
                                                               8-вариант   

                                                                   II бүлек 

Рҽнҗү 

1) Кызлары Саҗидҽлҽргҽ яңа квартира бирделҽр. 2)Зиннҽтулла карт белҽн Маһруй 

карчык ҿй котларга нинди бүлҽк алу турында кайгыра башладылар. 3)Яшь чагында 

Зиннҽтулла күршесе Гарифуллага бик матур шкаф ясаган иде. 

4) - Бу шкафны утыз ел тоттык. 5) Ҿч квартира алыштырдык, ҽмма аны ташламыйбыз.     

6) Савыт-сабаларны да, ашамлыкларны да шунда тотабыз. 7) Ул, гомумҽн, тузан кертми. 

8) Күңелен ҽйбҽт синең, Зиннҽтулла, шуңа ясаган ҽйберлҽреңдҽ, чынлап та, бҽхет ташып 

тора, диде ул. 

9) Кызы белҽн киявенҽ дҽ ул, аш бүлмҽсенҽ куярга, матур агач шкаф ясап бирде. 10) 

Беркҿнне балалары аларны яңа квартирага чҽйгҽ чакырдылар. 11) Карт белҽн карчык эчкҽ 

үттелҽр. 12) Һичшиксез, ҿй бик матур итеп җыештырылган. 13) Кыскасы, бҿтен нҽрсҽ 

ҿр-яңа, ялт итеп тора. 14) Хҽтта сервант та алганнар. 

15) - Кызым, ҽллҽ савыт-сабаларың минем шкафка гына сыймадымы? - диде 

Зиннҽтулла. 

16) - Ҽй, ҽткҽй, -диде Саҗидҽ,аны без комиссионкага илттек. 17) Бҿтен җиһаз 

бертҿсле булсын. 

18) Әлеге сүзләрдән ата кеше чак кына егылып китмәде. 19)Йөрәге кинәт сызлый, 

авырта башлады. 20) Кызына нидер әйтергә теләде. 21) Авызыннан бер сүз дә чыкмады. 

22) Иреннәре һәм ияге генә дерелдәде. 

23) - Ҽткҽй, кайгырма! 24) Синең шкафыңны бик ҽйбҽт бҽягҽ саттык. 25) Менҽ бу 

сервантны үзеңнең бүлҽгең дип исҽплҽ, - дип карады кызы. 

26) Ҽтисе, кызларында чҽй дҽ эчеп тормыйча, ҿйлҽренҽ кайтып китте. 27) Аның үз 

гомерендҽ ҽле беркемгҽ дҽ бу кадҽрле хҽтере калганы юк иде.     (Фҽнис Яруллиннан) 

2 - 1 0  нчы биремнәрнең җавабын сүз (сүзтезмә) яки цифр белән күрсәтегез. 

2. Арткы рәт сузыкларыннан гына торган сүзлҽр кулланылган җҿмлҽне күрсҽтегез. 

1) Кызлары Саҗидҽлҽргҽ яңа квартира бирделҽр. 

2) Савыт-сабаларны да, ашамлыкларны да шунда тотабыз. 

3)  Иреннҽре һҽм ияге генҽ дерелдҽде. 

4) Синең шкафыңны бик ҽйбҽт бҽягҽ саттык. 

3. Күчерелмә мәгънәле сүз кулланылган җҿмлҽне күрсҽтегез. 

1) Ул, гомумҽн, тузан кертми. 

2) Күңелең ҽйбҽт синең, Зиннҽтулла, шуңа ясаган ҽйберлҽреңдҽ, чынлап та, ташып 

тора, - диде ул. 

3) Һичшиксез, ҿй бик матур итеп җыештырылган. 

4) Ҽтисе, кызларында чҽй дҽ эчеп тормыйча, ҿйлҽренҽ кайтып китте. 

4. 9- 17 нче җҿмлҽлҽрдҽн парлы исемне табып языгыз. 

5. 1 8 - 2 7  нче җөмләләрдән билгесезлек алмашлыгын табып языгыз. 

6. 24 нче җҿмлҽдҽн рус теле аша кергҽн  Европа алынмасын табып языгыз. 

7. 9 нчы җҿмлҽдҽн туры тәмамлыкны күчереп языгыз. 

8. 18-27 нче җҿмлҽлҽрдҽн кушма җөмләнең номерын языгыз. 

9. Түбҽндҽге җҿмлҽдҽ барлык тыныш билгелҽре номерланган.Эндәш сүздә куелган 

тыныш билгесенең номерын языгыз. 

Күңелең әйбәт синең,1 Зиннәтулла,2 шуңа ясаган әйберләреңдә, 3 чынлап та,
4
 бәхет 

ташып тора,
5
 -

6
диде ул.

7
 

10 1-7 нче җҿмлҽлҽрдҽн кереш сүз кулланылган җҿмлҽнең номерын языгыз. 
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