
 

Текстны укыгыз,1-20нче биремнәрне үтәгез. 

 

 

1. Кайсы мәгълүмат түбәндәге сорауга җавап бирә? 

Ябалак кешеләргә ничек ярдәм итә? 

1. Ә без, кешеләр, шул ятимнең хәлен аңламыйбыз. 

2. Синең якын дустың, беләсең килсә, урманны, йортыңны саклый. 

3. Тын урманны яңгыратып, ат пошкыра. 

4. Соңгы сүземне тавышны күтәреп әйттем. 

. 

 



2. Метонимия   булган җөмләне табыгыз 
 

 

 

 

 

Җавап:_________________ 

 

3. 6нчы җөмләдәге әйтелеше  язылышына туры килмәгән сүзне табыгыз. 

Җавап:_________________ 

4. 29нчы җөмләдәге әйтелеше язылышына туры килмәгән сүзне табыгыз. 

Җавап:_________________ 

 

5.   4 нче җөмләдән  “  тыныч” сүзенә синоним булган берәмлекне табып языгыз. 

Җавап:_________________ 

 

    6. 23 нче җөмләдән баш кисәкләрне табып языгыз. 

   Җавап:___________________ 

   7.   4-6  нчы җөмләләр арасыннан тиңдәш кисәкләр булган җөмләнең номерын языгыз. 

   Җавап:___________________ 

8. 9-11  нче җөмләләр арасыннан туры сөйләмле  җөмләнең номерын языгыз. 

   Җавап:___________________ 

9. Аерымланган хәлгә бәйле куелган өтерләрнең номерын языгыз. 

 Аның җавабын ишетсәм дә,(1) колагыма алмадым,(2) бөтен белгәнемне берьюлы һәм 

кырыс  итеп әйтеп салдым: 

-Вәлиәхмәт абый,(3) бу кошны ябалак дип атыйлар.(4)  

   Җавап:___________________ 

10.  Кереш сүзгә бәйле куелган тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Синең якын дустың,(1) беләсең килсә,(2)урманны,(3),йортыңны саклый.(4) 

   Җавап:___________________ 

11. 19 нчы  җөмләдә ничә хәбәрлек бар? Җавапны сан белән языгыз. 

1) Көз иде. 

2) Яңа гына кар төшкән. 

3)  Мин кар өстендә аксыл чуар кош селкенүен күрдем. 

4) Ләкин аңа ярдәм кирәкми иде инде. 



Җавап:_______________ 

12. 21  нче җөмләдә <…> тамгасы урынына кайсы тыныш билгесе куелырга тиеш?  

Җавапны сүз белән языгыз. 

Җавап:_______________ 

 13. 15-17  нче җөмләләр арасыннан  тойгылы   җөмләнең номерын билгеләгез. 

Җавап:_______________ 

 14.Эндәш сүзгә бәйле куелган  тыныш билгеләренең номерларын языгыз.  

 -Вәлиәхмәт абый,(1) нишләдең син,(2) ябалакны үтергәнсең бит!(3) дип кычкыруымны 

сиздем.(4) 

Җавап:_____________________________ 

15. 21 нче җөмләдән  “ салкын ” сүзенә антоним булган берәмлекне табып языгыз. 

Җавап:_______________ 

16.  2 нче  җөмләдән  исемне   табып языгыз. 

Җавап:_______________ 

17.Калын хәрефләр белән бирелгән   фигыльнең төрен языгыз. 

 Тын урманны яңгыратып, ат пошкыра. 

Җавап:_______________ 

18. 8 нче җөмләдән кушма   сүзне табып языгыз. 

Җавап:_______________ 

19.  18 нче җөмләдән  [ ы  ] авазы  [  о]   лашып әйтелә торган сүзне табып языгыз. 

Җавап:_______________ 

20. 29 нчы җөмләдән  иялек  килеше кушымчасы ярдәмендә  бәйләнгән сүзтезмәне табып 

языгыз 

Җавап:_____________________ 

 

2 нче бүлек 

 

1 нче бүлектә бирелгән текстны файдаланып, 21. 1 биремен үтәгез.  

 



21.1   ”Хәзер уйлыйм: ябалакның берсе һәлак булгач, икенчесе ятим калган 

ич.Язгы көннәр якынлашкан саен , шул ятиме газаплана.Урманыннан инешкә 

кадәр парын эзләп килә.Кич җиттеме, аваз сала: 

-Бу-бу, бу-бу-бу!Кайда син, яныма кил! 

Ә без,кешеләр,шул ятимнең хәлен аңламыйбыз”. 

Текст ахырында китерелгән  бу сүзләрнең мәгънәсен аңлатып, сочинение 

языгыз.  

  Укылган тексттан фикерегезне дәлилләү өчен, 2 дәлил  китерегез. Мисаллар 

биргәндә  кирәкле җөмләләрне языгыз яисә аларның номерларын күрсәтегез. 

Сочинениенең күләме 100 сүздән дә ким булмаска тиеш.Сочинениене чиста һәм 

танырлык итеп языгыз. 

 

  

 


