
БДИ (БРИ) бирергә әзерләнәбез 

 

Сорауларның С өлешендә иҗади эш – сочинение язарга туры килә. 

Сочинение язуның аерым бер тәртибе (калыбы) бар. Рус телендә аны 

клише диләр. Бу язмада сочинение язу тәртибен (калыбын) тәкъдим итәбез. 

I. Кереш өлеше. 

 Бу текстта авторның (автор конкрет күрстелә) әсәреннән (мөмкин 

булса, әсәр исеме дә күрсәтелә) алынган өзек бирелгән. 

 Текстта сүз нәрсә турында бара, нинди тема яктыртылган? 

 Берничә җөмлә белән текстка аңлатма бирелә. (Бу тема аша 

авторнәрсә әйтергә теләгән, теманы ачу өчен нинди алымнардан 

файдаланган?) 

II. Төп өлеш. 

1. Проблеманы  күрсәтү. 
Бу тема белән бәйле рәвештә автор иң актуаль проблемарның берсен 

(берничә проблема күтәрелгән булырга мөмкин: сугыш, гаилә, мәхәббәт, 

табигатьне саклау һ. б.) күтәреп чыга. 

2. Проблема төрле яклап ачыла: бу проблеманы яктыртып, автор, беренче 

чиратта, аның әһәмиятенә басым ясый (һәр фикереңне дәлиллисең), 

кешелек тормышында нинди урын алып торуына ишарә итә. Минем 

уйлавымча, автор бу проблеманы тиешенчә яктырта, аңлата алган 

(дәлиллисең, аргументлар китерәсең). Моның өчен ул төрле сурәтләү 

чараларын (метафора, символлар, чагыштырулар, аллегория һ. б.) 

кулланган. (Мисаллар белән ныгытасың.)  

3. Автор позициясенә аңлатма бирү: 

 Автор позициясе. Аның әйтергә теләгән фикереннән төп позициясе дә 

ачык чагыла. (Мәсәлән, гаилә проблемасы мисалында аңлатыйк.) Автор 

гаиләнең җәмгыять чылбырында әһәмиятле урын алып торуына басым 

ясый. Гаилә генә балага тиешле тәрбия бирә ала. Гармоник тәрбиянең 

нигезендә дә гаилә тора. Гаилә ныклы булганда, җан тынычлыгы да 

була. Күңелле тормыш, бәхетле балачак, нәтиҗәле хезмәт, бер-береңә 

хөрмәт – гармонияле гаиләнең чын атрибутлары әнә шулар. Автор 

фикеренчә, гаилә бәхетен татымаган кеше чын бәхеткә ирешә алмый.  

 Автор фикере белән килешү. Аның фикере белән килешмичә булмый, 

чөнки... (тезислап, үз дәлилләреңне китерәсең.) 

 Әдәби әсәрләрдән, халык авыз иҗатыннан аргументлар китерелә. 

(Фактик хаталар җибәрергә ярамый, мисаллар бу темага туры 

килергә тиеш.)  

 Тормыштан алынган мисаллар белән дәлилләү. (Мисаллар ачык 

итеп, конкрет дәлилләү өчен кирәк.) 

III. Йомгаклау. 

Тексттан күренгәнчә, автор бу теманы уңышлы сайлаган. Авторның 

әдәби теле матур, җыйнак һәм бай, сурәтләү чараларыннан иркен 

кулланган. Ул тормышның иң әһәмиятле проблемаларын кузгатып, 

укучылар игътибарын җәлеп итә алган.  



2011 елда укытучыларга тәкъдим ителгән БРИ (ЕРЭ) сорауларының С өлешендә 

Ш. Мостафин тексты бирелгән иде. Шул текст буенча язылган сочинениенең бер 

вариантын тәкъдим итәм.  

  

Буш нигезләр булмасын 

 

Бушап калган нигезләр, кешесез калган авыллар, көтеп-көтеп тә кайтмаган имәндәй 

нык ир-егетләр – солдатлар, тол һәм ятим калган аналар, балалар. Сугыштан соңгы 

авылны бары тик әнә шулай гына сурәтләп була.  

Бу текстта нәкъ шул проблема – сугыш проблемасы, аның адәм баласына китергән 

афәте турында язылган. Проблеманың тирәнлеген күптәнге фотосурәт ачыктан-ачык 

чагылдырып тора. Куллары салынып төшкән ата да, ак яулыклы ана да улларын сугыштан 

көтеп ала алмаганнар. Аларның гомер иткән нигезендә уллары Миңнегаян гаилә корып, 

балалар үстереп яшәргә тиеш булган, тик сугыш бөтен өметләрне өзгән. Буш калган 

нигездә беркайчан да бала-чаганың шат тавышы да ишетелмәс, гөрләп-кайнап торган 

тормышның гүзәл мизгелләре дә чагылмас. Сугыш – кешелекне юк итәргә, бәхет-

шатлыкны җимерергә сәләтле явыз нәрсә. 

Бу проблеманы чагылдырган бик күп әсәрләр иҗат ителгән. Ш. Галиевнең 

“Әткәйгә хат” поэмасын “сугыш чоры балаларына куелган һәйкәл” дип санарга була. 

Әсирлеккә эләккән совет солдатларының язмышын Н. Дәүли “Яшәү белән үлем арасында 

повестенда оста итеп сурәтләгән. Ә. Еникинең “Бер генә сәгатькә” хикәясендә сугыш чоры 

кешеләренең кичерешләргә бай тормышын күрә алабыз. 

 Сугыш чорында тол калган әбиемнең сөйләгәннәрен бүген дә оныта алмыйм. 

Ничек күтәрә алганнардыр алар ул чорның авырлыгын, бу турыда күз алдына китерү дә 

кыен. Үзләре көн-төн эштә, ач балаларын туйдырырлык та икмәкләре юк. Бер-бер артлы 

үлгән балаларын җирләгәннән соң, чәчләренең бер төндә агарып чыгуы үзе генә дә күп 

нәрсәне аңлатмыймыни? Балаларын ач үлемгә дучар итәсе килмәгән күрше апа, бер уч 

икмәк белән белән тотылып, төрмәгә озатылгач, авылдашлары ниләр кичергәнне күз 

алдына китерү кыен түгел.. 

 Гомумән, сугыш һәрчак кешеләргә бәхетсезлек кенә китергән. Автор Ш. Мостафин 

кузгаткан проблема бүген дә актуальлеген югалтмаган. Бүген дә байлыкка, җиргә 

туймаган затлар гаебе белән төрле илләрдә әледән-әле бәрелешләр килеп чыгып тора. 

Тагын күпме бала ятим калыр да, күпме аналар балаларын, ирләрен сугыш кырында 

югалтырлар. Боларны күрмәс өчен, әллә ниләр бирерсең. Буш нигезләр, вакытсыз 

картайган аналар булмасын өчен, кешелек дөньясы берөзлексез көрәшергә тиеш. Сугыш 

утын туктату җиңел булмаса да, бөтен халык, илләр күтәрелсә, минемчә, бер төркем 

башкисәрне – сугыш утын кабызучыларны туктатып калу мөмкиндер. Бу эштә безнең 

өлешебез икеләтә артык булырга тиеш, чөнки без – сугышларны иң күп күргән халык. 
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