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Баш   һүҙ    

Бҿгҿнгҿ мҽғариф системаһында федераль дҽҥлҽт белем биреҥ 

стандарттарын тормошҡа ашырыу шарттарында  башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

дҽрестҽрендҽ уҡыусыларҙың универсаль уҡыу эшмҽкҽрлеген 

формалаштырыуға ҙур иғтибар бҥленҽ.  Атап ҽйткҽндҽ, уларҙың туған тел, 

уның башҡа предметтар араһындағы роле, тел ғилеменең бҥлектҽре, телмҽр 

тҿрҙҽре, стилдҽр һҽм уларҙың ҥҙенсҽлектҽре һ.б. тураһында тҿшҿнсҽ 

алыуҙары, һҥҙгҽ тҿрлҿ яҡлап анализ эшлҽй белеҥ кҥнекмҽлҽре һ.б.  

Тҽҡдим ителгҽн “Хҽҙерге башҡорт теле. Синтаксис. Анализ тҿрҙҽре”  

эш дҽфтҽрендҽ контроль һорауҙар  һҽм тестар  “Синтаксис” бҥлеге буйынса 

тҿҙҿлдҿ.  

Һҥҙбҽйлҽнештҽргҽ һҽм һҿйлҽмдҽргҽ синтаксик анализ эшлҽҥ ҿсҿн тҽҥҙҽ 

анализ схемаһы, ҿлгҿ бирелҽ, артабан ҥҙ аллы эшлҽҥ ҿсҿн эш биремдҽре 

тҽҡдим ителҽ. Практик эштҽр уҡыусыларға башҡорт теленҽн алған 

белемдҽрен нығытырға, тҽрҽнҽйтергҽ, системаға килтерергҽ ярҙам итҽ. 

 

 

УҠЫУ ЭЛЕМЕНТЫ 1.5.  

БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺҼМ ҼҘҼБИҼТЕН УҠЫТЫУ ҤҘЕНСҼЛЕКТҼРЕ 

 

Һүҙбҽйлҽнешкҽ анализ яһау тҽртибе 

1. Һҿйлҽмде һҥҙбҽйлҽнештҽргҽ тарҡатырға. Һҿйлҽмдең грамматик 

нигеҙен тҽшкил иткҽн һҥҙҙҽр бҽйлҽнешен билдҽлҽргҽ.  

2. Һҿйлҽмдҽ һҥҙҙҽр араһындағы бҽйлҽнеш тҿрҿн билдҽлҽргҽ (теҙмҽ 

йҽки эйҽртеҥле бҽйлҽнеш). 

3. Артабанғы анализ эйҽртеҥле һҥҙбҽйлҽнешкҽ яһала. 

4. Эйҽреҥсе һҥҙ менҽн эйҽртеҥсе һҥҙҙе билдҽлҽргҽ. 

5. Ҡайһы һҥҙ тҿркҿмҿ ҡайһыларын эйҽрткҽн. 

6. Эйҽртеҥсе һҽм эйҽреҥсе һҥҙҙҽрҙең морфологик бирелешенҽ ҡарап, 

һҥҙбҽйлҽнештең морфологик яҡтан тҿрҿн  билдҽлҽргҽ. 

7. Һҥҙбҽйлҽнештҽрҙең компоненттары ҥҙ-ара ниндҽй синтаксик 

саралар ярҙамында бҽйлҽнгҽнен асыҡларға: йҽнҽшҽлек, һҿйкҽлеҥ, 

башҡарылыу, ярашыу. 

8. Һҥҙбҽйлҽнештҽрҙҽ һҥҙҙҽр ҥҙ-ара ниндҽй мҽғҽнҽҥи мҿнҽсҽбҽттҽ 

тороуын билдҽлҽргҽ. 

9. Һҥҙбҽйлҽнештҽрҙең компоненттары иреклеме, нығынғанмы 

икҽнен кҥрһҽтергҽ. 

10.  Һҥҙбҽйлҽнештең тҿҙҿлҿшҿ яғынан тҿрҿ ниндҽй булыуын 

асыҡларға: ябай, ҡатмарлы. 

Мҽҫҽлҽн: ҡаланың баҡсаһы – эйҽртеҥле бҽйлҽнеш, баҡсаһы – 

эйҽртеҥсе һҥҙ, ҡаланың – эйҽреҥсе һҥҙ, исем+исем, һҿйкҽлеҥ, ирекле, ябай. 
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Ябай һҿйлҽмгҽ синтаксик анализ яһау тҽртибе 

1. Һҿйлҽмдең грамматик нигеҙен билдҽлҽргҽ. 

2. Тҿҙҿлҿшҿ буйынса тҿрҿн билдҽлҽргҽ: 

1) ике составлымы ҽллҽ бер составлымы (ҽгҽр бер составлы булһа, уның 

тҿрҿн кҥрһҽтергҽ: эйҽһеҙ, билдҽһеҙ эйҽле, билдҽле эйҽле, дҿйҿм эйҽле, атама); 

2) йыйнаҡмы ҽллҽ тарҡаумы; 

3) тулымы ҽллҽ кҽмме. 

3. Ҽйтелеҥ маҡсаты буйынса һҿйлҽмдең тҿрҿн билдҽлҽргҽ: хҽбҽр, 

һорау, ҿндҽҥ һҿйлҽмме. 

4. Һҿйлҽмдең баш киҫҽктҽрен (эйҽһен, хҽбҽрен) табып, уларҙы 

асыҡларға: 

1) уларҙың һҽр береһе ниндҽй һорауға яуап бирҽ; 

2) составтары буйынса ниндҽй; 

3) ниндҽй һҥҙ тҿркҿмҿнҽн килгҽндҽр. 

5. Эйҽрсҽн киҫҽктҽрен табып, уларға характеристика бирергҽ: 

1) ҽгҽр аныҡлаусы икҽн, ҥҙе асыҡлап килгҽн һҥҙ менҽн ниндҽй 

бҽйлҽнештҽ (һҿйкҽлеҥ, йҽнҽшҽлек) тороуын; 

2) ҽгҽр тултырыусы икҽн, тура тултырыусымы, ҽллҽ ситлҽтелгҽн 

тултырыусымы икҽнен; 

3) ҽгҽр хҽл икҽн, уның ниндҽй хҽл (рҽҥеш, кҥлҽм-дҽрҽжҽ, ваҡыт, урын, 

сҽбҽп, маҡсат, шарт хҽлеме, кире хҽлме) икҽнен асыҡларға; 

6. Һҿйлҽмдең ҡатмарланыуын: тиң киҫҽктҽрҙең, айырымланған һҿйлҽм 

киҫҽктҽренең, айырымланған хҽл ҽйтемдҽренең, инеш һҥҙҙҽрҙең йҽки инеш 

һҿйлҽмдҽрҙең, ҿндҽш һҥҙҙҽрҙең, ҿҫтҽлмҽлектҽрҙең булыу-булмауын 

билдҽлҽргҽ. 

7. Грамматик яҡтан һҿйлҽм киҫҽктҽре менҽн бҽйлҽнмҽгҽн һҥҙҙҽргҽ 

характеристика бирергҽ; 

8. Ҿндҽш һҥҙ – йыйнаҡмы ҽллҽ тарҡаумы, кемгҽ тҿбҽп ҽйтелгҽн, ниндҽй 

һҥҙ тҿркҿмҿнҽн килгҽн. 

9. Инеш һҥҙҙҽр – мҽғҽнҽһе буйынса ниндҽй тҿркҿмгҽ ҡарай. 

10. Һҿйлҽмдҽ  һҥҙ тҽртибен билдҽлҽргҽ (ыңғай, кире). 

11. Бҿтҽ урындарҙа ла тыныш билдҽлҽренең ҡуйылышын аңлатырға. 

 

Мҽҫҽлҽн: 

Мин көҙгө урманда йөрөргә яратам – һҿйлҽмдең грамматик нигеҙе – 

мин йөрөргә яратам; ике составлы, йыйнаҡ, тулы, хҽбҽр һҿйлҽм. Һҿйлҽмдең 

баш киҫҽктҽре: мин – эйҽ,  кем? һорауына яуап бирҽ, алмаш; йөрөргә яратам 

– хҽбҽр, ни эшлҽйем? һорауына яуап бирҽ, ҡылым. Һҿйлҽмдең эйҽрсҽн 

киҫҽктҽре: көҙгө – аныҡлаусы, ниндҽй? һорауына яуап бирҽ, сифат; урманда – 

урын хҽле, ҡайҙа? һорауына яуап бирҽ, урын-ваҡыт килештҽге исем. 

Һҿйлҽмдҽ һҥҙ тҽртибе – ыңғай. 
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Ҡушма һҿйлҽмгҽ синтаксик анализ яһау тҽртибе 

1. Ҡушма һҿйлҽмдең ниндҽй ябай һҿйлҽмдҽрҙҽн (предикатив 

ҿлҿштҽрҙҽн) тороуын кҥрһҽтергҽ, уларҙы вертикаль һыҙыҡтар менҽн 

айырырға, эҙмҽ-эҙлекле номерларға; 

2. Ҡушма һҿйлҽм ҿлҿштҽренең ҥҙ-ара бҽйлҽнеҥ юлын (теҙеҥле, 

эйҽртеҥле) билдҽлҽргҽ. Теҙеҥле булһа, теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдең ниндҽй тҿрҿ 

икҽнен билдҽлҽргҽ (теркҽҥесле, теркҽҥесһеҙ);  

3. Теркҽҥесле теҙмҽ ҡушма һҿйлҽм булһа: ниндҽй теркҽҥестҽр менҽн 

бҽйлҽнгҽн (йыйыу, ҡаршы ҡуйыу, бҥлеҥ, һығымта яһау һ.б.теркҽҥестҽр). 

4. Ҡушма һҿйлҽмдең мҽғҽнҽһен билдҽлҽргҽ (һанау, ҡаршы ҡуйыу, 

бҥлеҥ, һығымта яһау һ.б. теркҽҥестҽр). 

5. Теркҽҥесһеҙ теҙмҽ ҡушма булһа: ниндҽй теркҽҥестҽр менҽн 

бҽйлҽнгҽн (һанау, ҡаршы ҡуйыу, ваҡиғаларҙың бер-бер артлы килеҥе һ.б) 

6. Эйҽртеҥле ҡушма һҿйлҽм булһа:  баш һҿйлҽм менҽн эйҽрсҽн 

һҿйлҽмде кҥрһҽтергҽ, уларҙың ҡатмарланыуын (тиң киҫҽктҽрҙең, 

айырымланған һҿйлҽм киҫҽктҽренең, инеш һҥҙҙҽрҙең йҽки инеш 

һҿйлҽмдҽрҙең, ҿндҽш һҥҙҙҽрҙең, ҿҫтҽлмҽлектҽрҙең булыу-булмауын) 

билдҽлҽргҽ. 

7. Тыныш билдҽлҽренең ҡуйылышын аңлатырға. 

8. Һҿйлҽмдең схемаһын тҿҙҿргҽ. Ҡушма һҿйлҽм эсендҽге һҽр 

һҿйлҽм дҥртмҿйҿш менҽн билдҽлҽнелҽ, уның эсенҽ номеры ҡуйыла. Теҙмҽ 

бҽйлҽнешле һҿйлҽмдҽрҙҽ дҥртмҿйҿштҽрҙе горизонталь йҥнҽлештҽ, эйҽртеҥле 

бҽйлҽнештҽге һҿйлҽмдҽрҙе вертикаль йҥнҽлештҽ ҡуйып тҿҙҿргҽ.    

 

 

Мҽҫҽлҽн: 

Кем намыҫлы эшлҽй, шул бҽхетле йҽшҽй.  

Эйҽртеҥле ҡушма һҿйлҽм, шул бәхетле йәшәй – баш һҿйлҽм, кем 

намыҫлы эшләй – эйҽрсҽн һҿйлҽм, баш һҿйлҽмдең эйҽһе булып килгҽн шул 

мҿнҽсҽбҽт һҥҙен асыҡлай.  

( 2 ), [ 1 ]. 
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ЭШТҼР 

1. Һҿйлҽмдҽрҙе һүҙбҽйлҽнештҽргҽ тарҡатығыҙ. 

Тып-тын торған мҽктҽпкҽ ҡапыл йҽн керҙе: ҽйтерһең, бҥлмҽгҽ бер 

ташҡын бҽреп инде. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Кемдең ҿйҿндҽ нисектер, ҽммҽ беҙҙең ҿйҙҽ кҿн дҽ тиерлек тҿрлҿ 

яңылыҡтар, ҥҙгҽрештҽр булып ҡына тора. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ағайымдың был шуҡлығы миңҽ лҽ оҡшай, һҽм беҙ икҽҥлҽп шарҡылдап 

кҿлҽбеҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Мҽктҽп ихатаһы тулы бала-саға: ҡыуышалар, ҡысҡырышалар, 

кҿлҿшҽлҽр – бҿтҽ донъя гҿж иткҽндҽй тойола. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ҡыуанысыбыҙ шунса ҙур, ҡояш кҥрһҽ, мотлаҡ кҿнлҽшер ине. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Текста нисҽ һүҙбҽйлҽнеш булыуын билдҽлҽгеҙ. 

Ҡарағайлыға ҡыш быйыл бҿтҿнлҽй кҿтмҽгҽндҽ килде. Кискҽ табан ваҡ 

кҥҙле ямғыр быҫҡаҡлап торҙо. Еле лҽ ҽллҽ ни һалҡын тҥгел ине. Ҽ тҿн 

урталарында ҡапыл  һалҡынайтты. Тҿн яҡтан ҥҙҽккҽ ҥтмҽле һалҡын ел иҫте, 

дымлы ер ҿҫтҿ ҡабырсаҡланып туңды. Ел Алатау артынан ҡалын һоро  

болоттарҙы ҡыуалап килтерҙе лҽ ер ҿҫтҿнҽ тҽҥге ҡар бҿртҿктҽрен бҽрергҽ 
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тотондо. Ел кҿсҽйгҽндҽн-кҿсҽйҙе.  Ауыл эргҽһендҽге Сыуаҡай тауы тҿн буйы 

ас бҥре кеҥек олоно, кҿтмҽгҽндҽ килгҽн һалҡындан ҿшҽнгҽндҽй, ярһып 

ҥкерҙе. Тҽҥҙҽ ҽрбҽк-һҽрбҽк кенҽ яуған ҡар таң алдынан кҿслҿ буранға 

ҽйлҽнде. Кешелҽр, иртҽ менҽн тышҡа тороп сыҡҡас, аптырап ҡалдылар: ярты 

метрҙан артыҡ ҡар яуған. (Н. Мусин.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Һүҙбҽйлҽнештҽрҙең тҿрҿн билдҽлҽгеҙ. 

Ҿс кҿн, йылдар иҫтҽлеге, таң атты, эшкҽ сыҡты, эҫе йҽй, уҡыусы 

башланы, мҽктҽп етҽкселеге, улар ҡайтты, йҽшел япраҡ, практикаға 

ебҽрҙелҽр, кҥл буйы, халыҡ арыны, дҥртенсе курс, ҡыҙҙар менҽн һҿйлҽштек, 

аҡ ҡар, ҡала баҡсаһы, шатлыҡлы ваҡиға, ҿйгҽ табан атланы, дуҫым килде, 

кҥңел йылыһы, атай менҽн ҽсҽй. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Эйҽртеүле һүҙбҽйлҽнештҽрҙең һҽр бҽйлҽнеш тҿрҿнҽ миҫалдар 

яҙығыҙ.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Бирелгҽн һүҙҙҽр менҽн һҿйкҽлеү бҽйлҽнешендҽге 

һүҙбҽйлҽнештҽр тҿҙҿгҿҙ. 

Ҽсҽйем, кеше, ағай, тҽбиғҽт, ер, урман, ялан, ауыл, эш, ағас, тау, мҽктҽп, 

класс, дҽрес, уҡыусы, китап, ишек, йылға, фамилия, тарих, гҿл, ҡоштар, 

баҡса, йыр, таныш. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Түбҽндҽге һүҙбҽйлҽнештҽргҽ анализ эшлҽгеҙ. 

Ҡаланан ҡайттыҡ, икенсе мҽсьҽлҽ, ҡуйы урман, беҙ уҡыйбыҙ, кҿнбағыш 

баҫыуҙары, Сейҽлетау итҽгендҽ, ҡоштар ҡайта, концертта ҡатнашты, иҫке ҿй. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Нығынған һүҙбҽйлҽнештҽр ирекле һүҙбҽйлҽнештҽрҙҽн нимҽһе 

менҽн айырыла? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

8. Һҿйлҽмдҽрҙең тҿрҿн билдҽлҽгеҙ.  

1) Быйыл институт бҿтҿргҽс, ошо совхозға агроном итеп ебҽргҽйнелҽр. 

2) Емештең кҥҙҙҽрендҽ шатлыҡ һҽм һоҡланыу йҽштҽре йымылдай. 

3) Яҡтылыҡ һҽм йҽшеллек тантана итҽ ҽйлҽнҽ-тирҽлҽ, кҥңелде лҽ яҙҙың 

серле ярһыуы һаман кҿслҿрҽк солғай бара. 

4) Айһылыу менҽн Иштуған ҡайтырға сыҡҡанда, тҿн уртаһы ауғайны, 

ай батҡайны. 

5) Хатта эше ҿсҿн кҥпме аҡса алырын да уйламай: тамағы туйҙымы – 

шул етҽ.  

6) Тик шуныһы ҡалды: хҽҙер радионан Бетховендың ошо сонатаһын 

ишеттемме, ҽлеге моңһоу мҿхҽббҽт тарихы иҫкҽ тҿшҽ. 

7) Уҡыусылар ҥҙ һҿнҽрҙҽрен кҥрһҽткҽндҽ, мин дҽ ҡул кҥтҽреп уртаға 

сыҡтым да шиғыр һҿйлҽгҽйнем, бҿтҽ балалар сҽпҽкҽй итте, ҽ уҡытыусы апай 

суҡлы кҽнфит бирҙе. 

8) Тормош шулай: ул  һҽр кемде ҥҙенҽ тейеш урынына ҡуя, һҽр кемдең 

ҥҙенҽ кҥрҽ юлын һыҙа.  

9) Ҡурай моңо ни хҽтлем кҿсҽйһҽ, Юха шул хҽтлем хҽлһеҙлҽнҽ бара.  

10) Бында бер хҽл аңлашылмай: тҽне бик арыған булыуға ҡарамаҫтан, 

уның һис кенҽ лҽ йоҡоһо килмҽй, ҥҙендҽ ниндҽйҙер кҥтҽренкелек һиҙҽ. 
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1)_________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

7) _________________________________________________________ 

8) _________________________________________________________ 

9) _________________________________________________________ 

10) ________________________________________________________ 

 

9. Ҽйтелеү маҡсаты буйынса һҿйлҽм тҿрҙҽренҽ миҫалдар 

килтерегеҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

10. Һҿйлҽмдең баш киҫҽктҽре ниндҽй һүҙ тҿркҿмҿнҽн килгҽн? 
1) Ғибадулла тҿшкҽ табан ғына һыбай килде. 

_______________________________________________________ 

 

2) Уның тҿҫҿ болоттай ҡараңғы, кҥҙ ҡарашында кемгҽлер ҽйтелмҽгҽн 

асыу. 

_________________________________________________________ 

 

3) Шундай ҡыҙҙың тҿпкҿлдҽге ауылға килеп эшлҽй башлауы – беҙҙең 

замандың матур бер кҥренеше генҽ тҥгел, һеҙҙең батырлыҡ, ҽ беҙҙең ҿсҿн 

бҽхет ул. 

___________________________________________________________ 

 

4) Буран шундай кҿслҿ, хатта урам аръяғындағы ҿйҙҽр ҙҽ кҥренмҽй, 

бҿтҽ ер ап-аҡ. 

__________________________________________________________ 

 

5) Беҙҙең һуғыш майҙанының аҫты ҿҫкҽ килде, хҽрби техникабыҙ 

бҿтҿнлҽй иҙелде, һалдаттар ҡырылды. 

___________________________________________________________ 
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6) Ай, ҥс иткҽн кеҥек, һаман ҡалҡмай ҙа ҡалҡмай, шуныһына бик асыу 

килҽ. 

__________________________________________________________ 

 

7) Кҽрим Атанғолович урамға сыҡҡанда, һаман ҡараңғы ине ҽле. 

___________________________________________________________ 

 

8) Бҽрһеҥҽн ярында ишеткҽн тҽҥге хҽбҽр шул ине: Петербургтан кҥптҽн 

юлға сыҡҡан экспедицияны бҿгҿн-иртҽгҽ бында кҿтҽлҽр икҽн. 

___________________________________________________________ 

 

9) Беҙҙең ысын артистарҙы кҥргҽнебеҙ ҙҽ юҡ ине. 

__________________________________________________________ 

 

10) Дошман еңелде, Тыуған ил мҽңге юйылмаҫ дан ҡаҙанды.  

___________________________________________________________ 

 

11. Хҽбҽр ниндҽй һүҙ тҿркҿмдҽренҽн килҽ ала? Миҫалдар 

килтерегеҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Аныҡлаусы менҽн ҿҫтҽлмҽлек араһында ниндҽй оҡшашлыҡ һҽм 

айырмалар бар? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Йылдар, елдәр ҡаяны ла онтай.(З. Биишева). Һҿйлҽмдҽ 

тултырыусыны табып, морфологик анализ яһағыҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14. Һҿйлҽмдең ниндҽй киҫҽктҽре тиң булып килгҽн? 
1) Ауылда аҡҡоштар, торналар йҽшҽйҙҽр, тҿндҽрендҽ һҽм таң атҡанда 

һандуғастар һайрай, ҡырҙар ҿҫтҿндҽ һабан турғайҙары һайрайҙар, йылға һҽм 

кҥл ҿҫтҽрендҽ  аҡсарлаҡтар осалар.  

2) Ҿй алдындағы һары ҥлҽндҽр, баҡсалағы ағас япраҡтары, ҿй тҥбҽлҽре, 

урамдағы яңы телеграф бағаналары – бҿтҽһе, бҿтҽһе лҽ ҡояш нурына 

кҥмелгҽн. 

___________________________________________________________ 

 

3) Мансур бабай бҽлҽкҽс балаларҙы ғына тҥгел, ҡолондарҙы, бҽрҽстҽрҙе, 

эттҽрҙе – бҿтҽ хайуандарҙы ла бик ярата шул. 

___________________________________________________________ 

 

4) Ҿйҙҽ ҡараңғы ла, тын да.  

__________________________________________________________ 

 

5) Ҡыҙҙар ҙа йыйынмайҙар, малайҙар ҙа ҿндҽшмҽйҙҽр. 

___________________________________________________________ 

 

6) Зилҽ елкҽһендҽ концерт ойоштороу ғына тҥгел, тҿркҿмдҿң буш 

ваҡытын нисек тҽ файҙалыраҡ ҥткҽреҥ, ял кисҽлҽре, тҿрлҿ билдҽле кешелҽр – 

артистар, яҙыусылар, композиторҙар менҽн осрашыу ҥткҽреҥ, театр, 

филармония, музейҙарға йҿрҿҥ, тҽбиғҽт ҡосағына экскурсия ойоштороу ҙа 

ҿҫтҽлде.  

___________________________________________________________ 

 

 

15. Ҿҙҿктҽ ниндҽй һҿйлҽм киҫҽктҽре айырымланып килгҽнен 

асыҡлағыҙ, тыныш билдҽлҽренең ҡуйылышын аңлатығыҙ. 

Тау битлҽҥен икегҽ телеп тар ғына туғайға табан һуҙылғануялағы 

тубылғып ҥҫкҽн ҥлҽндҽр араһында йыллаған ҡараһыу ҡуңыр тҿҫтҽге ҡыу 

ҡурайҙы кҥргҽс, Кеше уны имгҽтмҽҫкҽ тырышып, иплҽп кенҽ тамыры менҽн 

йолҡоп алды, тҿп яғын ҡырҡып ташланы һҽм, һамаҡлай-һамаҡлай, уның 

оҙонлоғон ҥлсҽне, һигеҙенсе тотмамы тҽңгҽленҽн осон ҥткер бҽкеһе менҽн  

тип-тигеҙ итеп киҫте; шунан, һҽр береһенең араһын ҿс иле ҡалдырып, 

баҫҡанда бармаҡ биттҽре йҽплҽшеп торорҙай итеп, тҽпейлҽп, ҡурайҙың 

һыртынан дҥрт, аҫ яғынан бер тишек яһаны; ярылып-фҽлҽн ҡуйманымы икҽн 

тигҽндҽй, уны ҽкрен генҽ сирткелҽп, унан ҿрҿп, ауырлығы бҿтҿнлҽй 

тойолмаған ҡыу ҡурайҙы ике уында һикерткелҽп ҡараны. “Уйнауҙан башҡа 

һис нҽмҽгҽ лҽ эшкинмҽйем мин, Кешем“, – тигҽн тҿҫлҿ, ҡурай уның 

устарында ишетелер-ишетелмҽҫ кенҽ дыңғырлап ҡуйҙы. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Ҡушма һҿйлҽмдең тҿрҿн билдҽлҽгеҙ. 

1) Ҿҫтҽлдҽге телефон зың итеп ҡалды ла, трубканы алырға телҽҥсе 

булмағас, оҙон-оҙон сигналдар  биреп сырылдарға тотондо. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Стеналарҙағы ҡаҙаҡтарға кҥргҽҙмҽ материалдар ҡатлап-ҡатлап 

эленгҽн, ҿҫтҽлдҽ глобус, геометрик линейка, ҡара һауыттары, класс 

журналдары тулып ята. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Бҿтҽһе лҽ яңынан ҡабатланды: двигатель ҥкерҙе, лебедка кҿсҽнде, 

ҡорос арҡан бармаҡ менҽн сиртһҽң дҽ шартлап ҿҙҿлҿрҙҽй булып тартылды… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Һалдаттарҙы Ҡарасура апкилгҽн, минең арттан кҥҙҽтеп йҿрҿнҿмҿ 

икҽн ни, тип уйларға форсаты етте Миңлеғолдоң - йҽне ҡараңғы упҡынға 

осто. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Кҥп кҿс, кҥп ваҡыт алған тынғыһыҙ эш, уҡыу яҡындарын юғалтҡан 

Кҽримде ҽҙерҽк тынысландырһа ла, артта ҡалған колхоздар яҙмышы 

кҿйҿндҿрҙҿ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Ҿйҙҽрендҽ эше булмағандар кисен кҥл буйында ҡалырға тырыша, ҽ 

инде йҽштҽрҙе ҡыуып та ҡайтара алмаҫһың. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7) Коридорҙа аяҡ тауышы ишетелһҽ, тертлҽп китҽ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Ҽллҽ икеһенҽ бирелгҽн тҽҥге бҥлҽк булғанға, ҽллҽ ул саҡ һирҽк осрай 

торған ҡҽҙерле ҽйбер булғанға, Тҽскирҽ бик яратты ул торшерҙы. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Аҙна самаһы кҿн сыуағайып торҙо ла, ямғыр яуа башланы. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Айытбай хҽҙер генҽ тҿшҿндҿ: бындағы йҽм, бар матурлыҡ, 

хозурлыҡ, кҥңел кҥтҽренкелеге ошонда йҿрҿгҽн ҽҙҽми заттар арҡаһында ғына 

булған икҽн! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17. Һҿйлҽмдҽрҙең айырмаһын күрһҽтегеҙ. 

1) Иртҽгҽге дҽресенҽ ҽҙерлҽнеп бҿткҽс, Зҿһрҽ Кочетовтың “Журбиндар” 

романын ҡулына алды. Йыраҡтан саҡ-саҡ ҡына ишетелгҽн йыр ҡолағына 

салынғас, ул аҙ ғына ваҡытҡа ҥҙен ҥҙе онотто, ниндҽйҙер татлы хыялға 

сумды. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Институттың филология йҽки тарих факультетында уҡыһа, был 

инструменттарҙың береһе лҽ кҽрҽкмҽҫ ине. Эргҽһендҽ ултырған булһаҡ, уның 

йҿҙҿнҽ ваҡ ҡына тир бҽреп сыҡҡанын да, һис шикһеҙ, кҥрер инек. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Тимерғҽле ағай, алдан ашығып китһҽ лҽ, артынан Исхаҡтың ҡыуып 

етеҥен кҿтҿңкҿрҽй ине. Ҡайһы берҽҥҙҽр уның был тҽҡдименҽ ҡушылһа ла, 

Сафин ҡаршы тҿштҿ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) Был мҿһим эште йҽһҽтлҽҥ ҿсҿн, идара бҿтҽ нҽмҽне эшлҽргҽ лҽ ҽҙер. 

Башҡорт теле матур, заманса яңғыраһын ҿсҿн, һҽр ата-ҽсҽ ҥҙ балаһына туған 

телен ҿйрҽтергҽ тейеш. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Улар, тҿнгҿ һунарға сыҡҡан йыртҡыс кҥҙҙҽре кеҥек, баҙлап яналар 

ине. Барыһы ла беҙ телҽгҽнсҽ булыр. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

18. Текстан теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽрҙе табып күсереп яҙығыҙ. 

Тағы бер таң атты, Ҡаратау ауылы таң атҡан мҽлдҽрҙҽ генҽ була торған 

сҽйер тынлыҡта ойой. 

Тҿлкҿсура уянды. Йоҡоһо осоп, ҽрбҽк-һҽрбҽк ҡараңғылыҡҡа тҿбҽлеп, 

ҡыбырламай оҙаҡ ятты. Кҥкрҽген ниҙер ҡыҫҡан, ҥңерҽшенҽ ниҙер тығылған 

кеҥек. Ҽйтерһең, ҿйҙҽ ҡараңғылыҡ тҥгел, ҽллҽ ниндҽй ҙур ауыр ҡыҫҡыс 

бҿрҿп алған. Ошо уйҙан ҡотолоу уйы менҽн, ул, ҡустыһын уятмау ҿсҿн, 

иплҽп кенҽ тороп, тышҡа сыҡты. 

Бҿгҿн аяҙытҡан. Офоҡтағы ҡыйғас-ҡыйғас аҡһыл болоттарҙың ситтҽрен 

кҿмҿшкҽ ҡаймалап, таң яҡтыра. Хҽҙер инде ҡоштар һайрашыр саҡ ҥтһҽ лҽ, 

кҿҙҙҿң ҥҙ матурлығы бар. Кҿҙгҿ ҡырауҙар ағастарға тҿрлҿ тҿҫтҽге буяуҙарын 

һипкҽн. Һауа шундай саф, иртҽнге һалҡынлыҡ бҿтҽ тҽнде рҽхҽт итеп 

ҡытыҡлай, тороп йҥгерге килҽ. Тынлығы һуң, тынлығы ниндҽй! Бер ҿн 

сығарһаң да, бҿтҽ ауыл тертлҽп уяныр тҿҫлҿ. 

Тҿлкҿсура солан һикҽлтҽһендҽ байтаҡ баҫып торғас, барып, ҡапҡа 

бағанаһына һҿйҽлде. Йҽйен сирҽм кҥпереп ятҡан урам һарғайған, ҡойма 

буйҙарындағы кесерткҽндҽр генҽ, ҡырауҙарға бирешмҽйенсҽ, йҽшҽреп 

ултыра. Ниңҽ ҡырау иң тҽҥҙҽ донъя матурлаусы сҽскҽлҽргҽ тейҽ, ер ҿҫтҿн 

ҡыйлаусы ҥлҽндҽр уны бар тип тҽ белмҽй?.. Бҥрҽнҽлҽре бҽҫҽргҽн, лапашып 

бҿткҽн ҿйҙҽр кҥҙенҽ элҽккҽс, Тҿлкҿсураның таң сафлығы биргҽн кҽйефе 

бҿтҿнлҽй ҥҙгҽрҙе, кҿрһҿнҿп, ҡарашын аяғы осона тҿбҽне. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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19. Был теркҽүесһеҙ теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ ябай һҿйлҽмдҽр бер-

береһе менҽн ниндҽй мҽғҽнҽ мҿнҽсҽбҽтендҽ тора? 
а) Кҿнсығышта, талғын ғына буҙарып, таң һыҙылды, Оло Эйек буйын 

кҥк томан ҡапланы, таң атты, ҡояш сығырға яҡынлашты. З. Биишева. 

б) Сҿм-зҽңгҽр кҥктҽн сағыу ҡояш йылмая, эргҽмдҽ генҽ выжылдап бал 

ҡорто оса. 

в) Тҿн ҥткҽн, тышта яҡты, йылы. 

г) Яҡтылыҡ һҽм йҽшеллек тантана итҽ ҽйлҽнҽ-тирҽлҽ, кҥңелде лҽ яҙҙың 

серле ярһыуы һаман кҿслҿрҽк солғай бара. 

д) Йҽшендҽр асыулы ялтылдай, ер тетрҽтеп кҥк кҥкрҽй. 

 

а)__________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________ 

д)__________________________________________________________ 

 

 

20. Күп нҿктҽлҽр урынына кҽрҽкле теркҽүестҽр ҡуйып, күсереп 

яҙығыҙ. 

Башҡалар шулай килҽ, … Абдрахманов ҡына, … тоноҡ тҽҙрҽгҽ, … 

автобустың бысраҡ иҙҽненҽ теклҽп, ҥгҽй бала шикелле ултыра. Волейболды  

шҽп уйнай ул, … кҥренеҥе була, һҽр команда ҥҙ яғына саҡыра башлай. Донъя 

шул тиклем матур, … ҥҙем шундай йҽшмен, кҿслҿмҿн, дҽртлемен, 

һылыумын. Сҽскҽлҽр шул хҽтле терелҽр, … уларҙың хуш еҫтҽре танауға 

бҽрелеп торған һымаҡ. Ҡояш кҥҙгҽ кҥренеп кҥтҽрелҽ башлай, … кҥк 

кҿмбҽҙенҽ мендереп ҡуйылған ғҽлҽмҽт кҿслҿ кҥтҽргес кран уны ҿҫкҽ табан 

һҿйрҽй. Отпускыға ҡайтып китеҥенҽ саҡ бер йыл ваҡыт ҥтте, … нисек 

һағындырған. Урман эсенҽ ингҽйнек, атлауы ауырая тҿштҿ, … юл барған 

һайын тыныраҡҡа ҽйлҽнҽ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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21. Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ эйҽрсҽн һҿйлҽм баш һҿйлҽмгҽ 

ниндҽй саралар ярҙамында бҽйлҽнҽ? Миҫалдар килтерегеҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22. Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽрҙең һҽр тҿрҿнҽ миҫалдар 

килтерегеҙ. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

23.  Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽге эйҽрсҽн һҿйлҽм тҿрҿн билдҽлҽгеҙ:  
1) Кеше шулай: ғҥмер буйы тауға менҽ,  

Ярҙам ҡулы һуҙа-һуҙа бер-беренҽ. (Ф. Ғҥмҽров. 

2) Камил институтты тамамлағас, Урта Азияла газопровод тҿҙҿлҿшҿндҽ 

эшлҽне. 

3) Емеш ҿйҙҽ эш бҿтҿрҿп сығыуға, ҡояш офоҡтан арҡан буйы 

кҥтҽрелергҽ, ҥлҽн ҿҫтҽрендҽге ысыҡ тамсылары кибергҽ ҿлгҿргҽйне. 

4) Кҥҙҙҽремде асһам, тирҽ-яғым йҽм-йҽшел. 

5)  Зҿлҽйха рус теленҽн икеле билдҽһе  алып ҡайтҡас, Фатиманың бик 

асыуы килде. 

6) Ҽхҽттҽр барған вагонда ҡарттар, ҡатын-ҡыҙҙар, бала-сағалар бик кҥп 

ине. 

7) Кем намыҫлы эшлҽй, шул бҽхетле йҽшҽй.  

8) Тормош тҽжрибҽһенҽн  мин шуны аңланым: ишле ғаилҽлҽрҙҽ ҥҫкҽн 

балалар эшсҽнлектҽре, сабырлыҡтары менҽн бҥтҽндҽрҙҽн айырылып торалар. 

9) Ҽле март бҿтмҽҥгҽ ҡарамаҫтан, яҙ тыны ысынлап һиҙелҽ башланы. 

10)  Һуңынан икенсе бер һунарсы  уның айыу алған ҿңҿн кҥрмҽһҽ, 

ауыҙы бҿрҿшҿп туңған ҿңдҽн айыуҙың сыға алмауын, хатта ҥлгҽн айыуҙы 
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ҿңдҿң итрҽ-яғын балта менҽн тумырғас ҡына һҿйрҽп сығарыуын Ғибадулла, 

бҽлки, һҿйлҽмҽҫ тҽ ине. 

1)__________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

7) _________________________________________________________ 

8) _________________________________________________________ 

9) _________________________________________________________ 

10) ________________________________________________________ 

 

24. Был һҿйлҽмдҽр ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽнең ниндҽй тҿрҿнҽ 

ҡарай? 

Алтынсҽс, иптҽш ҡыҙҙарына ҡушылып, аяғы талғансы бейене, тамағы 

ҡарлыға башлағансы йырланы. (Ҽ. Хҽкимов. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ҡайҙандыр уҡығанымы, ишеткҽнеме бар Хисмҽттең: йылғаның һыуы 

саф булһын ҿсҿн, уның ярҙары текҽ булыу шарт, имеш.(Р. Байымов.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Кҿйлҽмҽгеҙ кҿйһҿҙ саҡта, 

Минең ҥҙ кҿйҙҽрем бар, 

Кҥңелемде ҡырып торған 

Уңалмаҫ йҿйҙҽрем бар: 

Ҡойоп ямғыр яуғанда ла, 

Кҿйрҽп янғандарым бар; 

Таш иретер селлҽлҽ лҽ 

Ҿшҿп туңғандарым бар… (В. Ҽхмҽҙиев.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25. Һҿйлҽмдҽргҽ  тулы синтаксик анализ эшлҽгеҙ. 

Кеше кҥңеле бит шулай яратылған: һҽр саҡ яҡтыға, матурлыҡҡа 

ынтыла. (Н. Мусин). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Поезд  станцияға  иртҽн,  һуңламайынса,  ҥҙ  ваҡытында  килеп  етте. 

(Р.Солтангҽрҽев). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Йомағол ҡарт Ҡараярға август урталарында кҥсеп килде. 

(Р.Солтангҽрҽев). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Иң ҥкенеслеһе шул: донъя кешегҽ бҿтҽһен дҽ ваҡытлыса бирҽ. 

(З.Биишева). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Башта минең быға бик йҽн кҿйҙҿ: ҡайтып ултырыуым була, кемдер 

пианино уйнай башлай. (Р.Солтангҽрҽев). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Бер кҿндҿ ял итеҥселҽр концерт ҡуйҙы. (Р. Солтангҽрҽев). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ҽсҽһенең был шомло һҥҙҙҽре Айһылыуҙы тҽрҽн уйға ҡалдырҙы. 

(З.Биишева). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Мин йҽнҽ ҿйгҽ ингҽндҽ, ҡунаҡтар ҙа, ҽсҽйем дҽ, - сҽй табыны эргҽһендҽ 

эҫелҽп киткҽндҽрҙер инде, - соланға саф һауаға сығып ултырғандар һҽм нимҽ 

хаҡындалыр ихлас итеп һҿйлҽшҽлҽр. (М. Садиҡова). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ҡарттар кҽңҽш бирһҽлҽр ҙҽ, йҽштҽр ҥҙҙҽренсҽ эшлҽргҽ булдылар. 

(Ф.Иҫҽнғолов.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Бер юлы унар тонна бомба тҿшҿп ярылыуҙан ер һелкенде, тирҽ-яҡта ут 

ҡатыш ҡойон уйнаны, яңы ғына ҡалҡҡан ҡояш һҥнгҽндҽй булды, бҿтҽ донъя 

ҡараңғыланып китте. (Ғ. Аллаяров.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

26. Тиң киҫҽктҽр араһында ниндҽй тыныш билдҽлҽре ҡуйыла? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

27. Кҽрҽкле тыныш билдҽлҽрен ҡуйып күсереп яҙығыҙ.  
Таиба ҽбей ҥҙ ғҥмеренҽн риза йҽн аямай эшлҽне кешегҽ тура ҡарап 

йҽшҽне кҿслҿ алдына теҙ сҥкмҽне кҿсһҿҙҙҿ  рҽнйетмҽне.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Келҽттең ал яҡ стенаһына ике ҙур тҽҙрҽ эшлҽнде кҥтҽрмҽһе киңҽйтелде 

хатта семҽрле тотонғостар эшлҽнде эсенҽ иҙҽндҽн тҥбҽгҽ хҽтле кҽштҽлҽр киң 

һҽйбҽт прилавкалар яһалды. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Малайҙар келҽт тирҽһен ҡарҙан сҥп-сарҙан таҙартты ҡыҙҙар ҿйҙҽренҽн 

эҫе һыу алып килеп келҽттең эсен тотош  йыуып-таҙартып сыҡтылар.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Кҿҙгҿ һыуыҡ ямғырҙар башланып япраҡтар һарғайғас ҥлҽндҽр 

һылашып ергҽ ятҡас унда бик кҽрҽк эшең менҽн дҽ барғы килмҽй. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Беҙҙең Вҽсилҽ менҽн ҽллҽ ниндҽй ғҽҙҽт була торғайны урамға сыҡҡас та 

мин тҽҙрҽгҽ боролоп ҡарайым ҽ Вҽсилҽ форточканан. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ҽлбиттҽ ҡояш та ҽҥҽлгесҽ ҥк ҥҙ абруйын яҡшы белгҽндҽй талғын ғына 

сығып кҥтҽрелде ҡаршылағы тау ҙа ҿйҙҽр ҙҽ ҡоймалар ҙа ҥҙ урындарында 

ҡала бирҙе тик минең йҿрҽгем генҽ кҥкрҽгемдҽн сығырҙай булып талпына 

бына-бына һауаға кҥтҽрелермен дҽ мҽктҽпкҽ осоп барып етермен һымаҡ 

тойола. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Елдҽр киҫкелҽгҽн тҥшен ғорур киреп торған Тҿлкҿсура ҡаяһы ла уның 

һыртындағы бҥтҽн ағастарҙан ҥргҽ ашып йҽшҽрен йҽшҽгҽн ҡарт болан 

мҿгҿҙҿндҽй тырпайған ҡыу ботаҡтары менҽн кҥк сатырын тишерҙҽй булып 

ултырған ике ҡолас етмҽҫ йыуанлыҡтағы солоҡ ҡарағайы ла яр буйҙарындағы 

тҽрилкҽ башлы томбойоҡтарҙы ҡалтыратып ҥҙ һыуҙарын тынғы белмҽй ҽллҽ 

ҡайҙарға ҡыуалаусы Норош йылғаһы ла һайрар ҡоштарға бай ҽрҽмҽлектҽр ҙҽ 

бҿтҽ донъя шымып уйсанланып ҡалды. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Ғҽлим иртҽ менҽн китҽ кис ҡайта сҿнки эше кҥп ул генераторҙы 

локомобилгҽ тоташтырырға ҽҙерлек эштҽре алып бара. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Ҡар иреп бҿтҿр-бҿтмҽҫтҽн умырзая сҽскҽлҽре ҡалҡып сыға. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Салауат ҡул арбаһын аяҡтарына беркеткҽн бығауға тотонор итте лҽ 

ниҽтенҽн баш тартты һаҡсылар алыҫ китмҽгҽн моғайын һиҙеп ҡалһалар бунт 

ҡасырға маташыу! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

28. Тыныш билдҽлҽре дҿрҿҫ ҡуйылмаған һҿйлҽмде билдҽлҽгеҙ: 

а Ниһайҽт, ҡая тау һуҡмағында таныш аяҡ тауышы дҿпҿлдҽне. 

(Ф.Иҫҽнғолов. 

б Мҿлҽйем йҿҙлҿ, нескҽ һынлы йҽш ҡатын – хужа ҡарттың ҡыҙы 

булырға тейеш – һыу ҡойоп торҙо. (М. Кҽрим. 

в Кеше рухының бҿйҿклҿгҿ шунда: ул ҥҙ ғҥмеренең бер ҿлҿшҿн яҡын 

йҽки алыҫ килҽсҽктҽ кҥрҽ белҽ. (М. Кҽрим. 

г Ҽсҽйемдең тҽмле аштары, ҡатҡан икмҽк менҽн бер-ике сынаяҡ сҽйгҽ 

уйнап йҿрҿҥем – кҿнҿ буйы эшлҽҥгҽ алмашынды. (М. Ғафури? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

29. Һҿйлҽмдҽрҙең схемаларын һыҙығыҙ. 

1)  Мин, ни ҿсҿндҿр, бик йыш сырхаулайым: ҽле кҥҙҙҽрем ауырый, ҽле 

тамағым шешҽ, ҽле башым ҽйлҽнеп, кҥңелем болғана. 

__________________________________________________________ 
 

2) Моғайын, атайым килҽлер, тип кҿтҽм, ҽ ул һаман да килеп етмҽй. 

_________________________________________________________ 
 

3) Аҡланды тубылғып ҥҫкҽн ҥлҽн ҡаплаған, ҽ тап урталыҡта, ҡупшы 

башын юғары сҿйҿп, ап-аҡ болан баҫып тора. 

__________________________________________________________ 
 

4) Хҽйбулла юҡта ҡояштың да нуры һҥренке, ерҙең дҽ биҙҽктҽре тоноҡ, 

яҡынлашып килеҥсе ҡойон да ҡурҡынысыраҡ. 

__________________________________________________________ 
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5) Ҡайһы берҙҽре йылыныр ҿсҿн йҥгерҽ-йҥгерҽ юл тапай, икенселҽре 

кҿтмҽгҽндҽ килгҽн ҡышты ҡҽһҽрлҽй, ҽ ҡайһылары бик аҡрынлыҡ менҽн тауға 

ҥрмҽлҽҥсе машинаны ҡый-ҡыу һалып этеп маташа. 

_________________________________________________________ 

 

6) Ҽ ҡолаҡҡа кҥңелгҽ һиллек биреҥсе тауыштар ишетелҽ: ҽсҽһе бесҽй 

кеҥек шым ғына баҫып йҿрҿй, сарт-сорт итеп ут яна, табала май шыжлай. 

_________________________________________________________ 

 

7) Урманға кҥҙ һалһаң, кҿҙҙҿң тҽҥге билдҽлҽре кҥҙгҽ ташлана: ара-тирҽ 

ағас япраҡтары һарғая башлаған, ҽллҽ араһындағы ҥлҽндҽр йығылып бҿткҽнгҽ 

инде, урман һирҽклҽнеп ҡалған кеҥек. 

_________________________________________________________ 

 

8) Ҥҙе ҡалһа,  

     Аты ҡайта бер урап; 

     Аты ҡалһа,  

     Даны ҡайта яңғырап. 

___________________________________________________________ 

 

9) Шҥлгҽн мҽмерйҽһендҽ боронғо кешелҽр тҿшҿргҽн һҥрҽттҽр табылғас 

Кҿньяҡ Уралға тағы ла дан ҿҫтҽлде.  

___________________________________________________________  

 

10) Мҿһабҽт  ағастар бер-бер артлы һаҙлыҡтарға ауа, торф ҡатламдары 

барлыҡҡа килҽ, улар һоро кҥмергҽ, шунан таш кҥмергҽ ҽҥерелҽ.  

__________________________________________________________  

 

30. Түбҽндҽге схемаларға ярашлы һҿйлҽмдҽр тҿҙҿгҿҙ. 

1. (  ), (  ), [  ]. 2. [  ]:(  ) - (  ). 3. (  ), [  ]; (  ), [  ]. 4. [(  )]. 5. (  ), [  ]; [  ] - [  ]. 

1.____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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