. Латыйп)

Кем күзләре бүген зәңгәр күктә,
Гөрләвекләр кемгә ашыга? (Р. Фәйзуллин)

 1. Текстларда сорауны белдерүче сүзләр уйланырга мәҗбүр итәме?
2. Сорау сүзләрдә басым кайсы иҗеккә төшә?

130. Укыгыз һәм уйлап карагыз: сорауны белдерүче чарасы булмаса да, 
тексттагы кайбер җөмләләрнең азагына ни өчен сорау билгесе куелган?

— Машинаны син этеп җибәргән идеңме?
— Мин.
— Сөйлә, алайса.
— Миңа эш кирәк.
— Кайсы эш?
— Бораулаучы буласы килә.
— Һөнәрең?
— Слесарь.
— Стажың?
— Сугыш беткәннән бирле. (Г. Ахуновтан)

131. Бирелгән хикәя җөмләләрдән, вариантлап, сорау җөмлә ләр төзеп 
язы гыз. Нәтиҗә ясагыз. Биремне үтәгез.

Без укыган мәктәп зур һәм якты. Мәктәптә бай китапханә, 
зур спорт залы, яхшы ашханә бар. Дәресләрдән соң малайлар 
һәм кызлар, бик теләп, төрле түгәрәкләргә йөри. Мин, мәсәлән, 
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көрәш түгәрәгенә йөрим. Дустым Марат бокс түгәрәгенә йөри. 
Кызларның күбесе бию түгәрәгенә йөри.

 1 нче вариант сорау алмашлыклары ярдәмендә яза.
2 нче вариант сорау кушымчалары ярдәмендә яза.

Боерык җөмлә

132. Укыгыз, биремнәрне үтәгез.

Бу дөньяның булды төрле чаклары:
җиңел чак та, уртача да, ямьсез дә,
тик уйлыйк без яшәдек дип дөньяда
матур гына, күркәм генә, төз генә.
Бик күпләрдән кала килә ич дөнья —
Бу канунны бозалмабыз без генә.
Калсын әле, калсын бездән бу дөнья
матур гына, күркәм генә, төз генә.
Йортлар төзик, иген чәчик, юл салыйк,
артсын байлык, артсын муллык йөз меңгә;
яшәсеннәр киләчәктә кешеләр
матур гына, күркәм генә, төз генә.
Шулай уйлап яшәгәннәр, яшәрләр,
тотындык дип, ныгытып, без тезгенгә,
чөнки шулай дисәң, җирдә яшәлә
матур гына, күркәм генә, төз генә.
                 (Г. Рәхим)

 1. Шагыйрьнең киңәш бирүен, теләген, үтенүен, өндәвен белдергән 
җөмләләрне язып алыгыз.
2. Киңәш бирүне, теләкне, үтенүне, өндәүне белдергән сүз ләр нең 
асты на сызыгыз, өстендә кайсы сүз төркеменә кара ган лыгын күр  сә-
тегез.

б. ф.
Ү р н ә к: уйлыйк без, ...

 1. Шагыйрь әйтергә теләгән төп фикерне язып алыгыз.
2. Нәтиҗә ясагыз.
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  !
Бер кеше икенче бер кешегә киңәш биргәндә, теләк 

теләгәндә, кешеләр бер-берсеннән нәрсә дә булса эшләргә 
үтенгәндә яки кушканда, нәрсәгә дә булса өндәгәндә, боерык 
җөмлә барлыкка килә.

133. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Рәхмәт, авылым, рәхмәт, туган ягым,
Яшә шулай үсеп, яңарып;
Урамыңда бала-чага чапсын,
Ипи пешсен мичтә, кабарып.
Яңа матур йортлар калкып чыксын,
Көндәш булып биек тауларга.
Авыл кирәк безнең үткәннәрне
Киләчәккә илтеп ялгарга.
Киткәннәргә рәнҗемә син, авылым,
Агым кирәк һәрбер елгага.
Ерак очыш кирәк кошларга да,
Биеклекләр кирәк җырга да.
              (Ф.  Яруллин)

Кешеләргә ярдәмчел бул һәрвакыт,
Үрнәк алыр күпләр синең ишедән,
Шәфкатьле булмасаң әгәр син үзең,
Мәрхәмәтлек көтмә башка кешедән.
              (Ф.  Тарханова)

 1. Боерык җөмләләрне язып алыгыз.
2. Ул җөмләләрне нәрсә берләштерә? Нәтиҗә ясагыз.

134. Җөмләләрне күчереп языгыз. Әйтелү максаты ягыннан мәгънәсен 
аңлатыгыз.

Балалар, тырышып укыгыз. Мәктәптән кайткач, әтиегезгә 
һәм әниегезгә өй эшләрендә булышыгыз. Өйдә әбиегез белән 
бабагызны хөрмәт итегез, туганнарыгызга ярдәм итегез.
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Йорттагы эшләр беткәч, дусларыгыз белән уйнарга урамга 
чыгыгыз. Матур итеп, дусларча уйнагыз. Бер-берегез белән 
әдәпле сөй ләшегез, ачуланышмагыз.

Тойгылы хикәя, сорау, боерык җөмләләр

135. Укыгыз. Түбәндәге җөмләләрдә нәрсә белдерелә?

«Дөнья ямьсез!» — дип әйтмә син,
әйтмә минем ишегә!
Дөнья матур
матурлыкны
таный белгән кешегә! (Р.  Мингалим)

Ни калдырдың?
Әй, ул гүзәллекләр,
ул киңлекләр,
билдән ак чәчәк!
Быелгы җәйдән дә матур җәй
Булырмы икән соң тагын да?! (Ә.  Гадел)

Энем кебек әллә мин дә
Шундый елак булдым микән?!
Әниемнең теңкәсенә
әллә мин дә тидем микән?! (Р.  Миңнуллин)

Кояш! Рәхәт! Нәкъ мин
үзем теләгәнчә барсы да! (Р.  Миңнуллин)

  !
Фикерне шатлану, сагыну, горурлану, соклану, ис китү, 

гаҗәпләнү, шикләнү, курку, икеләнү, үкенү хисе белән 
әйткәндә яки кемгәдер ачуланып, үпкәләп җавап биргәндә, 
кемнедер зур эшләргә дәртләндергәндә, тойгылы хикәя 
җөмлә, тойгылы сорау җөмлә, тойгылы боерык җөмлә бар-
лыкка килә.

Тойгылы хикәя җөмлә ахырына — өндәү билгесе, тойгылы 
сорау җөмлә ахырына — сорау һәм өндәү билгеләре, тойгылы 
бое рык җөмлә ахырына өндәү билгесе куела.
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136. Укыгыз. Тойгылы җөмләләрне дөрес итеп укыгыз, алар ярдәмендә 
белдерелгән мәгънәләрне аңлатыгыз.

Яз, яз, кил инде,
Елмаеп, бер көл инде!
Карлар тизрәк эресен,
Гөрләвекләр йөгерсен,
Җырчы кошлар кайтсын,
Кырда үлән калкысын.

Елга боздан арчылсын,
Зәңгәр күкләр ачылсын.
Кояш йөрсен күк тулып,
Алтын шар кебек булып.
Я инде, яз, кил инде?!
          (Р.  Вәлиева)

Җирдә Кеше булу өчен,
Кеше күпме юллар үтә?!

          (Зөлфәт)

Урамда җил сызгыра,
Шундый җилле сыздыра!

(Р.  Миңнуллин)

Тамчы тып итеп тамды да
Бөре өстенә төште.
Бөрегә бу килеште,
Шундук ачылып китте:
— Абау! — диде, — яз җитте!

(Р.  Вәлиева)

137. Укыгыз. Кирәк урынга тиешле тыныш билгеләрен куеп, тойгылы 
җөмләләрне язып алыгыз, мәгънә барлыкка китерүдә аерым сүзләрнең 
һәм тыныш билгеләренең ролен аңлатыгыз.

Рәнҗемәгез миңа чишмәләр
Хәлегезне күптән белгән юк
          (З.  Мәҗитов)

Татар галиме булган ул
Ишетмәсәң ишет менә!

(Л.  Шагыйрьҗан)

«Кара да гынай урман уртасында
Төлке уйный торган урын бар…»
Әй халкымның тиңсез күңел фонды,
Синдә күпме алтын җырлар бар
               (Р.  Гаташ)

Әй, күңелләрнең күкләргә менеп күкрәгән чагы:
Сабан туеннан олы бәйрәм бармы соң җирдә тагы
                         (Н. Сафина)

138. Схемага нигезләнеп, Марат һәм Самат турында тойгылы хикәя, 
сорау һәм боерык җөмләләрдән торган сөйләм оештырыгыз.

— Әни, беләсең килсә, кайчан кем кая нишләмәгән!
— Кит аннан, кызым, кайчан кем кая нишләмәгәнме?!
— Әйе, әни, кайчан кем кая нишләмәгән.
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— Кайчан нишләмәгәнме?!
— Әйе, әйе, әни, кайчан нишләмәгән.
— Кызым, кем дә кайчан кая нишләмәгәнме?
— Юк, әни, кем кайчан кая нишләгән.
— Димәк, кызым, кайчан кем кая нишләмәгән, ә кем кая 

нишләгән. Шулаймы?
— Шулай, әни. Бәлки, кем кайчан кая нигә нишләмәгәндер?
— Чынлап та, кызым, бәлки, нигә нишләмәгәндер.

Ү р н ә к. Әни, беләсең килсә, кайчан кем кая нишлә мәгән! 

— Әни, беләсең килсә, бүген Марат мәктәпкә бар маган!

9. Гади җөмлә

139. Җөмләләрне укыгыз, иясен һәм хәбәрен язып алыгыз. Сорауларга 
җавап бирегез. Биремнәрне үтәгез.

1. Абыем быел алтынчы сыйныфта укый. 2. Мин бишенче 
сыйныфта укыйм. 3. Сеңлем өченче сыйныфта укый. 4. Без зур 
бүлмәдә, бергәләшеп, дәрес әзерлибез. 5. Абыем математика 
дәрес ләрен ярата. 6. Сеңлем белән миңа әдәбият дәресләре ошый. 
7. Абыем рәсем ясый. 8. Мин шигырь өйрәнәм. 9. Сеңлем мәсьәлә 
чишә.

 1. Җөмләләрдә нәрсә турында хәбәр ителә?
2. Кайсы җөмләдә ничә хәбәрлек (хәбәр) бар?
3. Җөмләләрнең баш кисәкләрдән, сорау сүзләрдән, сызыклардан тор-
ган схемасын төзегез.

Ү р н ә к. Абыем укый.— К е м  н и ш л и?                   . 

  !
Бер генә хәбәрлеге булган җөмлә гади җөмлә дип атала.

140. Җөмләләрне хәбәрлек санына карап күчереп языгыз. Биремне 
үтәгез.

1. Без авылда сирәк күренәбез. 2. Үр астындагы тугайда ат 
кешнәп куя, ерактагы буадан салмак кына җылы томан күтәрелә. 
3. Яңадан яз җитте, җылы матур көннәр башланды, дөнья язгы 
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кояшның алтын нурларына чумды. 4. Һәр тарафтан яз сулышы 
бөркелә, табигать яңара, яшәрә, ямьләнә; тирә-юнь күзне иркәли. 
5. Кояш югарырак үрләде, юкә тагын да чибәрләнде, бераздан 
ул җыр сузды. 6. Бу җыр урман битендәге умарталыкка кадәр 
сузыла иде, бөтен җиһан көяз юкәне тыңлый. 7. Әле чиклә-
век өлгереп җитмәгән. 8. Кич җиткәнен, сизми дә калганбыз. 
9. Салам чүмәләсенә чалкан ятып хәл җыябыз, беленер-беленмәс 
кенә, ай күренә. (Ә. Гаффардан)

 1 нче вариант бер хәбәрлекле җөмләләрне яза.
2 нче вариант ике хәбәрлекле җөмләләрне яза.
3 нче вариант өч хәбәрлекле җөмләләрне яза.

141. Укыгыз. Бер фикерне берничә төрле әйтеп карагыз. Биремнәрне 
үтәгез.

Җәй көне без суда коенабыз, кояшта кызынабыз. Җәен дуслар 
белән балыкка йөрибез. Җәй ахырында без шәһәргә киләбез. 
Август аенда кыяр өлгерә, помидор пешә башлый. Беренче сен-
тябрьдә без, шатлана-шатлана, мәктәпкә киләбез. Безнең мәктәп-
нең якты уку бүлмәләре, иркен китапханәсе, зур һәм биек спорт 
залы бар.

 1. Бер җөмлә ярдәмендә ике, өч фикер язып күрсәтегез.
2. Хәбәрлек санына карап, гади һәм кушма җөмләләрнең схемасын 
төзегез.

Ү р н ә к. Җәй җиткәч, без суда коенабыз, кояшта кызы-
набыз.

  !
Ике яки икедән артык хәбәрлеге булган җөмлә кушма 

җөмлә дип атала.

142. Җөмләләрне, хәбәрлек санына карап, үсә бару тәртибендә укыгыз. 
Сорауга җавап бирегез.

Җил исә, ява яңгыр, күбәләкләр гөл имә.

                          (Н.  Сафина)

 ·  ·           ·  ·  · 

  ,   ·  ·  ·   ·  ·  · 
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Күл буенда уйный
Сабый болан,
Аның күзләренә
Дөнья тулган.
     (Ш.  Гаделша)

Әни сөртә иртән көзгеләрне,
уйчанланып кала күзләре:
еллар инде узган,
хәтер офыгыннан
йөгереп үтә яшьлек эзләре.
            (Р.  Акъегет)

Нәрсә ул Ватан?
Ул — тыныч ал таң,
ул — болын, гөлләр,
елгалар, күлләр;
ул — торган йортың,
мәктәбең, бакчаң;
ул — әбиең, бабаң,
ул — анаң, атаң.
       (Р.  Корбан)

 Укучы яки тыңлаучы өчен кайсы җөмләдә күбрәк һәм тулы рак мәгъ-
лүмат бирелә?
а) хәбәрлеге бер генә булган җөмләдә
ә) хәбәрлеге ике булган җөмләдә
б) хәбәрлеге дүрт булган җөмләдә
в) хәбәрлеге күбрәк булган саен

143. Җөмләләрне укыгыз. Иясен һәм хәбәрен язып алыгыз, аларның 
кай сы сүз төркеме белән белдерелүен күрсәтегез. Сорауларга җавап би-
регез.

1. Язлар килә, Кояш көлә,
 Бар дөньяга нур бөркелә. (Р.  Вәлиева)
2. Таралды инде болытлар,
 Аязды һавалар. (Роберт Әхмәтҗанов)
3. Авылдашлар кайта туган җиргә,
 Балалары кайта. (Р.  Зәйдулла)
4. Җем-җем итеп, Кояш көлә,
 Дөнья нурларга коена.
 Гөрләвекләр ашыга-ашыга
 Йөгерәләр елга куенына.
 Анда бар язгы сулар,
 Гөрләвекләр, зур ташулар.
 Алар кочаклашып сикерәләр,
 Куанышып гөр киләләр. (Р. Вәлиева)
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5. Җилне кемдер кунакка чакырган,
 Җил шатлана-чаба барып җиткән. (Р. Мингалим)
6. Әкият ул — барлык халыкларның
 Хыялыдыр бәхет хакында. (Зөлфәт)

 1. Кайсы җөмләдә ничә хәбәрлек бар?
2. Җөмләдә ничә хәбәрлек булуын ничек белдегез?
3. Тиңдәш ияләре яки тиңдәш хәбәрләре булган җөмләләр ...
а) гади җөмләләр
ә) кушма җөмләләр

ис.     ф.     ис.    ф.     ис.   ф.
Ү р н ә к. Язлар килә, Кояш көлә, нур бөркелә. (Өч хәбәрлеге 

бар.)

10. Җыйнак җөмлә

144. Укыгыз. Тактага һәм дәфтәрегезгә җөмлә кисәклә ренең исемен язып 
куегыз. Җөмләләрнең схемасын төзегез.

Бабай укый. Корт оча. Агач озын.
Дәү әти укый. Бал корты оча. Каен агачы озын.

Җил исә. Җил исеп куйды.
Әтәч кычкыра. Әтәч кычкырып җибәрде.
Малай йөгерә. Малай йөгерә башлады.

145. Җөмләләрне чагыштырып укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Күрше-күлән, туган-тумача, дус-иш, таныш-белеш, тиң-
дәш ләр, ахирәтләр, кодагый-кодачалар бала анасына күчтәнәч 
ташый. Берәүләр кызу табада — коймак, икенчеләр — бәлеш, 
өчен челәр — кыстыбый, дүртенчеләр — тутырган тавык, бишен-
челәр — катлама, алтынчылар — бавырсак, җиденчеләр... та гын 
әллә нәрсәләр, әллә нәрсәләр китерә. (М.  Кәрим) 2. Яз коты ры-
нып килә. Галәмәт! (Э.  Касыймов) 3. Авыл. 4. Җәй. 5. Май  ның 
соңгы көннәре авышып бара. (Ш.  Әхмәдиев) 6. Утыр. 7. Нигә 
басып торасың? (А.  Шамов) 8. Юк. 9. Бармый булгач бар мый 
инде. (И.  Гази) 10. Рәхмәт, рәхмәт. 11. Әйдә, кер инде. (М.  Хә-
би буллин)
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 1. Ия һәм хәбәр — җөмләнең ...
а) баш кисәкләре
ә) иярчен кисәкләре
2. Ия һәм хәбәр ничә сүздән торырга мөмкин?
3. Җөмлә ничә сүздән торырга мөмкин?
4. Җыйнак җөмлә ярдәмендә фикерне тулы, матур итеп әйтеп бете-
рергә мөмкинме?
а) мөмкин
ә) мөмкин түгел
5. Фикер тулы һәм матур булсын өчен, кайсы җөмләләрне ешрак кул-
ланырга кирәк?

146. Укыгыз. Җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен язып алыгыз.

Бөтен тәнемне юдым мин
Йолдыз сулары белән.
         (Р.  Низами)
Яраланган иреннәре
Дога пышылдый сыман.
         (Г. Морат)
Ярый әле булган Иртәгә!
         (Ф. Яруллин)

Шул каракош урлады ич
Ыруның соңгы кызын.

(Г.  Морат)
Су кызлары табып бирер төсле
Ханбикәнең алтын тарагын.

(Г. Морат)
Керсез бит ул күңел дигәнең.

(Ф. Яруллин)

147. Җөмләләрдәге сорау сүзләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән ал-
маш тырып, җыйнак җөмләләрдән генә торган сөйләм оештырыгыз.

— Кем нишлим. Кем нишлисеңме?
— Кем нишлисең, димәк. Алайса, кем дә нишлим.

— Кем нишли. Кем дә нишлә.
— Кем нишләсен. Кем нишләмим.

— Кемнәр нишләгән. Кемнәр дә нишләгез.
— Кемнәр нишләсен. Кемнәр нишләмибез.

Ү р н ә к. — Мин җырлыйм. Син җырлыйсыңмы?
— Син җырлыйсың, димәк. Алайса, мин дә җырлыйм!
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  !
Иядән һәм хәбәрдән (баш кисәкләрдән) генә торган җөмлә 

җыйнак җөмлә дип атала.

148. Укыгыз. Җөмләләрне җыйнак җөмләләр итеп үзгәртеп языгыз. Би-
ремне үтәгез.

1. Кичке елга гаҗәеп серле. 2. Таллар арасында кошлар сай-
рый. 3. Тал ботакларына башын салып, җил йоклый. 4. Бакалар 
берән-сәрән бакылдый. 5. Табигать бер халәттә озак торырга 
ярат мый. (Ф.  Яруллиннан)

 Җыйнак җөмләләрне схема рәвешендә күрсәтегез.

Ү р н ә к.   .

11. Зат алмашлыгы белән белдерелгән аныкланмыш

149. Укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең кайсы сүзләргә 
ияргәнен әйтегез. Иярткән һәм ияргән сүзләрне, алар янындагы тыныш 
билгеләрен дә куеп язып алыгыз. Нәтиҗә ясагыз.

Без — энем дә, мин дә — тырышып укыйбыз. Без, балалар, 
өлкәннәрне хөрмәт итәбез. Без, бишенче сыйныфта укучы 
малай лар һәм кызлар, бүген дәресләрдән соң китапханәгә 
барабыз. Без, мин һәм дустым, китап укырга яратабыз. Без, 
малайлар, кызларга ярдәм итәбез. Сез, әтиең һәм әниең, абыең 
һәм син, иртәгә өлкәннәр көненә багышланган кичәгә килегез. 
Алар, әнием белән әтием, безгә, сеңлем белән миңа, һәрвакыт 
ярдәм итәләр.

Ү р н ә к: без — энем дә, мин дә; без, балалар, ...

150. Җөмләләрне укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Без бит, гадәттә, кешене куркытырлык ямьсез яки гарип 
туганнарыбызны ятлар күзенә күрсәтмәскә тырышабыз. 2. Без, 
өч шәкерт, бер атка утырып, өяз мәдрәсәсеннән авылыбызга 
кайтырга чыктык. (Ә.  Еники) 3. Без, картлар, шулай юктан 
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бар итәргә яратабыз инде. (Л.  Хәмидуллин) 4. Без Айсылуны 
өенә кадәр озатабыз да кире яланга йөгерәбез. 5. Без, Айсылу 
белән икәү, аның скрипкасын алдык та яланга киттек. 6. Без, 
малайлар, авылда болар кебек хәер эстәп көн күрүче ләр не күп 
беләбез, күп күрәбез.(Ф.  Гыйльми) 7. Миңа алар еллар пәр-
дәсе аша карап тора. 8. Алар — кәрлә каен агачы шикелле бөк-
рәйгән, аркасына скрипка белән капчык аскан карт һәм бер 
чандыр кыз — өйдән өйгә йөриләр. 9. Алар миңа өмет, ышаныч, 
олылау белән, бик тә үз итеп карыйлар. (Ф.  Гыйль ми) 10. Алар 
ял көннәрендә бакчаларга чыгып йөриләр иде. 11. Алар, Илгиз 
белән аның әтисе, үз өйләренә кайтып бара лар иде. (Н.  Дәүли)

 1. Җөмләләрдә калын хәрефләр белән бирелгән барлык сүзләр дә 
анык ланыламы?
2. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр кайсы сүзләрне иярткән? 
Аныкланучы кисәк кайсы сүз төркеменә карый?
3. Ияргән кисәкләр ничә сүздән торырга мөмкин?
4. Ияргән кисәкләр ияртүче кисәкне кайсы яктан аныклый?
5. Аныклаучы һәм аныкланучы шундый кисәкләре булган һәм бул-
маган җөмләләрнең мәгънә ягыннан аермасы бармы?

Без — I зат (мин) алмашлыгының күплек формасы. Без 
дигәндә, сөйләүче белән бергә яшәүче туганнары, янә шә-
сендәге дуслары яки сыйныфташлары, әңгәмәдәшләре яки 
фикер дәшләре күз алдында тотыла.

151. Нокталар урынына аныклаучы сүзләрне һәм тиешле тыныш бил-
геләрен өстәп языгыз.

1. Без ... бардык. 2. Без ... барабыз. 3. Без ... яратабыз. 
4. Без ... уйнадык. 5. Без ... туганнарны хөрмәт итәргә тиеш.

Сез — II зат (син) алмашлыгының күплек формасы.
Сез дигәндә, тыңлаучы белән бергә яшәүче туганнары, 

янәшәсендәге дуслары яки сыйныфташлары, әңгәмәдәшләре 
яки фикердәшләре күз алдында тотыла.
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152. Үрнәккә нигезләнеп, җөмләләргә сез алмашлыгын аныклаучы үзе гез 
теләгән кисәкләрне, тиешле тыныш билгеләрен өстәп языгыз.

1. Сез ... бардыгыз. 2. Сез ... барасызмы? 3. Сез ... кичә 
дәресләрдән соң кая бардыгыз? 4. Сез ... футбол уйнагансыз. 
5. Сез ... дәресләрне бергә әзерлисезме? 6. Сез ... дустыгыз янына 
барырга тиеш.

Ү р н ә к.
1. Сез ял көне безгә кунакка килегез.
2. Сез — әтиең, әниең, абыең, апаң һәм син — ял көне безгә 

кунакка килегез.

Алар — III зат (ул) алмашлыгының күплек формасы.
Алар дигәндә, әңгәмәдә катнашмаучы затлар күз алдында 

тотыла.

153. Үрнәккә нигезләнеп, җөмләләргә алар алмашлыгын аныклаучы 
кисәк ләрне өстәп языгыз. Тиешле интонациядә укыгыз.

1. Алар китапханәгә бара. 2. Алар ... бию түгәрәгенә йөри. 
3. Алар ... дәресләргә һәр көнне әзерләнеп килә. 4. Алар ... олы 
кешеләргә теләп ярдәм итә. 5. Алар ... дәресләрне бергә әзерли. 
6. Алар ... дуслыкның ни икәнен белә.

Ү р н ә к.
1. Алар китапханәгә бара.
2. Алар — Альбина, Гөлназ һәм Тамерлан — китапханәгә бара.
3. Алар — Альбина, Гөлназ һәм Тамерлан — китапханәгә 

барамы?
4. Алар — Альбина, Гөлназ һәм Тамерлан — китапханәгә 

барамы?!

154. Укыгыз. Аныкланган һәм аныклаган кисәкләрнең астына үрнәк-
тәгечә сызып, җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауга җавап бирегез.

1. Без — Гыйлаҗи, Рөстәм, мин — өчәү генә калабыз. 
(Ә.  Гаф  фар) 2. Без, картлар, көзне яратабыз. (Г.  Әпсәләмов) 
3. Без — Туфанның дуслары Такташ, Гомәр Гали, Кутуй — 
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еш кына анда кунакта булабыз. (Р.  Ишморат) 4. Сез безне, 
кунакларны, бүген көтеп тә тормагыз. (М.  Әмир) 5. Без, мин һәм 
әтием, ишегалдына чыктык. (Ә.  Еники) 6. Без, бала-чага, бәрәңге 
бакчасыннан гына әрәмәгә чыгып китә идек. (Г.  Мөхәммәтшин) 
7. Алар, разведчиклар, — билгесезлеккә юл яручылар. (Г.  Вәлиев) 
8. Без, язучылар һәм журналист халкы, күбесенчә геройлар 
беләнрәк эш итәргә яратабыз. (Г.  Бәширов) 9. Без — күр ше-
тирә балалары — җыелып, шул печәнлектә сәхнә төзедек, театр 
оештырдык. (Ә.  Камал). 10. Безне, балаларны, алдан озаткан нар 
иде. (М.  Әмир)   

Ү р н ә к. Без — Гыйлаҗи,  Рөстәм,  мин — өчәү  генә  калабыз.

 Аныкланучы сүз (аныкланмыш) күплек сандагы зат алмаш лык лары 
белән белдерелгәндә, аныклаучы кисәк (аныклагыч) кай сы очракта — 

өтерләр белән, кайсы очракта сызыклар белән аерым лана?

155. Җөмләләрдәге сорау сүзләрне алмашлыклар һәм исемнәр белән 
алмаш тырып, җәенке җөмләләрдән генә торган сөйләм оештырыгыз.

— Альбина, кемнәр — кемнәр — кайчан кайчан кая нәрсәгә 
нишләдек? Кем, сез, кайчан кайчан нишләдегез?

— Кем, без — кемнәр — кайчан кайчан нинди нәрсә ниш-
ләдек.

— Кемнәр — кемнәр — кайчан кайчан нәрсәдә кая нишләгән.
— Кемнәрнең — кемнәрнең — кайчан кайчан кая нишлә гә не-

гез бармы?

— Кемнәр — кемнәр — нәрсәне ничек нишли икән.
— Кемнәр — кемнәр нәрсәне ничек нишлисез?

Ү р н ә к. 
— Альбина, без — Рәшит, Самат һәм мин — кичә дәресләрдән 

соң китапханәгә китапка бардык. Сез кичә дәресләрдән соң 
ниш ләдегез?

— Гөлназ, без — мин, Сания һәм Роза — кичә дәресләрдән соң 
яхшы кино карадык.

 ·  ·  ·  ·
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12. Җәенке җөмлә

156. Укыгыз. Алдагы сыйныфларда алган белемнәрегезне искә төшерегез. 
Биремне үтәгез. Сорауларга җавап бирегез.

Күчмә кошлар җылы якларга юл тоткан. Яфраклы агачлар 
йокыга талган. Карт наратларның ябалдашларына кар сырыш-
кан. Яшь чыршылар гына табигатьтән ачы сабак алырга өлгер-
мәгән. Җәнлекләр кышны төрлечә каршы ала. Кышка азык 
әзерли белгән җәнлекләр җылы өннәрендә мышный-мышный 
кыш чыга. Елтыр күзле тиеннәр үзләренең йолаларынча эшли. 
(Натуралист язмаларыннан)

 1. Дәфтәрегезгә җөмләнең баш (иярткән) һәм иярчен (ияргән) кисәк-
ләренең исемен язып куегыз.
2. Баш кисәкләргә ияргән кисәкләрне күрсәтегез. (Телдән эшләгез.)

Ү р н ә к. Күчмә (к а й с ы?) кошлар (н ә р с ә л ә р?) җылы як-
ларга (к а я?) юл тоткан (н и ш л ә г ә н?). ...

1 нче җөмләдә аергыч — иягә, урын хәле хәбәргә ияргән.

  !
Баш һәм иярчен кисәкләрдән торган җөмлә җәенке җөмлә 

дип атала. Җөмләнең иярчен кисәкләре: аергыч, тәмамлык, 
урын хәле, вакыт хәле, рәвеш хәле, күләм хәле, сәбәп хәле, 
максат хәле, шарт хәле, кире хәл. Җөмләнең һәр кисәге 
кайсы да булса сүз төркеме белән белдерелә.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен күрсәтү өчен, 
түбән дәге шартлы билгеләр кулланыла: 

ия (бер сызык)
хәбәр (ике сызык)
аергыч (дулкынлы сызык)
тәмамлык (пунктир)
хәл (пунктир һәм нокта)
аныклагыч (дулкынлы ике сызык)
эндәш һәм кереш сүзләр (нокталар)

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  

                                  

                      

          ·  ·  ·          ·  ·  ·     

 ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

 · 
      

               

· · · · · ·   · · · · · ·
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Хәлләрнең барысы да бер үк шартлы билге белән күрсәтелә. 
Аларны бер-берсеннән аеру өчен, кирәк дип табылганда, сүз 
өс тенә хәлнең төре түбәндәгечә кыскартылып языла:

урын хәле — у.х. максат хәле — м.х.
вакыт хәле — в.х. шарт хәле — ш.х.
рәвеш хәле — р.х. күләм хәле — к.х.
сәбәп хәле — с.х. кире хәл тутырып языла.

Җәенке җөмләне җөмлә кисәкләре ягыннан
 тикшерү тәр тибе:

1) җөмлә күчереп языла;
2) җөмләнең баш кисәкләре билгеләнә;
3) җөмләнең иярчен кисәкләре билгеләнә;
4) җөмләнең модаль кисәкләре билгеләнә.

157.  Җөмләләргә морфологик-синтаксик анализ ясагыз.

1. Юл чатында ялгыз гына
 Үсеп утыра бер карт имән. (М.  Җәлил)
2. Яратам мин туган якларымның
 Бәсле таңын, җепшек буранын. (С.  Урайский)
3. Яшәрбез туган җир туфрагында
 Кырларда, Иделдә, диңгездә. (Х.  Туфан)
4. Туган якның хәбәрләрен белдем
 Ызаннардан искән җилләрдән. (М.  Галиев)
5. Каеннарның җилдә тирбәлүе
 Рәхәт бирә минем күңелгә. (Ә.  Ерикәй)
6. Бабайлар моңыннан башка,
 Туган җир ятим бит ул. (Г.  Шакиров)
7. Авыл урамнары буйлап
 Йөгерә бала чагым. (Р.  Чурагулов)

и.    и.     с.   к.
Ү р н ә к. Юл чатында ялгыз гына

  ф.   ф.   а.   с.   и.
Үсеп утыра бер карт имән.

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 
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13. Җөмләнең иярчен кисәкләре

Аергыч

158. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. (К а й с ы?) кошлар кире кайта. 2. Көн шундый (н и н д и?), 
якты күк йөзе шундый (н и н д и?). (И.  Гази) 3. (Н и н д и?), 
(н и н д и?) яз барысын да уяткан, һәммәсенә эш тапкан. 4. Ут 
шары бер көнне (к а й с ы?) төскә манчыла, икенче көнне 
(к а й с ы?) төскә керә. (М.  Хәбибуллин) 5. Каеннарның 
(к а й с ы н а?) миләш сыенган. (К.  Тәхау) 6. Менә (н и ч ә н ч е?), 
(н и ч ә н ч е?), (н и ч ә н ч е?) дәрес тә үтеп китте. (Ә.  Еники)

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләребез кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

Терәк сүзләр: зәңгәр, өченче, киткән, салкын һәм коры, би-
шен че, аксыл-сары, берсенә, мәрхәмәтле, алтынчы, игелекле, 
күксел-ал.

  !
Аергыч җөмләнең исем белән белдерелгән кисәген ачык-

лап килә, предметның төрен, билгесен яки исәбен белдерә.

159. Укыгыз. Аергычның сорауларын дәфтәрегезгә язып алыгыз, хәте-
регездә калдырыгыз.

Җыясың да шушы (к а й с ы?) алмагачның (н ә р с ә н е ң?)
Җимешләре белән сыйлыйсың. (Ф.  Габдерәхим)

Иң соңгы йөзенче (н и ч ә н ч е?) адымда
Мусалар җырлаган моңлы (нинди?) җыр. (И.  Юзеев)

Шундый (н и н д и?) төн, шундый (н и н д и?) табигать җа ным-
ны сихерләде. (Р.  Гариф)
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Һәй, сөекле илем Татарстан,
Бишегем син минем (к е м н е ң?), җырым син!

(Ш.  Маннур)
Сөйләгез, җилләр, сөйләгез
Болгарның (н ә р с ә н е ң?) соңгы (к а й с ы?) көнен.

(Р.  Гариф)

160. Мәгънәсе белән туры килгән аергычларны өстәп, җөмләләрне күче-
реп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Җыр ул — ... , ... ... юлдашы. 2. ... су өстенә өянкеләр 
тезелгән. (Г.  Гыйльман). 3. Алмагачлар ... яфрак ярды, чәчәк 
атты. 4. Яфрак араларында ... алмалар бик күп. 5. Чия агач-
лары ... яфрак ярды, яфрак араларында ... чияләр бик күп. 
6. Слива агачлары ... яфрак ярды, яфрак араларында ... слива-
лар бик күп. (М.  Әмир) 7. Кошлар ... ... җимеше белән сый-
ла на лар. (К.  Тәхау) 8. ... яз һәм ... җәй икесе янәшә атлый. 
9. Тирәк ләр ... мамык очырды. (Г. Хәсәнов)

Терәк сүзләр: җәйнең, матур, кешенең дә, көзгедәй, ямь-яшел 
(өч җөмләдә), төймә зурлыгы гына, табигатьнең дә, борчак 
зурлыгы гына, саргылт, солы зурлыгы гына, соңгы, күңелле, 
гомерлек.

 1. Җөмләләрне аергычларны өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне аергычларны өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Аергычлар ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр ке-
менә карый? Нәтиҗә ясагыз.

161. Җөмләләрнең схемасын төзегез. Сорауларга җавап бирегез.

1. Шушы кечкенә авылның бер өендә кышкы озын төннәр 
буе ут яна. 2. Аның хатларында сүзләр дә, хәрефләр дә юк. 
3. Аның әтисе бик батыр. 4. Күк йөзе чалт аяз төс алды. 5. Андый 
курчакны аның гомерендә дә күргәне юк. 6. Җепшек кар иртәнге 
салкыннан җиргә ябышты. 7. Ап-ак кар эчендә утырган кечкенә 
өйләр күренде. (Г.  Галиевтән) 8. Кеше йөрәген янып торган утка 
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охшаталар. 9. Сүнми торган ут юк бит. 10. Ана йөрәге мәңгелек 
утлы хәсрәттә яна. (Г. Әпсәләмовтан) 11. Кашыкларның берсе 
зуррак, икенчесе кечкенә. 12. Бу бәләкәй сәдәпнең Маһирә өчен 
зур тарихы бар. 13. Каршыдагы квартирада хәрәкәт башлангач 
та сизде моны малай. (А.  Гыйләҗевтән)

Ү р н ә к. 

 1. Җөмләдә сүзләр саны белән җөмлә кисәкләре саны һәрвакыт туры 
киләме?
а) һәрвакыт туры килә
ә) һәрвакыт туры килми
в) туры килергә дә, туры килмәскә дә мөмкин
2. Җөмләдә аергыч кайсы сүз төркемнәре белән белдерелә ала?

Тәмамлык

  !
Тәмамлык җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә.

162. Укыгыз. Тәмамлыкларны табыгыз, сорауларын дәфтәрегезгә язып 
алыгыз, хәтерегездә калдырыгыз.

1. Дөнья мине (к е м н е?) үзгәртте (н и ш л ә д е?). (Х.  Туфан)
2. Батырларын (к е м н е?) барлап тора (н и ш л и?) халкым. 

(М. Мирза)
3. Мин үз илемнең борынгы Иделен (н ә р с ә н е?), тын Донын 

(н ә р с ә н е?), якты Невасын (н ә р с ә н е?), шигъри Дон буйларын 
(н ә р с ә н е?) сагынам (н и ш л и м?). (Г. Кутуй)

4. Еш кына искә алам (н и ш л и м?) мин туган авылны 
(н ә р с ә н е?). (С.  Хәким)

5. Оҗмах бакчасында йөргәндә дә,
 Туган якка (н ә р с ә г ә?) карап елмаермын (н и ш  л ә р -

м е н?). (И.  Гыйләҗев)

   

        

                      

                                

    

       

                       ·  ·  · 
          

 ·  ·  ·  ·  ·    .
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6. Менә мин дә кыйсса языйм әле (н и ш л и м?),
 Үзебезнең урман турында (н ә р с ә  т у р ы н д а?).

(Р.  Низами)

7. Дөнья көтеп арыган карт-корының
 Исе китми (н и ш л ә м и?) монда юк-барга (н ә р с ә г ә?). 

(Г.  Морат)

163. Укыгыз. Тәмамлыкларны ияртүче сүзләре белән үрнәктәгечә язып 
алыгыз.

1. Кояш нурларына әнә сеңде
 төн серләрен җыйган тамчылар. (Р.  Харис)
2. Яхшыга юрарга онытма
 Күргән бер төшеңне. (Х.  Бәдигый)
3. Төнге тынлык төнбоекны
 Йокысыннан уята. (Г.  Морат)
4. Төннең кара савытыннан
 Шигырь чыга савылып. (Г.  Вәлиева)
5. Җан дусларны юк-бар йомыш белән
 Артык борчымаска тырышам. (И.  Гыйләҗев)
6. Гомеремнең соңгы яфрагын да
 Бирмәс идем көмеш, алтынга. (Н.  Гамбәр)

Ү р н ә к: нурларына (н ә р с ә г ә?) сеңде (н и ш л ә д е?), ...

164. Мәгънәсе белән туры килгән тәмамлыкларны өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Яз ... балачак ... кайтара. (М.  Мәһдиев) 2. Агымсулар 
кешеләрнең ... , ... , ... алалар да чоңгылларга ыргыталар. 
(Н.  Фәттах) 3. Февраль якты ... , ... матур ул. 4. Яңгыр киң ... , 
яссы ... шифалы ... туендыра. (Г.  Хәсәнов) 5. Тау асларыннан 
... тәмлерәк, ... сафрак салкын сулы чишмәләр тибеп чыга. 
(Т.  Әйди) 6. Гадилә ак ... бик ярата. (Ф.  Яруллин)

Терәк сүзләр: төнбоекларны, кояшы белән, кырларны, чир-
ләрен, дымга, ширбәттән дә, кайгыларын, куанычларына, безне, 
языкларын, көне белән, тугайларны, күз яшеннән дә.
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 1. Җөмләләрне тәмамлыкларны өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне тәмамлыкларны өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Тәмамлыклар ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр-
кеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

165. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Яулык ак (н ә р с ә г ә?) әверелгән. 2. Без һәр язның 
(н ә р  с ә  б е л ә н?) килүен яратабыз. (М.  Маликова) 3. Малай-
лар (н ә р с ә д ә?) чабышып, сибешеп уйнарга тотындылар. 
(Г.  Ибраһимов) 4. Әй тер сең лә бу матур чыңлау кечкенә (н ә р -
с ә д ә н?) түгел, ә болын (н ә р с ә д ә н?) сибелә. (Ф.  Яруллин) 
5. (Н ә р с ә г ә?) — юл, (к е м г ә?) сукмак калмады. (Г.  Хәсәнов)

Терәк сүзләр: атка, кыңгыраулардан, чәчәкләреннән, канат-
ка, сандугачлар белән, яңгыр суларында, җәяүлегә.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләребез кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

166. Җөмләләрнең схемаларын төзегез.

1. Язын чишмә юлларына ташу төшә. 2. Су узган елгы үлән 
сабакларын да, яшел чирәмне дә үз юлы уңаена каратып куйган. 
3. Су агышын ишетергә тырышып тынып калам. 4. Мин үземне 
күргәндәй булам. 5. Иделне безнең беребезнең дә күргәне юк иде. 
6. Малайлар аяклары туңганны сиздерми. 7. Сыйныфташларыма 
тау битеннән чәчәкләр, исле гөлләр җыештым. 8. Мин иптәш-
ләрем белән хушлашып калдым. (М.  Маликовадан)

9. Мин сагынып кына яшим хәзер
 Туган якны, өйне сагынам,
 Дусларымны, яшьли сөйгәнемне,
 Яшьли откан көйне сагынам.

               (Г.  Рәхим) 
Ү р н ә к.  ·  ·  ·                   .
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Хәлләр
У р ы н  х ә л е

  !
Урын хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, эшнең үтәлү урынын белдерә.

167. Укыгыз. Урын хәлләренең сорауларын дәфтәрегезгә язып алы гыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Җиңү мине Берлинга (к а я?) алып бара (н и ш л и?).
(Г.  Ку туй)

2. Гыйлем, сәнгать, иҗат мәйданында (к а й д а?)
 Даһи нуры белән балкый (н и ш л и?) ул! (Ш.  Маннур)
3. Мин әле дә аның каберен эзлим (н и ш л и м?)
 Урманнардан (к а й д а н?), яшерен җирләрдән (к а й д а н?).
 (Һ.  Такташ)
4. Ханнар безгә элек китерелгән (н и ш л ә г ә н?)
 Дала якларыннан (к а й д а н?), Кырымнан (к а й д а н?).
 (И.  Гыйләҗев)
5. Яктылыкның үзәгендә (к а й д а?) Кояш тора (н и ш л и?).
 (Р.  Харис)

168. Мәгънәсе белән туры килгән урын хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. ... вак серкә тузаннары оча. (Г.  Хәсәнов) 2. Урамнарның 
... йортлар үзләренең таш сыртларын кояшка куеп торалар. 
(Н.  Дәүли) 3. ... аны күз күрмәгән ап-ак киңлек көтеп тора иде. 
4. ... әнә шундый йолдызлы, якты юл җәйрәп ята. 5. ... аклык, 
аклык! (Р.  Низами) 6. ... кар сулары тулып ята. (Н.  Фәттах)

Терәк сүзләр: уйсу җирләрдә, тирә-юньдә, кырлар өстендә, 
су буенда, көньягында, алда.

 1. Җөмләләрне урын хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне урын хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Урын хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр-
кеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

 ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·    ·  ·  ·   ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  ·          
 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·            ·  ·  ·  · 

 ·  ·  · 
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169. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Алар (к а я?) карап бардылар. 2. (К а й д а н?) бик үк көч-
ле булмаган салкын җил исте. 3. Елга куе (к а й д а н?) агып 
чыга иде. (Н.  Фәттах) 4. (К а й д а?) бал кортлары очып йөри. 
(М.  Юныс) 5. (К а й д а?) яз шаулый. 6. Күгелҗем (к а й д а?) бе-
ренче күкрәү яңгырый. (Г.  Әпсәләмов)

Терәк сүзләр: арттан, шомырт куагы тирәсендә, урман 
ара сыннан, тирә-якка, урман өсләрендә,  урманда.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләребез кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

В а к ы т  х ә л е

  !
Вакыт хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, эшнең үтәлү вакытын белдерә.

170. Укыгыз. Вакыт хәлләренең сорауларын дәфтәрегезгә язып алы гыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Мин тавышын ишетәм, һәр көн (к а й ч а н?) ишетәм. 
(н и ш л и м?)

 Таң алдында (к а й ч а н?) искән җилләрдән. (Һ. Такташ)
2. Вакытына (к а й ч а н?) барып җитә идек (н и ш л и  и д е к?).

(И. Гыйләҗев)
3. Соңрак (к а й ч а н?) килгән (н и ш л ә г ә н?) урыс патшалары.

(И. Гыйләҗев)
4. Ә көз көне (к а й ч а н?) көзге хаклык килә (н и ш л и?).

(Р. Харис)
5. Балачакта (к а й ч а н?) битне юдым (н и ш л ә д е м?)
 Иртәнге чыклар белән. (Р. Низами)

 ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·

 ·  ·  · 

 ·  ·  ·  · 
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171. Мәгънәсе белән туры килгән вакыт хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. ... таң атарга тиеш. (А.  Шамов) 2. ... җылымса яңгыр 
явып уза. 3. Ул ... үзенең авылдагы әнисен, балачакта бергә 
уйнап үскән дусларын сагына. 4. Мине әнием ... нәнием ди. 
(Ә.  Бикчәнтәева) 5. Шундый чакта караңгы кыш инде ... кире 
кайтмас кебек тоела башлады. 6. ... явып киткән ап-ак кар 
күзләрне чагылдыра. (Н.  Фәттах)

Терәк сүзләр: яңа гына, иртән, хәзер, тиздән, бер кайчан да, 
һаман.

 1. Җөмләләрне вакыт хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне вакыт хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Вакыт хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

172. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Кояш инде (к а й с ы  в а к ы т т а?) күтәрелә. (Н.  Дәүли) 
2. (К а й ч а н н а н?) көн уйнаклап торды. 3. (К а й ч а н?) буранлап 
кар яуды. 4. (К а й ч а н?) янә ябалак-ябалак җепшек кар ява 
баш лады. (Р.  Ишморатова) 5. (К а й ч а н?) кояш үзенә хас бер 
тантана белән байый. 6. (Кайчан?) явып үткән кояшлы яңгыр 
бал төшереп киткән. (И.  Салахов)

Терәк сүзләр: иртәрәк, һәр көнне, иртән, июнь аенда, иртә-
дән үк, кичен.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләребез кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

173. Җөмләләргә грамматик анализ ясагыз.

1. Тәрәзәләрне көндез түгел, төнлә караңгыда карарга кирәк. 
2. Кичләрен алар үзләре нур сибә. 3. Мин кичләтеп кенә шушы 
проспекттан бер урап кайтырга яратам. 4. Башта аның күзе гел 
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пыялачыда булды. 5. Кырык дүртнең көзендә яраланган Әхтәри. 
6. Урамдагы ыгы-зыгы арасына кереп югалды. 7. Кайдадыр 
еракта, зыңгылдап, трамвайлар узды. (А. Гыйләҗевтән)

т.                  в. х.
Ү р н ә к. Тәрәзәләрне (н ә р с ә л ә р н е?) көндез (к а й ч а н?) 

в. х.               в. х.               х.
түгел, төнлә (к а й ч а н?) караңгыда (к а й ч а н?) карарга 

кирәк (н и ш л ә р г ә  к и р ә к?).

Р ә в е ш  х ә л е

  !
Рәвеш хәле, җөмләнең фигыль белән белдерелгән ки сә-

ген — эшнең үтәлү рәвешен, сыйфат белән белдерелгән кисә-
ген ачыклап килсә, билгенең билгесен белдерә.

174. Укыгыз. Рәвеш хәлләренең сорауларын дәфтәрегезгә язып алыгыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Бер булып (н и ч е к?) киткәннәр (н и ш л ә г ә н н ә р?) егет-
ләр. (И.  Юзеев)

2. Кисәктән (н и ч е к?) исте (н и ш л ә д е?) җилләр. (Р.  Гариф)
3. Тып-тын гына (н и ч е к ?) август җиле исә (н и ш л и?),
 Ераклардан килгән тавыш сыман (н и ч е к?). (Н.  Гамбәр)
4. Әй Илаһым, син бит мине җиргә
 Шигъри җанлы итеп (н и ч е к?) яраткан! (н и ш л ә г ә н?)

(И.  Юзеев)
5. Әй Яңа ел, бер дә тартынмыйча (н и ч е к?),
 хуҗа булып (н и ч е к ?), әйдә, түрдән уз! (н и ш л ә?)

(Ф.  Яруллин)

175. Мәгънәсе белән туры килгән рәвеш хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күче реп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Аннары өянкеләр ... җырлый башлый. (Г.  Гыйльман) 
2. Басулардан, үзәнлекләрдән беренче сулар ... акты. 3. Җир 
йөзендә сулар ... агалар да агалар. (Н.  Фәттах) 4. Колын ... 

 ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·   ·  · 

 ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  · 

                           
 ·  · 

 ·  ·  ·            ·  ·  ·  ·  ·
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сылу, ... асыл сөяк булып яратылган. (Г.  Ибраһимов) 5. Җәйге 
чел ләләрдә инеш ... кибә. (Р.  Төхфәтуллин) 6. Агымсуда бәб-
кәләре белән казлар, үрдәкләр һәм нәни балалар ... коена. 
(Г.  Кутуй)

Терәк сүзләр: аеруча (ике тапкыр), челтерәп, ишетелер-ише-
телмәс кенә, бертуктаусыз, бөтенләй, шатлана-шатлана.

 1. Җөмләләрне рәвеш хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне рәвеш хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Рәвеш хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр-
кеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

176. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. (Н и  д ә р ә җ ә д ә?) куе ак томаннары, (н и ч е к?) көлеп 
тор ган салават күпере дә бар ич әле аның. (Т.  Әйди) 2. Кояшлы 
урыннарда агачлар (н и  д ә р ә җ ә д ә?) яшел төстә. 3. Кояшлы 
урыннарда алан өсте (н и  д ә р ә җ ә д ә?) ап-ак, ә күләгә җирдә 
(н и  д ә р ә җ ә д ә?) яшел. (Г.  Сабитов) 4. Бу урман агачларында 
каргалар, (н и ч е к?), оя ясыйлар. (И.  Гази)

Терәк сүзләр: шундый, каймак кебек, кызып-кызып, елмаеп, 
куе (ике тапкыр).

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләр кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

177. Җөмләләргә җөмлә кисәкләре һәм сүз төркемнәре ягыннан анализ 
ясагыз.

1. Буран бөтенләй тынып калган. 2. Дөнья кеше кайгысына 
күз йомып, йокымсырап ята. 3. Салмак кына ябалак кар 
төшкәли. 4. Аннан соң, ашыга-ашыга, колхоз идарәсенә чапты. 
5. Барысы да елныкы елга аерым сакланган. 6. Бушка ашарга 
да өйрәнелмәгән. 7. Шундый матур көннәрнең берсендә авылга 
Әптерәй кайтып төште. (Г.  Сабитов)

и.     р.    хәл ф.    х. ф.
Ү р н ә к. Буран бөтенләй тынып калган.

 ·  ·  ·  ·
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К ү л ә м  х ә л е

  !
Күләм хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, үтәлгән эшнең күләмен белдерә.

178. Укыгыз. Күләм хәлләренең сорауларын дәфтәрегезгә язып алыгыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Дөнья кадәр (к ү п м е?) сагыш сыйган (н и ш л ә г ә н?) монда,
 Дөнья кадәр (к ү п м е?) сагыш сыенган (н и ш л ә г ә н?).

(Г.  Морат)
2. Егерменче гасыр күкрәгендә
 Хәсрәт көен күбрәк (к ү п м е?) җырладым (н и ш л ә д е м?).

(И.  Юзеев)

179. Сорау сүзгә мәгънәсе белән туры килгән күләм хәлләрен өстәп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. (К ү п м е г ә?), әнием янына кайтып килер идем! 2. Без (н и-
 ч ә  т а п к ы р?) аны өйгә чакырдык. (Ә.  Бикчәнтәева) 3. Менә 
(к ү п м е  в а к ы т т а н?) Сабан туе җитте. (А.  Хәсәнов) 4. Йөзенең 
дә (к ү п м е с е?) сары. (Г.  Сабитов) 5. Күл өстендә сарылы-аклы 
төнбоек (н и  д ә р ә җ ә д ә?) күп. (Ф.  Яруллин)

Терәк сүзләр: бер-ике тапкыр, бераздан, бер генә атнага 
булса да, ярты ягы, шулкадәр.

 1. Җөмләләрне күләм хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне күләм хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Күләм хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

180. Мәгънәсе белән туры килгән күләм хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Мин аның һәр сүзе, һәр авазы турында ... уйландым. 
2. Мине ... сәхнәгә чакырдылар. (Г.  Кутуй) 3. Елгаларда, 
күл  ләр дә ... каз, үрдәкләр йөзде. (Г.  Бәширов) 4. Кар ... әле. 

 ·  ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·
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(Н.  Дәүли) 5. Урманда мин ... йөрдем. 6. Син аны ... күрмә дең-
мени? (А.  Хәсәнов)

Терәк сүзләр: көнозын, бөтенләй, кат-кат, озак-озак, бай-
так, күп түгел иде.

 1. Җөмләләрне күләм хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне күләм хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Күләм хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

181. Җөмләләрнең схемаларын төрле сүз төркемнәренә караган сорау 
сүзләр ярдәмендә төзегез. Күләм хәлен белдергән сорауның астына 
сызыгыз.

1. Бәкер тагын озак кына дәшмичә торды. 2. Трактор сәгать 
кебек эшли хәзер. 3. Сугыш бетеп, илле көнләп узган иде. 
4. Әллә кайчаннан бирле эленеп тора инде сыңар бияләй өрәңге 
ботагында. 5. Иртәнгә чаклы, аннары иртәдән кичкә чаклы 
яткан урынында ята бирде бияләй. 6. Илгиз әнисен бөтенләй 
хәтер ләми. 7. Әле һаман да язылмаган йодрыклары белән дымлы 
кер фекләрен сыпырып алды. (Ф.  Шәфигуллиннан)

С ә б ә п  х ә л е

  !
Сәбәп хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, эшнең үтәлү сәбәбен белдерә.

182. Мәгънәсе белән туры килгән сәбәп хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Каныбызда ... , дошманга нәфрәт ярсый. (Н.  Дәүли) 
2. Матур яз ... , Кыш бабай кире килә кебек тоелды. 3. Кинәт 
... тынып калган урман өстен яшен камчылап ала. (Г.  Хәсәнов) 
4. ... чыршылар һәм ак чыршылар бераз карасулана гына төш-
кәннәр. (Г.  Әпсәләмов) 5. Авылыбызның мулласы Фәтхерахман 
хәзрәт, белмим, берзаман әтинең шәриге я ... , миңа атна 
саен биш тиен акча бирә иде. (Ә.  Фәйзи) 6. Кошларның нәни 
йөрәкләре ... соң чиккә җитеп киерелгән. (Ф.  Садриев)
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Терәк сүзләр: нәрсәдәндер куркудан, дусты булгангамы, көз 
җитүдән, ачу кайнауга, нидәндер, кире чигенгәнгә.

 1. Җөмләләрне сәбәп хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне сәбәп хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Сәбәп хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

183. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. (Н и г ә?) без әкрен барабыз, бик акрын, бик җай гына. 
(Г.  Иб раһимов) 2. (Ни л е к т ә н?) шашынып сайрый тургай. 
(Э.  Ка сыймов) 3. Табигать, үзенең кышкы авыр йөген дәрья сула-
рына (н и г ә?), җиләс җилләре һәм биек зәңгәр һавалары белән 
сөенгән. (Г.  Ахунов) 4. (Н и г ә?) һәм (н и  с ә б ә п л е?) йоклый 
алмый газапланып ятканнан соң, урамга чыктым. (А.  Шамов) 
5. Томшыклары белән ярда үзләренә оя (н и г ә?), аларны яр кар-
лыгачлары дип йөртәләр. (Г.  Хәсәнов) 6. (Н и л е к т ә н?) мин кая 
басканымны да белмим. (Мин Шабай)

Терәк сүзләр: куанычымнан, шатлыктан, казыганга, бөр-
күдән, арыганга, агызып җибәргәнгә, куанычтан.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләр кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

184. Җөмләләрнең схемаларын төзегез.

1. Агайларның да кайберләре кунакка хөрмәт йөзеннән тез 
шартлатып күтәрелделәр. (М.  Галиевтән) 2. Мондый бәре-
лешүләр — эч пошканнан уен гына. 3. Менә бүген дә алар Сәла-
хетдин байның әтәче кычкыруга уянып киттеләр. 4. Вазифаның 
ачтан хәлсезләнгән буыннары йомшап төшкән иде. 5. Куркудан 
сәке астына кереп качкан Фатыйма белән Сарадан да икмәк 
кайгысы китте. 6. Кызганудан Вазифаның йөрәге кысылып 
куйды. (К.  Әмири)
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М а к с а т  х ә л е

  !
Максат хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, эшнең үтәлү максатын белдерә.

185. Укыгыз. Максат хәлләренең сорауларын дәфтәрегезгә язып алыгыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Бәхетне була табып кына,
 Биреп торып булмый (н и ш л ә п  б у л м ы й?) әҗәткә 

(н ә р с ә г ә?). (И. Гыйләҗев)
2. Чирәмдә чал чәчле бер бабай,
 колынын, болынын онытып,
 тагын бер өч елга җитсен дип (н и ч е к  д и п?),
 нур җыя (н и ш л и?), кояшка йөз тотып. (Г. Рәхим)

186. Мәгънәсе белән туры килгән максат хәлләрен өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Сабан тургайлары, язгы табигатькә иртәнге сәламнәрен ... , 
зәңгәр күккә күтәрелә. 2. Әйтерсең лә өйләренә ... килгәннәр. 
(Б.  Рәхмәт) 3. ... алган идек ич без аны. 4. Мин аны ... чакырып 
китердем. 5. Тик аз гына ... кердем мин сиңа.

Терәк сүзләр: бүләк итәрбез дип, эшләргә дип, сөйләшер өчен 
дип, кайтмаска дип, җиткерү өчен.

 1. Җөмләләрне максат хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне максат хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Максат хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

187. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Сыерчыклар, үзләренең зур куанычлары (н и г ә?), көннәр 
буе сайрый. (Г.  Бәширов) 2. Мин бит сиңа (н и г ә  д и п?) килдем. 
(А.  Хәсәнов) 3. Әйтерсең лә көзләр (н и г ә  д и п?) килгән. 4. Мин 
(к а й с ы  максат б е л ә н?) тудым. (С.  Әхмәтҗанова) 5. Әнкәй, 

 ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
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без (н и г ә?) барабыз. 6. Мин өйдән мәгариф бүлегенә (н и г ә 
д и п?) чыккан идем. (Ш.  Камал)

Терәк сүзләр: бәхетле булыр өчен, хезмәткә барырга дип, 
китмәскә дип, чәйгә калырга дип, бөтен дөньяга ишетелсен 
өчен, су керергә.

 1. Җөмләләрне максат хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне максат хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Максат хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз 
төркеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

188. Җөмләләрнең схемаларын төрле сүз төркемнәренә караган сорау 
сүзләр ярдәмендә төзегез. Максат хәлен белдергән сорауның астына 
сызыгыз.

1. Әти-әниләрен бер күреп килермен, үзем белән алып китәр-
мен дип кайткан иде. (К.  Әмири) 2. Йөртеп карар өчен, атны 
халык арасыннан читкәрәк алып киттем. (М.  Гали) 3. Маһ-
руй җиңги, коймакны пешерү нияте белән, мич ягып җи бә рә. 
(Ф.  Хөс ни) 4. Гата да инде ярдәмгә йөгергән иде. 5. Туң масын 
өчен, өстенә тагын бер толып ташладылар. 6. Юлны саташ ты-
рыр га дип, Сибгать дус төшеп калырга тиеш иде. (А.  Шамов)

Ү р н ә к. Кемне нигә, нигә нишләгән иде.

Ш а р т  х ә л е

  !
Шарт хәле җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, эшнең үтәлү шартын белдерә.

189. Мәгънәсе белән туры килгән шарт хәлләрен өстәп, җөмләләрне күче-
реп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Өй буенда бөдрәләнеп үскән ак каенга ... , Мәдинә тирән 
уйга кала. (Ә.  Бикчәнтәева) 2. Эшеңне ... , тигез ак теш лә-
рен күрсәтеп елмая, башын иеп куя. (Ш.  Рәкыйпов) 3. Шау-
лап килгән яңгыр болыты, ... , шулай ук тиз үтеп китте. 

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·      ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·

 ·  ·  ·  ·                     ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·              ·  ·  ·  · 

 ·  ·                               ·  ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·
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(Г.  Бакиров) 4. ... , ун минут яугандыр. (Г.  Ахунов) 5. Яз ... , 
Ык ташый. (М.  Хәбибуллин) 6. Ул ... , ул ... — өстеңә ишелер-
лек. (Н.  Фәттах)

Терәк сүзләр: байлык дисеңме, килдеме, ничек тиз килеп 
җитсә, кием-салым дисеңме, килештерсә, карадымы, яуса.

 1. Җөмләләрне шарт хәлләрен өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне шарт хәлләрен өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Шарт хәлләре ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр-
кеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

190. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Нинди кыр инде ул, биектә-биектә тилгән (н и ш л ә м ә с ә?)?! 
(М.  Мәһдиев) 2. Берәр ят кош тавышын (н и ш л ә с ә л ә р?), 
дүртәүләшеп, оя төбенә сеңәләр. 3. Озак (н и ш л ә м ә с ә ң?), 
алар ны шунда үсә торган үләннәрдән һич аера алмыйсың. 4. Вак 
дулкыннар өсләрен су белән (н и ш л ә с ә л ә р?), төнбоеклардан 
да гүзәл, алардан да соклангыч нәрсә юк төсле. (Ф.  Яруллин) 
5. Яңгыр (н и ш л ә с ә?), җитмәсә, ул, менә шундый йомшак 
җилдә акрын гына (н и ш л ә с ә?), моңсу шыбырдавы белән 
йокыга сабыштырыр иде. (Э.  Касыймов)

Терәк сүзләр: коендырып та китсәләр, яуса, ишеттеләрме, 
карап тормасаң, сибәләсә, тибрәлмәсә.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләр кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

К и р е  х ә л

  !
Кире хәл җөмләнең фигыль белән белдерелгән кисәген 

ачыклап килә, көтелгән эшнең киресе буласын (булмаячагын) 
белдерә.
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191. Укыгыз. Кире хәлләрнең сорауларын дәфтәрегезгә язып алыгыз, 
хәтерегездә калдырыгыз.

1. Аякларының авыртуына карамастан (н ә р с ә г ә  к а р а -
м а с т а н?), алгы як бүлмә белән кухня арасында бертуктау сыз 
йөреп торды (н и ш л ә д е?). (Г.  Әпсәләмов) 2. Ничаклы озак азап-
ланса да (н и ш л ә с ә  д ә?), терсәген тешли алмады (н и ш л и 
а л м а д ы?). (Г.  Иделле)

3. Ярдәм итә алмыйм (н и ш л ә м и м?), теләсәм дә (н и ш  л ә -
с ә м  д ә?)

 Бик бәхетле итеп күрергә. (И.  Гыйләҗев)
4. Ниләр күреп, ниләр кичерсәм дә (н и ш л ә с ә м  д ә?)
 Аерылмам (н и ш л ә м ә м?) шушы көйдән мин. (И.  Юзеев)

192. Мәгънәсе белән туры килгән кире хәлләрне өстәп, җөмләләрне 
күчереп языгыз. Биремнәрне үтәгез.

1. Язмыш, Салиха апаны бик үк ... , ярдәмчесез дә кал-
дыр мый иде. (М.  Маликова) 2. Әсир, ... , аны я аягына урый, 
я аркасына салып куя. (Н.  Дәүли) 3. ... исе китми, ... , бер 
сүз әйтми. (Р.  Хафизова) 4. ... , шомырт сытыла, тешләреңне 
камаштыра. (Г.  Хәсәнов)

5. Яңа җыр синдә табармын,
 Көн саен ... мин. (С.  Хәким)
6. Хәл алырга яткан җиребездән
 ... тордык яңадан. (Р.  Фәйзуллин)
7. Йолдызлар бит, ... ,
бер-берләрен күреп яналар. (Г. Рәхим)

Терәк сүзләр: торып басса да, нинди генә чүпрәк тапса да, 
кайтсам да, егылса да, әле бераз гына иртәрәк булуга кара-
мастан, үсендереп җибәрмәсә дә, бик арысак та, ерак булса -
лар да.

 1. Җөмләләрне кире хәлләрне өстәп язганчы укыгыз.
2. Җөмләләрне кире хәлләрне өстәп язгач укыгыз. Нәтиҗә ясагыз.
3. Кире хәлләр ияргән һәм ачыклаган җөмлә кисәге кайсы сүз төр-
кеменә карый? Нәтиҗә ясагыз.

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

 ·  ·

 ·  ·  · 

 ·  ·  ·  · 

 ·  ·  ·  ·  ·
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193. Укыгыз. Җәяләр эчендәге сорауга җавап бирүче сүзләрне куеп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Сорауларга җавап бирегез.

1. Малай аның янына ук (н и ш л ә с ә  д ә?), эт кымшанмады 
да. (Р.  Хафизова) 2. (Нинди  б у л с а  д а?), (н и н д и булса 
д а?), хәзергә шуның белән торыла ич. (Ш.  Камал) 3. (Н ә р с ә г ә 
к а р а м а с т а н?), чишмә, тирән кар катламын ярып, яктыга 
чыккан. (Р.  Мөхәммәдиев) 4. Дөньяның бик күп шагыйрьләре 
мәңгелек хәрәкәт белән мәңгелек серне (н и ш л ә с ә  д ә?) ачып 
бетерә алмаган. (Г.  Әпсәләмов)

Терәк сүзләр: начармы, килеп җитсә дә, туфракта әле туң 
булуга карамастан, яхшымы, үзләренчә ачарга тырышса да.

 1. Җәяләр эчендәге сорау кайсы сүздән чыгып бирелә?
2. Ияртүче сүз кайсы сүз төркеменә карый?
3. Терәк сүзләр кайсы сүз төркеменә карый?
4. Нәтиҗә ясагыз.

194. Укыгыз. Кайсы җөмлә кайсы схемага туры килә?

1. Мин, пырхылдап көлеп җибәрмәс өчен, авызымны кап-
ладым. (Н.  Гыйматдинова) 2. Бу юлы без ераграк җирләрдән 
йөреп, озаграк торып кайттык. (Мин  Шабай) 3. Машина кузга-
лып китте һәм озакламыйча күздән югалды. (Г.  Кутуй) 4. Алга 
да, артка да, як-якка да карарга ирек бирми, туктаусыз, йөзгә 
кар бәрә. (Г.  Галиев) 5. Әхтәри, 8 нче Мартка дип, Маһи рәгә 
зәңгәр күлмәк бүләк иткән иде. (А.  Гыйләҗев) 6. Авыл халкы, 
бәхет эзләү нияте белән, төркем-төркем читкә, шәһәрләргә агыла 
башлады. (С.  Җәләл)

1.  , ... өчен,  .
2.   .
3.  , ... дип,  .
4.     һәм   .
5.  ,   .
6.  , ... белән,  .
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14. Җөмләнең тиңдәш кисәкләре

195. Җөмләләрне тыныш билгеләренә карап укыгыз. Үзара бәйләнештә 
булган, бер үк сүзгә караган җөмлә кисәкләрен язып алыгыз. Сорауларга 
җавап бирегез.

1. Аның бар хәрәкәте килешле дә, серле дә. (Н.  Гыймат-
динова) 2. Сиңа гына булган сорауларым, серләрем күп булды. 
(Н.  Хәсәнов) 3. Фәрит әтисе белән әнисенең өйдә икәнен белә. 
4. Әнисе белән әтисен ну кызык итте бүген Фәрит! 5. Шундук 
әбиләрен дә, әти-әниләрен дә онытып җибәрде балалар. (Р.  Фәи-
зов) 6. Җепшек кар биткә бәрә, кашка һәм керфекләргә сылана. 
(М.  Әмирхан) 7. Башта гармунга я баянга кушылып җырлый-
лар. (Т.  Миң нуллин)

Ү р н ә к: хәрәкәте килешле дә (н и н д и?), серле дә 
(н и н д и?),  ...

 1. Аңлатмалы сүзлектән тиңдәш сүзенә туры килгән мәгънәне язып 
алыгыз.
2. Тиңдәш кисәкләр үзара ничек бәйләнә?
3. Теркәгеч ярдәмендә үзара бәйләнгәндә, тиңдәш кисәкләр арасына 
тыныш билгесе куеламы?
4. Теркәгеч ярдәмендә үзара бәйләнмәгәндә, тиңдәш кисәкләр арасына 
кайсы тыныш билгесе куела?

  !
Җөмләдә бер үк сүзгә караган һәм бер үк сорауга җавап 

биргән кисәкләр тиңдәш кисәкләр дип атала.

Тиңдәш ияләр

196. Күчереп языгыз. Тиңдәш кисәкләре үзара интонация, интонация 
һәм тезүче теркәгечләр, тезүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнгән җөм-
ләләрнең схемасын күрсәтегез. Нәтиҗә ясагыз.

1. Көзге яшеннәр, көзге күкрәүләр
 Соклану булып тулмый күзләргә. (Ф.  Яруллин)
2. Үткәнем дә матур, бүгенем дә. (Г.  Афзал)
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3. Күңелгә моң булып утырды
 Ачысы, төтене, юшкыны. (Г.  Афзал)
4. Еллар, юллар, шатлык һәм кайгылар,
 хатирәләр чиксез күп шулхәтле! (Ә.  Баян)
5. Җиһанда ниндидер сер, шик бар. (К.  Латыйп)
6. Сезгә калыр сандугачлы таңнар,
 Кояшлы көн, айлы төн яме. (Ш.  Маннапов)

Ү р н ә к.            
 ·  ·  ·  ·  ·  ·           .

Тиңдәш хәбәрләр

197. Укыгыз. 1 нче вариант — тиңдәш кисәкләре үзара интонация, 
2 нче вариант — тезүче теркәгечләр, 3 нче вариант интонация һәм тезү-
че теркәгечләр ярдәмендә бәйләнгән җөмләләрне күчереп языгыз. Җөм-
ләдәге тиңдәш кисәкләр арасындагы бәйләнешне схемада күрсәтегез. 
Нәти җә ясагыз.

1. Айны алганнар да бу юлларга
 Кисәк-кисәк ватып салганнар. (Рәшит Әхмәтҗан)
2. Җиргә кемдер килде,
 елады да көлде,
 гөлләр җыеп йөрде. (Х.  Әюп)
3. Якты йолдыз да
 Сүрелә, туза икән.
4. Әй күңелем, сиңа сыенсын да
 Җылынсын бу дөнья, яктырсын! (Зөлфәт)
5. Язмыш ханым усал,
 кайчак юри шаян. (Р. Фәйзуллин)
6. Күрше-күлән, тату кардәш-ыру —
 Таяныч ул җирдә, зур терәк. (Э. Шәрифуллина)
7. Таш куйдым да, әнкәй, баш куйдым мин
 Каберең ташына. (И. Юзеев)
8. Ә чәчәкләр шундый асыллар:
 Зәңгәр, көрән, сары, алсулар. (Ә. Баян)
9. Актык көненә кадәр кеше
 Гел ымсына, өмет итә. (Ф. Яруллин)
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10. Эзли кеше, эзли һәм ышана
 Җаны көткән җырны табасына. (Ф. Яруллин)

Ү р н ә к:  да  
.

Тиңдәш һәм тиңдәш булмаган аергычлар

198. Күчереп языгыз. Аергычларның һәм алар ачыклап килгән сүзләрнең 
астына сызыгыз, аларның кайсы сүз төркеме белән белдерелүен күрсә-
тегез. Сорауларга җавап бирегез.

1. Көләбез без үзебездән,
 Ямьсез үткән көнебездән,
 оешмаган эшебездән,
 юкка түккән көчебездән. (Ф.  Яруллин)
2. Замананың нурлы күзләреннән
 Эзлик, әйдә, яшәү мәгънәсен! (Рәшит Әхмәтҗан)
3. Кыз чибәр дә, сөйкемле дә. (Г.  Зәйнашева)

ф.      и.
Ү р н ә к: үткән  көнебездән, ...

 1. Җөмләләрдәге аергычлар кайсы сүз төркеме белән белдерелгән?
2. Аергычлар кайсы сүз төркеме белән белдерелгән кисәкне ачык-
лаган?
3. Кайсы җөмләдә — тиңдәш, кайсыларында тиңдәш булмаган аер-
гычлар бар?
4. Аергычларның тиңдәш яки тиңдәш түгеллеген ничек аңлатып 
була?

199. Күчереп языгыз. Тиңдәш кисәкләр арасындагы бәйләнешне (телдән) 
аңлатыгыз. Җөмләләрнең схемасын сызыгыз. Нәтиҗә ясагыз.

1. Ак өметем, җылы нур булып, иң
 Сагышлы һәм салкын көннәремә бара. (Г.  Афзал)
2. Мин чәчәкләргә өләшеп йөрим
 Сабый чагымның җылы кояшын. (Рәшит Әхмәтҗан)
3. Сары йолдыз ява
 чал тарихның арык иңнәренә. (Роберт Әхмәтҗанов)
4. Мин теләмим язмышларын утның,
 җилнең, болытларның, тимернең. (Зөлфәт)
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5. Һәр нигезнең, һәр авылның,
 Һәр каланың үткәне бар. (Р.  Фәйзуллин)
6. Кап-кара күзләрем белән
 Ап-ак дөньяны күрәм. (Ф.  Яруллин)
7. Әйтелмичә калган һәм әйтелмәс
 Усал сүзләрем дә бар минем. (И.  Юзеев)
8. Дәртле көе, серле моңы булыйк
 Кабатланмас яшьлек җырының. (С.  Әхмәтҗанова)
9. Гөлчәчәкле, алсу таңлы бу дөньяга
 Туа кеше бәхет өчен, шатлык өчен. (Р.  Фәйзуллин)

10. Сагынам җирнең китәр-китмәс карын,
 Йөрәгемнең җитәр-җитмәс язын. (Н. Измайлова)

11. Агачта пеште чия.
 Түм-түгәрәк
 Матур, зур, куе кызыл. (Р. Мингалим)

Ү р н ә к.      ,  ·  ·  · 
 ,     

    һәм                 .

Тиңдәш тәмамлыклар

200. Күчереп языгыз. Тиңдәш кисәкләре үзара интонация ярдәмендә һәм 
тезүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнгән җөмләләрне табыгыз. Нәтиҗә 
ясагыз.

1. Рәхмәт, язмыш, илгә һәм халыкка
 әйтер сүзле иттең. (М.  Әгъләмов)
2. Кояшка һәм Күккә бар да тигез. (Р.  Фәйзуллин)
3. Аклык кадерен, сафлык кадерен
 Керләр юа-юа белдем. (Л.  Шагыйрьҗан)
4. Мәрхәмәткә, мәнгә, кешелеккә
 Өндәп язам улың, кызыңны. (Э.  Шәрифуллина)
5. Туйдым икейөзлелектән,
 Алдаудан, куштанлыктан,
 Ачыктан-ачык яисә
 Астыртын дошманлыктан. (И.  Юзеев)
6. Үреләм икән, айга, йолдызларга
 һәм кояшка җитәм. (Ф.  Яруллин)
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7. Ходай сиңа юмарт кулы белән
 Матурлык һәм моңлы тавыш биргән. (Ф.  Яруллин)

и.   т.    и.         ф.
Ү р н ә к: илгә һәм халыкка әйтер сүзле иттең, ...

 1. Җөмләләрдәге тәмамлыклар кайсы сүз төркеме белән белдерелгән?
2. Тәмамлыклар кайсы сүз төркеме белән белдерелгән кисәкне ачык-
лаган?

201. Тиңдәш һәм тиңдәш булмаган тәмамлыклы җөмләләрнең схемасын 
төзегез.

1. Якыннарның уңышына, җиңүенә
 Үзебез өчен сөенгәндәй сөенәбезме? (Ф.  Яруллин)
2. Аккошлар тынычлыкны, саф һаваны, көмештәй саф 

суны ярата. (Г.  Хәсәнов) 3. Кыш кырларны кар белән каплады, 
урманнарны көрт белән күмде, агачларны бозга киендерде. 
4. Ястык-ястык бозлар урман авызындагы шомыртларны, балан-
нарны, гөлҗимешләрне, карлыганнарны һәм усакларны ега. 
(М.  Хәби буллин) 5. Әнисе аның чәчләрен сыйпый, күзләренә 
карый, күкрәгенә кыса, аңа кипшергән иреннәре белән пы-
шылдый.

Ү р н ә к.              ,        

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ?

Тиңдәш хәлләр

202. Күчереп языгыз. Тиңдәш кисәкләре үзара интонация һәм тезүче 
теркәгечләр ярдәмендә бәйләнгән җөмләләрне күрсәтегез. Нәтиҗә 
ясагыз.

1. Тукай чорында да, аннан соң да
 Буш булмады Тукай тирәсе. (Х.  Әюп)
2. Йоклап туйгач, туганнар
 өч көннән соң торганнар. (Б.  Рәхмәт)
3. Якты йолдыз булып атылган ул,
 Зәгыйфь чәчәк булып сулмаган. (Ш.  Галиев)
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4. Карыйк һәрнәрсәгә
 сокланып, таң калып;
 уянсын күңелдә
 садәлек, балалык. (Ф.  Яруллин)
5. Шундый ерак — еллар артында сез,
 Яңгыр, яфрак, йолдыз артында. (Роберт Әхмәтҗанов)
6. Ул көй Кушлавычтан башланган да
 Өчилегә күчкән, Кырлайга.
 Инешләргә иңгән, урманнарга,
 Томан булып сарган тугайга. (М.  Шабаев)

и.         р.          ф.
Ү р н ә к: Тукай чорында да, аннан соң да буш булмады, ...

 1. Җөмләләрдәге хәлләр кайсы сүз төркеме белән белдерелгән?
2. Хәлләр кайсы сүз төркеме белән белдерелгән кисәкне ачыклаган?
3. Тиңдәш хәлләр үзләре ияргән кисәкне кайсы яктан ачыклый?

203. Сәнгатьле итеп укыгыз. Җөмләләрдә бер үк сүзгә караган һәм бер 
үк сорауга җавап булган кисәкләрне үрнәктәгечә язып алыгыз.

Әни ишетми калган җыр

Яшь чакта, сау чакта
дәрьялар, диңгезләр кичәргә
ишкәк тә, каек та табылыр.
Давылда адашсаң,
караңгы төннәрдә, яктыртып,
әнкәңнең йөрәге кабыныр.

Яшь чакта, сау чакта
даныңа, малыңа, җаныңа
дуслар да, ярлар да сарылыр. 
Хәсрәткә тарысаң,
догада, күкләргә илереп,
тик газиз әнкәең сагыныр.

Яшь чаклар, сау чаклар
болыттай мәңгегә кайтмаска
җилләргә сарылып агылыр.
Ахыргы көндә дә
чәчәкләр күзендә күрерсең —
әнкәең карашы чагылыр.

           (Р. Фәйзуллин)

 ·  ·  ·  ·  ·  ·       ·  ·  · 



Ү р н ә к:
яшь чакта (к а й ч а н?),  сау чакта (к а й ч а н?) табы лыр;
дәрьялар (н ә р с ә н е?),  диңгезләр (н ә р с ә н е?) кичәргә;
ишкәк тә (н ә р с ә?), каек та (н ә р с ә?) табылыр; ...

204. Сәнгатьле итеп укыгыз. Сорауларга җавап бирегез.

Яшьлек һәм картлык

Яшьлек — кайнар учактыр, Яшьлек — язгы яңгырдыр,
Картлык — ачы төтендер. Картлык — елга ярыдыр.
Күзгә керсә, яшь чыгара — Елга, күпме ташымасын,
Төтен булу читендер. Ярга төшә барыбер.
Яшьлек — яшел болындыр, Яшьлек — зәңгәр офыктыр,
Картлык — тирән сазлыктыр.  Картлык — кара болыттыр.
Сазлыкларда гөлләр үсми, Бу дөньяда ул болытны
Сазлыкларда яз юктыр. Куалырлык җил юктыр.

(Ф.  Яруллин)

 1. Тексттагы җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен язып алыгыз.
2. Аергыч, тәмамлык, хәлләр булмаса, текстның эчтәлеген аңлатып 
бетереп булыр идеме?

Теманы ныгыту өчен сораулар

1. Җөмләнең барлык кисәкләре дә — ия, хәбәр, аергыч, 
тәмам лык, хәлләр дә — тиңдәшләнеп килә аламы?

2. Тиңдәш кисәкләр, гадәттә, ничә сүз төркеме белән бел-
дерелә?

3. Тиңдәш кисәкләр үзара ничек бәйләнә?
4. Тиңдәш кисәкләре булган җөмләләрне ничек укырга 

кирәк?
5. Тиңдәш кисәкләрнең астына ничек сызыла?
6. Тиңдәш кисәкләр арасына кайсы очракта тыныш билгесе 

куела?

 ·  ·  ·  ·            ·  ·   · 

                                        ·  · 
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ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ

  !
Татар телендә тугыз сузык аваз бар: [а], [ә], [у], [ү], [о], [ө] 

[и], [ы], [э]. Язганда, алар Аа, Әә, Уу, Үү, Оо, Өө, Ыы, Ии, Ээ 
хәрефләре белән белдерелә.

Сузыклар ике төркемгә — калын әйтелешле ([а], [у], [о], 
[ы]) һәм нечкә әйтелешле ([ә], [ү], [ө] [э], [и]) төркемнәргә 
бүленә.

Калын гына яки нечкә генә сузыклардан торган сүзләр 
сингармонизм законына буйсынган сүзләр дип йөртелә. 
Мәсәлән: көндәлек, тирәлек, урында, торна һ. б.

Калын һәм нечкә сузыклардан торган сүзләр сингармонизм 
законына буйсынмаган сүзләр дип йөртелә. Мәсәлән: Айгөл, 
Илнур, Илһам, икътисад, китап, игълан, микъдар, төньяк, 
көньяк, көнчыгыш, көнбатыш һ. б.

[а] — [ә], [у] — [ү] , [о] — [ө], [ы] — [э] — калынлыкта һәм 
нечкәлектә парлы сузыклар; [и] авазының калын пары юк.

205. Укыгыз. Сүзләрне иҗекләргә бүлеп языгыз. Сорауларга җавап бире-
гез. Нәтиҗә ясагыз.

әрәмә, урам, төзелеш, укучылар, пәрәмәч, кыстыбый, кә бес-
тә, чөгендер, беренче, алтынчы, тәмләткеч, күршеләр, элек кечә, 
тургай, эремчек, тырышлык, карлыгач, игенче

Ү р н ә к: тәнәфес — тә-нә-фес, ...

 1. Бер иҗектә ничә сузык аваз була?
2. Сузык аваздан гына торган иҗек була аламы?
3. Тартык аваздан гына торган иҗек була аламы?
4. Сүз уртасындагы һәм азагындагы иҗек сузык аваздан башлана 
аламы?
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206. Таблицага карап, сузык авазларга характеристика бирегез.

Сузык авазлар таблицасы

Күтәрелеш Иренләшкән Иренләш мәгән Иренләш кән Иренләш мәгән

Алгы рәт сузыгы (нечкә 
әйтелешле сузыклар)

Арткы рәт сузыгы (калын 
әйте леш ле сузык лар)

Югары 
күтәрелешле

[ү] [и] [у]

Урта 
күтәрелешле

[ө] [э] [о] [ы]

Түбән
күтәрелешле

[ә] [а]

Мәсәлән: [ү] — югары күтәрелешле, иренләшкән алгы рәт 
сузыгы; яки [ү] — югары күтәрелешле, нечкә әйтелешле ирен-
ләш кән сузык аваз.

207. Укыгыз. Сүзләрне вариантлап язып алыгыз. Сорауларга җавап 
бирегез.

алма, тәнәфес, урман, балан, дәфтәр, йөрәк, суган, колак, 
көрәк, укытучы, түгәрәк, тәрәзә, чыпчык, карга, имән, дәреслек, 
көндәлек, торна, татулык, үсемлек

 1. Сүзнең калын яки нечкә әйтелешле булуын сүздәге кайсы аваз-
ларга карап билгеләдегез?
2. Сезнеңчә, калын (нечкә) сузыклы сүзләрдә тартыклар ничек 
әйтелә?
3. 1 нче вариант калын әйтелешле сүзләрне язып ала.
 2 нче вариант нечкә әйтелешле сүзләрне язып ала.

208. Укыгыз. Сүзләрне, вариантлап, иҗекләргә аерыгыз. Сорауларга җа-
вап бирегез.

яза, ята, ярата, яна, ярма; ояла, пыяла, кыяда; җыя, коя, 
тоя, матурая, саргая; яши, янәшә, яшел, яки; тиябез, киябез, 
бияләй; чия, дөя, көя;

юка, югалту, югарыда, юмарт; кыюлар, тыюлык, аюлар; 
кыю, кую, тураю; юкә, ютәл, юнәлеш, юнәтү; биюче, сөюдән, 
диюләр; ишәю, юнәю, көчәю;
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ерак, елан, елак, ераклык; коела, тоела, җыела, җыерыла, 
сыена; кое, буе, сые, сабые; егет, егетлек, ефәк; киерелә, тие-
шенчә; җөе, көе, нәние, әбие, бәбие

 1. Ничек уйлыйсыз, бер иҗектә бер генә аваз булырга мөм кинме? 
Сүзне юлдан-юлга күчергәндә, бер хәрефне аерып калдырырга 
ярыймы?
2. Я, ю, е хәрефләре, сезнеңчә, ни өчен сузык авазны бел дергән хәреф 
шикелле аерым иҗек булып языла һәм укыла ала?
3. Я, ю, е хәрефләрен сүзнең кайсы урынында яза алабыз?
а) башында һәм ахырында гына
ә) башында һәм уртасында гына
б) уртасында һәм ахырында гына
в) башында да, уртасында да, ахырында да

  !
Я, ю, е хәрефләре калын әйтелешле сүзләрдә дә, нечкә 

әйте лешле сүзләрдә дә языла, чөнки я — [йа] һәм [йә], 
ю — [йу] һәм [йү]; е, үзе генә иҗек ясый алганда, [йы] һәм 
[йэ] авазлары кушылмасын белдерә: я-ңа — [йаңа], я-нә — 

[йәнә], юлчы — [йулчы], ютәл — [йүтәл], еллар — [йыллар], 
ефәк — [йэфәк].

Нечкә әйтелешле сүзләрдә иҗек уртасындагы һәм иҗек 
азагындагы е хәрефе [э] авазын белдерә, мәсәлән: беренче — 
бе-рен-че — [бэрэнчэ].

209. Һәр сүзне игътибар белән укыгыз. Сингармонизм законына буй сын-
ган һәм буйсынмаган сүзләрне вариантлап язып алыгыз.

Шагыйрьгә

Булса синдә Әфләтунның акылы,
Садәлеге керсез сабыйның,
Дәрвишлеге Хуҗа Насретдинның,
Исәрлеге Мәшрәп сафиның,
Телгә оста булсаң Чичән кебек,
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Уйга — йөгерек, дала атыдай,
Гаделлеккә Нәүширваннан гадел,
Юмартлыкка булсаң Хатом-Тай,
Анда да син камил түгел, шагыйрь!
Тик истә тот: иң мөкатдәс йөгең —
Тугрылыклы булу халкыңа!
              (Н.  Арсланов)

 1. 1 нче вариант сингармонизм законына буйсынган калын әй телешле 
сүзләрне язып ала.
2. 2 нче вариант сингармонизм законына буйсынган нечкә әйте лешле 
сүзләрне язып ала.
3. 3 нче вариант (иң көчле укучылар) сингармонизм законына буй-
сын маган сүзләрне язып ала.

  !
Татар теленә гарәп яки фарсы теленнән кергән сүзләрдә 

а хәрефе язылып та — [ә] авазы, ә хәрефе язылып та, [а] ава-
зы әйтелү очраклары байтак.

Мәсәлән, гадәт, гадел, гали, гади һәм каләм, кадәр, ка мил 
сүзләрендәге а хәрефе үзеннән алда килгән [г] һәм [к] тар-
тыкларының калын укылышын ([гъ], [къ]) искәртә: [гъәдәт], 
[гъәдэл,], [гъәли], [гъәди]; [къәләм], [къәдәр], [къәмил].

210. Сүзләрне күчереп языгыз, авазларын транскрипциядә күрсә те гез. 
Сорауларга җавап бирегез.

гадәти, кадер, гадәттәгечә, кадерле, гаҗәп, кадерсез, гаҗиз, 
кадерсезлек, газиз, гайбәт, камәр, гайрәт, галәм, кардәш, гали, 
галим, гамәл

 1. Бирелгән сүзләрнең язылышы белән әйтелеше туры киләме?
2. Сүзнең сингармонизм законына буйсынуы яки буйсынмавы ...
а) сүзнең язылышына карап билгеләнә
ә) сүзнең әйтелешенә карап билгеләнә
3. Югарыда бирелгән сүзләр сингармонизм законына буйсынамы?
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  !
Беренче иҗектә о хәрефе язылып, икенче һәм өченче 

иҗек тә, ы хәрефе язылса да, [о] авазы әйтелү очраклары 
бар. Мәсәлән: йогынты — [йогъонто], борын — [борон], коры-
лык — [къоролокъ], соңгысы — [соңгъосо].

Беренче иҗектә ө хәрефе язылып, икенче һәм өченче 
иҗектә, е хәрефе язылса да, [ө] авазы әйтелү очраклары бар. 
Мәсәлән: көлкеле — [көлкөлө], көне-төне — [көнөтөнө], өлге-
реш — [өлгөрөш].

211. Сүзләрне вариантлап күчереп языгыз, авазларын транскрипциядә 
күрсәтегез. Сорауларга җавап бирегез.

1) моны, монысы, дөге, йогынты, йокы, дөреслек, йомшак, 
йомыш, йөгән, йөгерек, йөзем, йөкләмә, колын, комсыз, очкын, 
очкыч, очрак, очрашу, өрәңге, өзек, көнозын, көчек, йол дыз лык, 
борылыш, йомырка;

2) өзеклек, өзелмәслек, өлге, коңгырт, коры, корыган, 
йөрәк, соңгы, соңгысы, болытлы, борылыш, монысы, борыным, 
сорысын, тотындым, йоткылык, мөгезборын, мөгезле, көтүче, 
йокылы-уяулы, йомышлы, гөрелдәү

 1. Сезнеңчә, беренче иҗектәге сузык авазга охшашлану ничәнче 
иҗек кә кадәр дәвам итәргә мөмкин?
2. Икенче яки өченче иҗекләрдә охшашлану күренеше кайсы очрак-
ларда булмаска да мөмкин?

  !
Кыйммәт, иҗтимагый, табигый, гыйбрәтле, гашыйк, 

гый ба  дәт, гыйззәтле, гыйлем сүзләрендәге ы + й кушыл-
ма сы үзлә  реннән алда яки артта килгән [г] һәм [к] тартык-
ла ры ның калын укылышын ([гъ], [къ]) искәртә: [къиммәт], 
[ичтимагъи], [табигъи], [гъибэрәдлэ], [гъашикъ], [гъибадәт], 
[гъиззәдлэ], [гъилэм];

карыйк — [къарикъ], барыйк — [барикъ], ашыйк — 

[ашикъ], чы гыйк — [чыгъикъ].
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212. Таблицага карап, тартык авазларга характеристика бирегез.

Тавыш 
ярылары 
катнашу 
ягыннан

Ясалу урыны ягыннан

Ирен Тел

увуляр фарин-
галь

ларин-
галь

ирен-
ирен

ирен-
теш

тел
алды

тел 
уртасы

тел 
арты

тел-
теш

тел-
аңкау

арткы 
аңкау

яңгырау [в] [з] [ж]
[җ] [гъ]

саңгырау [ф] [с]
[ч]
[ш]
[щ]

[х] [һ] һәмзә
[ , ]

яңгырау [б] [д] [г]
саңгырау [п] [т] [к] [къ]
саңгырау [ц]

яңгырау

[м] [н] 
[л]

[ң]

[w] [й]
[р]

Мәсәлән: [б] — ирен-ирен тартыгы, яңгырау тартык, саңгы-
рау пары — [п].

15. [w] авазы кергән сүзләрнең язылышы 
һәм укылышы

213. Нокталар урынына кайсы хәрефләрне өстәп язсак, сүзләрнең дөрес 
язылышын һәм мәгънәсен бирә алырбыз? Сорауга җавап бирегез.

I. 1) а..аз, ..акыт, ..атан, та..ык, са..ыт, кайта..аз, а..ыз, 
а..ыл, а..ылдаш;

2) та.. , бога.. , бора.. , га..га, кабатла.. , тапкырла.. , 
кадакла.. , када.. , кайна.. ;

3) дә.. , гә..дә, гә..һәр, гөрселдә.. , гүлә.. , кадерлә.. , кә..сә, 
келә.. , кисә.. 

II. 1) а..ыр, бер..акыт, ..әгъдә, ..азифа, ..акыт, ..арис, 
..өҗдан, ..ыжылдау;

2) калтыра.. , катла..лы, капша.. , кара.. , каршыла.. .
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3) кискәлә.. , игә..лә.. , кимергәлә.. , киртәлә.. , киткәлә.. , 
сә..дәгәр, үгетлә..

III. 1) дә..ам, дәгъ..а, да..ыл, җа..ап, зә..ык, капла..ыч, 
хахылда..ык;

2) ка..ша.. , я..лык, кыңгыра.. , ша.. , кыра.. , кыңгыра.. , 
кайткала.. , хахылда.. ;

3) үлчә.. , үрмәлә.. , үтә..чән, үткәрмә..чән, үтүклә.. , әзер-
лә.. че, хәйләлә..

 Сүзләрдә төшереп калдырылган хәрефләрне ничек таптыгыз?
а) беренче юлда
ә) икенче юлда
б) өченче юлда

214. Сәнгатьле итеп укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Яңгыр сибәләгәндә

Көн йокыга талды, яңгыр күрми —
Көн пыскыды бүген көнозын;
Караңгылык катыш яңгыр юды
Биш миллиард яшьлек Җир йөзен.
Ә иртәгә, бәлки, аяз булыр,
Күңел офыгыннан нур ташыр;
Ә иртәгә, бәлки, сабый туар,
Гомеремә минем тоташыр.
Көннәр үтә — уйланырлык хаклык,
Гомер үтә, бетә. Ни аннан?!
Кемнәрнеңдер ерак бабасы дип
Саналырмын мин дә берзаман.
Шул ук булыр Кояш, Җир, су, җилләр,
Шул ук булыр борчу, гамәл, эш.
Шул ук булыр, әмма, ни аяныч,
Бүтәннәргә булыр яшәеш!
Буын арты буын туа торыр,
Нәрсә чәчкән булсак, шул булыр!
                 (Ә. Рәшит)
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 1. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр арасыннан икенче, өченче 
иҗегендә [о] яки [ө] авазы әйтелгән сүзләрне язып алыгыз.
2. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр арасыннан аваз саны хәреф 
саныннан артык булган 10 сүзне язып алыгыз.
3. Бүген, күңел, минем, бетә, әмма сүзләренең язылышы белән әйте-
леше туры киләме? Алар сингармонизм законына буйсынамы?

215. Укыгыз. Сүзләрне иҗекләргә бүлеп языгыз. Сүз ләрдәге транскрип-
циядә авазларны күрсәтегез. Сорауларга җавап бирегез.

1) буын, туа, суык, буа, чуар, шуа, куа, юа, куыш, юына, 
уына, суына, шуыша;

Ү р н ә к: буын — бу-ын — [бу-wын], …

2) баруы, көлүе, кайтуы, керүе, язуы, йөрүе, чыгуы, сөйләве, 
җырлавы

Ү р н ә к: баруы — ба-ру-ы — [ба-ру-wы], …

 1. Язганда, болай язылышлы сүзләрдә икенче иҗек кайсы хәрефтән 
башлана?
2. Әйткәндә, мондый сүзләрдә икенче иҗек кайсы аваздан башлана?
3. Язганда, болай язылышлы сүзләрдә өченче иҗек кайсы хәрефтән 
башлана?
4. Әйткәндә, мондый сүзләрдә өченче иҗек кайсы аваздан башлана?

216. Татар сүзләрендә кайсы иҗек кенә сузык аваздан баш лана ала?

а) барлык иҗекләр дә
ә) беренче иҗек кенә

217. Сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлек буенча фикер алы шы гыз. Бирем-
нәрне үтәгез.

Җиңү бәйрәме — изге бәйрәм

Җиңү безгә җиңел бирелмәде,
Күпме каннар, яшьләр түгелде!
Ничә миллион кеше корбан булды,
Ничә миллион гомер өзелде?!
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Яз килә дөньяга алып нур, ямь,
Яз килә алып иң изге бәйрәм!
Иң изге бәйрәм — Җиңү бәйрәме,
Җиңү бәйрәме — кояшлы бәйрәм,
Җиңү бәйрәме — күз яшьле бәйрәм!
Солдат-ветераннар бәйрәм итә,
Орден, медальләрен чыңлатып.
Хатирәләр, хәтерләр яңара,
Җиңү шатлыгыннан җылатып.
Ярты гасыр буе әрнеп сызлый
Сугыш җәрәхәте — яралар.
Газиз балаларын көтә һаман
Карт аналар, ялгыз аналар.
Рәнҗеп ятмасыннар җир куйнында,
Корбаннарның белик каберен!
Хөрмәт күрсәтергә онытмыйча,
Исәннәрнең белик кадерен!

             (Г. Зәйнашева)

 1. Яшьләр, дөньяга, ямь, яшьле сүзләрендә ничә хәреф, ничә аваз бар?
2. Тексттан сингармонизм законына буйсынмаган 5 сүзне табып язып 
алыгыз.
3. Безгә, җиңел, кеше, түгелде, хәтерләр, белик сүзләрендәге е хәре-
фенең укылу үзенчәлеген аңлатыгыз.

218. Укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрдәге авазларны 
транскрипциядә күрсәтегез.

1. Иртән эшкә барганда, яңгыр явып тора иде. 2. Көн буе 
кояшта кызган таш урам төнлә яңгыр астында суынып кал-
ган, һава хуш иде. 3. Минем белүемчә, фрау Якоп бай түгел. 
4. Мал-туары юк. 5. Шулчакта кибеттә кыңгырау шылтырады. 
6. Ул буылып-буылып ютәлләргә тотынды. 7. Сүз белән юату 
ышандырырлык булмас иде. 8. Володяның авыруына артык 
игътибар бирмәдем. 9. Аның шатланган йөзенә карап торуы 
рәхәт. 10. Картлыктан гәүдәсе бөкрәйгән. 11. Буыннарым ныгып 
китте кебек. (Н.  Дәүлидән)

Ү р н ә к: явып — [йаwып], ...
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219. Сәнгатьле итеп укыгыз. Биремнәрне үтәгез.

Әле карлар шыгырдаган чакта

Әле карлар шыгырдаган чакта,
Кыш нык тора табигатьтә сакта.
Ләкин инде, пар атларны көтеп,
Март абзыең тора бер чатта.

Атна уза, көннәр еш-еш уза,
Көннәр түгел, бу бит кыш уза!
Кояш тәгәрмәче гел әйләнә —
Яз яңара бара, кыш туза!

Ә бу кышны чана юллары да,
Кар төсле ак каен уллары да,
Атлар танавында ак пар да
Сагындырыр әле җәйге мәлдә
Учак янган яшел бер ярда!
             (Г. Рәхим)

 1. Яз, табигатьтә, абзыең, еш-еш, яңара, юллары, танавында, яшел 
сүзләрендәге авазларны транскрипциядә күрсәтегез.
2. Тексттан әйтелеше белән язылышы туры килмәгән 6 сүзне табып 
язып алыгыз.

Ү р н ә к: яз — [йас], ...

3. «Без һаман шулай: кыш көне җәйне, җәй көне кышны сагы набыз» 
дигән темага хикәя языгыз.

220. Укыгыз. Калын яки нечкә әйтелешле сүзләр булса да, беренче һәм 
икенче, өченче юллардагы сүзләрнең әйтелешендә охшашлык бармы? 
Булса, ул нәрсәдән килә?

бәрәңге, өрәңге, җиңгә, караңгы, иңгә-иң, уңга, таңга, яңгыр, 
саңгырау, яңгырау;

төнге, көнгә, иртәнге, күптәнге, төтенгә, урманга, болынга, 
утынга, янгын, үткәнгә, саесканга, җанга, ялангач, борынгы, 
чөнки;
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таңнар, Миңсылу, соңмы, уңдыңмы, сагынсаң, бабаң, апаңа, 
җиңсез, җиңү, күңелле, безнең, сезнең, әтиеңне, әниеңне

  !
[н] авазы, [г], [гъ], [к], [къ] авазлары алдыннан кил-

гәндә, [ң] авазы булып укыла: алдынгы — [алдыңгъы], бү-
генге — [бүгэңгэ], батынкы — [батыңкъы], төрен гән — 

[төрөң гән], юын ган — [йуwыңгъан], киен гән — [кийэңгән].

221. Укыгыз. [ң], [ңг], [ңгъ], [ңк], [ңкъ] авазлары булган сүзләрне табып, 
вариантлап язып алыгыз.

1. Көн саен яңгыр ява, караңгы. 2. Кесәгә салынган акча-
лардан җилләр искән. 3. Бик ялынгач, савытына ботка салалар. 
4. Үскәч, комбайнга утырдым. 5. Әле селтәнгән була тагы! 
6. Көн күреш мәсьәләсендә барысы да өйдәгечә. 7. Тавышсыз гына 
елый торганнардыр, чөнки күзләре элпәләнгән. 8. Син әйтәсеңме 
аны, мин әйтимме? 9. Аның йөзе нурлана, күңеле күтәренке. 
10. Ягымлы гына хатын-кыз тавышы ишетелә. 11. Үзең исән 
генә йөрисеңме? 12. Егетләрнең эченә җан керде. 13. Бер, ике 
көнгә соңга калырбыз. (Р.  Кәрамидән)

Ү р н ә к:

1 нче вариант: я — [ң] — гыр, ...
2 нче вариант: салын — [ң] — ган, ...
3 нче вариант: чөн — [ң] — ки, ...

222. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлеге буенча фикер алышы-
гыз. Биремне үтәгез.

Менә без дә үсеп җиттек, әни

Менә
без дә үсеп җиттек, әни!
Кыр казлары элеккечә
түбәбездән үтә икән.
Күк һаман шул,
казлар гына менә...

Менә
без дә үсеп җиттек, әни!
Син әллә ни үзгәрмәгәнсең —
элеккедәй мөлаемсың.
Күзләр гел шул,
яшьләр генә менә...
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Менә
без дә үсеп җиттек, әни!
Сабантуйлар элеккечә
тау башында үтә икән.
Тау һаман шул,
кызлар гына менә...

Менә
без дә үсеп җиттек, әни!
Беркөн безнең ярларга да
оныкларың килеп әйтер:
«Менә без дә үсеп җиттек, әни!»
Бар да әйбәт, әни. Моңсу гына бераз.

(Р. Фәйзуллин)

 Сүзләрдәге һәм сүзтезмәләрдәге авазларны транскрипциядә күр сә-
тегез: үсеп җиттек, тау, мөлаемсың, яшьләр, безнең, ярларга, онык-
ларың, килеп әйтер, бераз.

Ү р н ә к: үсеп җиттек — [үсэбҗиттэк], ...

223. Укыгыз. Сүзләрдәге авазларны траскрипциядә күрсә тегез. Парлап 
бирелгән сүзләрнең язылышы белән әйтелешен чагыштырыгыз. Сорауга 
җавап бирегез.

иптәш — яшь, тәм — ямь, илһам — гамь, егар — гарь, кәрәз — 

кәгазь

 Транскрипциядә нәрсә җитми?

16. ъ һәм ь хәрефләре — аваз белдерми торган 
хәрефләр

  !
ъ тавышсыз хәрефе [гъ] һәм [къ] авазларының калын укы-

лышын искәртә, иҗек чиген күрсәтә: микъдар — [мигъдар], 
икътисад — [икътыйсат], игълан — [игълан];

а) ь тавышсыз хәрефе үзе генә иҗек төзи алмаган я хәре-
фенең сүз һәм иҗек составында нечкә укылышын искәртә: 
яшь — [йәш], ямь — [йәм], яшьлек — яшь-лек — [йәшлэк], 
ямь нәр — ямь-нәр — [йәмнәр]; җәмгыять — җәм-гы-ять — 

[җәмгъийәт];
ә) ь тавышсыз хәрефе сузык авазның нечкә укылышын 

искәр тә: сәнгать — сән-гать — [сәңгъәт], сәгать — сә-гать — 

[сәгъәт];
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б) ъ һәм ь тавышсыз хәрефләре кушма сүзләрдәге ком-
по нент ларның чиген күрсәтә: көньяк — көн-ь-як, төнь як — 

төн-ь-як, берьюлы — бер-ь-юлы, берьеллык — бер-ь-ел лык, 
йөзьяшәр — йөз-ь-яшәр; унъеллык — ун-ъ-еллык, кушъ яф рак — 

куш-ъ-яфрак, алъяпкыч — ал-ъ-япкыч;
в) бер компонентлы сүзләрдә ь тавышсыз хәрефе иҗек 

чиген күрсәтә: мәсьәлә — мәс-ь-ә-лә.

224. Укыгыз. Тавышсыз хәрефләрнең рус һәм татар сүзләрендәге 
вазифасын аңлатыгыз.

1. Авыл Советында председатель белән секретарьдан һәм 
шәһәрдән килгән яшь кешедән башка берәү дә юк иде. 2. Менә 
февраль дә җитте. 3. Егетләр тирә-юньне күзәтәләр. 4. Менә, 
ниһаять, самолёт үзе күренде. 5. Ни әйтсәң дә яңа часть, яңа 
командирлар. 6. Шулай да ул аның мәгънәсен төшенде. 7. Мин 
утырткан каеннар ямь-яшел булып тулып үсеп тора иде. 8. Һәр-
кайсы үз тәкъдимен кычкыра. 9. Дин дошманы кяфер мәлгунь 
дә ил иманына бу кадәр шәфкатьсез булмас! (А.  Ша мовтан)

225. Сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлек буенча фикер алышыгыз. Бирем-
нәрне үтәгез.

Чынлап «качышлы» уйнау

Уен башлап, чынлап кача идек
бакчаларга, иске йортларга,
ә әнкәйләр безне тирги-тирги
эзләп ала иде йокларга.
Ә соңыннан еллар туктамыйча
Санадылар унга, унбишкә.
Югалыштык чынлап.
Балачаклар
яшеренеп калды ул кичтә.
Кычкырсаң да, тавыш бирүче юк,
ник, уендаш, эзләп тап мый сың?!
Берсе — җир читендә, икенчесе...
Җир яшергән инде кайсысын!
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Кайтып күрешәбез, көт мә гәндә,
башка кунаклаган кар төсле.
Күмелешеп еллар офыгына
уйныйбыз күк һаман качышлы!
               (З. Мансуров)

 1. Вариантлап, калын хәрефләр белән бирелгән сүзләргә хәреф-аваз 
анализы ясагыз. 1 нче варианттагы укучылар 2 н че  вариантның эшен 
тикшереп бәя куя.

Ү р н ә к: уен — [уйын], ...

2. Ике дустыгызны чагыштырып, сүзләр ярдәмендә портрет ларын 
языгыз.

226. Сүзләрне телегезнең хәрәкәтен тоеп укыгыз. Сорауларга җавап 
бирегез.

хак, хакта, халык, ханә, ханым, харап, хасил, хас, хата, 
хатирә, хат, хафа, хәбәр, хәбәрче, хәзер, хәзинә, хәйлә, хәл, 
хәлдә, хәлиткеч, хәрәкәт, хәрәм, хәрби, хәреф, хәсрәт, хәтер, 
хезмәт, хирыс, хис, хисап, Ходай, хокук, хөрмәт, хөкем, хуҗа, 
хурлык;

һава, һаман, һәвәс, һәвәскәр, һәйбәт, һәм, һәммә, һәр, һәр-
кайда, һәркайчан, һәркайсы, һәркем, һәрхәлдә, һич, һичбер, 
һөнәр, һуш

 1. Кайсы аваз тел аркасының арткы өлеше йомшак аңкау белән 
йомыл ганда ясала?
2. Кайсы аваз телнең төбе тамакның арткы өлешенә якы найганда 
ясала?
3. Кайсы аваз тамак төбендә тирәндәрәк ясала?
а) [х] авазы
ә) [һ] авазы

227. Түбәндәге сүзләрнең язылышы белән әйтелеше туры килми. Хәреф-
аваз анализы ясап дәлилләгез.

хаклы, һәртөрле, хаксыз, һичшиксез, хакыйкать, хатын-кыз, 
хәерле, хәйрия, хәлвә, хикәя, хикмәт, хыял, хыянәт, һәлак, 
һәрвакыт
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Үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау

228. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрдәге һәр авазны дөрес әйтеп, 
текстны сәнгатьле итеп укыгыз.

Сабый чакта, үзем япа-ялгыз
Өйдә калгач көзге кичләрдә —
уйнап туеп, көтеп-көтеп арыгач,
зарыгып беткәч белми нишләргә —
тәрәзәгә килеп сарыла идем дә
үз алдыма сөйләшә идем.
Бик еракта эштә булса да,
әниемә сүз дәшә идем:
«Кайт!»
Кайткач сорый идем: «Ишеттеңме?»
«Бик ишеттем, балам, ишеттем!»
              (Р. Фәйзуллин)

229. Укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләргә, ва риант лап, 
фоне  тик анализ ясагыз.

Алма

Нигә гаҗәпләнәсез?
Минем җирдә ятуымнан
шикләнәсез әллә сез?!
Тулылангач, аллангач,
Эрмәкләнгәч, баллангач,
Гел бер җирдә — нечкә чемдә1

Торыр тәкать калмагач
Тоттым да сикердем менә!
Нигә гаҗәпләнәсез?
Минем җирдә ятуымны
өнәмисез әллә сез?!
Мин шул алма —
кичә өскә карап сокланганыгыз —
үрелеп алалмадыгыз,
хәзер иелеп алыгыз!
          (Р. Фәйзуллин)

1 Чем — җимеш сабы, төбе.
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Сүзгә фонетик анализ ясау тәртибе:

1) (сүз язып куела) — сүздә ... иҗек бар: ... ;
2) хәрефләр: ... ;
3) авазлар: ... ;
4) сүздә ... хәреф, ... аваз;
5) хәреф саны белән аваз саны туры килә (туры килми);
6) ... — (калын, нечкә) сузыклар;
7) сүзнең әйтелешендә сузыклар гармониясе саклана (сак-

ланмый);
8) ... — парлы (парсыз) яңгырау (саңгырау) тартык(лар);
9) сүзнең язылышы әйтелешенә ([...]) туры килә (туры кил ми);

10) басым ... иҗеккә төшә.

Ү р н ә к: гаҗәпләнмәгез — сүздә 5 иҗек бар: га-җәп-лән-мә-
гез; хәрефләр: г, а, җ, ә, п, л, ә, н, м, ә, г, е, з; авазлар: [гъ], 
[ә], [җ], [ә], [б], [л] [ә], [м], [м], [ә], [г], [э], [с]; сүздә 13 хәреф, 
13 аваз бар; хәреф саны белән аваз саны туры килә; [ә], [э] — неч-
кә сузыклар; сүзнең әйтелешендә сузыклар гармониясе саклана; 
[гъ], [җ], [б], [г] — парлы яңгырау тартыклар, [л], [м] — парсыз 
яңгырау тартыклар, [с] — парлы саңгырау тартык; сүзнең язы-
лышы әйтелешенә ([гъәҗәблә`ммәгэс]) туры килми; басым өченче 
иҗеккә төшә.

230. Укыгыз. Язылышы белән әйтелеше туры килмәгән сүзләрне кем иң 
күп язып алыр?

Йөз чәчәк исе бар

Чәчәкләр, чәчәкләр, чәчәкләр Чәчәктә болыннар исе бар.
Бакчада, урманда, болында! Чәчәктә чыкларның сафлыгы,
Чәчәкләр, чәчәкләр, чәчәкләр Чәчәктә бәйрәмнәр шатлыгы,
Сабыйлар, гашыйклар кулында! Чәчәктә Җир-ана җылысы,
Чәчәкләр тәрәзә төбендә, Чәчәктә мул тормыш сулышы.
Чәчәкләр табыннар түрендә! Туймыйбыз чәчәкне күреп тә,
Чәчәкләр, чәчәкләр, чәчәкләр Туймыйбыз чәчәкне иснәп тә.
Балкыйлар һәркемнең өендә! Йөз таңның төсе бар,
Чәчәктә җәйләрнең назы бар, Йөз гөлнең исе бар
Чәчәктә таңнарның төсе бар. Гап-гади бер телем икмәктә.
Чәчәктә кояшның нуры бар, Әнә шул кадерле бигрәк тә!

(Ф. Яруллин)



231. Укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләргә фоне тик анализ 
ясагыз.

1. Шатлык, бик аз булганга, шатлык дип атала; бәхет тә, 
бик кыска булганга, бәхет дип атала; татлы, бик аз эләккәнгә, 
бик тәмле була; бәхет дигәнең, көтмәгәндә ничек килсә, шулай 
китеп тә бара. 2. Безне, балам, әниләр шулай өйрәтте: белмәгә-
нең булса — сора, өйрәтермен. (З. Кадыйровадан)

232. Икеюллыкларны укыгыз. Калын хәрефләр белән бирел гән сүзләр 
миса лында бер иҗектә бер генә сузык аваз булуын дәлил ләгез.

Яшәү кызык, тормыш катлаулы;
Юллар озын, юллар күп таулы.

Төне буе көчек, елый-елый,
Урап йөрде өем тирәсен.

Көлү белән елау һәрчак бергә,
Яшәү белән үлем шикелле.

Яшәгәндә, кеше булсын ут һәм яшен,
Шул таш кебек хәрәкәтсез яшә мәсен.

Җанда мең өмет уяна,
Язлар килсә көлеп.

Тишелмәгән йомыркалар
Ауный тирә-юньдә.
          (Ф.  Яруллиннан)

Ү р н ә к: яшәү — я-шәү — [йә-шәw], ...
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ  ҺӘМ  СӨЙЛӘМ  КУЛЬТУРАСЫ

17. Лексикология. Сүзнең лексик мәгънәсе

Тел турындагы фән тел гыйлеме дип атала. Тел гыйлеме 
күп кенә бүлекләрдән тора. Фонетика һәм грамматика бүлек-
ләре сезгә инде таныш. Хәзер сез аның лексикология бүлеген 
өйрәнә башлыйсыз.

Лексикология телнең сүзлек составын өйрәнә.

  !
Телдәге барлык сүзләр җыелмасы лексика дип атала.

Сүзләр авазлардан тора. Бер генә аваздан торган сүзләр дә 
бар: и (башны ияргә кушу), у (кер юарга кушу). Ә менә теләсә 
нинди аваз яки авазлар төркеме сүз була алмый. Сүз булсын 
өчен, ул нәрсәне дә булса аңлатырга тиеш. Мәсәлән, өстәл 
дигәндәге авазлар төркеме йорт җиһазын белдерә. Димәк, ул 
сүз була. Ә менә тсәөл дигәне бернәрсәне дә аңлатмый һәм 
сүз була алмый.

Сүз — телнең бербөтен һәм төп элементы. Кешеләр үзлә-
ренең фикерләрен сүзләр ярдәмендә белдерәләр.

  !
Һәрбер сүз нинди дә булса бер мәгънә аңлата, ягъни аның 

билгеле бер лексик мәгънәсе була.

Сүзләрнең лексик мәгънәләре аңлатмалы сүзлекләрдә 
бирелә. Сүзләрдән — сүзтезмәләр, сүзтезмәләрдән җөмләләр 
төзелә.
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233. Авазларны тел белеменең кайсы бүлеге өйрәнә? Бирелгән сүзләр ничә 
аваздан тора? Шул сүзләрдән нинди җөмләләр килеп чыга? Мәгънәләрен 
аңлатыгыз. Ияләрне табыгыз. Алар ничә аваз дан тора?

1. Яра, дөрес, таш, сүз. 2. Яхшы, җан, эри, сүзгә. 3. Үз, 
хуҗа, бул, сүзеңә. 4. Бодайны, ак, бирә, җир, кара. 5. Ана, 
эретә, назы, ташны. 6. Картлар, яшәтә, йөрәген, гыйлем.

234. Бирелгән аңлатмаларның мәгънәсен ачыклаучы сүзләрне табыгыз.

1. Километрдан кимрәк элекке озынлык үлчәве. 2. Әкияттәге 
куркыныч зат. 3. Ерым булып сузылган сөрү эзе. 4. Кузаклы 
үсемлек. 5. Аш тәмләткеч. 6. Матур, моңлы яңгыраш. 7. Фикер 
йөртү сәләте. 8. Кунычсыз аяк киеме.

Сүзләр: башмак, акыл, аһәң, борыч, борчак, буразна, дию, 
чакрым.

235. Шигырьдә калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр нинди мәгънә 
белдерәләр? Белешмәдән файдаланыгыз.

Сәнгатебез күкләрендә —
Кояшыбыз, аебыз,
Бар җиһанга күренерлек
Кадерле Тукаебыз.
         (И.  Юзеев)

Белешмә: күк җисеме. Чынбарлыкның нәфис образлар аша 
иҗади чагылдырылуы. Җир йөзе.

236. Аңлатмаларны бер сүз белән белдереп языгыз.

1. Балчыктан яндырып ясалган, төбе таррак түгәрәк савыт. 
2. Су текә биеклектән шаулап аска төшә торган урын. 3. Чик-
ләвек үсә торган оя. 4. Эшкәртү өчен бирелгән аерым җир 
мәйданы. 5. Үрмәкүч ятьмәсе. 6. Шатлыклы хәбәр китергән өчен 
бирелә торган бүләк. 7. Күл өстендә җәелеп үсә торган суүсем. 
8. Күкнең болыттан аерылуы. 9. Иректән мәхрүм ителгән кеше.

Сүзләр: кишәрлек, чүлмәк, кишәнке, шарлавык, пәрә вез, 
сөенче, төнбоек, аязу, тоткын.
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Сөйләм культурасы

237. Укыгыз һәм сорауларга җавап бирегез.

Тел дигән дәрья бар,
Дәрья төбендә мәрҗән бар.
Белгәннәр чумып алыр,
Белмәгәннәр коры калыр.

 1. Халык телне нәрсә белән чагыштыра? Мәрҗәннәр дип нәр сәләрне 
атый?
2. Телне яхшы белү өчен нишләргә кирәк?

Татар теленең сүзлек хәзинәсе искиткеч бай. Сүзлек сос-
та вы гаять күпкырлы. Аның санап бетергесез сүзләре белән 
теләсә нинди фикерне тулы һәм төгәл итеп белдереп була. 
Сүзләр аһәңле яңгыраулары белән дә аерылып торалар. Алар 
җөмләдә бер-берсенә ярашып, ялганып, чылбырдай үре леп 
баралар. Сүзләр ярдәмендә без үзара аңлашабыз, ара ла шабыз.

Татар теле байлыгыннан тулы һәм дөрес файдалану — 

без нең изге бурычыбыз. Чөнки ул — безнең туган телебез, 
дөньядагы йөзләгән телләр арасында бердәнбер газиз телебез. 
Татарстанда ул дәүләт теле булып тора. Зур тарихлы борынгы 
теле без — дөньяда иң югары үсеш алган камил телләрнең 
берсе. Без аның белән горурланабыз.

Сөйләм — фикер йөртү көзгесе. Фикерең эзлекле, нигезле 
булса, сөйләмең дә дөрес, ачык, төгәл һәм аңлаешлы булыр. 
Сөйләмең саф булсын: урынсызга кирәк мәгән сүзләр кыс-
тыр ма. Сөйләмең җыйнак һәм үтемле бул сын. Шуның өстенә 
сөй ләмең аһәңле дә булсын, матур да яңгы расын.

Сүз гаять зур көчкә ия. Матур әдәбиятны гына алып ка-
рыйк. Язучылар сүзләр ярдәмендә гүзәл әсәрләр иҗат итәләр. 
Андагы образлар безнең күңелләрдә яши. Шуңа күрә дә матур 
әдәбият ны сүз сәнгате дип атыйлар. Телнең нечкәлекләрен 
тою өчен, матур әдәбият әсәрләрен күңел биреп, даими укыр-
га кирәк.

 1. Татар теленең сүзлек хәзинәсе нинди?
2. Сүзләр белән нәрсәне белдереп була?
3. Безнең изге бурычыбыз нәрсә?
4. Сөйләмебез нинди булырга тиеш?
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238. Текстны кычкырып укыгыз, эчтәлеген тулы итеп сөйләгез.

Нәрсә ул икетеллелек?

Хәзерге вакытта халкыбызны, мәдәниятебезне, туган теле-
безне саклап калырга телибез икән, ике телне — рус һәм татар 
телләрен — мөмкин кадәр яхшы һәм тигез белергә, өйрәнергә, 
хөр мәт итәргә кирәк.

Туган телне югалту җанны югалту белән бер. Җансыз, телсез, 
имансыз көе дөньяда яшәп булмый. Шул ук вакытта һәркемгә 
рус телен белү дә мәҗбүри. Без Россиянең нәкъ үзәгендә яшибез. 
Халкыбызның төп өлеше дә Россия буенча сибелгән. Рус теле 
татар халкы өчен дөнья мәдәниятенә алтын ачкыч булып тора. 
XXI гасырда бер милләт тә үз эченә генә бикләнеп яши алмый. 
Бер телне дә кимсетмичә, икесен дә яратып тигез күргәндә, тулы 
татулык һәм иминлек булачак.

Икетеллелек кешенең аңын, зиһенен үстерә, аңа рухи этәргеч 
биреп тора. Фән моны бик ачык итеп раслады. (Р.  Мостафин)

  !
Икетеллелек — берьюлы ике телне яхшы белү һәм ике 

тел дә яхшы сөйләшү, бер үк халыкның берьюлы ике телдән 
дә фай да лану күренеше.

239. Мәдәният, мохит сүзләренең лексик мәгънәләрен аңлат малы 
сүзлектән табыгыз.

240. Укыгыз. Андагы хаталарны төзәтеп әйтегез.

И родной тел

И родной тел, и красивый,
Мамам, папамның теле.
Мог я узнать күп нәрсәне
Син родной тел аркылы.

Бу языкта коляскада
Мамам сказку көйләгән.
А затем төннәр буе
Бабуля рассказ сөйләгән.

А потом ни сәбәптәндер
Өйрәткәннәр рус язык.
Якобы тик шушы телдә
Алам духовный азык.

Почему же нас детсадта
Сиңа өйрәтмәделәр,
В школе, когда обучали,
Синдә сөйләтмәделәр?
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Говорят, син мамай теле,
Кирәк түгелсең нигде,
Без тебя и хлеблар үсә,
Нефть табыла везде.

Вузга поступать иткәндә,
Говорят, син кирәкми.
Дальше-больше жить иткәндә
Нужен ли ты вряд ли.

И родной тел, и матур тел,
Мамам, папамның теле.
Только я их обвиняю
Өйрәтмәгәнгә сине.

И родной тел, аңлаталар:
Можно жить и быть синсез.
Мама, папа и бабуля
Оставили меня телсез.

(В. Казыйханов)

 Әлеге балага бәя бирегез.

241. Табышмак җавапларының лексик мәгънәләрен табыгыз.

1. Ишеттем мин бер чын ялган,
 Ата-бабадан калган,
 Шундый кызык ул ялган —
 Төбен белмисең алдан.
2. Төн тудыра, көн киптерә.
3. Төтене бар, уты юк.
4. Үзе су, үзе каты.
5. Мамык түшәгем җиргә түшәдем.
6. Идел аркылы аллы-гөлле дуга ташладым.
7. «Ә» дисәм, «ә...» ди ул,
 «Мә» дисәм, «мә...» ди ул,
 Үзе бирми, бирсәм алмый,
 Һичкем дә аны күрми.

242. Түбәндәге канатлы сүзләргә уртак исем куегыз.

1. Татлы сүз иясе сүзнең җаен тапмыйча сөйләмәс. (К.  На-
сыйри) 2. Әүвәл уйла, аннан сөйлә. 3. Кешенең акыллы икә-
нен сүзеннән беләләр. 4. Кеше сүзен бүлдермә. 5. Дөрес сүз 
таш яра. 6. Тузга язмаганны сөйләмә. 7. Сүзе хакның  йөзе ак. 
8. Авызың  сөйләгәнне колагың  ишетсен. 9. Матурлык йөздә 
түгел — сүздә. 10. Инсафлының  теле саф. 11. Бер яхшы сүз мең  
күңелнең  җәрәхәтен төзәтә.
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1 а а

2 а а

3 а а

4 а а

5 а а

6 а а

7 а а    
8 а а  
9 а а   

10 а а

11 а а

243. Горизонталь буенча шакмак лар ны 
туты рыгыз һәм шул сүзләр белән җөм-
лә ләр төзеп языгыз. Ия белән хәбәрнең 
астына сызыгыз.

1. Чүп үләне. 2. Кызгылт йөз геч  ле 
балык. 3. Әкияттәге батыр обра зы.

4. Туфракка кертелә торган сый. 5. Ур-
ман дагы чәчәк атмый торган үсем лек. 
6. Аркылы куела торган өрлек. 7. Бакча

җимеше. 8. Спорт җиһазы. 9. Кыллы музыка 
коралы. 10. Вакыт үлчәү берәмлеге. 11. Ба-
шаклы үсемлек.

244. Сүз нең көче, мәгънәсе, телләр белүнең әһә-
мия те турында мәкальләр кул ланып, «Туган те-
лем — иркә гөлем» дигән темага сочинение языгыз.

18. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр

245. Рәсемнәрне карагыз. Төшә сүзен кер  теп, җөм-
ләләр төзегез. Әлеге сүз нинди мәгъ нә ләр дә килгән? 
Нәтиҗә ясагыз.
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  !
Кайбер сүзләр бер генә мәгънәле булалар. Мәсәлән, айс-

берг — океанда йөзеп йөри торган боз тавы.
Төп мәгънәләреннән тыш, өстәмә мәгънәләре дә булган 

сүзләр күп мәгънәле сүзләр дип атала. Мәсәлән: ачык тәрәзә, 
ачык кыр, ачык күк йөзе, ачык җавап, ачык дәрес, ачык 
иҗек.

Сүзләрнең күп мәгънәле икәнлеген сүзтезмә һәм җөмләләр 
эчендә генә күреп була. Сүзләрнең күп мәгънәлелеге 
полисемия дип атала. Полисемиянең үзәгендә бер төп сүз 
тора. Төп сүз белән өстәмә сүзләр арасында мәгънә уртаклыгы 
була. Мәсәлән: 1) оек инәсе, 2) керпе инәсе, 3) шприц инәсе.
Төп сүз (оек инәсе) төп мәгънәне белдерә.

Инә сүзенең өстәмә мәгънәләре дә бар.

246. Сала сүзе кайсы җөмләдә төп мәгънәдә, кайсысында өстә мә мәгънәдә 
килгән?

1. Алсу кисмәккә су сала. 2. Эшчеләр юл сала. 3. Композитор 
шигырьне көйгә сала. 4. Җир бүлгәндә шобага салалар. 5. Яхшы 
бала дәресенә күңел сала.

247. Авыз сүзе нинди мәгънәләрдә килгән?

1. Ат авыз аша сулый алмый. («Мәгариф» журналыннан) 
2. Әллә ничә авызы булган гаилә эченә мин ятим бала булып 
килеп кергәнмен. (Г.  Тукай) 3. Хәлим, керергә дип, шалаш 
авызына килде. (Г.  Гобәй) 4. Без, янар тау авызыннан атылган 
утлы туфрак һәм көл булып, һавага ыргылдык. (Ә.  Еники) 
5. Бал кортлары кереп беткәч, бабай тубалның авызын бәйләп 
куя. (А.  Алиш) 6. Захаров аларны, ашыктырып, әрәмәлек авы-
зына алып чыгып китте. (А.  Шамов)

248. Борын сүзе күп мәгънәләрдә килерлек итеп, җөмләләр төзегез.

249. Язу, алу, кагу, йөртү, табу, ташу сүзләренең төрле мәгънә белдерү 
очракларына җөмләләр уйлап языгыз.
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250. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр ничә мәгънәле?

Автор — нәрсә дә булса иҗат итүче, уйлап табучы.
Алкыш — хуплау яки котлау билгесе итеп кул чабу.
Гейзер — фонтан кебек, су һәм пар атып торган кайнар чишмә.
Тәүлек — вакыт үлчәү берәмлеге.
Балык — суда яшәүче тереклек иясе.
Гыйнвар — елның беренче ае.
Кайры — агач кабыгы.
Бинокль — якынайтып һәм зурайтып күрсәтә торган оптик 

прибор.

251. Бирелгән сүзләрне ике төркемгә аерып языгыз, алар белән җөмләләр 
төзегез.

ачкыч, шкаф, ләйсән, люстра, компас, кубу, теш, тоту, тың-
лау, эләгү, елан, бәрү, водород, компьютер

Б е р  м ә г ъ н ә л е    К ү п  м ә г ъ н ә л е
…         …

19. Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре

252. Укыгыз. Кайсы баганадагы сүзләр — туры, кайсылары күчерелмә 
мәгънәдә килгән?

ак кар ак бәхет
җылы көн     җылы караш
саф һава саф күңел
авыр йөк авыр кайгы

Сул баганадагы сүзләр үзләренең беренчел мәгънәләрендә 
килгәннәр, ягъни нәрсәне дә булса турыдан-туры белдерәләр.

Уң баганада шул ук сүзләрнең икенчел мәгънәләре бар-
лыкка килгән, ягъни алар үзләренә охшаш икенче нәрсәне 
ачыклау өчен күчерелгәннәр.

Сүзләрнең туры яки күчерелмә мәгънәдә булулары сүзтез-
мә һәм җөмләләр эчендә ачык күренә.
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Күчерелмә мәгънә, әдәби сурәтләү чарасы буларак, сөй-
ләмне матурлау өчен кулланыла. Күчерелмә мәгънәләрнең 
иң киң та ралган төрләреннән берсе — метафора (бу — грек 
сүзе, татарча «күчү» дигәнне аңлата). Мәсәлән: күз алмасы, 
карчыга борын, җил елый, кара йөзләр, салкын караш, сәгать 
йөри, ефәк чәч, тау түбәсе, көмеш тавыш.

253. Күчерелмә мәгънәдә килгән сүзләрне табыгыз.

Ул дулкыннар

Туган җирдә үрдән күреним генә,
Шатлыгыннан арыш ду кубар.
Сөенчегә бүләк өмет итеп,
Кырлар буйлап йөгерер дулкыннар.
Алда — авыл. Әнкәй торган авыл.
Ветпунктны гына үтсеннәр,
Ул дулкыннар безнең иске зират
Коймасына ятып үксерләр.
             (С. Хәким)

Яшен юсын бүлмәңдәге
Төннең карасын,
Чәчләреңне җилфердәтеп,
Давыл тарасын.
        (М. Кәрим)

254. Түбәндәге сүзләр белән җөмләләр төзегез.

кайнар (су, сәлам), якты (йөз, йолдыз), (ишек, күңел) ачу, 
(бала, җил) уйный, бөдрә (чәч, тал), үткен (пычак, сүз)

255. Мәкальләрне күчереп языгыз, күчерелмә мәгънәдәге сүзләрнең 
астына сызыгыз. Алар кайсы сүз төркеменә керә?

1. Башлык булсаң — башлы бул, җыерылмас кашлы бул. 
2. Хаклык сынмас. 3. Туң йөрәкле кешенең күкрәгендә һаман 
кыш. 4. Яхшы сүз — күңел ачкычы. 5. Явызлык чәчсәң — үкенеч 
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урырсың. 6. Белем — иң яхшы байлык: янмый да, югалмый да. 
7. Ачуыңны ат итсәң, тезгенең акыл булсын. 8. Бәхет сызгырып 
торса — һәркем дә яхшы бии. 9. Чир авыздан керә. 10. Хак сүз 
үзе әче, үзе дәвалый. 11. Ун көн балкыйсы чәчәкне ел буе карау 
кирәк. 12. Бабасы сүз сөйләгәндә, оныкның колагы үссен.

256. Әсәр исемнәрендә күчерелмә мәгънәдә бирелгән сүзләрне әйте гез.

Г.  Тукай. «Өзелгән өмет» (шигырь).
М.  Гафури. «Кара йөзләр» (повесть).
М.  Мәһдиев. «Мәңгелек яз» (роман).
Р.  Харис. «Атмый калган сүз» (шигырь).
Г.  Рәхим. «Сүз тәме» (шигырь).
Р.  Миңнуллин. «Атказанган сандугач» (шигырь).
Р.  Фәйзуллин. «Якты моң» (шигырь).
Р.  Мөхәммәдиев. «Прәннекле төшләрем» (хикәя).

 Сез тагын кайсы әсәрләрне өсти аласыз?

257. Ак һәм кара сүзләре төрле мәгънәләрдә килерлек итеп, җөмләләр 
төзегез.

258. Мисалларны укыгыз, күчерелмә мәгънәдәге сүзләрне табыгыз.

1. Аларның дуслык җепләре бик нык, әлегә аны өзәрлек көч 
тумаган иде. (Т.  Галиуллин)

2. Уяна таңы илемнең,
 Ачыла гөл керфекләре;
 Тибрәлеп яфрак өстендә,
 Уйный чык бөртекләре. (С.  Хәким)
3. Су буеннан әнкәй кайтып килә,
 Каз каурые тоткан кулына.
 Чәчләренә, җылы карлар булып,
 Тал мамыгы ява тын гына. (М. Галиев)
4. Матур эшләребез бар,
 Якты теләгебез бар.
 Идел төсле талу белмәс
 Ярсу йөрәгебез бар. (Р. Мингалим)
5. Аларның керсез сүзләре күңелгә якын тоела. (М.  Гафури)
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259. Мәзәкләрне укыгыз. Көлү ничек барлыкка килгән? Аңлатыгыз.

Ничек карый?

Берәүнең малае укып чыкканнан соң эшли башлаган, ди. 
Үзара сөйләшеп утырганда, таныш кешесе моннан:

— Малаең, укып, зур кеше булды инде, үзеңне карыймы 
соң? — дип сораган.

Әти кеше:
— Карый, бик карый, акаеп карый, — дип җавап биргән.

Ай тотылса, үзе гаепле

— Тор, нишләп ятасың, әнә анда ай тотылган, — дигән әтисе, 
озак йокларга ярата торган малаен укытырга тырышып.

— Тотылса, кирәк-кирәкмәгән җирдә йөрмәсен, — ди гән дә 
малай икенче ягына әйләнеп яткан.

Диктант язганда

Беренче сыйныф укучылары диктант язарга әзерләнәләр. 
Укы тучы болай ди: «Хәзер без, балалар, күрмичә язачакбыз. 
Моңа кадәр күреп яза идек».

Бер малай диктант барышында укытучыга:
— Апа, карагыз әле, Рәдиф күзен ачып яза, — дигән. («Мә-

зәк ләр» китабыннан)

20. Омонимнар
260. Шигырьне укыгыз.

Туган тел ул

Туган тел ул. Ничә гасыр
Бездән элек туган тел.
Безгә кирәк булачагын
Алдан белеп туган тел.

Туган тел ул. Тумышыннан
Безгә куәт булган тел,
Ызгыш-низаг өчен түгел,
Иҗат өчен туган тел.

Туган тел ул. Бар тарихың
Чагыла торган тел ул.
Бүгенгең һәм киләчәгең
Сагында торган тел ул.

Туган тел ул ялгыз түгел,
Күп телләргә туган тел.
Туган түгел телләргә дә
Сүзләр бирә торган тел.
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Туган тел ул. Бездән соң да
Яшәр өчен туган тел,
Бүгенгедән киләчәккә
Дәшәр өчен туган тел.
           (З. Насыйбуллин)

 Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең мәгънәләрен аңлатыгыз. 
Аларның әйтелешләре яисә язылышлары арасында аерма бармы? 
Алар нинди сорауга җавап бирәләр? Җөмләнең кайсы кисәкләре 
булып килгәннәр? Ул сүзләр кайсы сүз төр кемнәренә карый?

  !
Бер үк авазлардан торган, ләкин мәгънәләре буенча төрле 

булган сүзләр омонимнар дип атала. Омонимнарны аваздаш 
сүзләр дип тә атап йөртәләр.

Омонимнарның дүрт төре бар:
1) саф лексик омонимнар тамыр сүзләрдән торалар һәм 

бер-берсенә охшаш булалар: төш күрдем — төш җитте, яз 
килә — тырышып яз, эш куш — кушкаен, бишкә куш, бит 
(кеше бите) — бит (кисәкчә), ат (исем) — ат (хайван);

2) омофоннар — язылышлары төрле, әйтелешләре бер 
үк булган сүзләр: зур аю күрдек — зураю килешми, ул кар 
алды — күлмәк каралды;

3) омографлар — язылышлары бер, әйтелешләре төрле 
бул ган сүзләр: чишмә чылтырый — бауны чишмә, кабартма 
ашый — печәнне кабартма;

4) омоформалар — билгеле бер грамматик формада гына 
омоним булган сүзләр: бишкә алтыны куш — аның алтыны 
бар, ике кесәле күлмәк — аның кесәле тәмле.

261. Түбәндәге омонимнар белән җөмләләр төзегез.

1. Саф омонимнар: бик, чык, йөз, эт, тиен, яшь, як, яр, ят, 
җәй, үр, кыр.

2. Омофоннар: тар калды, ак шар, бу ялган, яңа гына.
3. Омографлар: кереш, тайга, койма, ярма.
4. Омоформалар: сабын, мичкә, җәя, шешә, салам.
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262. Рәсемнәрне бер сүз белән әйт.

263. Омонимнарны дүрт төркемгә бүлеп языгыз.

1. Тау башында пар карама,
 Кайчан гына карама,
 Икәү бергә гел янәшә,
 Һаман бергә серләшә.
2. Кибеп бетмәс борын чык,
 Печән чабарга син чык.
3. Ул күпләргә баш иде,
 Күпләр аңа баш иде.
4. Булсын дип монда якты,
 Ул ярда учак якты.
5. Елгага бардык җәен,
 Күренеп китте зур җәен.
6. Түбә кары эресен,
 Бер-бер артлы йөгертсен
 Тамчыларның эресен.
7. Алам он белән салам,
 Изеп улакка салам.
8. Суны бик күп ташыды,
 Су кисмәктән ташыды.
9. Озайтып торма тел,
 Тизрәк чыраңны тел. (Р. Сәйфетдинов шигырьләре)

? ? ?
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10. Кара карга
 Төшкән карга.
 Эзләре ак —
 Кара, кара! (Г. Мөхәммәтшин)

11. Җәй, җәй, җәй!
 Җәймә җәй.
 Начар җәймә`  җә`ймә. (Р. Бәшәр)

Омонимнарны күп мәгънәле сүзләрдән аера белергә кирәк. 
Күп мәгънәле сүзләрнең мәгънәләре үзара бәйләнгән була, 
ә омо ним сүзләрнең мәгънәләре арасында бәйләнеш табып 
булмый.

Мәсәлән, күп мәгънәле сүзләр: су кою, яфрак кою, корыч 
кою; канат кага, дулкын кага, барабан кага.

Омоним сүзләр: су тулы мичкә — мичкә утын як; малай 
җәя ясады — юлчы ком җәя; шешә кирәк — яңагым шешә; эт 
өрә — читкә эт.

264. Үпкәләр, тиен, иде, туп, кайнар, ачы, күз, тамыр, төш сүзләре 
белән җөмләләр төзегез.

Ү р н ә к. Балалар туп уйный. Туп тавышы яңгырады.

265. Бирелгән җөмләләрдә омоним сүзләрне табыгыз. Икенче төрле мәгъ-
нәләренә җөмләләр уйлап языгыз.

1) Казан, Казан! Минем назлы калам,
 Син мәңгегә күңел түрендә. (Р.  Фәйзуллин)
2) Күңелемдә бөртек кер юк. (Р.  Фәйзуллин)
3) Аңа бүген еллар аша карыйм:
 Көлеп басып тора күңелдә. (Р.  Гаташ)
4) Мин диңгезгә таба китәм, дидең. (Р.  Фәйзуллин)
5) Онытмаган икән әле
 Кулларым чалгы сабын. (Р.  Миңнуллин)
6) Хөрмәтулла кояш күк балкый иде. (Р.  Бәшәр)
7) Үләннәргә мул булып чык төшкән. (Х.  Камалов)
8) Әлмәндәр атлы карт син буласыңмы? (Т.  Миңнуллин)
9) Минем башка әллә нинди уйлар килде. (М.  Мәһдиев)
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21. Синонимнар

266. Укыгыз. Аерым бирелгән сүзләрнең һәм текст эчендә калын хәреф-
ләр белән бирелгән сүзләрнең уртак һәм аермалы якларын табыгыз.

1. Аңлау, төшенү; матур, гүзәл, чибәр, күркәм, күрекле, ямь-
ле, сылу; шикелле, төсле, кебек, сыман; кайгы, хәсрәт; шат лык, 
куаныч; суык, салкын; кызу, эссе.

2. Әниемнең әнисе
 Әбием була минем,
 Әбием генә түгел әле,
 Ул минем дәү әнием.

 Ак ефәктәй чәчләре
 Минем дәү әниемнең,
 Ягымлы күз карашы
 Сөйкемле әбиемнең. (Ә. Бикчәнтәевадан)

  !
Бер-берсенә якын мәгънәле, ягъни мәгънәдәш сүзләрне 

сино нимнар дип атыйлар.
Шундый сүзләр төркеме синонимик оя (рәт) барлыкка 

китерә. Мәсәлән: матур, чибәр, күркәм, нәфис, ямьле, гүзәл, 
коеп куйган, күз явын алырлык. Бу сүзләр арасыннан берсе 
барлык сүзләр өчен уртак төшенчәне белдерә. Шуңа күрә 
ул синонимик ояда төп (баш) сүз — доминанта итеп карала. 
Әлеге ояда матур сүзе доминанта булып тора.

Татар теле — синонимнарга бай тел. «Синонимнар сүз-
леге» (1999) 25 мең синонимик берәмлекне берләштергән 
4 мең  500 оядан тора. Сүзлектә доминанта ояның башында 
тора һәм калын хәрефләр белән язылган. Мәсәлән, атак лы — 

күренекле, танылган, атказанган, мәшһүр, попу ляр, бил геле, 
шөһрәтле.

267. Синонимик рәтләрдән доминантаны табыгыз.

өркү, шүрләү, хәвефләнү, кот очу, коелып төшү, өнсез калу, 
курку;
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бушка, тиккә, тикмәгә, максатсыз, тиктомалга, әрәмгә, юкка, 
җилгә, заяга, файдасызга;

эчкерсез, хәйләсез, гади, беркатлы, саф, садә, самими, 
риясыз;

эреләнү, һавалану, тәкәбберләнү, кабарыну, масаю, үсенү, 
кәпрәю, кукраю, борын күтәрү, түш киерү;

базмау, тартыну, кыймау, җөрьәт итмәү, курку, оялу, кыю-
лык җитмәү

268. Түбәндәге синонимнар белән җөмләләр төзегез.

1. Яшәү — тору, көн күрү, гомер сөрү, дөнья көтү, яшәп яту. 
2. Вакыт — чак, заман, мизгел, дәвер, чор.

269. Синонимнарны тиешле сүзләр белән бергә языгыз.

1. Сылу, нәфис, матур, чибәр, күркәм, ямьле, гүзәл (көн, 
йөз, гәүдә, сүз, холык, кеше, машина). 2. Ялтырый, җемел-
ди, балкый, елкылдый (йолдыз, күз, күк йөзе, ефәк күлмәк). 
3. Кайнар, җылы, эссе, кызу (җәй, көн, кеше, аш). 4. Суык, 
салкын (чәй, көн).

Синонимнар, мәгънәдәш сүзләр булсалар да, бер-бер сен нән 
билгеле бер төсмерләр белән аерылалар. Синонимнар куллану 
бер үк сүзне кабатлаудан коткара һәм фикерне төгәл бирү 
өчен хезмәт итә.

270. Бу парлы сүзләр нәрсәләргә нигезләнеп төзелгән?

кадер-хөрмәт, хәер-сәдака, ару-талу, көч-хәл, рәхим-шәфкать, 
шик-шөбһә, бата-чума

271. Бирелгән сүзләрнең синонимнарын табыгыз.

ашамлык, барысы, шикелле, һаман, кеше, исбатлау

272. Күчереп языгыз, синонимнарның астына сызыгыз.

1. Җай чыккан саен үземне мактап, туганнарым алдында 
салпы якка салам кыстырып, очындырып торганнарын һич 
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онытасым юк 2. Аның ризалашуы, рөхсәт бирүе иде инде. 
3. Ашыкма, сабыр ит бераз. 4. Атның, ялларын җилгә таратып, 
болын сукмагыннан чабып барганын кем генә сокланып, хәй-
ран калып күзәтмәгән икән бу дөньяда?! 5. Ат чабар өчен, җил-
дәй җилдерер өчен яратылган. 6. Күпме үҗәтләнеп тә өйрәнә 
алмаган, үземә буйсынырга теләмәгән, кире беткән шул гар мун-
ны сагынам. (Р. Мөхәммәдиев)

273. Шигырьдән синонимнарны табыгыз. Күчерелмә мәгънәдәге сүзләр 
астына сызыгыз.

Бәхет өчен күп кирәкме кешегә?
Бир син аңа тик яраткан эш кенә,
Ямь өстим дип туган иле күркенә,
Хезмәт итәр, җилкенә-җилкенә.
Күп кирәкме кеше күңелен бозарга?
Ул, елмаеп, сиңа кулын сузганда,
Очраса күз карашыңда бозларга —
Шул җитә аңа сызларга, сызларга.
                 (Ә. Давыдов)

22. Антонимнар

274. Капма-каршы мәгънәле сүзләр кулланып, мәкаль һәм табыш мак-
ларның икенче яртысын әйтеп карагыз.

1. Уты юк, ... . 2. Аз сөйлә, ... . 3. Көзен туа, ... . 4. Яман 
сөйләгән, ... . 5. Сакалы бар, ... . 6. Былтыр кысканга, ... .

Терәк сүзләр: акылы юк, яхшы ишетмәс, быел кычкыр мый-
лар, күп эшлә, төтене бар, язын үлә.

  !
Капма-каршы мәгънәле сүзләр антонимнар дип атала.

Бөтен сүзләрнең дә антонимнары була алмый. Билге 
белдергән сүзләр антонимнарга аеруча бай: эссе — салкын, 
әкрен — тиз, яңа — иске, якты — караңгы, юаш — усал, 
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шома — кытыршы, хәерче — бай, тук — ач, симез — арык, 
киң — тар, калын — юка.

Антонимнар белән парлы сүзләр ясап була: иртә-кич, кар-
ты-яше, ачлы-туклы һ. б.

Антонимнарны даими һәм текстуаль анто ним нарга бүлеп 
йөртәләр.

Капма-каршы мәгънәле сүзләр икәнлеге ачык беленеп тор-
ган антонимнар даими антонимнар дип атала.

«Татарча-русча антонимнар сүзлеге»ндә (1997) бер мең 
даими антонимнар тупланган.

Контекст эченә кергәч, капма-каршы мәгънәле булып кит-
кән сүзләрне контекстуаль антонимнар дип йөртәләр. Алар 
әдәби әсәрләрдә еш кулланыла:

Ак йөзләрем сары булды,
Гел сине уйлап кына. (Җыр)

Көчлелегең белән горурланма,
Кешелегең белән горурлан. (М. Җәлил)

Мине май дип белдең, ахры,
Мин бит ноябрь сыман. (Р. Фәйзуллин)

Челләләрдә кайчак өшим,
Кышларын ярсып яшьним. (Р. Фәйзуллин)

Көтәм җылы ләйсән яңгыр,
Чыга зилзиләләре. (Р. Фәйзуллин)

275. Мәкальләрдән антонимнарны табыгыз.

1. Олыларга кече бул, кечеләргә олы бул. 2. Ак бодайны 
кара җир бирә. 3. Читтә солтан булганчы, үз илеңдә олтан бул. 
4. Төштә табылган — өндә югалыр. 5. Укыйм дисәң, елап укы, 
еллар үткәч елмаерсың. 6. Кечкенә ерганаклар зур елга булып 
тула. 7. Башта үзеңә хуҗа бул, аннары — бүтәннәргә. 8. Зур 
эшләр башкарыйм дисәң, кечкенәне эшли бел.

9. Сөйдергән дә тел,
 Биздергән дә тел,
 Иң татлы да тел,
 Иң ачы да тел.
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276. Антонимнар белән ясалган парлы сүзләр кертеп, 5 җөмлә төзегез.

Ү р н ә к. Газизҗан абый дигәннәре дә алыш-бирештән канә-
гать иде. (Р. Мөхәммәдиев)

277. Шигырьдәге антонимнарны табыгыз. Шул антонимнарны кертеп, 
җөмләләр төзегез.

Кеше кайчан матур була?
Кеше матур шулвакыт —
Иле өчен, халкы өчен
Яшәгәндә җан атып;

Замананың авырлыгын
Җилкәсенә алганда;
Олы данга ирешеп тә,
Кече булып калганда.

(Р. Харис)

23. Фразеологик әйтелмәләр

278. Җөмләләрне укыгыз. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр нинди 
җөмлә кисәкләре булып килгән?

1. Балалар мәктәп бакчасында тырышып эшләделәр.
2. Балалар мәктәп бакчасында баш күтәрмичә эшләделәр.

 Тырышып сүзен баш күтәрмичә сүзтезмәсе белән чагыштыры гыз. 
Алар кайсы сүзгә бәйләнгәннәр? Нинди сорауга җавап була лар? 
Җөмләнең кайсы кисәге булып килгәннәр? Алар кайсы як тан бер-
берсенә охша ган? Сүз һәм сүзтезмә арасында нинди аермалар бар?
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  !
Үзара тыгыз бәйләнешле ике яки берничә сүздән оешып, 

бер генә мәгънә аңлата торган күчерелмә мәгънәле тотрыклы 
сүзләр төзелмәсе фразеологик әйтелмә дип атала.

Фразеологик әйтелмәләр, берничә сүздән төзелсәләр дә, бер 
генә мәгъ нә аңлаталар һәм бер генә җөмлә кисәге булалар.

Фразеологик әйтелмәләрнең биш билгесе бар. Шуларны 
дәф тә регезгә баганалап язып куегыз.

279. Чагыштырыгыз. Сүз һәм фразеологик әйтелмәләр кайсы яклары 
белән бер-берсенә охшый, кайсы яклары белән аерыла?

1. Әбисе белән бабасы аны өрмәгән урынга да утыртмадылар 
(кадерләделәр). (Ә.  Еники) 2. Ул чагында инде Гафиятулла да 
авызны чөйгә элеп (әйтмичә) калмас. (Ф.  Хөсни) 3. Отряд килү 
турындагы хәбәр яшен тизлеге белән (тиз) таралып өлгерде. 
(И.  Гази) 4. Сибгать дус та хәзерге шикелле карт төлке (хәй-
ләкәр) түгел иде әле. (А.  Шамов) 5. Юма тел (ялагайлык) белән 
куш танлык аны кеше итте. (Г.  Бәширов) 6. Болай ут алган кебек 
(ашкынып) тикмәгә чапмас, мөга ен, нәрсә булса да берәр мөгез 
чыгармакчыдыр (гаҗәп лән дер мәкчедер). (Ф.  Хөсни) 7. Агай, аны 
күрү белән, бөтенләй коелып төште (курыкты). (Г.  Әпсәләмов) 
8. Әбүгалисина кылны кырыкка ярыр (булдыклы) иде. (К.  На-
сыйри) 9. Май урлаган мәче кебек (гаепле булып), күзләрен 
ялты ратып йөри. (Ф.  Хөсни)

280. Текстны игътибар белән укыгыз. Фразеологизмнарны күбрәк кул-
ланып, эчтәлеген сөйләгез. Фразеологизмнар кергән җөмләләрне сайлап 
алып языгыз.

Тукай һәм Сәйдәш

Ниһаять, унике яшьлек музыкант малай Салихка чын-чын-
лап бәхет елмайды. Ул Тукай хәтле Тукайның үзе белән йөзгә-
йөз очрашты. Бөек шагыйрь аларның өйләренә кунак булып 
кил де. Шатлыктан Салихның башы түшәмгә тиде. Менә нинди 
икән ул дөнья шаулаткан чын шагыйрь абый! Үзе гади, үзе кул 
җитмәслек бер фәрештәдәй серле.
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Менә кунаклар Салихны пианинода уйнарга залга чакырды-
лар. Тукай Салихтан «Әллүки»не уйнавын үтенде. Малайның 
уенчак бармаклары эшкә җигелделәр, клавишлар эченнән ки-
рәкле ноталарны күз ачып йомганчы эләктереп алдылар. Күңе-
ленә сандугач кереп оялаган малайга баш ватып торасы юк иде. 
«Малай» музыканы гадәттән тыш көчле тоемлый иде. Җаны-
тәне белән уйный ул. Гәүдәсен әле алга, әле артка ташлый, әле 
терсәкләрен бөркет канатыдай як-якка җәеп җибәрә.

Тукай түзмәде, кинәт җилкенеп, музыкага кушылып китте. 
Аның ягымлы, бәрхет тавышы бөтен залны тутырды.

Салих уйный, Тукай җырлый. Кунаклар таң калып тыңлый.
(Р. Низамидан)

24. Татар теленең килеп чыгышы ягыннан 
сүзлек составы

Гомумтөрки сүзләр, гарәп, фарсы, рус теленнән 
һәм рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр

Телнең сүзлек составы — халык тарафыннан гасырлар 
буена тудырылган зур байлык.

Татар теле төрки телләр гаиләсенә керә, һәм аның лексик 
хәзи нә сендә гомумтөрки сүзләр өстенлек итә: баш, аяк, мин, 
без, кыз, көн, төн, күк, җир, су, күл, аю, бүре, бер, ике, өч, 
бару, тору, бирү, ак, кара, алтын, көмеш, күрек, көч һ. б.

Телнең лексик составы өзлексез үзгәреп, үсеп тора. Аңа 
бүтән телләрдән дә сүзләр өстәлә килгән. Без аларны алынма 
сүзләр дип атыйбыз. Гарәп һәм фарсы телләреннән кергән 
алынмалар телебездә аеруча күп.

281. Түбәндәге алынма сүзләрнең лексик мәгънәләрен табыгыз.

Гарәп теленнән кергән сүзләр: мәктәп, китап, мәҗбүри, нур, 
сабыр, сурәт, тәүбә, фикер, хата, хикмәт, хәреф, хәрәкәт, бәрә-
кәт, шигырь, җөмлә.

Фарсы теленнән кергән сүзләр: абруй, былбыл, дәрья, кәгазь, 
чишмә, шикәр, бәхет, гәрчә, дошман, дәһшәт, таза.



142

Татар халкы борын-борыннан руслар белән аралашып 
яшә гән, шуңа күрә татар теленә рус теленнән бик күп сүзләр 
кергән. Аларның бер өлеше татар теле әйтелешенә буй-
сынган: пумала, буразна, камыт, мунчала, эшләпә, кәбестә, 
бүрәнә, уҗым, арыш, өстәл, салам, чәйнек, тәлинкә, мүк, 
кәҗә, бәрән, сумала, күчтәнәч, кесәл. Кайберләре нәкъ рус 
телендәгечә әйтелә һәм языла: самолёт, учреждение. Рус 
теле нең үзенә дә күп кенә татар сүзләре килеп кергән: деньги 
(тәңкә), казна (казна), базар (базар), арбуз (карбыз), лошадь 
(алаша), каланча (каланча).

282. Җөмләләрне укып, фикер алышыгыз.

1. «Алынма сүзләр телләрнең милли колоритын (үзенчәлеген) 
юкка чыгаралар дигән фикер яшәп килә. «Татарлар... рус теленә 
күгәрек калдырдылар дип уйлау юкка гына. Чит тел кылыч һәм 
янгыннар белән түгел, бәлкем үзенең байлыгы һәм өстенлеге 
белән тарала». (А.  С.  Пушкиннан)

2. Рус белән тормыш кичердек сайрашып,
 Тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып. (Г.  Тукай)

Рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр дә күп.

283. Түбәндәге алынмаларны кертеп, берничә җөмлә төзегез.

Инглиз теленнән: комбайн, клуб, футбол, фильм, чемпион, 
рекорд, рельс, хоккей, блокада, импорт.

Немец теленнән: галстук, ракета, парламент, турнир, масш-
таб, полиция, кассир, лагерь.

Француз теленнән: армия, партия, революция, балет, кос-
тюм, экран, марш, деталь.

Итальян теленнән: макарон, фонтан, ария, газета, гранит, 
карикатура, мандолина.

Грек теленнән: география, драма, лексика, театр, микро  скоп, 
магнит, планета, электр, гимн, тиран, метафора, ритм.

Рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр, нигездә, 
татар телендә үзгәртелмичә әйтеләләр һәм язылалар.

Кайберләре татарча әйтелешкә җайланганнар: гармонь — 

гар мун, квартира — фатир, пальто — пәлтә.



143

284. Алынма сүзләрне табыгыз. Алар нинди үзгәреш кичергән?

1. Кәнсәләргә ниндидер бер машина килеп туктаган. (С.  Лаш-
манчы) 2. Нимечләрне дә дөмектерделәр дөмектерүен, безнең 
әтиләр генә… (Ф.  Шәфигуллин) 3. «Менә бу гармунны әтигә 
Салих Сәйдәшев бүләк иткән», — диде Мирсәет, бер горурлык 
белән. (Р.  Мөхәммәдиев) 4. Бәдри абзыйдан калган унике тиенгә 
тозлы балык — вобла һәм симәнкә алып ашадым. (Г.  Тукай) 
5. Чеметеп кабарга бал яисә йомшак кәнфите булса, чәй эчү 
кәефен арттыра, бәдәненә дәрман өсти. (С.  Лашманчы) 6. Би-
шен че каттагы өч бүлмәле фатирның бер кечкенә бүлмәсенә Ирек 
белән икесе кереп утырдылар. (Р.  Кәрами) 7. Өстәлдә яңа гына 
кайнап чыккан самавыр тора икән. (Ә.  Еники)

285. Нокталар урынына тиешле хәрефләрне куеп, гарәп һәм фарсы 
телләреннән кергән сүзләрне күчереп языгыз. Бу сүз ләр белән җөмләләр 
төзегез.

и..тимал, с..рә, дик..к..ть, тәүф..къ, әм..нәт, тә..сир, иг..
тибар, ..олык, мәр..әмәт, шагы..рь, бә..а, ми..ербан, к..ләм, 
сәл..м, зә..әр, җи..ан, шаят.. , ди..ана, Кор..ән, ф..рман, ..аман, 
г..дәт, җәмг..ять, шөг..ль.

 Гарәпләр һәм фарсылар татарлар белән беркайчан да күр ше дәшләр 
булып яшәмәгәннәр, ә татар телендә гарәп һәм фарсы алынмалары 
шактый күп. Сез ничек уйлыйсыз, моның сәбәбе нәрсәдә икән?

286. Рус теле һәм рус теле аша башка телләрдән кергән сүзләр белән 
спорт темасына 5—6 җөмлә төзеп языгыз.

25. Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан 
сүзлек составы

Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленең сүзлек соста-
вы биш төркемгә бүленә: 1) гомумхалык сүзләре; 2) әдәби тел 
сүзләре; 3) диалекталь сүзләр; 4) һөнәрчелек сүзләре (про фес-
сиональ сүзләр); 5) атамалар (терминнар).
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Гомумхалык сүзләре

Бу иң зур төркем булып тора, аңа һәркем куллана тор ган, 
тормышта аеруча кирәкле сүзләр керә. Мәсәлән: мин, син, 
ат, агач, су, акча, яхшы, салкын, бару, кайту һ. б.

Әдәби тел сүзләре

Татар әдәби теле — гасырлар дәвамында халык тарафын-
нан иҗат ителгән олы хәзинә ул. Шул хәзинәне тәшкил итә 
торган сүзләрне әдәби тел сүзләре дип атыйлар. Гомумхалык 
сүзләре барысы да бу төркемгә керә алмыйлар, чөнки әдәби 
телнең үз кагыйдәләре һәм кануннары бар.

Диалекталь сүзләр

Әдәби телгә кабул ителмәгән, һәр төбәкнең үзенә генә хас 
җирле сөйләме диалекталь сүзләр дип атала.

Татар теленең өч диалекты бар:
1. Урта диалект (Казан арты, Тау ягы сөйләшләре һ. б.). 

Мәсә лән: барырга — бармага, сөйли — сүли, шулай — шулый, 
китек — кәтек, укырга кирәк — укымалы, кәй — начар, кәл-
шә — икенче кат үскән печән һ. б.

2. Көнбатыш диалект (мишәр сөйләшләре). Мәсә лән: 
бүген — бөген, чәчәк — цәцәк, җибәрә — ебәрә, кайчан — ка-
чан, гомер — үмер.

3. Көнчыгыш диалект (Себер татарлары сөйләшләре). 
Мәсә лән: Порын саманта полган игән пер патша. Пы пат-
шаның ике паласы полган («Ахпүре» әкиятеннән).

Һөнәрчелек сүзләре

Болар — билгеле бер профессия кешеләре (һөнәр ияләре) 
тара фыннан кулланыла торган сүзләр. Профессиональ сүз-
ләр, кулланылыш ягыннан чикләнгән булсалар да, әдәби тел 
лексикасына карыйлар. Алар, заманнар үтү белән, гомум-
халык сүзләренә дә әйләнеп китәргә мөмкин. Бу сүзләрне 
мах сус сүзләр дип тә, һөнәрчелек лексикасы дип тә йөртәләр. 
Аерым профессия кешеләре куллана торган сүзләргә мисал-
лар китерик.
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Газета-журналлар чыгаручылар: рубрика, багана, гранка, 
корректура, шапка, колонка һ. б.

Рәссамнар: палитра, мольберт, гравюра, киндер тарт ты-
ру һ. б.

Укытучылар: ачык дәрес, дидактика, методология һ. б.

Атамалар (терминнар)

Фән, техника һәм башка өлкәләргә караган, бер генә 
мәгъ нәгә ия булган сүзләр атамалар (терминнар) дип атала. 
Бу сүзләрнең мәгънәләрен аерым бер өлкәләргә караган ата-
малар (терминнар) сүзлекләреннән табабыз. Мәсәлән: анти-
теза, гипербола, эпи тет — әдәбият белеменә караган ата ма-
лар; пульс, ангина, грипп — ме ди цина өлкәсенә караган тер-
миннар.

287. Бирелгән сүзләрне үрнәк буенча дүрт төркемгә бүлеп языгыз.

куак, камыш, сөт, идән, күбәләк, тәкәрлек, тустаган, кәт мән, 
төгел, цәкцәк, муел, карбюратор, аккорд, рецепт, скальпель, 
бизгәк, электр, ток, җөмлә, химия, комета

Ү р н ә к:

Гомумхалык 
сүзләре

Диалекталь 
сүзләр

Һөнәрчелек 
сүзләре Атамалар

тәкәрлек муел скальпель комета

288. Сез яшәгән төбәктә кулланыла торган диалекталь сүзләрне эзләп 
табы гыз. Аларның мәгънәләрен гомумхалык сүзләре белән аңла тыгыз.

289. Татар халкы борын-борыннан туку-тегү эше белән шөгыльләнгән, 
бу өлкәгә караган бик күп сүзләр барлыкка килгән. Мәсәлән: талкы, 
кылыч, сүс, киндер, баса, киҗе, әвернә, ки ләп, стан, тәбелдерек, 
калтырча, чүпләм. Аларның мәгънәлә рен аңлатмалы сүзлектән эзләп 
табыгыз.
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290. Кроссвордны чишегез.

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21

22

Горизонталь буенча: 1. Фигура. 3. «Күк» сүзенең синонимы. 
4. Сузык аваз белән нәрсә ясала? 6. Омоним (яшелчә, күз алма-
сын алгы яктан каплап тора торган тире). 9. «Сылу» сүзе нең 
синонимы. 10. Улының улы. 12. Ә.  Фәйзи романы. 13. Куль ту-
ралы үсемлек. 15. Озынлык үлчәү берәмлеге. 17. Нәрсә бөтен 
дөньяны үзенә сыйдыра ала? 20. «Эссе» сүзенең синонимы. 
21. «Начар» сүзенең антонимы. 22. «Шаян» сүзенең синонимы.

Вертикаль буенча: 1. «Шәһәр» сүзенең синонимы. 2. «Йорт» 
сүзенең синонимы. 3. Такташның исеме. 5. «Йомшак» сүзенең 
антонимы. 6. Сөттән ясалган ашамлык. 7. Металл. 8. «Киртә» 
сүзенең синонимы. 9. «Кеше» сүзенең синонимы. 11. «Чык» 
сүзенең антонимы. 14. «Симез» сүзенең антонимы. 16. «Кыек» 
сүзенең антонимы. 18. Тукайның кушаматы. 19. Чаңгычы 
әйбере.
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26. Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан 
сүзлек составы

Җәмгыять үсә барган саен, телнең сүзлек составы да үзгә-
рә, камилләшә тора. Кайбер сүзләр искерә һәм сүзлек соста-
выннан төшеп кала, яңа сүзләр ясала.

Искергән сүзләр ике төркемгә — тарихи сүзләр һәм арха-
изм нар дигән төркемнәргә бүленәләр.

Кулланылыштан төшеп калган предметларның, күре неш-
ләр нең исемнәре тарихи сүзләр дип атала. Мәсәлән: ышна 
(урман эчендә агачлары киселеп ясалган чәчүлек җир), лаш-
ман (Пётр I патша заманында, кораблар төзү өчен, урман 
кисүче), оброк, бар щина, ямщик, алпавыт, хан. Алар тарихи 
хезмәтләрдә, матур әдәбият әсәрләрендә генә очрыйлар.

Хәзерге көндә дә булган предметларның, күренешләрнең 
ис кер гән атамалары архаизмнар була. Мондый искергән 
сүз ләр урынына яңа сүзләр йөри башлый. Мәсәлән: богдай 
(бодай), әлбә (хәлвә), мәхбүс (тоткын), мәхдүм (ир кеше), 
ислах (реформа), каръя (авыл).

Телдә барлыкка килгән яңа сүзләр неологизмнар дип ата-
ла. Мәсәлән: дизайнер (рәссам-конструктор), имидж, компь ю-
тер, Интернет, ноутбук, пейджер, саммит.

291. Искергән сүзләрнең астына сызып, җөмләләрне күчереп языгыз.

1. Аҗун яралганнан бирле сулар кая таба аккан булса, быел 
яз да сулар шул якка юнәлделәр... Кайнар ком, кояш илендә, 
тау-ташлар, камышлар илендә, Әтил-Чулман суын, ямансулап, 
иксез-чиксез тиңгез, төпсез тиңгез көтеп ята, Хазар тиңгезе кө-
теп ята. Анда изге Хазар җире, анда изге каган. (Н.  Фәттах)

2. Нигә, имана түләмәгән өчен, сыерыңны саталар? (Г.  Бәши-
ров). 3. Далада юксынып, багларга1 мин керәм. (И.  Юзеев) 
4. Йорт ларын волостька бирде. (Г.  Ибраһимов) 5. Әйт: нигә 
кала да коммун бер дә юк? (Г.  Ибраһимов). 6. Арбадан халык 
өсте нә «анархист», «монархист», «большевик», «меньшевик», 
«хөррият» дигән сүзләр сибелә башлый. (Г.  Бәширов)

1 Баг — җимеш бакчасы.
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292. Бүгенге көндә янәшә кулланылып килүче бу сүзләр белән җөмләләр 
төзегез.

зыялы — интеллигент, иганәче — спонсор, инша — сочинение, 
мад дә — статья, табынчы — официант, шартнамә — договор, 
шәрех ләү — аңлатма бирү

293. Соңгы вакытларда телебездә актив кулланыла торган берничә яңа 
сүз (неологизм) белән җөмләләр төзеп языгыз.

27. Сүзлекләр

Сүзлекләрне җыю, тәртипкә салу һәм сүзлекләр төзү 
турындагы фәнне лексикография дип атыйлар. Сүзлекләрне 
төп ике төргә бүләләр: телара сүзлекләр һәм аңлатмалы сүз-
лекләр.

Телара сүзлекләр

Телара сүзлекләр бер телдәге сүзләрне башка телләргә тәр-
җемә итеп бирәләр. Мәсәлән:

1. «Татарча-русча сүзлек» (1998). 25 мең сүз тәрҗемә ител гән.
2. «Русско-татарский словарь» (1996). 25 мең сүз тәрҗемә 

ител гән.
3. «Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге» (1993).
4. «Татарча-русча фразеологик сүзлек» (2001). 16 мең фра-

зеологик берәмлек тәрҗемә ителгән.
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Аңлатмалы сүзлекләр

Аңлатмалы сүзлекләр, гадәттә, бер телдә төзелгән була, 
сүз ләрнең мәгънәләре дә шул телдә аңлатыла. Мәсәлән:

1. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» өчтомлык итеп 
1977—1981 нче елларда басылган. Анда 47 мең сүз һәм 
сүз тезмә туп ланып, тәртипкә салынып һәм аңлатылып 
бирелгән.

2. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» (2005 нче елда 
басыл ган, 58 мең берәмлеккә аңлатма бирелгән).

3. «Татар теленең орфографик сүзлеге» (1996).
4. «Татар теленең синонимнар сүзлеге» (1999). Бу сүзлек-

тә 4 мең  500 синонимик оя тупланып бирелгән, бу ояларга 
барысы 25  мең  сүз кергән.

5. «Татар теленең фразеологик сүзлеге» (ике томда, 1989—
1990 нчы елларда басылган, Нәкый Исәнбәт хезмәте).

6. «Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге» 
(2001).

7. «Татар теленең диалектологик сүзлеге» (1993). 10 мең 
берәмлекне эченә ала.

8. «Әдәбият белеме сүзлеге» (1990).
9. «Татар энциклопедиясе» (1997).

28. Сүзлекләрдән файдалану

Сүзлекләрне белешмә китаплар дибез. «Татар теленең аң-
лат малы сүзлеге» һәр гаиләдә өстәл китабы булырга тиеш. 
Анда сүзнең тулы мәгънәсенә аңлатма бирелә. Без аннан һәр 
сүз турында тулы мәгълүмат алабыз, телебезне баетабыз. 
Аңлат малы сүзлектә башта төп сүз язылган, аннары аның 
күптөрле мәгънәсе күрсәтелгән. Сүзләрнең омонимнары да 
бирелгән. Сүзне тиз генә эзләп табу өчен, алфавитны бик 
яхшы белергә кирәк.

Сүзлекләр санап бетергесез күп. Безнең тормышыбыз 
нин ди өлкәләрдән торса, һәрберсенең үз терминнары сүз лек -
ләре бар.

Орфографик сүзлекләрдә сүзнең мәгънәсе турында сөй-
ләнми, ә аның дөрес язылышы гына күрсәтелә.



150

Синонимнар сүзлегендә һәр ояда башта синонимнарга 
гому ми аңлатма бирелә, аннан соң һәр сүзгә карата мисаллар 
китерелә.

Фразеологик сүзлектә фразеологик берәмлекләргә аңлат ма 
бирелә, аларның килеп чыгышына кагылышлы мәгълүмат-
лар да китерелә.

Диалектологик сүзлекләрдә диалектларның (җирле сөй-
ләм) лексик байлыгы тупланып бирелә.

Әдәбият белеме сүзлеге әдәбиятта очрый торган төп тер-
мин нарны эченә ала.

Һәр сүзлектә аннан ничек файдалану юллары күрсәтелә.

294. Мәкальләрне һәм әйтемнәрне укыгыз. «Татар теленең аңлатмалы 
сүзлеге»ннән карап, калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең лексик 
мәгънәләрен табыгыз.

1. Яктылык күләгәсез булмый. 2. Яхшылык эшләсәң — дәш-
мә, бүтәннәр сөйләсеннәр. 3. Кешегә биргән бар нәрсәң синеке 
булып кала. 4. Агачны мин утырттым, күләгәдә син ятасың. 
5. Үз-үзеңне җиңә белсәң, иң көчле кеше буласың. 6. Макталуың 
белән мактанма. 7. Курку бар җирдә оят та була. 8. Намус 
бурыч ка бирелми. 9. Бөек кешеләр китмиләр, бары киләләр 
генә. 10. Кеше биргән бүләкне кешегә бүләк итмә. 11. Җәйләр 
көз  дән соң килми.

 Мәкальләрнең берсе буенча кечкенә хикәя уйлап языгыз.

295. «Татар теленең омонимнар сүзлеге»ннән (1997) [т] авазыннан баш-
ланган 5 омоним табып языгыз.

296. «Татар теленең фразеологик сүзлеге»ннән төрле темаларга кагы-
лышлы 7—8 фразеологик әйтелмә язып алыгыз. Аңлатмаларын күр-
сәтегез.

297. Татарча-русча һәм аңлатмалы сүзлекләрдән файдаланып, сүз ләр-
нең мәгънәләрен ачыклагыз. Сөйләмегездә сез бу сүзләрне еш кул ла на-
сызмы?

икътисад, тәнкыйть, җәмгыять, сәясәт, иҗтимагый, хокук, 
мәгълүмат
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298. «Татар теленең диалектологик сүзлеге»ннән (1993) сез яшәгән төбәк-
тә кулланыла торган диалекталь сүзләрне табыгыз. Шул сүзләрне кул-
ланып, берәр темага, үзара сөйләшү рәвешендә, язма эш башкарыгыз.

Белемегезне тикшерегез

1. Матур әдәбиятны сүз сәнгате дидек. Тагын рәсем сәнгате, 
кино сәнгате бар. Бу өч сәнгать кайсы яклары белән бер-берсенә 
охшаш? Кайсы яклары белән аерылып торалар? Герой-шагыйрь 
Муса Җәлил турында нинди әдәби әсәр, нинди картина һәм нин-
ди кинофильм бар?

2. Яңгыр яву күренешен сүз белән сурәтләп бирегез.

3. Тарак сүзен, уңнан укып, омоним ясагыз.
4. Ак алъяпкычлы Кәнифә апа безгә аш-суны мич каршы-

сындагы сәкегә әзерләде. (Р.  Мөхәммәдиев) Искергән сүз турын-
да нәрсә әйтә аласыз?

5.  Үзегез өйрәнә торган фәннәрдән терминнарга (шул фәндә 
генә кулланыла торган сүзләргә) мисаллар китерегез.
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6. Кешенең уңай сыйфатларын белдергән нинди күчерелмә 
мәгънәле сүзләр беләсез? Шул сыйфатларны сыйфатланмыш ла-
ры белән языгыз. Мәсәлән: саф күңелле, алтын куллы, ...

7. Татар телендә омоним сүзләрнең саны берничә йөзгә җитә. 
Алар ике, өч, дүрт һәм аннан да артык сүзләрдән торырга мөм-
кин. Шуларга мисаллар китерегез. Мәсәлән: чөй (чөйгә элү, күк-
кә чөю), ...

8. Халык авыз иҗаты әсәрләренең кайсы төрләрендә анто-
нимнар күп очрый? Мисаллар китерегез.

9. Татарча да, русча да бирелгән фразеологизмнарны укыгыз. 
Сүзгә-сүз туры килә торган парларны сайлап алып языгыз.

уртак тел табу найти общий язык
кеше кубызына бию плясать под чужую дудку
кызыл кар яугач когда на горе рак свиснет
баш вату  ломать голову
күз буяу  втирать очки
беткән баш беткән была не была
дүрт куллап обеими руками
сай йөзү мелко плавать

10. Үзегез яшәгән төбәктәге диалекталь сүзләрне әйтегез. Шул 
сүзләр белән диалектологик сүзлекчә төзегез.

11. Хәзерге заманда телебездә неологизмнар барлыкка ки ләме?
12. Сез нинди сүзлекләр беләсез?

Лексикология бүлеген кабатлау өчен күнегүләр

Л е к с и к  а н а л и з  я с а у  ү р н ә г е:
Әлли-бәлли итәр бу,
Мәдрәсәгә китәр бу,
Тырышып сабак укыгач,
Галим булып җитәр бу. (Г. Тукай)

Сабак сүзенә лексик анализ ясыйбыз:
1. Лексик мәгънәсе: белем бирүгә багышланган уку сәгате 

яки вакыты.
2. Күчерелмә мәгънәсе: бу хәлдән сабак (гыйбрәт) ал.
3. Омонимы: сабак (үлән сабагы).
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4. Синонимы: дәрес.
5. Антонимы юк.
6. Алынма сүз (гарәп теленнән алынган).
7. Гомумхалык сүзе.
8. Әдәби тел сүзе.
9. Архаизм да булып тора.

10. Фразеологик әйтелмә төзүдә катнаша: арт сабагын укыту.

299. Югарыдагы үрнәк буенча дус сүзенә лексик анализ ясагыз.

Дус боерса калма, дошман боерса барма. (Мәкаль)

300. Аерым сүзләргә нигезләнеп ясалган фразеологик берәмлекләрне 
укыгыз.

авыз (авыз ачып йөрү), аяк (аяк чалу), баш (баш вату), борын 
(борын чөю), йөрәк (йөрәк ялгау), колак (колак салу), кул (кул 
селтәү), күз (күз буяу), күңел (күңел кайту), сүз (сүз куерту), тел 
(тел ачылу)

 Бу сүзләр белән тагын нинди фразеологик әйтелмәләр бар? Шулар 
белән 10 җөмлә төзеп языгыз.

301. Бирелгән сүзләрне хәзерге вакытта кулланыла торган парлары белән 
үрнәктәгечә языгыз.

каһвә, канун, шигарь, даирә, спонсор, зыялы, гаилә, инсан, 
ватандар, ситуация, взятка, хәят, мәдхия, мәдәният, мәнфәгать, 
инша, сәркатип, шаһәдәтнамә, инкыйлаб, юллама, бомж, фирка, 
мөхәррир, шартнамә, сәнәгать, мантыйк

Ү р н ә к: каһвә — кофе, шигарь — лозунг, ...

Терәк сүзләр: закон, сфера, иганәче, интеллигент, кеше, 
семья, патриот, вазгыять, ришвәт, тормыш, дан, культура, 
инте рес, изложение, секретарь, таныклык, революция, путёвка, 
сук бай, партия, редактор, договор, промышленность, логика.

302. Түбәндәге фразеологик әйтелмәләргә синоним булырдай сүзләрне 
үрнәктәгечә языгыз.

агач атка атландыру, кылны кырыкка яручы, Сафура буран-
нары кубару, авызыннан ут чыгып тора, башы күккә тигән, 



154

авы зы колагына җиткән, чәче белән җир себерә, бот күтәреп ята, 
түшәмгә төкереп ята, терсәк тешләү, тамырын корыту, туксан 
тугызлы, кара тиргә бату, йомшак җәеп, катыга утырту, ияк 
биетү, балтасы суга төшкән, куян йөрәк, кот алыну, сай йөзә, 
кызыл кар яугач, диңгез тубыктан, поты бер тиен

Ү р н ә к: кот алыну — курку, ...

Терәк сүзләр: алдау, булдыклы, талашу, усал, сөенгән, 
елмай ган, тырыша, ялкау, иренчәк, үкенү, юк итү, акылсыз, 
тал чыгу, астыртын, ашау, аптыраган, куркак, курку, аз белә, 
була сы юк, ваемсыз, арзан.

303. Шигырьләрдәге рифмалар нинди күренешкә нигезләнгәннәр?

Исхакта чалгы —
Болында чаба,
Ә Мисбах бушка
Урамда чаба.
      (Ш. Галиев)

Авылыбызда бер Алсу бар,
Бит алмалары алсу.
         (Ә. Ерикәй)

 Шундый рифмалар кулланып, шигырь язып карагыз.

304. Беренче төркемдәге сүзләрнең синонимнарын икенчесеннән табып, 
үрнәктәгечә языгыз.

1) ситуация, кругозор, номер, замечание, средство, правле-
ние, сфера, период, политика, класс, экономика, ландыш, астра, 
геор гин, мастерской, ядкяр, боерык, блокнот, стена, авторитет, 
прогресс, факт, тополь, акация, хрусталь

2) дәлил, алгарыш, абруй, дивар, куен дәфтәре, фәрман, 
тупыл, хатирә, энҗе чәчәк, остаханә, икътисад, дәлия, сыйныф, 
сәясәт, чор, сәрви, өлкә, идарә, чара, искәрмә, сан, караш, каш-
карый, вазгыять, бәллүр

Ү р н ә к: ландыш — энҗе чәчәк, георгин — дәлия, астра — 
кашкарый, ...
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305. Текстны сәнгатьле итеп укыгыз.

Колшәриф

2005 нче елда борынгы Казанның 1000 еллык юбилее уңае 
белән Колшәриф мәчете ачылды. Колшәриф мәчете — безнең 
мил ли горурлыгыбыз. Ул — безнең тарихыбыз. Кремль эчендә 
ерак гасырларда ук Колшәриф мәчете булган. Бу мәчеттә мәш-
һүр шагыйребез Колшәриф дин башлыгы булып эшләгән. Ул 
Казанны бик яраткан һәм болай язган:

Гаҗәеп бер җай-рәхәттер —
Галәмдә бу шәһри Казан.
Имин, төзек бу каладан
Көч аладыр барча җиһан.

Колшәриф мәчете бинасы әллә кайлардан балкып күренеп 
тора. Ул гади бина гына түгел, ул гаҗәеп символларга ия. Бина-
ның а`ркалары күчмә тормышта яшәгән борынгы төрки ләр нең 
тирмәләрен хәтерләтә. Бина Татарстан халкының дус яшәвен, 
дәүләтнең яңарышын, Ватанны саклаучыларны искә алуны ча-
гылдыра.
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 1. Кремль, символ, а`рка, тирмә, төрки сүзләренең лексик мәгънәлә-
рен табыгыз.
2. Казан шәһәренә кайчан нигез салынган?
3. Колшәриф кем булган?
4. Колшәриф мәчете нинди символларга ия, ягъни нәрсәләрне ча-
гылдыра?

306. И.  И.  Левитанның «Яз. Су ташыган чак» картинасы буенча, тас-
вирлау рәвешендәге кечкенә хикәя языгыз. Хикәя гездә синонимнар, 
анто нимнар, фразеологик әйтелмәләр кул ланырга тырышыгыз.
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307. Текстны игътибар белән укыгыз. Шагыйрьнең язмышы турында 
фикер алышыгыз.

Язылмый калган әкият

1942 нче елның 15 нче феврале. Муса Җәлилнең кызына 
биш яшь. Әтисе аңа фронттан болай дип яза: «Мин синең өчен 
бик кызыклы әкият уйлап чыгардым. Алтын әтәч турында. 
Аның артыннан фашистлар куалар, әмма үзләре тозакка килеп 
эләгәләр...» Шул ук елның 24 нче мартында язылган хатында 
да Муса бу турыда искә төшерә: «Кадерле Чулпаным! Мин яңа 
гына сугыш сызыгыннан кайттым... Ә менә сиңа ышандырган 
әтәч турында язарга һич вакыт таба алмыйм. Мин аны язармын. 
Ул — сугыш һәм әтәч турында бик кызыклы хикәят...» Башка 
хатларыннан да күренгәнчә, Җәлил алтын әтәч турында нинди-
дер кызыклы әкият уйлап чыгарган, ләкин аны кәгазьгә язарга 
вакыт кына таба алмаган... Чулпан исә әтисе вәгъдә иткән 
әкиятне бик көткән, үзе дә алтын әтәч турында төрле кызыклы 
хәлләр уйлап чыгарган. Әмма Җәлилнең әкияте язылмый 
калган. («Мәгариф» журналыннан)

 Лексикология бүлеген өйрәнгәндә алган белемнәрегезгә таянып, бәл-
ки, аны сез язып карарсыз.

308. Шигырьне сәнгатьле итеп укыгыз.

Сыерчык җыры

Яз кунагы сыерчыкка
Кирәк түгел тәрҗемә.
Барсын да җәһәт аңларсың —
Башыңны күтәр генә.

Җиргә, күккә, агачларга
Бер генә аның җыры!..
Елгаларда җил кузгала,
Сына бозлар зынҗыры.

Агачлар агач телендә
Аңлый аның сайравын.
Җавап итеп ябалдашлар
Сузар яшел яфрагын.

Егылып китәрдәй булып
Очына да очына!
Нинди шатлыгы бар икән
Телләренең очында?



Җыр суза. Кайда, нәрсәләр —
Һәммәсен белеп тора.
Кара мәрҗәндәй күзләре
Елмаеп-көлеп тора.

Баскан да ул аягүрә
Әй сайрый, чүгеп-чүгеп...
Җырлап туймас шушы кошчык
Нәкъ туган телем кебек!

(Р. Низами)

 1. Шигырьдән күчерелмә мәгънәдәге сүзләрне табыгыз.
2. Җәһәт, зынҗыр, ябалдаш, мәрҗән сүзләренең лексик мәгънәләрен 
языгыз.
3. Шигырьне сурәтләп рәсем ясагыз.
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БӘЙЛӘНЕШЛЕ СӨЙЛӘМ ҮСТЕРҮ

Телдән һәм язмача бәйләнешле сөйләмебезне үстерү, камил-
ләштерү дәресләрендә без түбәндәгеләрне эшлибез:

1) текстны матур итеп укырга өйрәнәбез (бишенче сыйныфта 
без бер минутка якынча 100 сүз укырга тиеш);

— тексттагы сүзләрне тиз һәм дөрес (хәрефләрнең — укы лыш, 
сүзләрнең язылыш һәм әйтелеш үзенчәлекләрен истә тотып) 
укырга; җөмләләрне сөйләмнең төп структур берәмлекләренә 
(сүз ләрне — иҗекләргә; җөмләләрне — сүзтезмәләргә, мәгънәле 
кисәк ләргә — синтагмаларга) дөрес бүләргә;

— паузаларны дөрес ясап, сүзләрдәге басымны дөрес куеп, 
синтагмадагы логик басым төшкән сүзне дөрес билгеләп укырга;

— тексттагы сүзләрне һәм җөмләләрне интонацион яктан 
дөрес тавыш белән сәнгатьле итеп укып, тыңлаучыларга текст-
ның эчтәлеген дөрес аңларга ярдәм итәргә;

2) укытучыбызның һәм сыйныфташларыбызның текст эчтә-
легеннән чыгып биргән сорауларын игътибар белән тыңларга, 
җавапны эзлекле, төгәл һәм тулы итеп бирергә;

— үзебез һәм башкалар укыганны эзлекле итеп сөйләргә, диа-
логик һәм монологик сөйләм оештыру эшчәнлегенә;

3) язма сөйләмне оештыру серләренә өйрәнәбез.

Т е к с т н ы  у к ы р г а  ә з е р л ә н ә б е з:
1) әйтелеше белән язылышы туры килмәгән сүзләрне язып 

алабыз;
2) логик басым төшкән сүзләрнең астына сызабыз (алар, көч-

лерәк тавыш белән, сузыбрак әйтелә);
3) кагыйдәләрне искә төшереп, кайбер сүзләргә басым куя-

быз;
4) тыныш билгесе куелмаса да, пауза ясалырга тиешле урын-

нарны билгелибез (/ — кыскарак пауза, // — озынрак пауза);
5) җөмлә эчендә һәм җөмлә ахырына куелган тыныш бил-

геләрен карап чыгабыз (искә төшерәбез: өтер, нокталы өтер 
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куелган урында — кыскарак, нокта (.), ике нокта (:), сызык (—), 
сорау (?), өндәү (!), сорау һәм өндәү (?!) билгесе куелган урында 
озын пауза ясала);

6) тиңдәш һәм аерымланган кисәкләрнең ничек укылуын 
искә төшерәбез;

7) җөмлә ахырына куелган тыныш билгеләренә карап, хикәя, 
боерык, сорау, тойгылы җөмләләрнең ничек укылуын искә төше-
рәбез;

8) иң мөһимен онытмагыз: сүзләр ярдәмендә бирелгән мәгъ-
нәне дөрес аңлый һәм дөрес әйтә белегез (сүз ярдәмендә ярату, 
соклану, җылылык, горурлану, хөрмәт хисе дә; салкынлык, 
яратмау, ачулану һ. б. хисләр дә белдерелергә мөмкин);

9) алда саналганнарны истә тотып, текстны берничә кат эчтән 
һәм кычкырып укып чыгабыз;

10) текстларны мәктәптә укытучыгызга һәм сыйныф ташла-
рыгызга, өйдә әти-әниләрегезгә һәм туганнарыгызга сәнгатьле 
итеп укып күрсәтәсез.

309. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтә лекне 
сорауларга җавап бирү рәвешендә, мисаллар ярдә мендә аңлатыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: көйли`мен, йөри`мен, 
ка`й ларга, һә`рвакыт, бу`лмаса, һи`чнәрсә, телә`ми, бе`ркемгә, 
тү`гелмен;

ә) бу сүзләр шулай языла: тормыш, куанам, һәрвакыт, кыйм-
мәткә; менә болай укыла: [тормош], [къуwанам], [һәрwакъыт], 
[къиммәткә]

Тормышка карыйм да || сокланам,

Тормышка карыйм да | сокланам,
Шатлыктан | матур җыр көйлимен;
Бар бит дип куанам минем дә |
Үз илем, үз җирем, үз телем!
Кайларга барсам да, һәрвакыт |
Шулардан | нур алып йөримен.
Ни булыр иде, дим, булмаса |
Үз телем, үз илем, үз җирем?!
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Шушы өч кыйммәткә алмашка
Һичнәрсә теләми || күңелем.
Беркемгә бирәчәк түгелмен ||
Үз җирем, үз телем, үз илем!

          (Ш.  Җиһангирова)

 1. Без кайчан шатланабыз? Шатлык нәрсә ул?
2. Без кайчан кайгырабыз? Кайгы нәрсә ул?

310. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Сорауларга 
җавап бирү рәвешендә, эчтәлек буенча фикер алышыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: то`тмыйм, ә`йдә, пе`шмәгән, 
ә`гәр, ө`змим, у`ңмаган, та`гын, йө`гер, бу`лмаган;

ә) бу сүзләр шулай языла: табигать, тау, йөгереп, дәррәү; 
менә болай укыла: [табигъәт], [йөгөрөп], [таw], [дәррәw]

Табигать дусты

Тау астында яшел яр бар,
Яр астында таллык бар.
Ярга басып, бер сызгырсам,
Йөгереп килә || балыклар.
Мин аларны тотмыйм гына,
әйдә, йөзә бирсеннәр!
— Һи, пешмәгән балыкчы! — дип |
Үрти || аннан | күршеләр.
Тау буенда яшел урман,
Шунда кереп | мин | әгәр
Бер сызгырсам, дәррәү кубып |
Чабып чыга || гөмбәләр.
Мин аларны өзмим әле,
әйдә, үсә бирсеннәр!
— Һи, уңмаган гөмбәче! — дип, |
Тагын көлә || күршеләр.
Таудан төшеп | йөгер генә,
Җәйрәп яткан болын бар.
Бер сызгырсам, иңнәремә
Килеп куна || былбыллар.
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Мин аларны тотмыйм гына,
әйдә, очып йөрсеннәр!
— Их, булмаган сунарчы! — дип |
Көлә бирсен || кешеләр.
Юк || тотылган балыкларым,
Юк || атылган кошларым.
Янәшәмдә | үз иркендә |
Яши бирсен || дусларым!

           (К. Булатова)

 1. Табигать нәрсә ул?
2. Сез кемнәр? Табигатьне саклаучылармы? Табигатьне саклау өчен, 
нәрсәләр эшлисез?
3. Табигатькә зыян китерүче кешеләр үзебез үк түгелме?

311. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ө`р-яңа, ә`гәр, тоя`сың, 
бө`тен, табы`лмаган, табылы`рмы, кү`пме;

ә) бу сүзләр шулай языла: кояшы, тоя, сулавын, тоясың, 
кебек, болыт, өр-яңа, бөтен, дөнья, югалыр, ямансу, йолдыз, 
ерак, туа, коенып, сусап йөри, күпме; менә болай укыла: 
[къойашы], [тойа], [сулаwын], [тойасың], [кэбэк], [болот] 
[өрйаңа], [бөтөн], [дөнйа], [йугъалыр], [йамансу], [йолдос], 
[йыракъ], [туwа], [къойоноп], [сусабйөри], [күбмэ]

Җырлый-җырлый ата || көн дә | таңнар,
Өр-яңа җыр, көн дә | Кояшы.
Тоя белсәң әгәр,
бер сулавын |
илаһи җыр итеп | тоясың!
Яңа җырлар кебек йөзә || болыт.
Яңа җырлар кебек ага || су.
Өр-яңа җыр кебек || бөтен дөнья,
югалыр җыр кебек || ямансу!
Табылмаган җырдай | йолдыз ерак.
Табылмаган җырдай || күңелләр.
Табылмаган җыр күк туа || кеше.
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Югалган җыр кебек || үлемнәр.
Табылмаган җырлар табылырмы?
Табылганы — җирдә каласы.
Җырда коенып,
җырга сусап йөри ||
дөньяларның күпме баласы?!

             (К. Сибгатуллин)

 1. Нәрсә ул бәхет?
2. Нәрсә ул бәхетсезлек?

312. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ә`нә, а`п-ак, та`гын, ме`нә, 
акко`ш, ү`тмәгәндер, тәма`м;

ә) бу сүзләр шулай языла: Агыйделнең, төсле, өченчесе, 
җыелган, аккош, күренгәннең, самавыр, вакыт, оештылар, 
кат лаулар, яварга, күгелҗем-кара, болынны, урманга, без, 
күк рәк, аунадык, аяз, яңгыр; менә болай укыла: [агъидэл], 
[төслө], [өчөнчөсө], [җыйылгъан], [акъкъош], [күрэңгәннэң], 
[самаwыр], [wакъыт], [ойоштолар], [къатлаwлар], [йаwаргъа], 
[күгэлҗэмкъара], [болонно], [урмаңгъа], [бэс], [күкэрәк], 
[аwнадыкъ], [айас], [йаңгъыр]

Әнә Агыйделнең югары башыннан | йомшак мамык төсле | 
ап-ак бер болыт күтәрелде. Әнә тагын берсе, икенчесе, өченчесе. 
Менә | бер-бер артлы күтәрелә торган шул ак болытлар, ана лары 
янына җыелган аккош балалары кебек, тегенең, иң элек күрен-
гән нең, янына җыела, аңар кушыла башладылар.

Бер самавыр кайнап чыгарлык та вакыт үтмәгәндер, алар 
тәмам бергә оештылар да, калын катлаулар ясап, яварга охшаш-
лы | күгелҗем-кара төскә керделәр.

Аз гына җил исте, болытлар безгә таба кузгалдылар да, эссе-
дән көйгән киң болынны | талгын гына күләгәләре белән рәхәт-
ләндереп, бик аз гына сибәләп, кара урманга таба кит теләр.

Без, болыт күрү белән, ояларыбыздан чыккан идек, сибәли 
башлагач та, аның тамчыларына күкрәк ачып, үләндә аунадык, 
аны | мең рәхмәтләр белән | озатып калдык.
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Бер якта | кояш, икенче якта | болыт. Шулай | аяз яңгыр бул-
ды. (Г.  Ибраһимовтан)

 Яңгыр явар алдыннан, күк йөзен күзәткәнегез бармы? Бул са, шул 
турыда берегез матур итеп сөйләп күрсәтсен, икен чегез сөйләгән ке-
ше нең сөйләменә аңлатмалар биреп бәя куйсын.

313. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: була`мыни, ни`шләп, һа`ман, 
бера`з, бе`лми, яра`мый, ба`рысын, хә`зер, алайса`;

ә) бу сүзләр шулай языла: тынлыкта, дәү, кешеләребез, 
абыйлы-сеңелле, яшь, күк йөзе, шөгыленә, сораулар, икәү, 
Даут, бераз, җитез, җавапны, тиз, исемле, хатынлы, йоклап ал, 
Ризван, җилкуар, куып җитә; менә болай укыла: [тынныкъта], 
[дәw], [кэшэләрэбэс], [абыйлысэңэллэ], [йәш], [күгйөзө], 
[шөгъөлөнә], [сораwлар], [икәw], [даwыт], [бэрас], [җитэс], 
[җаwабны], [тис], [исэмнэ], [хатынны], [йогълабал], [ризwан] 
[җилкъуwар], [къуwыбҗитә]

Шушы | рәхәт тынлыкта, йокымсырап яткан басу юлын 
уятып, ике дәү кеше килә. Дәү кешеләребез — абыйлы-сеңелле 
Фәрит белән Фәридә. Абыйсына | инде | җиде яшь, ә | сеңлесенә | 
биштән дә артып китте.

Фәрит | чирәмгә утыруга, Фәридә | аның янына килеп | чү-
мәш те, башын | абыйсының алдына салды. Күк йөзе төс ле күзлә-
рен | чет-чет йомгалап, үзенең иң яраткан шөгыленә — сораулар 
бирергә кереште:

— Абый, дим, әти кешенең исеме | икәү буламыни?!
— Ник | алай дисең, сеңлем?
— Нишләп | безнең әни | әтине | Даут кына | дими? Һаман 

саен Хөрәсән ди?
Бераз | чамаласа да, «хөрәсән»нең ни икәнен | Фәрит үзе дә | 

анык белми иде. Тик | сеңлесе алдында дәрәҗәне төшерергә яра-
мый, һич тә | ярамый иде! Ул аны, барысын да беләм, юлны да | 
үзем беләм дип | ышандырып, сәяхәткә алып чыкты бит. Һәм | 
бала кешенең җитез акылы | җавапны тиз тапты.
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— Әти | егет чагында | Хөрәсән исемле булган, ә хатынлы 
булгач, кешегә | яңа исем дә | тагалар. Син | йоклап ал инде, 
сеңлем, үзем уятам.

— Хәзер | йоклыйм, ә | Ризван абый | ни исемле булган | элек, 
алайса?

— Ризван абый. Риза исемле.
— Һе. Ә | җилкуар | ни?
— Монысы | бик ансат бит инде, сеңлем! Җилне куар. Җил 

шикелле, җилне дә | куып җитә ала. Менә | кем ул җилкуар! 
(Р.  Фәизовтан)

 1. Ничек уйлыйсыз, абыйсы — сеңлесен, сеңлесе абыйсын яратамы?
2. Сезнеңчә, балалар ни өчен борчыла?
3. Сезнеңчә, тату яки яхшы гаилә нинди була?

314. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүздә басым шулай төшә: дия`рмен;
ә) бу сүзләр шулай языла: дөньяда, дия`рмен, кыйммәтле, 

күз, кадерле, хыянәт; менә болай укыла: [дөнйада], [дийәрмэн], 
[къиммәдлэ], [күс], [къәдэрлэ], [хыйәнәт]

«Дөньяда иң якты ни?» — дисәләр,
Көн, диярмен.
«Дөньяда иң гүзәл ни?» — дисәләр,
Моң, диярмен.
«Дөньяда иң йомшак ни?» — дисәләр,
Җылы сүз, диярмен.
«Дөньяда иң кыйммәтле ни?» — дисәләр,
Ике күз, диярмен.
«Дөньяда иң тугрылыклы кем?» — дисәләр,
Ана, диярмен.
«Дөньяда иң кадерле кем?» — дисәләр,
Бала, диярмен.
«Дөньяда иң куркыныч ни?» — дисәләр,
Хыянәт, диярмен.
                  (Р.  Арсланова)

 1. Сезнеңчә, автор текстта иң сүзен ни өчен шулай еш кабатлый икән?
2. Сез үзегез иң сүзен кайсы очракларда кулланасыз?
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315. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Фикер алы-
шыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ә`гәр, нә`рсә, һә`рвакыт, че`м-
кара, ни`чәдер, нә`рсәләр, ни`ләр, а`п-ак, ни`кадәр, бе`тмәс-төкә`н-
мәс, һа`ман, бү`ген, бө`тен, охшага`нмын, ба`рысы, бурычлы`мын, 
үзгә`рмәс;

ә) бу сүзләр шулай языла: җавабым, һәрвакыт, чем-кара, 
аяз, ачыграк, буе, әнкәйнең, бөртекләре, элек, күрүе, кичерүе, 
тоныклана, иртәнге, уянуын, меңләгән, яшәве, эрүен, никадәр, 
ялгыз калып, күкрәк, тирәнлегеннән, авазлары, үзәк өзгеч, 
зәңгәрсу-соры, яшәүгә, киерелеп ачылган, охшаганмын, шаулы, 
җитүе, өчен; менә болай укыла: [җаwабым], [һәрwакъыт], 
[чэмкъара], [айас], [ачыгъыракъ], [буйы], [әңкәйнэң], [бөртөгләрэ], 
[элэк], [күрүwэ], [кичэрүwэ], [тоногълана], [иртәңгэ], [уйануwын], 
[мэңнәгән], [йәшәwэ], [эрүwэн], [никъәдәр], [йалгъыскъалып], 
[күкэрәк], [тирәннэгэннән], [аwазлары], [үзәгөзгөч], [зәңгәр-
сусоро], [йәшәwгә], [кийэрэлэбачылгъан], [охшагъаммын], 
[шаwлы], [җитүwэ], [өчөн]

Апрель

Әгәр миннән: «Әниеңне нәрсә белән чагыштырыр идең?»— 
дип | сорасалар, җавабым | һәрвакыт | бер булыр:

— Апрель белән!
Мин, аның | җилкәсенә салынып төшкән | чәчләренә карасам, 

һәрвакыт | чалт аяз һәм | чем-кара апрель төннәрен | күз алдыма 
китерәм. Аяз төннәрдә | иң ерак йолдызлар да | ачыграк һәм | 
яктырак булып яна. Алар анда да — миллион еллар буе | безгә 
текәлеп торган чиксезлектә дә — тормыш һәм | дөнья барлыгын | 
хәбәр итә. Әнкәйнең чем-кара толымнарында ялтыраган | чал чәч 
бөртекләре дә | миңа аның | моннан ничәдер еллар элек | нәрсәләр 
күрүе, ниләр кичерүе турында сөйли.

Әниемнең | бераз тоныклана төшкән күзләре | апрель таң на рын 
хәтерләтә. Апрель таңнарында | җирдән | ап-ак пар күтәрелә. Ир-
тәнге пар | җир астында да тормышның уянуын, меңләгән та мыр -
ларның яшәве өчен | туң җирнең эрүен искә төшерә. Әни ем нең | 
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җиңелчә аксыл томан белән өртелгән зәңгәр күзләре | миңа | 
киләчәк тормышның никадәр матур буласын сөйли.

Әниемнең | ялгыз калып җырлаганын | ишеткәнем бар. Аның 
эчтән, күкрәк тирәнлегеннән | чыккан авазлары күңелгә бетмәс-
төкәнмәс рәхәтлек бирә торган апрель җилләре кебек | җылы да, 
үзәк өзгеч | сагышлы да.

Әнием кулларындагы тамырлар | апрель аендагы зәңгәрсу-
соры ботаклар кебек | бүртеп тора. Алар әле | һаман | яшәүгә һәм 
эшкә сусыйлар | бугай.

Әгәр мин бүген | бихисап яфракларга күмелгән, бөтен чәчәк-
ләре киерелеп ачылган һәм | һәр авазы белән | яз җырын җыр-
лый торган май аена охшаганмын икән, боларның барысы өчен 
дә | әнкәемә | бурычлымын. Табигатьнең | үзгәрмәс бер кануны 
бар: шаулы майның җитүе өчен, башта | апрель килергә тиеш. 
Шаулы майны безгә | апрель, бары тик | апрель генә | алып 
килә! (Г. Рәхим)

 1. Автор әнисен табигать белән чагыштыра. Сезнеңчә, ни өчен?
2. Табигатьтәге ел фасылларының алышынуы һәм кеше яшәешендәге 
буыннар алышыну эзлеклелеген автор ничек аңлаткан?

316. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Эчтәлекне, 
тулыландырып, үз сүзләрегез белән аңлатыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: то`польләр, а`п-ак;
ә) бу сүзләр шулай языла: табигать, сызгырынып йөргән, 

яше ренеп йоклый, йоклап ята, куышып, кунган, тынлык; менә 
болай укыла: [табигъәт], [сызгъырыныбйөргән], [йәшэрэнэб-
йогълой], [йогълабйата], [къуwышып], [къуңгъан] [тынныкъ]

Төн

Табигать тын.
Сызгырынып йөргән җилләр дә |
Яшеренеп | йоклап ята бугай |
әллә кайсы гына | җирләрдә.
Ябалак карлар | куышып туйганнар да,
тынычланып, җиргә төшкәннәр.
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Бәсләр кунган таллар,
топольләр дә |
Тынлык саклап| йоклап киткәннәр.
Төн.
Табигать тын.
Җирдә ята || үтә ап-ак кар.
             (Р. Арсланова)

 «Кышкы төн» дигән темага хикәя языгыз.

317. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ра`дио, тыңлы`йбыз, ни`чек, 
тыны`чмы, ба`рмы, ә`нә, тели`без, зарла`нмый, эшли`без, эзлә`ми, 
бе`ркем, яши`без, һә`ркемнең;

ә) бу сүзләр шулай языла: көнне, тыңлыйбыз, иминлек, со-
рау га, җавапны, телибез, без, зарланмый, эшлибез, беркем, 
шат  лык ул, сөенеп; менә болай укыла: [көннө], [тыңныйбыс], 
[иминнэк], [сораwга], [җаwабны], [тэлибэс], [бэс], [зарламмый], 
[эшлибэс], [бэркэм], [шадлыгул], [сөйөнөп]

Күңелдә бер теләк

Һәр көнне без, | иртән торуга,
Ничек соң, дөньялар тынычмы,
Радио тыңлыйбыз || иң элек:
Бармы соң илләрдә || иминлек?
Әнә шул сорауга җавапны |
Телибез торырга || гел белеп:
Без тыныч, без көчле, без көләч —
Илебездә булганда || иминлек.
Зарланмый эшлибез | эшләрне,
Эзләми беркем дә || җиңеллек:
Иң авыр эшләр дә — шатлык ул,
Илеңдә булганда || иминлек.
Яшибез || гел шулай, кояшлы
Һәм | тыныч көннәргә сөенеп.
Һәркемнең күңелендә | бер теләк:
Иминлек, иминлек, иминлек!
              (Ф.  Яруллин)
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 1. Тынычлык, иминлек сүзләренең мәгънәләрен аңлатыгыз.
2. Кеше үз илендә, башка илләрдә тынычлык булуны тели. Сезнеңчә, 
ни өчен?

318. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүздә басым шулай төшә: чөнки`;
ә) бу сүзләр шулай языла: дөньяның, йөзенә, бик зур, нәкъ 

уртасында, өем, сөюем; менә болай укыла: [дөнйаның], [йөзөнә], 
[бигъзур], [нәгъуртасында], [өйөм], [сөйүwэм]

Күтәрелеп | карадым да |
мин | дөньяның йөзенә,
кызык кына бер нәтиҗә |
ясап куйдым || үземә:
дөньяның йөзе | бик зур икән,
анда | Ай бар, Кояш бар;
уртасында | минем Җирем —
тулган алма, зур бер шар.
Шул шарның | нәкъ уртасында |
туган илем бар || минем,
шул илнең | нәкъ уртасында |
туган өем бар || минем.
Зур дөньяның йөзен | шушы |
нәни өйдән күзәтәм.
дөнья матурлыгын | сезгә —
кешеләргә күрсәтәм.
Дөньяга булган сөюем |
шушы | нәни җыр булыр,
дөньяның кыл уртасында
язылды | чөнки | бу җыр.

            (Г.  Рәхим)

 1. Бабагыз һәм әбиегез, әтиегез һәм әниегез, үзегез туган йорт, туган-
нарыгыз, дусларыгыз, үзегез укыган мәктәп, үзегез яшәгән авыл яки 
шәһәр турында сөйләгез.
2. Сезнеңчә, Ватан нәрсәдән башлана?
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319. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. 

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: китә`ләр, кадала`лар, 
ү`тми;

ә) бу сүзләр шулай языла: төнге, ныграк, башлауга, 
соңгы, өеменең, йомшый, гөрләвекләр, бала-чага, Нократ, 
җыелды, киеренкелек, буып, чебен-чери, озынборыннар, 
очып йөри, мәхлукларның, каршылаучы, шомыртлар, бөтен, 
таучык, тереклегең; менә болай укыла: [төңгө], [ныгъыракъ], 
[башлаwгъа], [соңгъо], [өйөмөнэң], [йомошой] [гөрләwэгләр], 
[балачагъа], [нокъорат], [җыйылды], [кийэрэңкэлэк], [буwып], 
[чэбэнчэрки], [озомбороннар], [очобйөри], [мәхлүгъларның], 
[къаршылаwчы],[шомордлар], [бөтөн], [таwчыкъ], [тэрэглэгэң]

Апрель ае. Өй кыегындагы | төнге салкын элгән бозлар | кояш 
ныграк җылыта башлауга | ычкынып китәләр дә | җирдәге соңгы 
кар өеменең | йөрәгенә кадалалар.

Басу, кырлардагы биниһая ак кар толыбы | юкара, йомшый, 
изелә, сытыла башлады. 

Беренче гөрләвекләр күренде һәм, озак та үтми, ташу атнасы 
башланды.

Яшьләр, бала-чага, боз агышын карарга дип, Нократ ярына 
җыелды. 

Кешеләрне йөдәткән кышкы киеренкелек, муенны буып тор-
ган тар яканың сәдәбе өзелгәндәй, шырт итте дә | бәндәләр янын-
нан | читкә шылды.

Менә | тышта чебен-черки , озынборыннар очып йөри баш-
лады. Шул мәхлукларның | яз аенда иң беренче күренүләре дә | 
ни шатлык, ни манзара, ни тантана! Язны иң беренче чәчәкләр 
белән каршылаучы шомыртлар | бөтен аклыгы белән | шартлыйм | 
дип | тора. Һәр шомырт агачы — ак таучык! Илаһым, тереклегең 
тере! Язлар бу, язлар! (Р.  Сибат)

 1. Кайсы яз хәтерегездә ничек калды? Шул турыда сөйләгез.
2. Сез яз көне ниләр эшлисез? 

320. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. 

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: нә`рсә, җи`тмәгәндер, я`нә, 
елаша`лар, ү`зара, капла`у, әллә` нәрсә, шу`ндый;



171

ә) бу сүзләр шулай языла: җитмәгәндер, табигатькә, тәр-
типләрен, янә, шаулап, яратмыйча, яфракларның, яшел, төсен, 
каплау, артык нәрсәләр, куа, сайрау, угры, саескан гына, көзне; 
менә болай укыла: [җидмәгәндэр], [табигъәткә], [тәртибләрэн], 
[йәнә], [шаwлап], [йарадмыйча] [йафырагъларның], [йәшэл], 
[төсөн], [къаблаw], [артыгънәрсәләр], [къуwа], [сайраw], 
[угъыры], [сайыскъаңгъына], [көзнө]

Көз патша
Ә көннәргә | нәрсә җитмәгәндер —
Җәйне | тәхетеннән куганнар.
Юмарт фасыл диеп, Табигатькә |
патша итеп, Көзне куйганнар.
Җәйнең тәртипләрен | яратмыйча |
үзгәртә Көз | бөтен дөньяны.
Янә аның карашлары | бүтән,
янә яңа аның | иманы.
— Җәй буена шаулап торган дөнья |
моңайсын! — дип | карар чыгара.
Көчен җуйган таллар | пышылдашып | 
елашалар гына | үзара.
Яфракларның яшел төсен алып,
сары, көрән төскә буята; 
җәй кояшын | тизрәк каплау өчен,
соры болытларын уята;
чәчәк, гөлне | артык нәрсәләр дип |
алдырттыра || патшалыгыннан;
күңелләргә сагыш тутыра ул,
бушаттырып җәйге ялкыннан.
Торналарны | туган илдән куа,
бар кошларга | сайрау тыела;
авыл белән урман арасында
оча || угры саескан гына. 
Аһ, көннәргә | нәрсә җитмәгәндер,
әллә нәрсә эшләп куйганнар:
шундый җәйне, шундый гүзәл җәйне |
дөнья тәхетеннән | куганнар —
Көзне | патша итеп | куйганнар!
                 (Г. Рәхим)
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321. ☺ Текстны укырга әзерләнегез. Көлдергечләрне чагыштырып, сән-
гать ле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: хә`зер, ты`ңла, нә`рсә, эш-
ли` сең, кү`рмисеңмени, кү`пме, то`тмадым, алайса`, ка`ян, белә` сең, 
ке`рми, бе`рвакыт, ба`рмы, чө`нки, сы`ймый;

ә) бу сүзләр шулай языла: Гадел, мәзәкләр, тыңла, балык 
тотып, җавап, җавап биргән, күпме, тоттың, тотмадым, гаҗәп-
ләнгән, малае, күп, күп итеп, төлкеләрне, төшенә, бервакыт, 
чөн ки; менә болай укыла: [гъәдэл], [мәзәгләр], [тыңна], 
[балыкътотоп], [җаwап], [җаwаббиргән] [күбмэ], [тоттоң], 
[тодмадым], [гъәҗәбләңгән], [малайы], [күп], [күбитэп], 
[төлкөләрнэ], [төшөнә], [бэрwакъыт], [чөңки]

* * *
Гадел, хәзер | мин сиңа |мәзәкләр сөйлим. Тыңла.
Синең кебек бер малай | елга буенда | балык тотып утыра икән. 

Икенче малай | килгән дә | моннан: «Нәрсә эшлисең?» — дип| 
сораган. «Күрмисеңмени, кызылканатлар тотам?!» — дип | җавап 
биргән | балыкчы малай. «Күпме тоттың соң?» — дип | сораган| 
дусты. «Әлегә | берне дә тотмадым әле», — дигән | балыкчы ма-
лай. «Алайса, кызылканат икәнен | каян беләсең?!» — дип | га-
җәп ләнгән | аның дус малае. (Г. Гыйльман)

— Нәрсә эшлисең?
— Күрмисеңмени, кызылканатлар тотам?!
— Күпме тоттың соң?
— Әлегә берне дә тотмадым әле.
— Алайса, кызылканат икәнен каян беләсең?!

* * *
Бер малай | күп итеп | төш күрә икән. Куяннарны, төлке-

ләрне, бүре ләрне күрә, ди, ә | менә | фил керми икән | төшенә. 
Бер ва кыт | бу малайдан: «Төшеңә | фил кергәне бармы?» — дип | 
сора ганнар. Малай | шундук: «Юк, кергәне юк, чөнки | фил төш-
кә сыймый», — дип | җавап биргән. (Г. Гыйльман)

— Төшеңә фил кергәне бармы?
— Юк, кергәне юк, чөнки фил төшкә сыймый.
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 1. Текстларда кемнәр сөйләшә, сөйләшүнең эчтәлеге турында кем 
сөйли?
2. Ике укучы бер-берсенә сораулар бирсен, өченчесе аларның ни ту-
рында сөйләшкәнен башкаларга җиткерсен.

Кара-каршы сөйләшү — кемнәрдер сөйләшкәнне кемнең-
дер сүзен-сүзгә башкаларга сөйләве.

322. Рольләргә бүлеп укыгыз (әти, авыл агае — әңгәмәдә катна шучы 
затлар, малай — алар сөйләшкәнне тыңлап торган һәм безгә сөйлә гән 
кеше). Соңын нан малай сөйләгәннәрне, малай булып, сыйныф таш ла ры-
гызга үзегез ишеткән кебек сөйләгез. Сорауларга җавап бирегез.

Кыш җитсә, авыл агайлары, үзләре иләгән тиреләрен күтә-
реп, әти янына киләләр. Әти җиделе лампа яктысында төне буе 
тун тегә.

Авыл агайлары, хәйләкәр елмаеп, алып кергән тиреләрен 
җәеп салалар.

— Карале, Миннетдин абзый, тунның рәте китте бит. Миңа 
берәр тун әмәлләп бирә алмассыңмы дигәнием.

— Ник әмәлләмәскә?! Аллага шөкер, кул үзебезнеке!
— Ә тун янына берәр бүрек дисәм, ни әйтерсең?
— Ни әйтим: синнән — әйтү, миннән — үтәү! Бүрекле дә итәр-

без үзеңне. Авылның шундый хөрмәтле кешесен бүрексез йөр  теп 
булмас бит инде!

— Ә тун белән бүрек янына берәр пар бияләй дисәм?
— Әйтәсең икән, бияләен дә тегәрбез!
— Алайса, Миннетдин абзый, шулай сөйләштек: миңа шушы 

тиреләрдән тун белән бүрек өстенә бер пар бияләй тегеп бирәсең 
инде, яме.

— Ярар, тегәрбез, — ди әти, — тик сиңа тагын ике бәрәнеңне 
суярга туры килер.

— Ничек ике бәрәнемне?! Без бит шушы тиреләрдән дип сөй-
ләштек!

— Юк, без шушы тиреләрдән димәдек. Әгәр инде шушы тире-
ләрдән бүрек, тун, бияләй тек дисең икән, алар инде биш яшьлек 
малаеңа булыр.

Алар икәүләшеп көлеп алалар.
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Аннары теге агай:
— Алайса, Миннетдин абзый, болай гына итик: бер бүрек, бер 

тун, бер пар бияләй тек син болардан. Булган-булган, малайның 
өсте бөтәйсен, ә минем тунны ямаштырып җибәрсәң, тагын өч 
ел чыдаячак әле! Дөресен генә әйткәндә, яңа тунны бик киясе дә 
килми. Яңа тун киеп, колхоз тиресен түгеп йөрү килешмәс иде!

Олыларның шулай, юк-бар нәрсәдән кызык табып, көле шеп 
утырулары, бер караганда, гаҗәп тоела иде. Хәзер уйлап ка-
рыйм да алар үзләренең мәзәкләре белән борчулы уйларын ерак-
ка куарга тырышканнардыр дигән нәтиҗәгә киләм. (Ф.  Ярул-
линнан)

 1. Сезнеңчә, ничек: малай әтисенең авыл агайлары белән сөйләшкә-
нен игътибар белән тыңлаганмы? Дәлилләгез. Дәлилләгәндә, кереш 
сүз ләрдән дә файдаланыгыз.
2. Соңгы абзацны тагын бер кат укыгыз да малай ясаган нәтиҗәне үз 
сүзләрегез белән аңлатыгыз.

323. Үзегез белән булган, үзегез ишеткән кызыклы хәлләр турында сөй-
ләгез.

324. Текстны укырга әзерләнегез. Cәнгатьле итеп укыгыз. Cорауларга 
нигезләнеп, эчтәлекне сөйләгез.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: мо`ндый, ка`йсы, ә`йтмәде, 
җи`тмәде, ба`ры, үзе`нчә, ә`йдәгез, үлә`рсез;

ә) бу сүзләр шулай языла: шәпләп, суярга, мондый, җые-
лып, урманга, качыйк, калыйк, котылырга, корышкан, йол дыз  -
лар, чекрәеп, тавыш, үрдәкләр, бик җитез, җитез итеп, очты -
лар, җылы якка, әйдәгез, калсагыз, туңып үләрсез, тың лады -
лар, теләкне, очып, очып баручы, иярделәр; менә бо лай укыла: 
[шәбләп], [суйаргъа], [мондой], [җыйылып], [урмаңгъа], 
[къачикъ], [къаликъ], [къотолоргъа], [къорошкъан], [йолдозлар], 
[чэкэрәйэп], [таwыш], [үрдәгләр], [бигҗитэс], [җитэзитэп], 
[очтолар], [җылыйакъкъа], [әйдәгэс], [къалсагъыс], [туңы бүләр-
сэс], [тыңнадылар], [тэләгнэ], [очоп], [очоббаручы], [ийәрдэләр]

Уңыш бәйрәмендә | бик шәпләп | сыйланырга, үрдәкләр суяр-
га, шулпалы бәлешләр салырга | уйлаганнар иде.

Мондый усал ниятне | үрдәкләр ишеттеләр, җыелып | киңәш 
иттеләр, котылу юлын эшләргә керештеләр.
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Кайсы әйтә: «Урманга качыйк!» — ди, кайсы: «Болында ку-
нар га калыйк!» — ди. «Очыйк!» — дип, берсе дә әйтмәде, шуңа 
төшенергә | башлары җитмәде.

Бары да | үзенчә | тырышкан була. Котылырга | план корыш-
кан була.

Йолдызлар | чекрәеп | карап торганда, күл өсте | Ай нуры 
белән тулганда, үрдәкләр | шулай | уйга чумганда, күктән, бик 
җитез итеп, канат җилпегән тавыш | ишетелде. Кыр үрдәкләре 
очтылар: «Җылы якка әйдәгез, монда калсагыз, туңып үләр-
сез!» — дип | кычкырып уздылар.

Муеннарын сузып, башларын кыңгыр салып, күлдәге үрдәк-
ләр | бу тавышны | тыңладылар.

Бу тавыш күңелләрен уятты. «Безгә дә | очарга кирәк!» ди гән 
| теләкне кузгатты. Канатларын җилпеп, күлдән күтәрел де ләр, 
очып баручы кыр үрдәкләренә иярделәр. (А.  Алиштан)

 1. Бу әкиятне укыганыгыз бармы? Булса, иптәшләрегезгә дә сөй-
ләгез.
2. Әкият эчтәлеге буенча фикер алышыгыз.
3. Эчтәлеге белән охшаш хикәя төзегез.

325. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: бу`лмасак, очраша`быз, 
хә`зер, ка`йсы, һә`рберебез;

ә) бу сүзләр шулай языла: туып, туып үстек, суын, җан га, 
дәва, гыйлем, яуласак, авылдашлар, һавалары, төреп, кар дәш-
лек не, үз-үзенә, һәрберебез, тәкъдиребез, булганга, саклыйк, 
сук мактан, җанга; менә бо лай укыла: [туwып], [туwыбүстэк], 
[суwын], [җаңгъа], [дәwа], [гъилэм] [йаwласакъ], [аwылдашлар], 
[һаwалары], [төрөп], [къәрдәшлэгнэ], [үзүзэнә], [һәрбэрэбэс], 
[тәгъдирэбэс], [булгъаңгъа], [сакъликъ], [сугъмакътан], [җаңгъа]

Кардәшлекне саклыйк йөрәктә!

Бер анадан туган булмасак та,
Бер туфракта туып | үстек || без.
Туган авыл күкрәгеннән типкән
Чишмәләрнең суын эчтек || без.
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Очрашабыз || хәзер | сирәк кенә,
Эчәр сулар | читтә булганга.
Авыл хәбәрләре җанга дәва,
Сагынулардан | күңел тулганда.
Бер сукмактан | тәпи атлап киттек,
Бер мәктәптә | гыйлем алдык || без.
Кайсы гына үрне яуласак та,
Авылдашлар булып | калдык || без.
Очрашабыз | хәзер | сирәк кенә,
Җыяр ризык | читтә бул ганга.
Авылым һавалары җанга дәва,
Сагынулардан | күңел тул ганда.
Туган нигез җылысына төреп,
Кардәшлекне саклыйк || йөрәктә!
Үз-үзенә кайта || һәрберебез |
Туган якта, туган төбәктә.
Очрашабыз | хәзер | сирәк кенә,
Тәкъдиребез | читтә бул ганга.
Авылым кешеләре җанга дәва,
Сагынулардан | күңел тулганда.

               (С.  Әхмәтҗанова)

326. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: бе`раздан, та`гын, ба`рмы, 
ка`ра, моңа`рчы, ише`тми, үкене`рсең, ме`нә, өнди`ләр, чө`нки, мә`ңге, 
шу`ндый;

ә) бу сүзләр шулай языла: бераздан, борылды, синең, тавы-
шын, тыңлаганың, тыңлап, аңлый, ишетми, йөрүең, очкын, көе, 
табигать, еллык, озын, тормышының, бизәкле, көеннән, тыел-
гысыз, яшәү, рәхәтләнеп, исүе, агуы, табигый, ыңгырашуы, 
көчле, чөнки, бигрәк; менә болай укыла: [бэраздан], [боролдо], 
[синэң], [таwышын], [тыңнагъаның], [тыңнап], [аңный], [ишэдми], 
[йөрүwэң], [очкъон], [көйө], [табигъәт], [йыллыкъ], [озон], 
[тормошоңның], [бизәглэ], [көйөннән], [тыйылгъысыс], [йәшәw], 
[рәхәдләнэп], [исүwэ], [агъуwы], [табигъи], [ыңгырашуwы], 
[көчлө], [чөңки], [бигэрәк]
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Бераздан ул тагын миңа таба борылды.
— Синең чишмә тавышын тыңлаганың бармы? — диде. — 

Сал кын чишмә тавышын, җәй көне? Тыңлап кара әле бер?! 
Аңлый алсаң, чишмә җырын моңарчы үз колагың белән ишетми 
йөрүеңә үкенерсең. Йөрәгеңдә очкын булса, ул синдә дәрт ялкы-
ны кабызыр.

Менә бу урман көе дә шулай. Аңа чал табигать үзенең мил-
лион-миллион еллык озын тормышының бизәкле юлларын үргән. 
Аның көеннән тыелгысыз яшәү дәрте дә, моң да, рәхәтләнеп 
көлү тавышы да ишетелә. Ул җилнең исүе, суның агуы шикелле 
үк табигый.

Элеккеге халык көйләрендә дә күз яше күренә, ятим балалар, 
бичара аналар ыңгырашуы ишетелә. Шулай да алар көчле 
булырга, яшәргә өндиләр, чөнки аларны мәңге яши торган 
халык үзе тудырган бит! Бигрәк тә озын көйләр шундый: «Кара 
урман», «Зөлхиҗҗә». (Г. Бәшировтан)

327. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Биремне 
үтәгез.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ни`дер, ка`расана, бө`те-
несен, ка`ян, белә`сең, бә`лкем, торга`ндыр, тү`гелдер, лә`кин, мең-
нә`рчә, яратты`мы, аңлага`нча, хә`зергә, җитке`рмәгән, ка`йсыдыр, 
мәсәлә`н, бе`лмичә, ти`ми, ме`нә, итте`рми;

ә) бу сүзләр шулай языла: Муйнакның, кабынып алды, 
елмая, кадәр, ерылган, көлемсерәү, бизәкләре, тамак астын, 
тотын дым, аякларын, бөтенесен, аңлый, адәм, беләсең, гадәт, 
токы мының, көчлерәк, этләрдә, тойгысы, бик якын, бик гадел, 
кайберәүләр, аңлаганча, җанлы, мәхлук, җәнлектә, белеп, белеп 
җиткермәгән, хәтта, тойгысы, җиңелүен, гыйбрәтле, түбәләү, юк 
икән, юньле; менә болай укыла: [муйнагъның], [къабыныбалды], 
[йылмайа], [къәдәр], [йырылгъан], [көлөмсөрәw], [бизәгләрэ], 
[тамагъастын], [тотондом], [айагъларын], [бөтөнөсөн], [аңный], 
[әдәм], [бэләсэң], [гъәдәт], [токъомоның], [көчлөрәк],[эдләрдә], 
[тойгосо], [бигйакъын], [биггъәдэл], [къайбэрәwләр], [аңнагъанча], 
[җанны], [мәхлүкъ], [җәннэктә], [бэлэп], [бэлэбҗиткэрмәгән], 
[хәттә], [тойгъосо], [җиңэлүwэн], [гъибэрәдлэ], [түбәләw], 
[йугъикән], [йүннэ]
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Үз исемен ишетүгә, Муйнакның күзләрендә нидер кабынып 
алды. Бу хәлгә хәйран калып, Кәримә:

— Карасана, елмая бит, елмая! — диде.
Муйнакның саргылт күзләрендә, ахырына кадәр ерылган ирен 

кырыйларында, чыннан да, көлемсерәү бизәкләре уйный иде.
Мин, аны үз яныма дәшеп, башын сыйпадым, тамак астын 

кашырга тотындым. Ул, күзләрен йомган, аякларын күтәргән 
хәлдә, балалар кебек иркәләнү рәхәтенә талды.

Кәримә, башын чайкап:
— Бөтенесен аңлый, Муйнак, тик теле генә юк! — диде.
— Адәм акыллары бар анда! Каян беләсең, бәлкем, яхшы 

гадәтләр аңа кешедән йога торгандыр?!
— Ихтимал, ансы да юк түгелдер, ләкин эт токымының үзен-

дә генә була торган сәләтләре дә җитәрлек. Әйтик, эт исне кешегә 
караганда меңнәрчә тапкыр көчлерәк сизә икән!

— Этләрдә иптәшлек, дуслык тойгысы да бик көчле. Үз нәсе-
лен генә түгел, эт кешене дә бик якын итә. Ул сине ярат тымы, 
синең өчен җанын фида кылырга да әзер тора! Шуның өстенә эт 
халкы бик гадел дә.

— Эт, кайберәүләр аңлаганча, теләсә кем арт ягына тибеп 
китәргә ярый торган карусыз, әрсез алабай, иң түбән җанлы 
бетәш кән бер мәхлук түгел. Эт эт кенә түгел: ул җәнлектә без 
хәзергә белеп җиткермәгән кайсыдыр серләр бар, үзенә күрә анда 
хәтта горурлык тойгысы да юк түгел! Мәсәлән, ике эт үләрен 
белмичә сугышканда, шуларның берсе, җиңелүен бел дереп, чал-
кан ятса, җиңүче эт аңа тими. Бүреләр дә шулай.

— Менә монысы бик гыйбрәтле! Алайса, этләрдә, кешеләрдәге 
шикелле, егылганны түбәләү гадәте юк икән!

— Шулай ук юньле эт үзен мыскыл да иттерми! Юк! (Г.  Бә-
шировтан)

 Тексттан әйтелеше белән язылышы туры килмәгән 30 сүзне язып 
алыгыз.

Ү р н ә к:
а) калын әйтелешле сүзләр: елмая, ...
ә) нечкә әйтелешле сүзләр: исемен, ...
б) сингармонизм законына буйсынмаган сүзләр: хәйран, ...
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328. Текстны укырга әзерләнегез. Сәнгатьле итеп укыгыз. Биремне 
үтәгез.

а) бу сүзләрдә басым шулай төшә: ка`йсы, ка`йтмасмы, үбе-
шә`ләр, елаша`лар, ке`мнедер, күрә`сең, та`гын, ме`нә, ка`йт ма дымы, 
ке`мне, көтә`сез, бердә`нберем, ни`шләрмен, ела`магыз, ела`ма сын, 
ба`ры, ыша`нмый, бү`ген, хә`зер, ни`шлисез, киле`рмен, бә`лки, 
кү`пме;

ә) бу сүзләр шулай языла: соңгы, диярлек, вокзалга, ба-
рып йөри, хәтсез, кайтмасмы, кемнедер, икәүдән-икәү, авыр, 
улы гыз, бердәнберем, туктаусыз, исән булса, еламагыз, юга-
луы, ышанмый, күп була, әнкәсен, шатландырыр, күпме, ял-
гыз; менә болай укыла: [соңгъо], [дийәрлэк], [vогзалгъа], 
[барыбйөри], [хәтсэс], [къайдмасмы] [кэмнэдэр], [икәwдәникәw], 
[аwыр], [улыгъыс], [бэрдәмбэрэм], [тукътаwсыс], [исәмбулса], 
[йыламагъыс], [йугъалуwы], [ышаммый], [күббула], [әңкәсэн], 
[шадландырыр], [күбмэ], [йалгъыс]

Көтәм әле

Сугыштан соңгы елларда мин һәр көнне диярлек вокзалга 
барып йөри идем. Вокзалда туганнарын, дусларын каршыларга 
төшүчеләр хәтсез күп. Перрон бәйрәм көнендәге мәйдан кебек 
гөр килә. Һәр кеше үз баласын, я хатыны — ирен, я сөйгән яры 
егетен ашкынып көтә иде. Мин дә, дусларымның кайсы да булса 
кайтмасмы дип, перронга чыгып тора идем.

Эшелоннар килә. Кайткан солдатлар туганнары белән, дус-
лары белән күрешәләр, кочаклашып үбешәләр, елашалар. Тик 
минем дусларым гына кайтмый иде әле.

Кичкә таба перрон бушап кала. Шул вакытта мин бер карт 
кына хатынны күрә торган идем. Ул да, мескенем, кемнедер 
кар  шыларга килә иде, күрәсең.

Шулай беркөнне без буш перронда тагын икәүдән-икәү генә 
калдык. Менә ул хатын миңа якын ук килде дә:

— Кайтмадымы?! — дип сорады.
— Юк, кайтмады шул! — дидем.
— Кемне көтәсез?
— Дусларымны.
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Хатын яшь тулы күзләре белән миңа карады да:
— Мин дә улымны көтәм, ә ул бик сагындырып кына кай-

тырга уйлый, ахрысы, — диде, авыр сулап.
— Улыгыз?!
— Әйе, улым! Бердәнберем! Кайтмаса, инде нишләрмен?! — 

дип, ана йөзе буйлап туктаусыз аккан яшьләрен учы белән сөр-
теп алды.

— Исән булса кайтыр, анакаем, еламагыз.
Ана ничек еламасын?! Аның улы сугышның беренче көннә-

рендә үк фронтка киткән. Бары бер генә хаты килеп калган. Өч 
айдан соң аның «хәбәрсез югалуы» турында военкоматтан язу 
китергәннәр.

— Шулай икән! — дип, башымны селкеп куйдым мин.
— Хәбәрсез  югалды  дисәләр  дә,  йөрәгем  ышанмый,— диде 

хатын,— менә бүген я иртәгә кайтып төшәр шикелле!
— Хәзер нишлисез соң инде?
— Көтәм әле, көтәм. Иртәгә килермен. Эшелоннар күп була. 

Бәлки, минем улым да, кайтып, әнкәсен шатландырыр әле!
Мин өйгә кайтып барам. Башымда уйлар кайный. Күпме 

алар — ялгыз калган аналар, ятим калган балалар?! (Н.  Дәү-
лидән)

 Сугыштан кайтмый калган солдатларга хат языгыз.

Контроль диктант өчен текстлар

Таң

Әби карашын күкләргә ашып торучы Чия тавына юнәлтте.
Кояш, кызыл түбәтәен кыңгыр салып, көн саен шуннан чыга. 

Кояшның алтын бишеге шул тау итәгенә асылгандыр кебек 
тоела.

Кояш алтын бишегендә яткан килеш уянып күзен ачуга, җи-
һанга алтын нур иңә. Таң беленә, таң ата.

Таң, таң, таң! Исеме үк чыңлап, моң таратып, җырлап тора. 
Ул арада, алтын бишегенең зәңгәр пәрдәсен куллары белән ара-
лап, Кояш киерелә-киерелә күтәрелә, елмаеп җибәрә.
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Җиһанның төнгелеккә сүрелгән, йокыга чумган тормыш ел-
га сы кабат ташый башлый.

Агачларда, дөньяларын онытып, кошлар сайрый. Алар, тал-
пына-талпына, ярсый-ярсый, бу дөньяга булган мәхәббәт аваз-
ларын чыгара.

Әби гомере буе таңга, Кояшка, Җиргә табынды — аның өчен 
иң илаһи нәрсәләр шулар булды. (Ф.  Садриевтан) (104 сүз)

Печән өсте

Иртәгесен көн искитәрлек иде: якты, җылы, тын, аз гына 
бөркү, уйнак җил биткә йомшак кына орынып китә. Җирдә 
төнлә аккан гөрләвекләрдән комлы эзләр калган.

Аяк асты шактый дымлы булса да пычрак түгел. Агачлар, 
үләннәр, бакча рәшәткәләре, өйләр — бар да тузаннан тәмам чис-
тарынган, яшәреп, бәйрәм иртәсендәге кызлар шикелле сөенечле 
балкып торалар.

Һавада тополь исе аңкый. Күк йөзе ерак, сыек зәңгәр. Бик 
биектән төнге яшен теткәләгән күперенке ак болытлар каядыр 
акрын гына ага.

Җәйге табигатьнең нәкъ пешеп өлгергән чагы. Печән өсте. 
Яланнардан бал исе килә. Төннәрен яшенле эре яңгырлар ява. 
Иртәләрен җирдән сөттәй ак томан күтәрелә. Көндезләрен урман 
һәм кырлар өсте ямь-яшел нурланып тора. Мондый чакта таби-
гатьнең аеруча матур, сөйкемле булып күренүе гаҗәпмени?! 
(Ә.  Ени кидән) (111 сүз)

Хәтер диктанты яздыру өчен текстлар

Түбәндәге текстларны укучылар укытучылары әйткән көнгә 
яттан өйрәнә. Билгеләнгән көндә (ул чиреккә бер тапкыр булыр-
га мөмкин) шушы текстлар хәтер диктанты итеп яздырыла.

Текстларны өйрәнгәндә, сүзләрнең һәм җөмләләрнең язы-
лышын, җөмлә эчендә һәм җөмлә ахырына куелган тыныш бил-
геләрен исегездә калдырыгыз.
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Иртән иртүк
Уятыйм әле Кояшны — Уятыйм әле кошларны —
Көннәрем якты булсын! Көннәрем җырлы булсын!
Уятыйм әле бакчаны — Уятыйм әле дусларны —
Көннәрем татлы булсын! Көннәрем ямьле булсын!
Уятыйм әле әнине — Уятыйм әле Җир шарын —
Көннәрем җылы булсын! Көннәрем гөрләп торсын!

(Р. Миңнуллин)
Күршеләрнең бакчасы

Күршеләрнең бакчасына Ә анда алма җитәрлек —
(Менә син дә карап тор!) Аларны кем санасын?!
Керә дә китә безнең туп Алма күргәч, тубыңны да
Инде ничә кабаттыр! Табалмый каңгырасың;
Аннары шул туп артыннан Кайчакта тупны бөтенләй
Керергә туры килә, Онытып калдырасың!
Кача-поса, кача-поса Алмага керү — начар эш,
Йөрергә туры килә. Үзебез дә беләбез,
Шунда, тупны эзләгәндә, Шуңа да алмага түгел,
Алма күреп аласың, Без бит тупка керәбез!
Ә аннан соң бер-икесен Ә бакчада ул алмалар
Кесәңә дә саласың! Коелалар туп та туп.
Алмалары гына булсын, Нигәдер нәкъ шул бакчага
Салыр урын табасың, Ияләште безнең туп?!

(Р. Миңнуллин)
Уйларга кирәк

Ник җирдә җилләр исә? Әллә нигә үскәнен
Нигә агачлар үсә? Җил үзе дә белмиме?
Нигә яңгырлар ява? Җилләр юлын бүләргә
Биреп буламы җавап? Үсәләрме агачлар?
Җил юлларның тузанын Безгә күләгә бирергә
Туздырырга исәме? Үсәме әллә алар?
Дүңгәләкләр куумы Агач үссен өчен генә,
Аның бөтен исәбе? Яңгырлар яумыйдыр бит?!
Агачларны тирбәтеп Нигә яңгыр җиргә ява,
Йоклатырга телиме? Җирдән күккә яумый ник?!

(Р. Мингалим)
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Җир-ана, Кояш һәм кешеләр

Кояшның һәм җирнең Балалар тупырдап
Мәхәббәт җимеше — Басалар аякка.
Тормышка омтылган Кояш та аларны
Яңа зат ул — Кеше. Бертигез ярата.
Җир-ана аермый Төн ясап йоклата,
Олыга, кечегә; Көн ясап уята.
Улларын, кызларын Әнилек хисе дә,
Кадерләп үстерә. Әтилек хисе дә
Берсен дә какмый ул, Нәкъ менә шулардан
Бертигез ярата. Күчкәндер Кешегә!

(М. Әгъләмов)

Изложение яздыру өчен текстлар

5 нче сыйныфта изложение бер чиректә ике тапкыр яздырыла. 
Сай лап алынган башлангыч текстның күләме якынча 150—
170 сүз булса, укучы тарафыннан язылган эшнең күләме 110—
120 сүз тирәсе булырга тиеш.

Чишмәләрне корытмыйк!

Дөньяда һәрнәрсәнең чиге дә, чамасы да бар. Эчә торган төче 
су планетадагы барлык суларның нибары ике генә процентын 
тәшкил итә.

Кайбер җирләрдә суны хәзер үк инде, самолётларда ташып, 
җан башыннан бүләләр. Кайбер зур шәһәрләрдә гап-гади суны 
стаканлап сатуларын да онытмыйк.

Бу хәлләр безне дә сагайтырга, табигатьнең бу кадерле бүлә-
генә игътибарлы булуны искәртергә тиешле. Чишмәләре кибеп, 
сусыз калган авыллар бездә дә юк түгел.

Ни сәбәпле корый чишмәләр? Чишмә чыга торган урман яки 
агачлык киселеп бетә дә, чишмәнең чыганагы, киемен салдырып 
алган кеше шикелле, ялангачланып кала. Ул урынны терлек-
туар таптый, ул чүпләнә, пычрана. Шуннан соң чишмәнең коры-
мый хәле калмый.
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Чишмә артыннан акрынлап аның суы белән туклана тор-
ган инеш тә кибә. Ул арада, дым булмагач, чишмә һәм инеш 
буендагы куаклар, үләннәр, болыннар да корый. Бу тирәгә кош-
корт та оя ясамый башлый. Шулай итеп, элек кошлар сайрап 
торган гаҗәеп матур бер табигать почмагы тиз арада җансыз, 
күңелсез, ташландык бер чокыр-чакырга әверелә.

Яшел яфраклар шаулап, болыннар, чирәмлекләр хуш ис бөр-
кеп, чишмәләр чылтырап аккан ямьле урында яшәү шундый зур 
бәхет ул! Шуның өстенә сәламәтлеккә дә файдалы!

Әгәр телисез икән, сез бу бәхеткә ирешә аласыз. (Г.  Бәши-
ровтан) (179 сүз)

Бөек Тукай
Габдулла Тукай турында, бу соклангыч талант турында бөтен 

күңел җылысын бергә җыеп, иң кадерле, иң газиз сүзләрне генә 
әйтәсе килә.

Үлем Тукайның күзен йомдырганга, күп еллар үтте инде, 
әмма халыкның Тукайга булган мәхәббәте сүнмәде, сүрелмәде, 
һаман яңара һәм көчәя генә барды. Аның иҗаты һаман да дул-
кынландыра, уйландыра, елата, көлдерә, алга өнди, дәрт бирә.

Күрәсең, шагыйрьнең бөеклеге, аның иҗатының озын го мер-
ле, яшәүчән булуы — аның шигъри көчендә, халык күңеленең 
нечкә серләрен, катлаулы борылышларын, һәйкәлгә койгандай, 
мәңге онытылмаслык, мәңге искермәслек итеп сурәтләп бирүен-
дә, җәмгыятьнең үсеш юнәлешен, халыкның барыр юлын ерак-
тан күреп, алдан ук белүендәдер.

Күрәсең, халыкның ничә мең еллык озын һәм катлаулы 
тари хында Тукай русның Александр Пушкины һәм Лев Толстое, 
украин халкының Тарас Шевченкосы кебек үк йөз елларда бер 
генә килеп уза торган аеруча кадерле таланттыр. Тукай иҗаты 
аша татар халкының шигъри рухы, иҗат сәләте, бай теле, батыр 
йөрәге ачылды.

Хәзерге әдәби телнең үсешенә, аның елдан-ел матурлана, 
камил ләшә баруына игътибар итегез. Иң талантлы әдипләребез 
калә мен нән чыккан хәзерге әсәрләрдә әдәби телнең көче әдә бия-
ты быз тарихында моңарчы беркайчан да ирешә алмаган юга-
рылыкка менде. Монда да без бөек Тукайга бурычлы. (Г.  Бәши-
ров тан) (173 сүз)
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Тере гөл

Ниндидер чиста, ягымлы, иманлы карчык бу. Бик кызык, 
гаҗәеп матур дөньяда яши бугай ул.

— Сез миңа шушы гөлегез хакында сөйләргә булган идегез, 
аны тере дип тә әйттегез әле.

— Әйе шул. Әллә ни сере юк аның, ә менә җаны турында 
дөрес әйттем. Тере гөл бу. Кешеләрдәге кебек, аның да җаны бар, 
күңеле бар, кайгысы һәм зары, шатлыгы бар.

— Каян беләсез соң аны, Җиһан әби?
— Күзләренә карап.
— Ничек инде?! Гөлләрнең күзләре буламыни?!
— Була шул. Их, сез, яшьләр! Якыннарыгызның күзенә 

туты  рып карарга да вакытыгыз юк бит сезнең! Һәр үләннең, һәр 
үсем лекнең, гөлнең, чишмәнең, елганың, тауның, Кояшның, 
йол дыз лар ның күзенә карарга бөтенләй дә вакытыгыз калмый.

Менә кара әле бу чәчәкләргә. Менә таҗларына — керфеклә-
ренә кара. Ул керфекләр арасыннан күз алмаларын эзләп тап. 
Таптыңмы? Шушы күзләре белән сөйләшә ул якты дөнья белән. 
Шушы күзләре белән сөенә, шатлана, дөнья бәндәсенә әверелә.

Бу вакытта алтынсу төскә керә ул. Борчылганда да, шушы 
күзләр белән кайгыра, боега, сагына. Борчылган вакытта, бу күз 
алмаларын караңгы элпә каплап китә. Аның өстенә мөлдерәп 
торган яшь тамчысы куна. Шул тамчы гөлнең җан ачысы була 
да инде! Бу гөлнең исеме — Зиннәт бит. Сугышта үлеп калган 
иремнең исеме ул. (Г.  Гыйльманнан) (182 сүз)

Матур төш

Фирдәүсә утны сүндерде, җылы одеялын ияк астына ук тар-
тып куйганнан соң, күзләрен йомды.

Аның ансат кына йоклап китүенең кечкенә генә бер сере 
бар иде. Күзләрен йомуга, ул күңеле белән туган авылына, үзе 
тәгәрәп үскән чәчәкле болыннарга, чишмә буйларына, тау бит-
ләренә, әрәмәлекләргә, Ык ярларына күчә. Аларның һәммәсен 
күрә, исен, тәмен, җылысын, салкынын, ягымлы җилләрен тоя. 
Күктәге Кояшны, Айны, болытларны күрә һәм ничек изрәп кит-
кәнен дә сизми.
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Менә Фирдәүсә тугай чәчәкләре арасына кереп китте. Бал 
кортлары безелдәвен, чикерткәләр сайравын ишетте. Әби тавы-
ның зәңгәр күк белән тоташкан урынында җыелган ак болыт-
ларны күзәтте. Карашы белән Ык елгасының күз күреме кадәр 
арада таныш борылмаларына тукталып, элек тегермән буасы 
булган урындагы бер-берсе тау кадәр карт таллар белән хозур-
ланды.

Менә ул күренешләр ничектер төссезләнә башлады. Аяк ас-
тын дагы куе яшел үлән дә, талгын җил дә, чәчәктән чәчәккә 
күчеп безелдәүче бал кортлары да каядыр югалды. Алар югал-
ды, әмма күңел кылларын нәрсәдер җиңелчә генә тибрәтә иде. 
(Ф.  Сад риевтан) (146 сүз)

Озак яшәүнең сере

Җир өстенә июнь килде. Сабыйлар һәм картлар чоры тан-
тана иткәндә, өйдә тыныч кына кем утыра алсын?! Әнә бит сине 
июньнең нәкъ үзе төсле яшел чебиләр, канат ла ныр га ашыккан 
каз һәм үрдәк бәбкәләре сөенеп кар шы лый.

Июнь бик кыска бит ул — кадерен белеп кал! Гомер шикелле, 
күз ачып йомган арада, каядыр китеп тә бара ул.

Әле кайчан гына үзең дә яшь-җилкенчәк идең. Хәзер, кара-
саң, ап-ак чәчле җитмештән узган бабай. Ышанасы гына килми. 
Һич тә, һич тә килми ышанасы! Ышандырам димәгез дә Ильяс 
абзагызны! Ильяс абзагыз бөтенесен үзе белә. Аның күңеле, 
җаны картаюга бирешә торган түгел. Шулай булды һәм шулай 
бу лып калачак.

Моның сәбәбе, бәлки, башкаларга билгеле булмаган сере бар-
дыр. Әйе, дөресе шул: абзагыз моны үзе генә белә. Үзе генә бел гән 
истәлекләр, ни сәбәптәндер, нәкъ менә шушы җәй көннәрендә, 
нәкъ кичә булгандай, хәтергә килә.

Ильяс абзый әйтерсең ки бүгенге яшел чирәмгә түгел, ә яшь -
рәк чактагы җиңел аяклары белән нәзберек хыялларына басып, 
канатлы кош кебек җилпенә. Һәр адымында яшьлек назын, ма-
турлык йомшаклыгын тоеп атлый. Яшь чирәмне рән җетмәс лек 
сак адымнар белән урамга чыга.
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Җир өстендә япь-яшь июнь. Дөнья буйлап яшел җил җил-
ферди. Яшел җил Ильяс картның мамыкка тартым чәчләрен 
сыйпый. Чәчләрен генә түгел, чал сакалын, битен, җилкәләрен, 
бөтен гәүдәсен сөя. (Ә. Баяновтан) (194 сүз)

Бездәге яз башка шул!

Без әле һаман Люзовец авылындагы лагерьда яшибез.
Яз җитеп килә. Кар күптән эреп бетте. Көн урталарында 

шактый кызу була башлады. Биектә-биектә тургайлар сайрый.
Мин бер генә минутка күзләремне йомам да уйга биреләм.
Тургайлар җыры безнең туган якларда да язын шулай күңел-

ле ишетелә.
Бездәге яз бөтенләй башка була шул! Биредә язның килгәнен 

сизми дә каласың.
Безнең якның кышы! Их, бездәге кыш! Күк йөзе зәп-зәңгәр! 

Һавага таш бәрсәң, шул зәңгәр күк чыңлап китәр кебек. Җир-
дәге кар шикәрдән дә аграк, мамыктан да йомшаграк!

Шундый салкын була бездә! Урманнарда агачлар шартлый. 
Елгаларда бозлар ярыла. Морҗалардан чыккан төтен, көмеш 
багана кебек, күккә туп-туры сузылып менә, ә Кояш шул көмеш 
багана башына кидереп куйган алтын түбәтәй сыман күренә.

Инде яз килсә дә килә! Түзеп кенә тор! Бездәге яз үзенең шау-
шуы белән бөтен дөньяны уятып җибәрә.

Тау башыннан гөрләвекләр чылтырап төшә. Яз ташкыннары 
ярлардан ташып ага, күперләрне алып китә, болыннарны су 
баса. Кайвакытта ярдагы агачларның башлары гына күренеп 
кала. Их, бездәге яз кайда ул?!

Мин, шушы язны күрер өчен генә, яз ташкыннарының 
җырын ишетер өчен генә дә, туган илемә җирдән гәүдәм белән 
шуы шып кайтыр идем! (Н. Дәүлидән) (178 сүз)

Мин шулар турында уйладым

Адәм баласы дөньядан бөтенләйгә югалмый. Кешедән соң 
җир дә аның кылган гамәлләре, әйтелгән һәм әйтелмәгән васы-
ять ләре, ниһаять, адәм баласының гомерен дәвам итүче варис-
лары кала.



Кешенең җаны шулай ук үлми. Җан үлемсез.
Җимерелгән шәһәрләр дә, нәкъ адәм баласы шикелле, бөтен-

ләйгә югалмый. Сугыш вакытында, җир тетрәгәндә, шәһәр һәм 
калалар ахыргача җансызланмыйлар, яшәүләрен дәвам итәләр.

Җиргә күмелеп калган кирпечләр, чүлмәк ватыклары, адәм 
балаларының сөякләре генә түгел, хәрабәләр өстендәге туфрак, 
хәтта күк йөзе, тирә-юньдәге елгалар һәм урманнар, һавада тир-
бәлеп торган тилгән кош — боларның барысы да, кайсыдыр бөек 
серне саклап, даһи бер максат белән яши бирәләр шикелле.

Тарих үзе дә теләсә кемгә серләрен ачып салырга атлыгып 
тормый. Ни сәбәпле, беренче чиратта, иң бай, иң матур шәһәрләр 
җир белән тигезләнә икән? Безгә Шәһре Болгар шикелле изге 
җирләргә ешрак килеп йөрергә кирәктер.Зиярәт кылу рухи сиз-
герлекне уятып, җанландырып җибәрә. Зиярәт кылганда уян-
ган изге тойгылар җаныбызны тарихка, ата-баба васыятенә то-
таштыра.

Шәһре Болгарның ташларын күргәч, мин шулар турында уй-
ла дым. (М. Юныстан) (148 сүз)



ТАБЫШМАК, ЧАЙНВОРД 
ҺӘМ КРОССВОРДЛАРНЫҢ ҖАВАПЛАРЫ

40 нчы күнегү.

Ирен. Сәлам. «Е» хәрефе. Мәктәп. Нәрсә. Әни. Ручка. (Исемнәр.)

54 нче күнегү.

Атнадагы көннәр. Елдагы айлар. Чаңгы. Салават күпере. Светофор.

60 нчы күнегү.

Су. Борыч. Йолдыз. «Ф» хәрефе. Тамчы. Тел. (Сыйфат.)

78 нче күнегү.

Тургай. Чыпчык. Кәҗә. Аяк киемнәре. Трактор. Кер кыстыргыч. 
Бара бан. 

100 нче күнегү.

Укысак, килгән, язачак, барсын, көтәчәк, кайтыр, эшләсә, карады, 
көлмәсеннәр.

105 нче күнегү.

Иртәгә. Иртә. Вакыт. Хәзер. Кышын. (Рәвеш.)

241 нче күнегү.

Әкият. Чык. Томан. Боз. Кар. Салават күпере. Кайтаваз.

243 нче күнегү.

Алабута. Алабуга. Алпамша. Ашлама. Абага. Арата. Алма. Алка. 
Арфа. Атна. Арпа.

290 нчы күнегү.

Горизонталь буенча: 1. Куб. 3. Һава. 4. Иҗек. 6. Кабак. 9. Зи фа. 
10. Онык. 12. «Тукай». 13. Тары. 15. Метр. 17. Карта. 20. Кызу. 21. Ях-
шы. 22. Шук.

Вертикаль буенча: 1. Кала. 2. Бина. 3. Һади. 5. Каты. 6. Ка тык. 
7. Ба кыр. 8. Койма. 9. Зат. 11. Кер. 14. Арык. 16. Туры. 18. Апуш. 
19. Таяк.
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