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ЗАТЛАНЫШЛЫ ФИГЫЛЬЛƏР 
 

1. Хикəя фигыль 
Биремнəр 
1. Хикəя фигыльлəрне анализларга, морфологик анализ ясарга. 
2. Затланышлы фигыльлəргə урнəктəгечə морфологик анализ 
ясау. 
Үрнəк: күрмимен – хикəя фигыль, затланышлы, юклыкта, төп 
юнəлештə, хəзерге заманда, 1 зат берлек санда, җөмлəдə хəбəр, 
тамыр сүз. 
1. Дөньяның мин күрдем суын, күлен, урманнарын, тавын, 
чүллəрен. (Х.Туфан) 
2. ...Тəгəрəп юл уртасыннан таш килə,  
- Таш түгел лə, - бер киселгəн баш килə. (Г.Тукай) 
3. Көз җитте. Басуда игеннəр урылып, күптəн ындырларга 
ташылып бетте. (М.Гафури) 
4. Гөлшаһидə тиз генə урыныннан торды да ут кабызды, əлеге 
кайгылы авыр төсне күрмəс өчен, пəрдəне төшерде. 
(Г.Əпсəлəмов) 
5. Шул рəвешчə көннəр үткəн, мин монда торганда чəчəк белəн 
дə авырганмын, башка əллə нинди хəстəлеклəр дə күргəнмен, 
тəмам зəгыйфьлəнгəнмен. (Г.Тукай) 
6. Бакчада өздереп-өздереп кошлар сайрый, бал кортлары 
гөҗлəшə. (Ф.Яруллин) 
7. Кунакларыбыз, безнең каушап калуыбызны күреп, мөмкин 
кадəр тынычландырырга тырышалар. (Ф.Яруллин) 
8. Яз җитеп, кояш нурлары көлеп карый башлау белəн, тəрəзə 
төбендə яран, кына, роза гөллəре шау чəчəккə күмелəлəр. 
(Р.Ишморатова) 
9. Эшлəгəн эшлəрнең күлəме һəм əһəмияте ягыннан, мəгърифəт 
өлкəсендə, мөгаен, Ризаэтдин Фəхретдингə тиңнəр юктыр. 
(“Ризаэтдин Фəхретдин” китабыннан) 
10. Дусларым шуа калдылар, мин, өйгə йөгереп, җилкəгə 
мылтык асу ягына карадым. (Г.Хəсəнов) 
11. Кырык бишенче елның мул, калын карлы кышы апрель 
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урталарына кадəр нык кына торды. (М.Мəһдиев) 
12. Бүгеннəн ул яшь пионерларның Абдулла Алиш исемендəге 
сарае дип аталачак. (Г.Əпсəлəмов) 
13. Безнең илдə Муса һəм Алиш кебек геройларның исеме мəңге 
онытылмаячак. (А.Əхмəт) 
14. – Менə безнең үзешчəннəр шундый булачак, - диде 
Курамшин. (Г.Ахунов) 
15. Гөлгə карыйм, сиңа карыйм,  
Син матур күренəсең. (Халык җыры) 
16. Ядкəр язам мин сиңа, дустым, 
 Китəм ерак якларга. (И.Юзеев) 
17. Ничə еллар гармун моңы булып,  
 Син яшисең, əти, күңелемдə... (Ш.Маннап) 
18. Мин язам, шунда күрəм: лампа эчендə май кими. (Г.Тукай) 
19. Коеп яңгыр яварга тотынды, шуның белəн йөрəклəр 
тынычланды, тəннəр рəхəтлəнде, йөзгə,күзгə яшəү өмете 
күтəрелде. (Г.Ибрагимов) 
20. Дус көйдереп əйтер, дошман көлдереп əйтер. (Мəкаль) 
21. Яхшы, яхшы, сүз дə юктыр, карышмый уйныймын, тик сине 
шартыма күнекмəссең дип уйлыймын. (М.Мəһдиев) 
22. Башта күренгəнчə караңгы чырайлы кеше булып чыкмады. 
Серебряков бик җайлап, бик телəп сөйлəште. (М.Мəһдиев) 
23. Менə салкын кыш та үтə, яз якынлаша. Озакламый урман 
аланлыкларда чəчəклəр күренəчəк. (И.Гази) 
24. Тəрəзəдəн нур бөркелə, баш очында гына, өздереп-өздереп, 
бер кош сайрый. (А.Гыйлəҗев) 
25. Иңнəремдə тибри пар толымым, 
Юл башында балкый ал таңым. (Ф.Гыйззəтуллина) 
26. Зəп-зəңгəр төн. 
 Зəңгəр күл өстендə 
 Аккош кебек йөзə бер көймə. (Б.Рəхмəт) 
27. Идел ага, Идел ага, 
 Тулып, ташып, мул булып, 
 Безне матур еракларга 
 Чакыра торган юл булып. (Ə.Исхак) 
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Бу таулар Урал тавының тармаклары булып, берсеннəн-берсе 
матур, берсеннəн-берсе биек булып күренəлəр. (М.Гафури) 
28. Əтəчлəр моңайдылар, 
 Кешелəр уяндылар; 
 Тау артыннан таң атты, 
 Таң атты, кояш чыкты, 
 Бөтен авыл шаккатты. (Ш.Маннур) 
29. Аккош күле. Төнге бакча. 
 Йокы алмый бөртек тə... 
 Кинəт чүгеп биһуш калдым- 
 Ис иңгəн бит бөтнеккə. (З.Мансуров) 
30. Бездə уен кайгысы калмады. Берəм-берəм өйлəргə 
таралыштык. (М.Кəрим) 
31. Еллар үтəр. Халык арасыннан яңадан-яңа талантлар чыгар, 
ихтимал, музыка даһилары да туар. (Ə.Еники) 
32. Көндез йолдыз күрерлек, төнен җанвар ауларлык, эчендə ут 
янса да уфтанмас, өстенə тау ауса да сыкранмас ир егет кенə 
корыклый (арканлый) алыр, ди, ул атны. (М.Кəрим) 
33. Керə белсəң халык йөрəгенə, 
Ул сиңа да əйтер үз сүзен. (Ш.Маннур) 
34. Юкка гармунчы түгелмен,  
 Ярсып бер уйнар идем,  
 Ярсып бер уйнар идем дə 
 Үксеп бер елар идем. (М.Кəрим) 
35. Көн уртасына таба һава ачылды, кояш чыкты. (Ə.Еники) 
36. Нигə болай бик əкрен кайтасыз, Талип абзый? 
(М.Хəбибуллин) 
37. Иртəнге алты. Кояш инде кыздыра башлаган. (Г.Кашапов) 
38. Кичке аваз чыңлый колагымда –  
 Өнди, дəшə, куалый, чакыра! 
 Көрəшергə һəм яшəргə куша 
 Туар таңнар, бəхет хакына. (Р.Низамиев) 
40. Күпме таңны каршыладым, 
 Күпме йөзлəр үтте каршымнан?! 
 Мин эзлəдем сине еллар буе, 
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 Син юк, ахры, безнең гасырда. (Р.Юныс) 
41. Җир тетрəгəн давыл уты, бəлки 
 Карлар белəн эреп югалыр; 
Дөнья тынып калыр. Йөрəклəрдə 
 Кавышу хисе кабат кузгалыр. (А.Алиш) 
42. Унҗиденче елда, патшаны төшергəн яз иде, Малмыҗ ягында 
бер байда көтү көттем. (М.Мəһдиев) 
43. Халыкның рухи байлыгын мең еллар кичереп яңгырыткан 
җыр моңнарына мин гомерем буе мөкиббəн, аның атаклы һəм 
гап-гади ул-кызларының бердəй якты күңелле булуларына 
сөенəм. (Ш.Галиев) 
44. Төштəн соң Валенсия аренасында үгез сугышы – коррида 
булачак. (М.Юныс) 
45. Кыңгырау төсле чылтырап, тургайлар безнең телəклəрне 
кабатлар. (Ə.Баянов) 
46. Мин амбарга кердем, чистартып салган ашлык өстеннəн 
шуышып, иң ерак, аулак почмакка кереп яттым. 
47. Шуннан инде хəллəр бераз үзгəрде. 
48. Картлар, анда-санда гына күренгəн, əле сугыштан алып 
кайткан ярасы төзəлеп тə җитмəгəн ирлəр, хатыннар, үсмерлəр – 
көченнəн килгəн һəркем чалгы селти. 
49. Алар туй ясап ике-өч ай үттеме икəн, Хəбибулланы сугышка 
алып киттелəр. (Р.Фəизов) 
50. Син бай булгач та, айга җиттем дип йөрисең икəн. 
(Мəзəклəр) 
51. – Нигə күңелсезлəнəсең? – дип сорады. (Əкият) 
52. Китап та укый алмыйм –  
 Хəллəремне бик аңлыйм ... (шигырьлəр) 
53. Ишетəсеңме, нинди шəп уйный. (Г.Бəширов) 
54. Крестьян баласы, ир малай булса, җиде яшьтəн атка, 
тырмага, сабанга йөри башлый. Сигездəн-тугызга утауга, уракка 
кушалар. (Г.Ибраһимов) 
55. Яфраклар коела, яфраклар... 
 Нəкъ шулай ел саен бу нəрсə... 
 Күбəлəк шикелле талпынып 



 7

 Очалар, аз гына җил бəрсə... (М.Əгълəмов) 
56. Бу шатлыкка тагын бер куаныч өстəлде: күңелле сабан 
тургайлары да күренде. (Г.Хəсəнов) 
57. Өйнең тəрəзəсе ачылмый, күрəсең, күтəрмəсе бозылган. 
(Г.Ибраһимов) 
58. “Искəндəрнең яхшы яклары да күп, ул үзгəрер əле”, - дип 
уйлый идем. (Г.Кутуй) 
59. Мин синдə идеалымның кайбер якларын булса да күрермен 
дип өметлəндем. (И.Юзеев) 
60. Җиңеп кайтырбыз, җиңүдə 
 Бөтен килəчəк. (Ф.Кəрим) 
61. Һава тəмам аязды, бары кояш батышында гына вак-вак 
болыт кисəклəре күренəлəр. (И.Гази) 
62. Ул үзе менə монда утыра, ə күңеле əллə кайларда йөри. 
(Ə.Фəйзи) 
63. Озакламыйча зур үзгəрешлəр булыр, тиздəн куанычлы 
хəбəрлəр ишетелер! (Г.Бəширов) 
64. Гөлсем тракторы янында машинистны калдырды да 
телефонга йөгерде. (Г.Бəширов) 
65. Əнине дə əллə ни юксынмадым, күңелсезлəнмəдем дə ул 
көнне. (В.Нуруллин) 
66. Алдагысын күз күрер ... (Р.Мөхəммəдиев) 
67. Яз əле бураннар артында, 
 Үзенең вакытын ул белер. 
 Яз табар үз юлын, 
 Кавышыр көн килер, 
 Алмагач чəчəккə төренер. (Р.Əхмəтҗан) 
68. Их дускаем, айга кара, 
 Мин дə айга карармын; 
 Күз нурларың айга төшəр, 
 Шуннан эзлəп табармын. (Халык җыры) 
69. Бер кыз бала җыр чыгарган, 
 Багышлап əнисенə. 
 Икəү бергə җырлыйк, диеп 
 Өйрəткəн энесенə. (Г.Зəйнəшева) 
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70. Булган, ди, бер бабай. Аның булган, ди өч улы. (Əкият) 
71.  Сабантуй бəйрəме ике атнадан булачак. (Г.Б.) 
72. Борынсыз чыпчык боз тишə. (Табышмак) 
73. Тама-тама таш яра. (Табышмак) 
74. Аяксыз, кулсыз капка ача. (Табышмак) 
75. Шагыйрь яныннан үземне бурычлы кеше кебек хис итеп 
киттем. (Ш.Галиев) 
76. Тəрəзəдəн нур бөркелə, баш очында гына бер кош сайрый. 
(А.Гыйлəҗев) 
77. Миңсылу да кешелəр белəн бергə көлде һəм əзрəк кенə кул 
да чапкан булды. (Ш.Камал) 
78. Су юлы корымаган, кипмəгəн. (Ф.Əһлиуллина) 
79. Нинди һөнəрлəргə өйрəтəчəк ул мəктəп? (А.Расих) 
80. Үз авылым, үз почмагым сыендырыр əле. (Г.Бəширов) 
81. Минем хəтеремə бер егет кереп калган. (М.Мəһдиев) 
82. Матур җəйлəр дə үтеп, яңадан көз җитте. 
83. Агачларга төсле күбəлəклəр булып кызыллы-сарылы 
яфраклар куна. 
84. Сандугачлар да, бар тереклек шикелле, җылы көн көткəннəр. 
85. Кошлар җылы якка китəргə җыеналар. 
86. Озак та үтмəс, урман кышкы йокыга талыр. 
87. Крестьян кузгалышы күршедəге Самара, Пенза, Себер 
губерналарына җəелə. (Кави Нəҗми) 
88. Бик матур бер айлы кичтə, бу авылның бер егете 
 Киткəн урманга утынга, ялгызы бер ат җигеп. 
 Тиз барып җиткəн егет, эшкə тотынган баргач ук, 
 Кисə башлаган утынны балта берлəн “тук та тук”! (Габдулла 
Тукай) 
89. Яз елмаер тиздəн, урманнарда 
 Ак каеннар яфрак ярырлар. 
 Чəчəк атар шомырт, бакчаларда 
 Сандугачлар тавышы яңгырарлар. (Муса Җəлил) 
90. Ир егет үзе өчен туар, иле өчен үлəр. (Мəкаль) 
91. Батыр ярасыз булмас. (Мəкаль) 
92. Менə шул бабай, үлəр алдыннан, үзенə чакырды да, миңа бер 
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уч тутырып орлыклар бирде. (Галимҗан Ибраһимов) 
93. Сафа белəн Саҗидə Йосыф карт өенə чаклы бергə кайттылар. 
(М.Галəү) 
94. Аның иркен күкрəгеннəн чыккан тавышы тирə-якка таралып, 
моңлы һəм яңгыраулы авазы тын даланы уятып, җанландырып 
җибəрде. (М.Гафури) 
95. Бер-бер артлы узучы чана табаннары, пычак кайрагандагы 
төсле, тешкə тиюче тавыш чыгарып, өзлексез шыгырдыйлар. 
(К.Нəҗми) 
96. Ул да түгел, баскычта Сəйфи үзе күренде. Этен ачуланып 
туктатты да кызулап урамга чыкты. (Г.Бəширов) 
97. Ул фəкать аш вакыты җиткəч кенə кухнядан чыга. 
98. Сибəлəп кенə үтеп киткəн төнге яңгырдан соң гаҗəеп аяз таң 
атты. 
99. Люкс ышандырмыйм, əмма беренче класста аерым каюталар 
булачак. 
100. Ишек шалтырап, шундук ябылды. 
101. Поезд Төмəн станциясенə килеп туктады. 
102. Җил исте, агачлар чайкалып китте, җиргə сары яфраклар 
коелды. 
103. Матур җəйлəр дə үтеп, яңадан көз җитте. 
104. Агачларга төсле күбəлəклəр булып кызыллы-сарылы 
яфраклар куна. 
105. Сандугачлар да, бар тереклек шикелле, җылы көн 
көткəннəр. 
106. Кошлар җылы якка китəргə җыеналар. 
107. Озак та үтмəс, урман кышкы йокыга талыр. 
108. Нигə болай бик əкрен кайтасыз, Талип абзый? Мидхəт аны 
куып җитеп, янəшə атлап китте. (М. Хəбибуллин) 
109. Ишетəсеңме, нинди шəп уйный? (Г.Бəширов) 
110. Кызларның шул булыр инде аларның, алар һəрвакыт шулай 
һавалы булалар. 
111. Рухны күтəрə, дəртне уята, тəнгə көч бирə салкынча таң. 
112. Ни əйтəсез, авылдашлар, киңəшлəрегезне бирегез. 
113. Мин ап-ак кар диңгезенə кереп чумам. 
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114. Тирə-юньдə бернəрсə дə күренми. 
115. Урман киеклəре, тырышып-тырмашып, кышка азык əзерли. 
116. Болыннарда төрле ислəрдəн башлар əйлəнə.  
117. Яраттык, Без дə бик яраттык!  
118. Юлың озын булыр, 
        Күп узарсың –  
   Атлау гына кирəк. 
119. - Менə нəрсə, Лотфулла абзый. Иртəгə биредə савучылар, 
терлекчелəр белəн җыелыш үткəрəбез. (М.Хəб.) 
120. – Бүген үк күченеп кил. Син килеп җитмичə торып, мин 
беркая кузгалмаячакмын, олыг ана, - диде ул. (Н.Ф.) 
121. Каюм Насыйри дəреслеклəр язуга керешə. 
(С.Фəйзрахманова) 
122. Тел турында дистəлəгəн мəкаль бар. (С.Фəйзрахманова) 
123. Җəй узды да китте. (С.Фəйзрахманова) 
124. Язгы ялларны бик кыска ясаганнар. (С.Фəйзрахманова) 
125. Вакыйгалар бик зур тизлек белəн алмашына. 
(С.Фəйзрахманова)  
 
2. Боерык фигыль 
Биремнəр:  
1. Боерык фигыльлəргə морфологик анализ ясарга. 
2. Фигыльлəрнең нигезен билгелəгез, төркемчəлəрен əйтегез: 
Карана, сөйлəтми, укытса, эшлəнəчəк, күренер, яздырмасак, 
кайтарачаклар, юындырыгыз, əйтерлəр, яудыргансыз, 
көлешсеннəр, егылма, агызырбыз, очрашачаклар, тектерсеннəр, 
күзəтсəлəр, сөйлəшсəк, яздырыгыз. 
1. Яшə минем республикам, Яшə Казан каласы! (Халык җыры) 
2. Шауласын, гөрлəсен, безнең җыр, еракка яңгырасын безнең 
җыр! (Ə.Ерикəй) 
3. Əйт əле, Күбəлəк, сөйлəшик бергəлəп... (Г.Тукай) 
4. – Инструктор! Əйдə кайтыйк инде. (С.Баттал) 
5. Əтиең еракта калган, онытылган шəүлəсе миңа яный: - 
Ялганлама. Тик дөресен генə сөйлə! (М.Мəһдиев) 
6. - Əйдəле, Акбай, өйрəн син, арт аягың белəн тор;  
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Аума, аума, туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр! (Г.Тукай) 
7. И кояш! Тизрəк җылыт җирне, терелдер дөньяны. (З.Ярмəки) 
8. Аеруча зур упкын тирəсендəге су өсте беркайчан да боз 
белəн капланмый.(1991 ел календареннəн) 
9. Алтының белəн мактанма, акылың белəн мактан. (Мəкаль) 
10. Чү! Тукта, җил... Яшьлек гомеренең газаплы да, лəззəтле дə 
башланган сукмагында утырган ветеранның аксыл чəчлəренə 
кагылма, ул чəчлəрне тарама. (М.Мəһдиев) 
11. Мөмкин булса, укып карагызчы, Камил абый. (А.Расих) 
12. Гафу итегез, нервылар какшаган. Аңлагыз хəлемне. 
(М.Галиев) 
13. Хəзер үк Каенсарның тимерче икəнен Гаязга хəбəр итегез. 
(Р.Миңнуллин) 
14. Тынма, эшлə, и сабый, бел, Тəңредəн эшлəргə көн... 
(Г.Тукай) 
15. Кил əле, Иделнең җилəс җиле, 
 Юлларга чəчəклəр сип əле. (Х.Туфан) 
16. Оч, сайра, кошчык, канатлан 
 Һəм бер дə китмə бездəн: 
 Без яшел бакча итəрбез 
 Бөтен шəһəрне тиздəн! 
17. Буең зурмы дип сорама, 
 Уең зурмы дип сора. 
 Уйлый белгəн кеше генə 
 Кешене куандыра. (Ə.Ерикəй) 
18. Рəхмəт сезгə, кадерле укытучым, мең-мең рəхмəт барысы 
өчен! Тагын да бик-бик озак яшəгез! (Ə.Фəйзи) 
19. Ниятең дə, планың да бик əйбəт. Лəкин, берүк, əйткəн 
сүзлəрең шушында гына калсын. (М.Əмир) 
20. Тыңла əле син мине... Киңəшемне тыңла, сүзлəремне исеңдə 
тот. (Г.Кутуй) 
21. Бар, улым, - диде бабай, - Маһруй апаңа əйт, башка ат 
җибəрсен. (Р.Батулла) 
22. Тукта əле син, алай кызма əле, Сəкинə. (В.Нуруллин) 
23. Курыкма, балам, хəзер ... хəзер бетə. Йом күзеңне, күзең 
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күрмəсен. (М.Җəлил) 
24. Җəй сиңа эсселек биргəн  
 Һəм əйткəн: сеңел, менə 
 Беразын куеныңа сал, 
 Калганын – йөрəгеңə. (Л.Зөлкəрнəй) 
25. Боз катлавы эрегəч, җир өстенə умырзая чыга, карагыз! 
(Ə.Фəйзи) 
26. Эш кенə - көч, эш кенə - ир ирлеге; 
 Əй, гражданин! Əйдə, эшкə кил бире! 
 Кыс тимерне! Ал чүкечне, балтаны! 
 Бəр тимергə тукмагыңны! Бəр тагы! (Н.Исəнбəт) 
27. Моннан гыйбрəт ал, угълым: текə башлы булу 
гакылсызлыктан килə. (Дəрдемəнд) 
28. –И-и, Миңлебай улым, алай димə син! (М.Мəһдиев) 
29. Күрəм озак, олы урау булыр, 
 Син көт, бəгърем, өзмə өметеңне. (М.Җəлил) 
30. – Син бер дə курыкма, килен ... Син ят, ял ит əле. 
31. Яле, əзерлəгез акчаларыгызны! 
32. Сөйлəп җибəр əле безгə планнарыңны! (А.Гыймадиев) 
33. – Тукта, - ди, - бераз сабыр итегез, - ди. (Əкият) 
34. – Безнең Казан артлары кияү кыстый белмилəр, авызыңны 
ачып утырып ач калма, кыстаганны көтмə, килгəн ашның берсен 
дə ашамыйча кире җибəрмə, үзең анда сөйлəшмə, - дигəннəр. 
(Мəзəклəр) 
35. – Безне шундый-шундый җиргə күчерегез, минем əмеремнəн 
башка берегез дə кеше күзенə күренмəгез, - ди. (Əкият) 
36. Барсын илгə минем йөрəгем. (М.Җəлил) 
37. Тəкъдимем шул: күрше авыл белəн берлəшеп, бу бинины 
быел ук салып бетерик. (Г.Бəширов) 
38. Мин шəһəрдəн кайтканчы, син безнең өйдə торып торырсың 
əле. (Ф.Хөсни) 
39. Җиңүгə һəрберебез лаек өлеш кертик! (Г.Кутуй) 
40. Əй, күке! Нигə сагышланасың, миңа сереңне əйт əле! 
(Ф.Яруллин) 
41. Менə бу кешегə бер динарлык бал сатып чык. (Туган тел 
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мəзəклəре) 
42. Менə, апаң белəн дə исəнлəш. (Л.Сабирова) 
43. Кисмəгез сез юкəлəрне, 
 Чəчəк аткан чагында. (Җыр) 
44. Там, беренче язгы тамчы, там, сөендер дөньяны. 
 И кояш! Тизрəк җылыт җирне, терелдер дөньяны! 
(З.Ярмəки) 
45. Чү, алай итмə, олан. Сындырасың ич җанашымны, 
ычкындыр əле, ычкындыр. (Ə.Гаффар) 
46. Нихəл, иркəм, мияубикəм, 
 Килче, кил миңа, 
 Нинди төшкəй күрдең, пескəй, 
 Сөйлəп бир миңа. (Н.Исəнбəт) 
47. Сез аны озак борчымагыз зинһар. (А.Расих) 
48. Куегызсана, минем əдəбият герое булырлык нинди эшем бар. 
(Ф.Хөсни) 
49. Лəкин, берүк, əйткəн сүзлəрең шушында гына калсын. 
(М.Əмир) 
50. Мөмкин булса, укып карагызчы, Камил абый. (А.Расих) 
51. Иртəгə сəгать 8-гə килегез. Дəрескə яхшылап əзерлəнегез. 
(С.) 
52. Китəргə рөхсəт итегез. (И.Н.) 
53. Син шикəр сал сүзгə, мин – ачы дəва –  
 Сиздерик ачы-төчелəрне аңа. (Г.Монасыйпов) 
54.  – Тынычлан! – дим мин аңа. (М.Галиев) 
55. – Кит аннан! Гайбəт сөйлəшмə! (М.Галиев) 
56. Аз сөйлə, күп эшлə. 
57. Уйнап сөйлəсəң дə, уйлап сөйлə. 
58. Көндез таш ват, төнлə тыныч йокла. 
59. Уйнавын уйна, эшең турында да уйла. 
60. Хезмəт ит тə мактан, уйнап көл дə шатлан. 
61. Шəһəр җырын җырлыйм, тыңлачы, 
 Улың белəн кушылып җырлачы. (Һади Такташ) 
62. Ал калфагың кисəнə, кыңгыр салып йөрсəнə. (Җыр) 
63. – Барыгыз, туганнарым, качыгыз, җыегыз халыкны, 
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дөмектерегез шушы мəлгүнь Аксактимер этлəрен – дип, ул 
энесен һəм абыйсын озатты. (риваятьлəр һəм легендалар “Рабига 
күле”) 
64. Алпамша əйтə: 
- Син,- ди- минем чүен зиндан өстенə менеп, рəшəткəне алмаз 
белəн сыз,- ди, - аннан соң мин үзем ачармын,- ди. (Əкияти 
дастан “Алпамша”) 
65. – Ак Күбек, җанымны кыйнама, аягымда алмазым бар, син 
аны ал! Синең кылчыгың моңа үтмəс. (Дастан “Ак Күбек”) 
66. – Паспортларыгызны күрсəтегез! – дип боерды офицер Таҗи 
белəн Фəхригə. (“Ак Күбек”) 
67. – Нык тор, приказсыз чигенмə. Мин озакламый килермен, - 
дидем Ткачка. (Г.Сафиуллин) 
68. Чылбырдай тезелеп кайтыгыз, торналар! (И.Ганиева) 
69. Уйныйк əле, дулкыннардай, кочагында Иделнең. 
(Р.Миңнуллин) 
70. Əнə су өстендəге тəңкəлəргə кара. 
71. Карагыз, биредə нинди матурлык! 
72. Юк, юк, беркая да җибəрмим. 
73. Ап-ак кар түшəлгəн перронга төшəргə өлгермəдек, тагын 
боерык:  
- Тезлəнегез! Кыбырсымагыз! 
74. Кирəк-ярак алыгыз, - диде надзиратель, ишекне ачып. 
75. Караңгы коридор буенча бераз атлагач, яңа əмер: 
- Тукта! 
76. Ул гына исəн булсын! Ул гына исəн-сау кайтсын! 
(Т.Гыйззəт) 
77. Йорт эчендəге бернəрсəгə дə тимəгез. Һəр əйбер үз урынында 
торсын. 
78. Башта киселгəн агачның хакын түлəсен, тагын шуның 
урынына биш төп агач утыртып үстерсен. 
79. Йөр, күр, бел син күп җирлəрне, күп иллəрне. 
80. И, сабыйлар эшлəгез сез, иң мөкатдəс нəрсə - эш. 
81. Чыкчы, и фикрем кояшы! 
82. Йөрəккə кунган шикелле, сайрамакчы, кит инде! 
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83. – Аша, хайван, аша, - дип, Шəяхмəт абзый атына ягымлы 
дəшеп алды.(М.Галиев) 
84. – Бар, ат менеп базарга чап, малайдан сорашып кайт! – 
дигəн. (Ə.Еники) 
85. Сөйлəмə, кирəкми, барысы да 
 Күңелдə, күңелдə, күңелдə. (С.Хəким)  
86. Полицейский, кулына тотып йөргəн наганын аңа төбəп: 
“Кузгаласы булма! Кулыңны күтəр!” – дип акырды.  
87. Иртəн торгач та юын һəм дəресеңне укырга тотын. Тынма, 
эшлə, торма тик, тынсаң тынарсың җомга көн.  
88. Үлем турында уйлама, Илең турында уйла. (Ф.Кəрим) 
89. Кузгал, уян коллар, ачлар дөньясы... (И.Салахов) 
90. Я, егет бул, йөрмə газапланып. (И.Юзеев) 
  
 
3. Шарт фигыль 
Биремнəр: 
1. Төрле фигыль төркемчəлəре ясап, юнəлешлəргə куеп əйтегез: 
Уйлау, бизəү, кайту, ябу, сөртү, бару, йоклау, эшлəү, яшəү, көлү, 
язу, кию, юу, карау, утыру, сөйлəү, елау, килү. 
2. Бирелгəн сүзлəрдəн фигыльлəр ясап, күрсəтелгəн формаларга 
куегыз. 
Канат – йөклəтү килеше, билгесез килəчəк заман, 2 зат берлек 
сандагы хикəя фигыль; 
Май – төшем юнəлеше, юклыкта, 3 зат берлек сандагы шарт 
фигыль; 
Эш – уртаклык юнəлеше, билгеле килəчəк заман, 2 зат күплек 
сандагы хикəя фигыль; 
 Борау – йөклəтү юнəлеше, 3 зат күплек сандагы боерык фигыль; 
Тавыш – уртаклык юнəлеше, юклыкта, хəзерге заман, 3 зат 
күплек сандагы хикəя фигыль; 
Җыр – төшем юнəлеше, билгесез уткəн заман, 3 зат күплек 
сандагы хикəя фигыль. 
1. Кулың пакь булса, йөзең ак. (Мəкаль) 
2. Əгəр дə ул бер сəгатьтəн килеп җитмəсə, җыелыш булмый 
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калачак. (К.Нəҗми) 
3. Сугыш заманасында нинди эш килеп чыкса, барысын да 
маташтырды. (И.Гази) 
4. Үлəннəр сусыллыгын җуйса да, чəчəклəр күзгə күренеп үк 
азая, картая, тоныклана торса да, əле юк дип тə əйтеп булмый 
аларны. (Г.Хəсəнов) 
5. Яңгыр чыннан да ничек кинəт башланса, күңеле булгандай, 
шулай тиз тынды да. (Г.Хəсəнов) 
6. Ат килсə, тоягы көя, кош килсə, канаты көя торган җиргə син 
ничек килеп җиттең? (Əкият) 
7. Каты йөрəк бер яшəсə, изге йөрəк мең яшəр. (Мəкаль) 
8. Телəгең саф булса, тормышыңда тап булмас. (Мəкаль) 
9. Бəлки, мине искə алып, 
Улым, дияр Туган илем. (Н.Дəүли) 
10. Казанга якын барсаң, карасы йогар, яманга якын барсаң, 
бəласы йогар. (Мəкаль) 
11. Яумасаң да күкрə, көчең җитмəсə дə, сер бирмə. (Мəкаль) 
12. Сабакка калмаса соңга, борылмый барса, уң – сулга, 
Уенга калмаса ихлас – менə бəхете аның шунда. (Г.Тукай) 
13. Сез үлсəгез, мин дə онытылырмын, 
Яшəсəгез, мин дə яшəрмен... (М.Җəлил) 
14. Телен тешлəп бер эшкə тотынса – аңа эш чыдамады. 
(М.Мəһдиев) 
15. Чакыручы булган булса, мин дə барган булыр идем. 
(Ф.Хөсни) 
16. Аерылсагыз, айга җитмəссез; бүленсəгез, бүген бетəрсез; 
бергə йөрсəгез, рəхəт көн итəрсез, - дигəн Җирəн кашка. 
(А.Алиш) 
17. Йокыга китсəм, шул уйларымнан саташып уянам. 
(Р.Мөхəммəдиев) 
18. Əгəр илдəн хатлар килса –  
 Мин бəхетле. 
 Туган якны төштə курсəм –  
 Мин бəхетле. (М.Фəйзуллина) 
19. Əгəр син миңа яхшылык эшлəсəң, сугыш беткəч, мин сиңа 



 17

очып килермен һəм синдə кунак булырмын. (Г.Кутуй) 
20. Аз гына белсəң, укытучыга ярдəмгə кил. Ул бит үз эшенең 
нəтиҗəсен белер өчен сыйныфтан җавап көтə. Син ярдəм итсəң, 
ул сине ташламый. (М.Мəһдиев) 
21. Илең турында уйласаң, гомерең озын була. (Ф.Кəрим) 
22. Сөн буена кайтсам, əллə нишлим –  
 Кайтам кебек мин үткəнемə. (Р.Миңнуллин) 
23. Илне саклау өчен чакыру килсə, 
Белəм: мин беренче барсам, 
Син миннəн дə элек барырсың. (Һ.Такташ) 
24. Җиңелмə сүздə, җиңелсəң –  
Җиреңне дə дауларлар. 
Юкка гынамыни җирдə 
Чичəн булган бабаңнар. (Р.Əхмəтҗанов) 
25. Сандугачка каршыга биргəн җавабында бала: 
“Юк, сөекле сандугачым, уйнасам, дəресем кала. 
Туктале, бетсен дəрес, əйтмəсəң дə уйнарым, 
Син дə сайрарсың матурлап, мин авазың тыңларым!” (Г.Тукай) 
26. Ни тырышсам да, кызны аермачык таный алмадым. 
(А.Гыйлəҗев) 
27. Урманга керсəң, сызгырып кер, 
Селкенмəгəн агач калмасын. (С.Хəким) 
28. Əгəр ирекле, мөстəкыйль тормыш белəн яшəүче булсам, 
һичшиксез, Тамчыгөлне туган йортына кайтару өчен кулдан 
килгəннең барын да эшлəгəн булыр идем, һичшиксез кайтачак 
иде ул! 
29. – Монда хəтле кайтып, туган нигеземне күрми үтсəм, əтием 
белəн əнием рəнҗер төсле ... 
30. Хəлемнəн килсə, бөтен дөньясын үзгəртер идем! 
(А.Гыймадиев) 
31. Бер хəрефен алыштырсаң, 
Була печəн чабарга. (Шигырь) 
32. – Һи, аны да белмəсəң! (Мəзəклəр) 
33. – Ярый, - дигəн ул, - ашасак, ашыйк. (Əкият) 
34. Күп теллəрне белү – яхшы шөгыль, 
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Туган телең үги калмаса; 
Җаның салып əйткəн əткəң сүзен 
Синең аша балаң аңласа. (Р.Фəйзуллин) 
35. Иртəлəр җитте исə, 
Яктыра кырларда юл. (Һ.Такташ) 
36. Иптəш буласың икəн, рəхим ит, арага кер. Борыныңны 
күтəреп йөрисең икəн, үзеңə үпкəлə. (Г.Колəхмəтов) 
37. Бакчага сикереп төшеп качарга өлгермəгəн булса, Хəлимнең 
аркасына шактый каты төшкəн булыр иде. (И.Гази) 
38. Арттагы солдатларның берсе фонарь кабызса да, төнге 
пычрак юл яктырмады. (К.Нəҗми) 
39. Чакырсам да, кошчык, син бу йортка үзең телəп очып 
кермəссең. (М.Җəлил) 
40. Илең турында уйласаң, гомерең озын була. (Ф.Кəрим) 
41. Зиһенен нəрсəгə генə юнəлдерергə тырышса да, анасының 
кичəге сүзе аның колагыннан китми иде. (Г.Ибраһимов) 
42. Син алып китсəң – анасыз тилмерəчəгемне, əни янында 
калсам - əтисез ятимə булачагымны башыгызга да 
китермəгəнсез. (Г.Мөхəммəтшин) 
43. Əгəр дə, капитанның гөнаһ кылуы хак булып, юлдагы 
шоферны бензин сибеп яндыручылар чыннан да Горелов белəн 
Хорошев булсалар, ул чагында бу эшкə гел яңа күзлектəн 
карарга туры килəчəк. (Р.Мөһəммəтҗанов) 
44. Малдан ярлы калсаң кал, акылдан ярлы калма. (Мəкаль) 
45. Каты йөрəк бер яшəсə, изге йөрəк мең яшəр. (Мəкаль) 
46. Гомергə ул тукымалар 
Сугып көн итə, 
Бер хəрефен алдың исə -  
Мəктəпкə китə. (Табышмак: укучы) 
47. Ояга кеше кулы тисə, кызылтүшлəр кошчыкларын калдырып 
ташлап китəлəр. (Г.Хəсəнов) 
48. Ул берəр кешегə яхшылык эшлəмəсə, көнен бушка узган дип 
исəпли. (Р.Ишморат) 
49. Əгəр уйный торгач тирлəсəк, хəзер үзебезнең ындыр 
артындагы кечкенə генə инешкə төшеп, коенып ята идек. 
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(Г.Тукай) 
50. Яумасаң да күкрə, көчең җитмəсə дə, сер бирмə. (М.) 
51. Ул əйтсə дə, мин ишетмəдем. (С.) 
52. Əгəр мине сорасалар, кайда киткəнемне əйтерсез. (К.М) 
53. Син туктасаң – туктый, 
Син барсаң – бара. 
Ул нəрсə, я уйлап кара. (Табышмак) 
54. Ул булса – көн була, 
Ул булмаса – төн була. (Табышмак) 
55. Төнлə баксаң – күк тулган, 
Иртəн баксаң – юк булган. (Табышмак) 
56. Җəй җитсə, без авылга кайтабыз. (М.Юныс) 
57. Бу китапны укысаң, күп яңа мəгълүмат алырга мөмкин. 
(М.Галиев) 
58. Их, белсəң иде эчемдə нинди утлар дөрлəгəнен. 
59. Əгəр сезнең шундый дустыгыз булса, аны саклагыз. 
60. Язгы боз ястык калынлыгы булса да ышанма, көзге боз көзге 
калынлыгы булса да ышан. 
61. Кая барсам, кайда йөрсəм дə, нишлəсəм дə, 
Хəтеремдə мəңге калыр туган җирем. (Габдулла Тукай) 
62. Җəй эшлəсəң, кыш ашарсың. (Мəкаль) 
63. Озак йөрсəк тə, бүтəн ул көнне бер гөмбə дə таба алмадык. 
(Туган Як газ.) 
64. Үзе каммун булмаса да, барыбер алар белəн бер табактан 
ашый, алар җырын җырлап йөри!..(Галимҗан Ибраһимов) 
65. – Шуннан соң да ризалык бирмəсə, үзенə үпкəлəр... 
(М.Гəлəү) 
66. – Картлар рөхсəт итсə, күңелемдəге бер уйны əйтер идем, - 
диде ул, тынлыкны бозып. (М.Гəлəү) 
67. Кырга чыксам, җылы җиллəр чəчтəн сыйпап иркəли. 
(Р.Əхмəтҗанов) 
68. Җил юк, җил чыкса, Данис күтəрер иде дə очар иде 
дулкыннар өстеннəн. (М.Хəбибуллин) 
69. Очны очка ничек кенə ялгарга тырышсалар да, сигезенче 
классны тəмамлый алмадылар алар. (К.Тинчурин) 
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70. Күңелендə сөю чаткысы булса, хат язар яки Акъярга килеп 
китəр иде. 
71. Ул үзе бала көтə, шунлыктан кулына нəни бала алса, 
күңеллəре əллə нишлəп китə иде. 
72. Пристаньда күпме кеше булса, барысы да кычкырдылар. 
73. Əмма, туюын туйсак та, күңел туймый. 
74. Əгəр дə уйдырма гаеплəү актыгызда күрсəтелгəнчə, Совет 
хөкүмəтен җимерергə уйлаган булсам, - тагын кабатлыйм, 
андый ният миндə булган юк, - кемнəргə, нинди көчлəргə 
таянган булыр идем? 
75. Тотып калмасаң, чана үзеңне дə өстерəп алып төшеп 
китəчəк. 
76. Их, белсəң иде эчемдə нинди утлар дөрлəгəнен. 
77. Əгəр сезнең шундый дустыгыз булса, аны саклагыз. 
78. Əгəр Рифкать гранатаны кулдан ычкындырса, əтисе дə, 
əнисе дə, Əнфисə дə, Азат та, дуслары да – барысы да 
шартлаячак, юкка чыгачак. (Р.Вəлиев) 
79. Җырлырым... 
...Сез үлсəгез, мин дə онытылырмын, 
Яшəсəгез, мин дə яшəрмен. (М.Җəлил) 
80. Сөн буена кайтсам, əллə нишлим –  
Кайтам кебек мин үткəнемə. 
Чишмəлəрнең утлы суын эчсəм, 
Куəт иңə бөтен тəнемə. (Р.Миңнуллин) 
81. Үзе өйдə булса, килеп тə йөрмəс идем. 
82. Əгəр дə сезгə дарулар ярдəм итмəсə, үлəннəр кайнатып эчеп 
карагыз əле. 
83. Эшлəмəсəң җəй көне, ни ашарсың кыш көне.  
84. Эх, минем дə шундый абыем булса! 
85. Йөз сум акчаң булганчы, йөз дустың булсачы. 
86. Туган җирем! Җəең үтсə, 
Сокланырлык көзең бар... (Р.Гəрəй) 
87. Ояла-ояла гына булса да, укырга ниятем барлыгын 
аңлаттым. (М.Əмир) 
88. Ике кулың ни эшлəсə, ике иңең шуны күтəрер. (Мəкаль) 
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89. Үзеннəн олырак кешелəр авызыннан ни чыкса, аның шуңа 
ышанып яши торган чагы иде. (Ə.Еники) 
90. Иртəлəр җитте исə, 
Яктыра кырларда юл. (Һ.Такташ) 
91. Шунда үзең минем янга килгəн булсаңчы!  
92. Күп теллəрне белү – яхшы шөгыль, 
Туган телең үги калмаса; 
Җаның салып əйткəн сүзең 
Синең аша балаң аңласа. (Р.Фəйзуллин) 
93. Эшлəп үлмəссең, чирлəп үлəрсең. (Мəкаль) 
94. Ашыккан ашка пешəр. (Мəкаль) 
95. Куркак терелəй үлəр. (Мəкаль) 
  

ЗАТЛАНЫШСЫЗ ФИГЫЛЬЛƏР 
4. Сыйфат фигель 
Биремнəр: 
1. Сыйфат фигыльлəргə анализ ясарга. 
Үрнəк: укый торган (малайлар) – сыйфат фигыль, затланышсыз, 
барлыкта, төп юнəлештə, хəзерге заманда, җөмлəдə аергыч 
булып килгəн, ясалма суз. 
2. Килəчəк заман сыйфат фигыль формаларына мисаллар 
китерергə. 
1. Без карый торган фильмның режиссеры – С.Школьников. 
2. Алар яши торган йортка газ кертелгəн. 
3. Сүзен уйлап сөйлəмəүчелəрне мин гомумəн яратмыйм. 
(Г.Əпсəлəмов) 
4. Мин китəсе поезд курше станциядəн чыккан. (Г.Минский) 
5. Ул балалар күңелен яхшы белүче, аларның зəвыкларын тиз 
тотып алучы, алар турында һəрвакыт кайгыртып торуны үзенə 
бəхет санаучы, кече күңелле, олы җанлы кеше иде. (Ə.Камал) 
6. Һəр якның əнə шул бөек хис белəн бергə үрелеп мактаулы 
эшлəре, данлы кешелəре бар. (Г.Бəшəров) 
7. Карлыгачлар һавада очучы чебен-черки, башка бөҗəклəрне 
тотарга җайлашканнар. (“Хезмəткə - хөрмəт” китабыннан) 
8. Профессор, урыныннан торып, ишектəн килеп кергəн кызга 
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каршы атлады. (Г.Əпсəлəмов) 
9. Хəсəн ага Туфанның үземдə калган, əле дөнья күрмəгəн 
хатларын, шигырьлəрен кабат-кабат укып утырам. (Г.Минский) 
10. Башланган эш – беткəн эш. (Мəкаль) 
11. Урманда яшəүче индеецларның тормышын сез белеп 
җиткермəгəн кебек, аларда зур шəһəрлəрдə кешелəрнең ничек 
яшəүлəрен бик аз белəлəр. (Н.Дəүли) 
12. Апрель ае. Кояшлы бер иртə 
 Тотынуым булды калəмгə, 
 Килде хəбəр: син язачак кеше 
 Яңа гына очты галəмгə. (С.Хəким) 
13. Əхəт үзе эшли торган нефть мəйданының матур табигатен, 
анда үзе белəн бергə эшлəүче иптəшлəренең хезмəтен һəм 
йөзлəрен оста чагылдыра ала торган рəссам иде. (А.Юсупова) 
14. Кайгылы һəм авыр елларда ул 
 Изелгəнне яклап җырлады. (М.Җəлил) 
15. Халкыбыз килəчəк тормышы яхшыруына, бəйсезлек һəм 
тигез хокуклык өчен көрəштə җиңəчəгенə ышана. 
16. Зур бу дөнья, гаҗəп киң бу дөнья, 
 Давыл җиңəр көче бар аның. 
 Сукмакларда һич өзелмəс кеше, 
 Үлəн басмас ишегалларын. (С.Хəким) 
17. Тапканнар өйрəнер нəрсə. Булгач-булгач шундый җыр 
булсын, аны ишеткəн кеше таң калсын. (Н.Гыйматдинова) 
18. Кызыл икəн, ал икəн, 
 Яшел икəн, сары икəн, 
 Кеше йөрмəс, атлы үтмəс 
 Шундый күпер бар икəн. (Табышмак) 
19. Алдыбызда ята кара икмəк, 
 Телем-телем итеп киселгəн, 
 Өй эчлəре шундый аңкып тора –  
 Яңа пешкəн икмəк исеннəн. (Р.Гəрəй) 
20. Тик үзебез туып-үскəн җиргə 
 Тиңдəш булыр җирне тапмадык. (С.Урайский) 
21. Аткан ук кире кайтмас,  
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 Əйткəн сүз эчтə ятмас. (Мəкаль) 
22. “Сызгыра торган уклар”. (Н.Фəттах) 
23. Хыялында үзен халык азатлыгы өчен көрəшүче егет итеп күз 
алдына китерə. (Г.Ибраһимов) 
24. Кая гына карама, җан, күңел күтəрелə торган моңнар, матур 
күренешлəр генə очрый. (Г.Ибраһимов) 
25. Төн үтə, таулар артына 
 Тулган ай бата, 
 Украина кырларында 
 Язгы таң ата. (Ф.Кəрим) 
26. Күптəн күрешмəгəн дусларда сөйлəшер сүзлəр күп табылды. 
(Ф.Ə.) 
27. Халыкның рухи байлыгын мең еллар кичереп яңгыраткан 
җыр моңнарына мин гомерем буе мөкиббəн, аның атаклы һəм 
гап-гади ул – кызларның бердəй якты күңелле булуларына 
сөенəм. (Ш.Галиев) 
28. Аннан соң бу йортта яшəүче кешелəрнең күпчелеге авылдан 
килеп белем алган, зур укыган кешелəр. (М.Мəһдиев) 
29. Əммə əле бит, безнең заманда, революция алдыннан яисə 
революциядəн соң чыккан көйлəр дə байтак кына... (Г.Бəширов) 
30. Килəсе атна истəлекле, чөнки егерменче декабрь Корбан 
бəйрəме. 
31. Минем аңа əйтəсе сүзем бар иде. 
32. Укучы бала чиста, пөхтə, игътибарлы һəм ихтирамлы 
булырга тиеш. 
33. Трактор заводында эшлəүче инженер, авылга кунакка 
кайткач, бер бабайның чабата ясап утыруын күргəн. (Мəзəклəр) 
34. Хəйретдиннең күрше авылда умартачы дусты бар икəн. 
(Мəзəклəр) 
35. Шул вакыт диңгез патшасының кызы да: “Минем 
йомышларымны үтəүче егет шушы түгелме икəн?” – дип, 
Гүзəлхан егетен күрсəтте. (Əкият) 
36. Кызып бии торган яшь сугышчы кинəт туктады. (Г.Гобəй) 
37. Камил аңа бу сирəк очрый торган хəлнең ничек булуын 
тəмамлап сөйлəп бирер. (М.Əмир) 
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38. Аяз, дулкынланып, болынга төшүче олы юлга күз салды. 
(Г.Бəширов) 
39. Аткан ук кире кайтмас, 
Əйткəн сүз эчтə ятмас. (Мəкаль) 
40. Аюдан курыккан урманга бармас. (Мəкаль) 
41. Шулай сөйлəп бирдем дə, сөйлəгəннəремə йомгак ясадым. 
(Г.Галиев) 
42. Биктаһир үзен бер дə вакытка бирешер кеше кебек сизми 
иде. (Н.Əхмəдиев) 
43. Кайтыр юл əйбəт кенə булыр кебек иде башта ... 
(Ф.Шəфигуллин) 
44. Миннəн соң туачак җырчыларның 
Даны күмəр минем атымны ... (М.Җəлил) 
45. Җырчы сандугачлар таң алдыннан бик каты сайрап 
арыганнар, хəзер яфраклар өстендə ялтырап ятучы чык 
тамчылары белəн кипкəн тамакларын чылатып йөрилəр. 
(Ф.Яруллин) 
46. Хəрəкəтсез калып тыңлап торган партизаннар кузгалышып 
куйдылар, тик берсе дə тынлыкны бозмады (Г.Гобəй) 
47. Кичтəн башланган яңгыр туктамады, каты җил исте, 
дөньяны яктыртып, яшен яшеннəде, тау-таш җимерелгəндəй 
гөрелдəп, күк күкрəп үтте. (Г.Ибраһимов) 
48. Җемелдəгəн йолдызлар, каядыр ашкынган кометалар 
арасында җир шары үзенең мəңгелек юлын дəвам итə. 
(М.Маликова) 
49. Хөкүмəт тарафыннан башкарылган репрессиялəрнең 
йомшаруы нəтиҗəсендə төрки-татарлар арасында баш күтəрүлəр 
булмый. (Г.Исхакый) 
50. Əйтелмəгəн мəхəббəтем, 
Əйтелмəгəн мəхəббəтем, 
Яндыра йөрəгемне. (Җыр) 
51. Сагышланган чакларыңны 
Салма гел хатларга син. (Җыр) 
52. Барыннан да элек, минем үзем торган йортны кире кайтып 
күрəсем килде. Ни булды икəн анда? (Ə.Еники) 
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53. Бөере авыртканнарга алма суының файдасы зур. Ул бөердəн 
ташларны, комнарны, бүтəн кирəкмəгəн матдəлəрне куа. 
(Календардан алынган) 
54. Уфага бара торган пароходка утыртмыйлар əле. 
(Г.Əбсəлəмов) 
55. Ниһаять, менə ул мин эзлəгəн йорт. (И.Салахов) 
56. Əйтер сүзлəр эчтə калды бит. (Н.Фəттах) 
57. Сөйлəүче кешелəр бармы? (Х.Ə.) 
58. Ял итүче кешелəр су буена киттелəр. (Г.С.) 
59. Эскəмиядə утырган əбилəр елмайдылар. (Ə.Ф.) 
60. Лəкин эшлəп утырган кабинетның бусагасын атлап керүе 
булды, əзерлəп куйган сүзлəре башыннан чыкты да бетте. 
(В.Тельпугов) 
61. Канаты бар – җилпеми, 
Эче җылы – җил тими, 
Корыч йөрəкле кош ул, 
Безнең яраткан дус ул. (Табышмак) 
62. Сөембикə бөтенлəй көтмəгəн-уйламаган яңалык əйтте. 
(Ф.Садриев) 
63. Аннары тагаракта җылынган су белəн икесе дə юындылар. 
(Ф.Садриев) 
64. Ул арада юл идарəсенең чуерташ ташучы машинасы килеп 
туктады. (Ф.Садриев) 
65. Җəйге эссе көннəрнең берсендə без дачада яшəүче апалар 
белəн сөйлəштек тə, балаларны урманга алып барып кайтырга 
булдык. 
66. Төн буе койган яңгыр əле һаман туктамаган. 
67. Эш эшлəгəн интекмəс, эшлəмəгəн көн итмəс. 
68. Əйтер сүзлəр эчтə калды бит. 
69. Без күчəсе яңа йортның алдына гөлчəчəклəр утырттылар. 
70. Ул кызга белдерəсе шатлыгының иң олысын юри соңга 
калдырган иде. 
71. Мəктəптə укулар башланыр көн җитə. (Фатих Хөсни) 
72. Казның ике канатын агай ике кызга биргəн: “Сез бу йорттан 
очасы кешелəр”. (Əкият) 
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73. Авырмаган кеше ыңгырашмас. (Мəкаль) 
74. Атмаган куян, асмаган казан. (Əйтем) 
75. Алпамшаның элек куеп калдырган мылтыгы бар икəн. 
(Əкияти дастан “Алпамша”) 
76. Кичен күзен йомып, иртəн керфеклəрен ача торган тере 
чəчəгем. (И.Юзеев) 
77. Ерак бабасы, атка атланып, бөтен Францияне тетрəткəн рус 
гаскəрлəренең алгы сафында, Парижга барып кергəн.(Р.Харис) 
78. Онытма син. Гел бергə идек. Аерылмас ике дус. (И.Юзеев) 
79. Мансур җилкəнле көймəдə узып баручы таныш егетенə кул 
болгарга тотынды. 
80. Без кайта торган бакча урман янында урнашкан. 
81. Еракка-еракка җəелгəн Идел дə тибрəнми. 
82. Мин Ялтага килеп төшкəн көнне үк Галимҗан Ибраһимов 
торган йортны эзлəп киттем. 
83. Аның өстендə аксыл-сары иркен күлмəк һəм шул ук 
материалдан тегелгəн чалбар. 
84. Җəйге эссе көннəрнең берсендə, без дачада яшəүче апалар 
белəн сөйлəштек тə, балаларны урманга алып барып кайтырга 
булдык.  
85. Ниһаять, менə ул мин эзлəгəн йорт. Төн буе койган яңгыр 
əле һаман туктамаган. 
86. Шигырь яратучы кеше берчакта да начар була алмый, чөнки 
шигърият күңеллəрне яктыртып җибəрə, тормышыбызга ямь 
өсти. (Р.Миңнуллин) 
87. Əйтерсең ул җиргə басмый, бəлки күзгə күренми торган 
канатлары белəн очып кына бара. (Г.Ибраһимов) 
88. Без барасы юллар якты. 
Безнең юллар үр менə. (Г.Латыйп) 
89. Олимпиадада җиңүче укучыларның барысына да бүлəклəр 
бирделəр. 
90. Этлəрне өйрəтүче кеше аларны бик яратырга һəм аңларга 
тиеш. 
91. Малайлар, шəһəрдəн кайтучыларны каршы алырга дип, 
авыл башына җыелганнар иде. 
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92. Мондый эшкə гамьсез караучы кешелəр табыла икəн.  
93. Уенчыклар сатыла торган җирдə озын чират. 
94. Аны намуслы, бары тик авырулар өчен генə яшəүче врач 
дип саный иде. 
95. Башланган эш – беткəн эш. 
96. Син əйткəн сүзлəрне мин хəтерлим. 
97. Ул килгəндə, поезд киткəн иде инде. 
98. Без барасы юллар озын əле. 
99. Башкарасы эш күп иде əле. 
100. Аннары тагаракта җылынган су белəн икесе дə 
юындылар. (Ф.Садриев) 
101. Бер сүз бар: үзе егылган еламас. (Мəкаль) 
102. Тəрəзə төбе тулы кəгазьлəр, папкаларга төрелгəн 
кулъязмалар, уртада сулы графин, кырлы стакан, трубкасы 
зəңгəр изолента белəн уралган телефон, карандашлар салынган 
пластмасс стакан, кергəн кешегə утыру өчен, күне шактый 
кыршылган диван. (Ф.Са+дриев) 
103. Белгəн белгəнен эшлəр, белмəгəн белəген тешлəр. 
Кайда гына аяк басмадык; 
Тик үзебез туып үскəн җиргə 
Тиңдəш булыр җирне тапмадык. (С.Урайский) 
104. Вəли шул таушалган акчаны кесəсенə тыкты. (А.Галиев) 
105. Аның ямалган бүреге кояшта ялтырап тора иде. (А.Галиев) 
106. Тирəн казылган чокыр тирəсендə йөрү куркыныч. 
(А.Галиев) 
 
5. Хəл фигыль 
Биремнəр:  
1. Хəл фигыльлəргə тулы морфологик анализ ясарга. 
Үрнəк: чыккач – хəл фигыль, затланышсыз, барлыкта, төп 
юнəлештə, 3 нче төр, җөмлəдə аерымланган хəл составында, 
тамыр сүз. 
2. Хəл фигыльнең төрлəренə мисаллар китерергə. 
1. Колхозчылар килеп кергəч кенə исемə төште ялгыз түгелем. 
(Һ.Такташ) 
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2. Шуннан соң өч-дүрт көн үткəч, Сөлəйман абзыйны Гаязов 
парткомга чакырды. (Г.Əпсəлəмов) 
3. Агачлар булмагач, бу урында кар да тизрəк эрегəн һəм кар 
китəр-китмəс беренче яз чəчəге – умырзая да баш күтəргəн. 
(Г.Ибраһимов) 
4. Самавырын, балыгын табынга куйгач, əни алъяпкыч итəгенə 
төреп алып килгəн бер яртысын да өстəлгə китереп утыртты. 
(Ф.Яруллин) 
5. Базарбашы авыз эченнəн генə ниндидер дога укыгач, 
куеныннан ачкыч чыгарып, бакыр сандыкның йозагын борып 
җибəрде. (Ф.Латыйфи) 
6. Син куанганда куанып, син кайгырганда кайгырып, синең 
белəн бергə сулап, бергə көлеп яшəүче кем? Əниең! (И.Гази) 
7. Таң җиллəре чəчлəремне 
 Назлап сүтəлəр. (И.Юзеев) 
8. Яңгыратып тирə-якны, 
 Өзелеп сайрый сандугач. (Ə.Исхак) 
9. Ай-һай ямьсез, ай-һай шыксыз булып калган тирə-як! 
(М.Хəсəнов) 
10. Эшлим янып, җиң сызганып, 
 Илемне яратканга. (Җыр) 
11. Язам менə тагын кыш турында. 
 Тынгы бирми карлар һаман да. 
 Бөтерелə-бөтерелə əнə 
 Бөдрə карлар ява Кабанга. (Р.Миңнуллин) 
12. Муса Җəлилнең һəлак булуы турында хəбəр килгəч, 
шагыйрьнең язмышын ачыклау эшенə А.Фадеев турыдан-туры 
катнаша. (Р.Миңнуллин) 
13. Илгə кайткач, урының түрдə булыр, 
 Яшь балалар алыр уратып. (М.Җəлил) 
14. Аны чын ихластан куанып, зурлап каршы алдылар. 
(Ə.Еники) 
15. Кар, күбəлəклəр кебек оча-оча, бөтерелə-бөтерелə, тын гына 
яуды. (Р.Юсупов) 
16. Ашка суган турыйм мин, 
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 Көлə-көлə елыйм мин. (М.Фəйзуллина) 
17. Куаналар өч-дүрт бүре моны күргəч, 
Алларына сарык белəн кəҗə килгəч. (Г.Тукай) 
18. Малайлар, əйдəгез безнең коега кар тутырабыз. Ну, 
шапылдап төшə дə кое төбенə. (Н.Кəримова) 
19. Кап-кара канатлы, кара карлыган кебек кап-кара балаларына 
карый-карый шатланганнар кара каргалар. (А.Алиш) 
20. Тын да алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып,  
 Шунда яр буендагы агачларга посып. (Г.Тукай) 
21. Миңа озын гомер тели-тели, 
 Кем булды, дип, улым – алтыным, 
 Өйдəн-өйгə йөреп укыр идең 
 Окоплардан язган хатымны... (Ф.Кəрим) 
22. Анда бик иртə, маякларны сүндергəнче үк, менəргə кирəк, 
диде əтисе... Алар җитəклəшеп чыктылар. (Г.Гобəй) 
23. Əбүгалисинə үзенең туганын олылап каршы алды. 
(К.Насыйри) 
24. Алар көлгəч, Илсөяр өчен сер тагын да тирəнəя төште. 
(Г.Гобəй) 
25. Җырлый-җырлый күтəрелəм 
 Тормышым үрлəренə. 
 Шатлыгым да, хəсрəтем дə 
 Тик туган җирдə генə. (Х.Халиков) 
26. Əкрен генə таң килə, 
 Ак челтəрен үреп, 
 Җилкəннəрен киереп, 
 Илгə яңа ямь биреп. (Ə.Ерикəй) 
26. Авыл артына, чирəмлеккə күтəрелеп, шуннан ашыкмыйча 
гына кайтырга булдылар. (Ə.Еники) 
27. Кара диңгезгə җиткəч, радиограмма алдык: Жданов 
портында йөк төяп, Испаниянең Юарселона һəм Валенсия 
портларына юл тотарга тиешбез. (М.Юныс) 
28. Бизəнү əйбере булганчы, алкалар изге талисман буларак 
кулланылганнар. (Календарь) 
29. Бер көнне əти, ахшам намазыннан кайтышлый, авылының 
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мөзинен – Гайнетдин абзыйны, чəйгə алып керде. (Г.Бəширов) 
30. Шунда, шатлана-шатлана, бəбкəлəре белəн казлар, үрдəклəр 
һəм нəни балалар коена. (Г.Кутуй) 
31. Əледəн əле табанга саргайган көзге яфраклар ияреп чыга. 
32. Коңгырт чəчлəрен, гадəттəгечə, җилкəсенə таратып салган. 
33. Ишегалдының бер почмагында иске төпсез чилəк аунап ята. 
34. Тамчыгөл, яшьле күзлəрен бармак очлары белəн генə сөртеп 
алды. (А.Гыймадиев) 
35. Бер далада кəрван ял итəргə туктагач, дөялəр коры камыл 
чүплəп ашый башлаганнар. (Мəзəклəр) 
36. Шулвакытта бөтен кешелəрне чыгарып, боларның икесен 
генə биклəп калдыралар. (Əкият) 
37. Мин дə аны су астында ныклап таный алмадым. (Мəзəклəр) 
38. Хөсəен бөгелə-сыгыла Санияне биергə чакыра. (А.Гыйлəҗев) 
39. Күгəрченнəрнең өзелеп-өзелеп сайраулары ишетелə. 
(Г.Бəширов) 
40. Анда бик иртə, маякларны сүндергəнче үк, менəргə кирəк, 
диде əтисе ... Алар җитəклəшеп чыктылар. (Г.Гобəй) 
41. Иртəнчəк көн ифрат суык иде, төштəн соң аз гына 
йомшартып җибəрде. (Ш.Камал) 
42. Сəфəргали туктаган төркем янына унтер-офицер чинындагы 
берəү килеп чыкты.(Ф.Хөсни) 
43. Күңеле ямь тапмаганлыктан, ул монда үзенең иске генə 
булса да өен ташлап килде. (М.Гафури) 
44. Тау итəгеннəн, көмеш тасма сузылган төсле, кечкенəрəк елга 
агып ята. (“Казан утлары”) 
45. Бергə булу минутларын 
Өзелеп-өзелеп көтəмен. (Җыр) 
46. Бөдрə таллар таң җиллəреннəн 
Тирбəлə талгын гына; 
Бер сандугач, өзелеп-өзелеп, 
Моңнарын агылдыра. (М.Ногман) 
47. Сагынышып кошлар кайта 
Түгəрəк күллəренə. 
Ояларын ясый алар 
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Тик туган җирдə генə. 
Сандугачлар кунып сайрый  
Талларның иңнəренə. 
Дөнья ямьле, сулар тəмле 
Тик туган җирдə генə. 
Җырлый-җырлый күтəрелəм 
Тормышның үрлəренə. 
Шатлыгым да, хəсрəтем дə 
Тик туган җирдə генə. (Х.Халиков) 
48. Машина, борылып, икенче урамга китте. (З.М.) 
49. Əти, кайтып, безне шатландырды. (Н.Д.) 
50. Без, шатланып, əниебезне кочаклап алдык. (Ф.С.) 
51. Шулай диде дə, Антоний кисəк кенə сəкегə сузылып ятты 
һəм ике кулын баш астына куеп, түшəмгə текəлде. 
(М.Хəбибуллин) 
52. Хəлим хатны укып, гаҗəпкə калып, кызны кайтарып, 
Габдерəхим мөгаллим кызын соратып, əүвəл кызына хат язып 
сорар. (Г.Исхакый) 
53. Приск аңа каерылып карап калды. (М.Хəбибуллин) 
54. Анда сирəк-сирəк кенə ак болытлар, якты күкне чуарлап, 
сирпелеп торалар. (Ə.Фəйзи) 
55. Наил атыла-бəрелə өстəл янына йөгерде. (Н.Гыйматдинова) 
56. Туйганчы яуды яңгыр. (Г.Хəсəнов) 
57. Ятып калганчы атып кал. (Мəкаль) 
58. Кайтышлый, без əбилəргə кердек. (Г.Гобəй) 
59. Тирлəп эшлəсəң, тəмлəп ашарсың. 
60. Беркөнне Раилəнең əтисе дə чана алып кайтты. 
61. Үз чанасы булгач, тагын да күңеллерəк икəн аңа. 
62. Поезд киткəнче өлгерергə кирəк. 
63. Тыштагы эшлəрне караштыргалагач, атын туаргач, əти дə 
өйгə керде. (Габдулла Тукай) 
64. Яр буена шаулап килə дə җил 
Башын сыйпый йомшак талларның, 
Иркəлəнеп таллар тирбəлəлəр,  
Шəүлə төшə суга алланып. (Фатих Кəрим) 
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65. Закир, куплетны бетергəч, артистлар төсле елмаеп, залга баш 
иде. (Шəриф Камал) 
66. Шəһəр читенə кайтып җитə дə, кием-салымнарын салып, 
Акбүз атны үлəнгə җибəрə. (Əкияти дастан “Алпамша”) 
67. Куркак кош, үзенең тоткынлыкка элəгəчəген сизенеп, бар 
көче берлə һавага күтəрелə башлады. (Дастан “Җик Мəргəн”) 
68. Чура батыр моны күреп, үпкəлəп, кире бер җиргə ташланды. 
(Чура батыр хикəяте) 
69. Күкнең болай баруын күреп, эт белəн мəче дə бик 
борчылганнар. (мифологик хикəят “Күкнең күтəрелүе”) 
70. Ул əйбəтлəп əйтеп-əйтеп карады, билгеле. (Р.Низамиев) 
71. Күз ачып йомганчы, һичшиксез, җыярсың бер чилəк. 
(Г.Тукай) 
72. Җырлый-җырлый, гөрли-гөрли өмəлəрдə күңел ачабыз. 
(Т.Гыйззəт) 
73. Бары тик кыз күзлəрен ачкач кына, аны, килеп җиткəн 
врачлар кулына тапшырып, үзлəре шыпырт кына китеп 
бардылар. 
74. Бар да көтелмəгəнчə килеп чыкты. 
75. Егет күзлəрен чекрəйтеп, арты белəн чигенə-чигенə китеп 
барды. 
76. Институтның тулай торагыннан чыкканда, таң атып, кояш 
инде күтəрелə дə башлаган иде. 
77. Əле генə парк өстендə куерып, тулганып, менə-менə салкын 
тамчылар белəн коендырам дип куркыткан көзге шыксыз кара 
болытлар кинəт таралды. 
78. Тирлəп эшлəсəң, тəмлəп ашарсың. 
79. Кичə сəхнəгə чыкканчы ук аның күңеле нəрсəдер сизенде, 
нəрсəгəдер җилкенде. (М.Мəһдиев) 
80. Шаян тиен дə, чиклəвеклəр ашап, ботактан ботакка сикереп 
уйнамаган. (А.Алиш) 
81. Кайтмый бүре – эзе дə юк, исе дə юк 
Мəҗлес халкы арып бетə көтə-көтə. (Г.Тукай) 
82. Энем, егылып, аягын авырттырды. 
83. Китапханəче сезгə кирəкле китапларны таба алмаган, 
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үзегезгə килеп эзлəргə кушты. 
84. Ул китаплар балалар өчен түгел бит, син аларны аңлап 
укыйсыңмы? 
85. Кызлар, үзара сөйлəшə-сөйлəшə, китеп бардылар. 
86. Мин аңа ияреп йөрим. 
87. Рөстəм тырыша-тырыша яза башлады. 
88. Туган нигездə, карт тополь төбендə, укып утырам. 
(М.Мəһдиев) 
89. Аскы рəттəге калын-калын ботакларын кинəт кенə җиргə 
таба борып, үз төплəрен үзлəре төреп алганнар, агач төбенə 
бернинди кар, буран үтə торган түгел. (М.Мəһдиев) 
90. Монда яңа сугылып, кичə тарттырылган бодай оныннан 
пешергəн кабартма исе – бары тик шул ис кенə килə! 
(М.Мəһдиев) 
91. Тын да алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып, 
Шунда яр буендагы агачларга посып. (Г.Тукай) 
92. Миңа озын гомер тели-тели, 
 Кем булды, дип, улым-алтыным, 
 Өйдəн өйгə йөреп укыр идең 
 Окопларда язган хатымны... (Ф.Кəрим) 
93. Айсылу аңа елмаеп карады. (З.Кəримов) 
94. Укучыларның тырышып эшлəгəнен Вəли абый шатлык 
белəн күзəтеп торды.(Х.Зарипов) 
95. Алмаз сатып алган əйберлəрен көч-хəл белəн күтəреп 
кайтты. (Х.Зарипов) 
 
6. Исем фигыль 
Биремнəр: 
1. Исем фигыльлəргə тулы морфологик анализ ясарга. 
Үрнəк: ишетүгə - исем фигыль, затланышсыз, барлыкта, төп 
юнəлештə, юнəлеш килешендə, берлек санда, тартымсыз, 
җөмлəдə аерымланган вакыт хəле составында, тамыр сүз. 
2. Исем фигыльлəрнең исемгə күчү очракларына мисаллар 
китерегез.   
1. Бер-ике минут үтү белəн, арадагы пəрдə югалды. 
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(Г.Ибраһимов) 
2. Лəкин бу ел көзгə таба мин аңарда бераз йомшару əсəре күрə 
башладым. Шул йомшаруның башлануына бер ай дигəндə, 
картның чыбыркы тотып, сыер артыннан йөрерлек чамасы 
бөтенлəй бетте. (Г.Ибраһимов) 
3. Армиядəн кайтуына яңа тракторга утырттылар. (Ф.Яруллин) 
4. Сагыну борчуы аның төсенə чыкты, ахырысы, ул, ябыгып, 
тагын да озынаеп китте. (А.Гыйлəҗев) 
5. Кол булмыйча, азат илдə хөр булып яшəү, иҗат итү, яңаны 
тудыру... шуннан да кыйммəтлерəк нəрсə бар? (Г.Əпсəлəмов) 
6. Хəлимнең башына бəргəндəй булды бу үртəү. Ничек итеп яр 
буена барып җитүе дə, ай яктысында резин калфакны кармалап 
табуы, сулышы кабып кире лагерьга йөгереп кайтуы да төштəге 
сыман тоелды Хəлимгə. (Л.Сабирова) 
7. Кичəдəн бирле ике тау арасында карлыган утырту бара. 
(И.Гази) 
8. Иң беренче эшем – мəктəп ишеклəрен киң итеп ачып җибəрү 
һəм беренче звонок бирү, - диде Сентябрь. (Г.Галиев) 
9. Кешенекен алу – үзеңнекен югалту. (Мəкаль) 
10. Əтисе белəн күрешүен күз алдына китергəч, Тəнзилə янə 
каушап калды. (Н.Акмалов) 
11. Урман үзенең саф һавасын, матурлыгын, барлык 
нигъмəтлəрен бүлəк итə безгə. (Г.Мөхəммəтшин) 
12. Атналар үтү белəн, гомүмəн, шəһəрдə шау-шу сирəгəю 
белəн, Хəлим тынычланып китте. (Г.Гобəй) 
13. Əхмəтнең күңелен күтəрерлек бүтəн сүз таба алмау сəбəпле, 
мин аны Җыен бəйрəменə кунакка чакырдым. (Г.Бəширов) 
14. Хөсəен, кызыксынудан һəм аптыраудан сулышын кысып, 
урыныннан кузгала алмыйча, һаман тəрəзəдəн карап торды. 
(А.Расих) 
15. Өлкəннəр көнен үткəрүгə əзерлек көннəрендə, без, хезмəт 
ветераннары белəн очрашу кичəсендə булдык. (К.Тимбикова) 
16. Бер карауда сине табармын мин, 
 Бер карауда сине танырмын... (Х.Туфан) 
17. Солдат белəн бергə ил саклауда хезмəт итə икəн китабы. 
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(Г.Афзал) 
18. Бару белəн үрдəк күлгə төшеп китте. (М.Гафури) 
19. Вакытының үтүе дə тоелмый. Дулкын кузгалды, 
калкавычлар бер күтəрелделəр, бер төштелəр. Балык чиртүе дə 
беленми башлады. (А.Алиш) 
20. Мин үскəн урын 
 Нинди киң əнə, 
 Һəр җиргə ямьне 
 Бирəм мин генə. 
 Бу масаюны 
 Бакчада булган 
 Роза чəчəге 
 Ишетеп алган. (З.Мансур) 
21. Күрче, бик чынлап керешкəн эшкə безнең Ламига, 
 Бар уе бер бик матур күлмəк тегү курчагына. (Г.Тукай) 
22. Табибның иң изге бурычы – киң җəмəгатьчелек арасында 
медицина, санитария белемнəре тарату. (Г.Əпсəлəмов) 
23. Вагоннар тирəсендə бүген халык җыелган, əллə нəрсəлəр 
турында кызу-кызу сөйлəшү бара. (Ш.Усманов) 
24. – Ах, җүлəр маэмай! 
 Тырыш яшьлəй. 
 Зурайгач, җайсыз ул:  
 Картаеп каткач буыннар –  
 Эш белү уңайсыз ул! (Г.Тукай) 
25. Балык тоту, баллы көпшə, балтырган, какы, кузгалак, җилəк, 
колмак, чия, чиклəвек, балан җыюлар да яртылаш уеннан тора 
иде. (М.Юныс) 
26. Ипи салу – хатын-кызның бер тəүлеккə сузылган эше. 
(М.Мəһдиев) 
27. Тавык белəн каздан башканы күрмəгəн күзгə, мондый күк 
гөмбəзе кунагын күрү, бик көтелмəгəн хəл булып чыкты, минем 
күзлəр яшьлəнде, тамак төбе кипте. (М.Мəһдиев) 
28. Дəрес бетүгə, ашханəдə бутерброд капкалап кына эшкə 
тотынган идек, сөйлəшə-сөйлəшə, ватман өстендə мəш килгəндə, 
вакытның узуы сизелмəгəн дə. 
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29. Теге көнне бергə кинога баруларын шул хəтле оста 
яшерəлəр! 
30. Мəктəптə күренмəве дə тикмəгə генə түгелдер əле ... 
(А.Гыймадиев) 
31. Төн уртасы җитү белəн, шəһəр читенə чыга да теге өч 
күкəйне тəгəрəтеп җибəрə. (Əкият) 
32. Белмəү гаеп түгел, белергə телəмəү гаеп. (Мəкаль) 
33. Теллəр белү – иллəр белү. (Мəкаль) 
34. Бер як, кулларын бутый-бутый, көрəштерүне, икенче як 
көрəштермəүне куəтлəде. (Ə.Фəйзи) 
35. Шушы күллəрдə, Ыкта көймəдə йөрүлəре, балык 
каптырулары, су коенулары искиткеч күңелле. 
(Г.Мөхəммəтшин) 
36. Гафиятулла бабайның өе кечкенə булганлыктан, Газинур, 
озакламыйча, əти-əнисенең ризалыгын алып, башка чыкты. 
(Г.Əпсəлəмов) 
37. Маяклар сүнүгə, пароходның тирə-ягы бөтенлəй 
караңгыланып китте. (Г.Гобəй) 
38. Кыз кемнең бакчасына таш атылганны аңлады. 
(Г.Ибраһимов) 
39. Ит күтəреп, өстəл күтəреп, кунаклар арасында тыз да быз 
чабып йөрүлəр тиздəн тынып калды. (Н.Фəттах) 
40. Мөстəкыйльлек идеясен тəмам юкка чыгару өчен, Казан 
ханлыгы дигəн исем дə тыела. (Г.Исхакый) 
41. Уңганлыкка олы сынау 
 Яшь киленнең һəр эше. (Җыр) 
42. Кешегə үзенең гамəле турында хөкем чыгару бик читен. Ул 
гомер юлын бер генə тапкыр уза. Əлбəттə, кылган эшлəре 
турында кеше уйланырга мəҗбүр була. (Ə.Еники) 
43. Һəммə кешенең кызыгып сөйлəгəн шул сабак уку, мине 
бераз һаваландырды. (Г.Исхакый) 
44. Ул бəйрəм көннəрендə картның намаздан кайтуына коймак 
əзерлəп куя иде. (Г.Исхакый) 
45. Өй җыештыру да, бөтенлəй Гөлйөзем əбинең җилкəсендə 
иде. (Г.Исхакый) 
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46. Алай гына да түгел, экспедиция əгъзалары, шул рəттəн 
Борһан Шəрəф тə Үзбəкстан Корылтаеның бер мəҗлесендə 
катнашу бəхетенə дə ирештелəр. (Мирас журналы) 
47. Күрəсең Борһан Шəрəф өчен чит илгə качып китү бер төрле 
“жуликлык”, яисə кемгəдер хезмəт итү йөзеннəн генə эшлəнə 
торган эш кебек күренгəндер. (Мирас журналы) 
48. Бик озак йоклый алмаенча уйлап торганның соңында, ул 
өйлəнү фикеренə килде. (Г.Исхакый) 
49. Бару белəн үрдəк күлгə төшеп китте. 
50. Вакытның үтүе дə тоелмый. 
51. Хəзер елга аша чыгу юк. 
52. Китап уку бик рəхəт тə, күңелле дə ул. 
53. Кол булмыйча, азат илдə хөр булып яшəү, иҗат итү, яңаны 
тудыру...шуннан да кыйммəтлерəк нəрсə бар! (Габдерахман 
Əпсəлəмов) 
54. Мин күрүгə, Алмачуар кешнəп җибəрде. (Галимҗан 
Ибраһимов) 
55. Син миңа ничек яралануыңны сөйлəмəдең бит əле! (Гомəр 
Бəширов) 
56. Кайтып керүгə атасыннан исəнлек-саулыклар һəм 
абыйларын сорашып, хəбəр-хəтердəн соң патша моңарга: 
- Менə иң өлкəн абыеңның китүенə ике ел, уртанчыларына бер 
ел булды, һичбер хəбəр-хəтерлəре юк,- диде. (Тылсымлы əкият 
“Ак бүре”) 
57. Энесе, агасына үзенең кем булганын сөйлəп: 
 - И агай, мин синең иң кечкенə энең булам. 
58. Шул заманда, бик каты ышкуга чыдый алмыйча, алтмыш 
колачлы алтын тирəк шартлап төбеннəн сынды. 
59. Ə кем тынычлыкны бозучы? 
60. Мин олырак кеше, минем бурычым – сезне кисəтү. 
61. Без сөйлəшүне кичен дə дəвам иттек. 
62. Күкчəтау җидееллык мəктəбен тəмамлау белəн, тизрəк, 
Казанга китəргə ашкынуымда да, һичшиксез, олы əдипнең 
тəэсире бар иде. 
63. Бер урыннан икенче урынга күчү кинəт тукталды. 
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64. Анда бар моң, йөрəктəн тулып ташыган сагыну моңы, сагыш 
дулкынланды. 
65. Су тавышы – моң агышы: 
 Əллə кавышу, əллə аерылышу? (Р.Гаташ) 
66. Беренче тəэсиргə карап кына кеше турында фикер йөртү 
кыен. (М.Хəсəнов) 
67. Синең килүең кирəк түгел. 
68. Иртəн зарядка ясау сəлəмəтлек өчен файдалы. 
69. Вакытның үтүе дə тоелмый. 
70. Син яшəүнең кызыгын белмисең. 
71. Атна – ун көн үтүгə, Заһри китте. 
72. Кайтып җитү берлəн, самовар берлəн көтеп тора торган 
остазбикəгə хəлне сөйлəгəч, ул да курыкты. (Г.Исхакый) 
73. Өйлəнешү бит ул – ике кешенең язмышын бергə төенлəп 
бəйлəү дигəн сүз. (Ə.Еники) 
74. Шуннан соң һəр көнне кич берлəн агачка су китереп сибүне 
гадəт итте. (Г.Исхакый) 
75. Казылган шул килеш күмелмичə ятты. (Р.Камалов) 
76. Инженерга уку беркайчан да җиңел булмады. (А.Аюпов) 
 
7. Инфинитив 
Биремнəр: 
1. Инфинитив фигыльлəрдə юнəлеш формаларын күрсəтергə. 
2. Инфинитивның төрле җөмлə  кисəклəре була алуын 
күрсəтергə. 
1. Мəскəү ерак. Тик бер генə тапкыр Ленинны соң ничек 
күрергə? (С.Хəким) 
2.  Нигə шулкадəр кыйналырга, кичерергə! (А.Расих) 
 
3.  Кайтып күрергə иде туган якларны! (Г.Тукай) 
4.  Əйе, мин аны сөйдем. Сөйгəнемнең кəефен бозмас өчен, мин 
лекциядə бер генə мөһим сүзне дə төшереп калдырмаска, төннəр 
буе өстəлдə утырып, бер генə сүзне дə ялгыш язмаска 
тырыштым. (Г.Кутуй) 
5.  Сылу янында утырырга хаклы булу өчен, мин еш кырынырга, 



 39

чиста йөрергə өйрəндем. (Г.Кутуй) 
6. Бүген безгə үзебезнең сүзне ачык итеп əйтергə кирəк. 
(Г.Толымбай) 
 
7. Үлəнгə - борынлап чыгарга, яшəргə... Тагын җиргə сеңəргə. 
 Ташка – җилдəн ярылырга, яңгырдан уелырга... Җиргə 
иңəргə. 
 Кошка – талпынырга, җил кочагына атылырга, аннан... 
Җиргə. 
 Миңа – нəфрəттəн мəхəббəткə кадəр 
    күтəрелергə, 
     күтəрелергə, 
      күтəрелергə... (Р.Фəйзуллин) 
 
8. Хуш, мəктəп, үз күрдең, яшəргə көч бирдең... 
(С.Сөлəйманова) 
9. Кешенең үзе генə ниятлəгəн эшлəре дə булырга мөмкин бит. 
(К.Тимбикова) 
 
10. Миңа əле иртə бугай 
 Көз турында уйларга. 
 Көз турында уйламаска, 
 Уйларга яз турында. 
 Миңа язгы сулар кебек 
 Уйнарга да уйнарга. 
 Нəтиҗəгə ашыкмаска, 
 Дəвамга омтылырга. (Г.Рəхим) 
 
11. Язучылар да кайда да булса хезмəт итəргə, өй карарга, 
балалар үстерергə, шуннан калган вакытын, йокысыз төннəрен 
иҗатына бирергə мəҗбүр икəн лəбаса. (Л.Ихсанова) 
12. Мин Əминə Бикчəнтаеваның “Такташлар, Җəлиллəр, 
Туфаннар...” турында сөйлəгəнен тыңларга ярата идем. 
(Л.Ихсанова)  
13. Солдат-мазар очрап сорашырга тотынса, урманга гөмбəгə 
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барам диярсең. (Г.Гобай) 
14. Хат-хəбəр юк, үлде, ахры, диеп, 
Ашыкмагыз дога кылырга. 
Авыр үлем белəн көрəшəбез, 
Исəп əле тере калырга. 
Телəгебез, сыерчыклар кебек, 
Тагын илгə очып кайтырга. 
Сезнең белəн елап күрешеп,  
Тагын бергə рəхəт татырга. (А.Алиш) 
15. Тынычлар өчен, өй эшлəре белəн дə онытылып булыша 
башлады. (А.Расих) 
16. – Иптəшлəр, җыелышны ачык дип белдерергə рөхсəт итегез. 
17. Беренче тапкыр кулга калəм алып, сиңа хат язарга утырдым.  
18. Мин бу хəлне беркемгə дə сөйлəмəскə, сиздермəскə булдым. 
(И.М.Низамов) 
19. Ул сул як күршесе белəн бераз гəплəшеп утырырга ниятлəде. 
(Əдəбият китабы) 
20. Диюне җиңəр өчен миңа көч җыярга кирəк. (Əкият) 
21. Мин сиңа сабакларымны тыңлатмакчы булдым. (Ф.Əмирхан) 
22. Җыр өйрəтте мине хөр яшəргə 
      Һəм үлəргə кыю ир булып. (Х.Туфан) 
23. Сакларга кирəк, юк, тагын да ныгытырга кирəк табигать 
белəн дуслыкны. (Г.Бəширов) 
24.Землянкалардан өч йөз метрда дошманның посты тора, менə 
шуңа һөҗүм итəргə кирəк. (Г.Əпсəлəмов) 
25. Син кая барсаң, миңа да шунда булырга рөхсəт бир. 
(Ш.Усманов) 
26. Безнең авыл янында ясалма диңгез барлыкка килгəннəн 
бирле, без, балыкка йөрергə өйрəнеп, күнегеп киттек. (Ф.Хөсни) 
27. Димəк, сез яралыны озатырга кеше таба алмыйсыз, алайса 
санитарный поездны көтəргə кала. (Ш.Усманов) 
28. Салкын тиз генə сынарга исəплəми. (Ə.Гаффаров) 
29. Аны күрүгə оядагы куяннар да үрле-кырлы сикерешергə 
тотындылар. (Л.Сабирова) 
30. Озатырга чыкты туган авыл, 
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Тагын китəм язмыш эзеннəн. (Җыр) 
31. Кичə генə ул əллə нилəр эшлəмəкче, тау-ташларны 
актармакчы иде. (Календардан алынган) 
32. Шүрəле фөрьят итəдер, аудан ычкынмак була; 
Һəм дə, ычкынгач, егеткə бер-бер эш кылмак була. (Г.Тукай) 
33. Эшне башларга ашыкма, тəмамларга ашык. (Мəкаль) 
34. Абынырга түмгəк табыла. (Мəкаль) 
35. Ялкау ял итəргə дə авырсыныр. (Мəкаль) 
36. Мəктəптə əле һаман окоп казырга килгəн солдатлар яши. 
(Ш.Галиев) 
37. Аның белəн барырга булдым. (Ш.Галиев) 
38. Ул ярата җырларга, 
      Мин яратам тыңларга. (Табышмак) 
39. Мин инде җырчы булырга, артист булырга хыялланам. 
(М.Мəһдиев) 
40. – Син, Гайфи абый, шаярып сөйлəшергə өйрəнгəнсең икəн... 
(М.Мəһдиев) 
41. Уйнарга, көлəргə яраткан, тормышның яхшы якларын гына 
күрергə өйрəнгəн Сылуның юлдашы, моңарчы гел шатлыктан 
гына тора иде. 
42. Балыкка барганда ачык төстəге кием кияргə кирəк. 
43. Əминə əкият тыңларга ярата. 
44. Марат тиз барырга тырышты. 
45. Безгə тырышып эшлəргə кирəк. 
46. Костин взводка таба борылды: 
      Атлардан төшəргə! (Гариф Гөбəй) 
47. Бер көн киңəш иткəннəр дə үги кызны урманга илтеп 
адаштырмакчы булганнар. (Əкият)  
48. Кендек артыннан уртага кергəн утыз сум Гыймади белəн 
Вəли Хəсəновны кара-каршы сүз алышырга мəҗбүр итте. 
(Г.Ибраһимов) 
49. Беренче тапкыр Академия театрында булырга туры 
килде...(М.Мəһдиев) 
50. Нəфис мине озатырга чыкты. (С.Рəмиев) 
51. Лəкин шул кадəресе дə яшь күңелне очындырырга җитə 
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калды... 
52. Кояш шул болыт кисəге астында калганга, көн бераз 
тыныграк. 
53. Пристаньга беренче төшүе булганга, аңа бөтенесе яңа. 
54. Аз гына, бик аз гына түзəргə, сабыр итəргə кирəк. 
55. Борылырга да, утырырга да бирмилəр. 
56. Галимҗан ага үзе дə нишлəргə дə белми.  
57. Сакларга кирəк, юк, тагын да ныгытырга кирəк табигать 
белəн дуслыкны. (Г.Бəширов) 
58. Мин аңа сабакларымны тыңлатмакчы булдым. (Ф.Əмирхан) 
59. Дəрестə тəрəзəгə карап утырырга ярамый, укытучыны 
тыңларга кирəк.  
60. Син əниеңə нинди бүлəк əзерлəргə уйлыйсың? 
61. Яңа тема авыр, лəкин без аңларга тырышабыз. 
62. Ул бит сиңа ашарга пешерə. 
63. Калырга, тырышып укырга кирəк. 
64. Əйдə, балам, сиңа йокларга вакыт. (Р.Миңнуллин) 
65. Җыр хакына, 
      Гомер багышларга, 
      Кайсыгыз соң əзер, туганнар? (Х.Туфан) 
66. Əмма боларның берсе дə көннəрдəн бер көнне миңа гашыйк 
булырга комачау итмəде. (М.Мəһдиев) 
67. Укырга, укырга һəм тагын укырга! (Ленин) 
68. Алмаз авылга кайтырга телəк белдерде. (В.Авзалов) 
69. Сара озак йокларга ярата. (В.Авзалов) 
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