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ИНЕШ
Хəҙерге башҡорт телендə ярҙамлыҡ һүҙҙəр түбəндəге өс төркөмсəгə
бүлеп йөрөтөлə: бəйлəүес, теркəүес, киҫəксə.
Ярҙамсы һүҙ төркөмдəренең үҙ аллы һүҙ төркөмдəренəн айырмаһы
шунда: 1) Ярҙамлыҡ һүҙҙəр үҙ аллы реаль мəғəнə белдермəйҙəр.
2) Улар үҙ алдарына ҡулланылмайҙар һəм һөйлəм киҫəктəре була
алмайҙар.
3) Ярҙамлыҡ һүҙҙəр грамматик категориялар менəн үҙгəрмəйҙəр,
уларҙың һүҙ яһау функцилары юҡ.
Ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙең һөйлəмдəге төп функциялары шунан тора: улар
үҙ аллы һүҙҙəр йəки һөйлəмдəр араһындағы мөнəсəбəттəрҙе күрһəтəлəр,
грамматик мəғəнəлəрҙе йəки мəғəнə төҫмөрҙəрен белдерəлəр.
Уҡыу ҡулланмаһы өс бүлектəн тора: “Киҫəксəлəр” тип исемлəнгəн 1се бүлектə хəҙерге башҡорт телендəге киҫəксəлəрҙең функциональсемантик үҙенсəлектəре сағылдырыла; 2-се бүлектə башҡорт теленең
теркəүестəре тикшерелə; 3-сө бүлек бəйлəүестəргə арналған.
Материалды практик яҡтан ныҡлы үҙлəштереү маҡсатында уҡыу
ҡулланмаһында түбəндəге эш төрҙəре бирелгəн: 1) күҙəтеүҙəр өсөн текстар
һəм улар буйынса күнегеүҙəр; 2) тест варианттары.
Уҡыу ҡулланмаһында бирелгəн теоретик материалды тəрəнерəк
үҙлəштереү маҡсатында ошо проблема буйынса ғилми əҙəбиəт исемлеге
тəҡдим ителгəн.
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КИҪƏКСƏЛƏР
Айырым һүҙҙəргə, һөйлəм киҫəктəренə йəки һөйлəмдəргə өҫтəмə
эмоциональ-экспрессив һəм төрлө модаль мəғəнəлəр биргəн ярҙамсы һүҙ
төркөмдəре киҫəксəлəр тип атап йөрөтөлə. Хəҙерге башҡорт телендə
киҫəксəлəр түбəндəге төркөмсəлəргə бүленə: 1) модаль; 2) көсəйтеү; 3)
һорау; 4) сиклəү; 5) билдəлəү; 6) оҡшатыу-сағыштырыу.
Модаль киҫəксəлəр
Модаль киҫəксəлəр мəғəнəлəре буйынса төрлө. Улар шиклəнеүҙе,
ышанып бөтмəүҙе, ихтималлыҡты, мөмкинлекте, мəжбүрлекте, сиклəүҙе,
раҫлауҙы, кире ҡағыуҙы һ.б. белдерə.
Модаль киҫəксəлəр мəғəнəлəре буйынса түбəндəгелəргə бүленə: 1)
раҫлау киҫəксəлəре; 2) йөкмəтеү киҫəксəлəре; 3) гипотетик модаль
киҫəксəлəр.
Раҫлауҙы белдергəн киҫəксəлəр: да баhа /дə баhа, та баhа / тə баhа,
ла баhа/лə баhа, ҙа баhа/ҙə баhа, да/дə, та/тə, ла/лə , ҙа/ҙə, бит, шул, ул, əле.
Да баhа/дə баhа, та баhа/тə баhа, ла баhа/лə баhа, ҙа баhа/ҙə баhа
киҫəксəлəре башҡорт теленең яҙма һəм һөйлəү телмəрендə киң ҡулланыла.
Улар һөйлəмдə бирелгəн уй-фекерҙең дөрөҫлөгөн, хəл-ваҡиғаларҙың реаль
булыуын йə реаль булмауын раҫлауҙы белдерə: Байҙың кəйефен боҙорлоҡ
бер нəмə лə эшлəмəгəндəр ҙə баhа улар (Я.Хамматов). Былай барhа,
дарманы үҫеп, көҙгəсə тамам hауығып китə лə баhа ул (Ə.Хəкимов).
Кешенең рухын hындырырға ла, күңелен ҡанатландырырға ла күп нəмə
кəрəкмəй, тиҙəр ҙə баhа (Р.Солтангəрəев). Ағиҙел күпере төбөндəге пляжға
барып, hыу инhə, ҡыҙынhа, үҙе бер ял да баhа (Н.Мусин).
Башҡорт теленең диалекттарында һəм һөйлəштəрендə да баhа
киҫəксəһенең ҡыҫҡартылған формаһы ла осрай: даhа/дəhə, таhа/тəhə,
лаhа/лəhə, ҙаhа/ҙəhə: Əйтеп торам даhа, мин уға бер ни тип тə əйтмəнем (Һ.
Дəүлəтшина). Атаҡ, атаҡ! Оло ҡунаҡтар, атлы ҡунаҡтар ҙаhа! (Р.Байымов).
Да баhа/дə баhа һəм башҡа киҫəксəлəр төрлө хис-тойғоларҙы белдереп
килергə мөмкин: а) аптырауҙы, һоҡланыуҙы: Ҡарасы, үҙəкте өҙҙө лə ҡуйҙы
ла баhа! (З.Биишева). Тауышы ниндəй бит, тауышы! Таш йөрəктəрҙе
иретерлек тə баhа (З.Биишева).
Амантаев шағир икəн дə баhа!
(Ə.Бикчəнтəев). Ҡара hин, онотмаған да баhа, күреү менəн хəтеренə төштө
(С.Агиш); б) үпкəлəүҙе, хəтер ҡалыуҙы: Беҙ əреплəшергə тип килмəгəйнек
тə баhа (С. Мифтахов). Улай ашығып ат үлтерерhегеҙ ҙə баhа (С.Агиш).
Туй була, тип бөтə дуҫ-дошманға белдереп бөткəйнек тə баhа!.. Кеше
күҙенə күренерлегебеҙ ҡалманы ла баhа! (З.Биишева). Əле Миңзифаның
миңə был тылсымлы hүҙҙе телдəн бер ҡасан да əйткəне булманы ла баhа
(Ш.Биҡҡол); в) ҡыуанысты: Эштəр ыңғайға бара ла баhа (Ə.Хəкимов).
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Үҙебеҙҙең улыбыҙ менəн киленебеҙ ҙə баhа! (3.Биишева. [Ҡояшбикə:]
Атаҡ... Ни эшлəп урамға ҡапыл ҡот инеп китте, нур өҫтəлде тиhəм, ҡəйнəм
ҡайтып килə икəн дə баhа (Н.Асанбаев). Институтты тамамлағас, ул
ошонда эшлəйəсəк тə баhа! (Ə.Хəкимов).
Да/дə, та/тə, ҙа/ҙə, ла/лə киҫəксəлəре башҡорт телендə күп осраҡта
раҫлау-көсəйтеү функцияһын үтəп йөрөй: Мəликə йəйлəүен бөтə hыйыр
hауыусылар өсөн дə тəжрибə мəктəбе итеп ҡуйыу уйы тыуҙы Əхнəфтə.
Бына хəҙер шул турала ҡыҙҙар менəн hөйлəшеү өсөн Ҡамышлы үҙəнендəге
баҫыу юлы буйлап ерəн алашаhын ашыҡтыра ла (Д.Исламов). Шул саҡ
Йомағоловтың башына ҡапыл бер уй төштө: əгəр уҡыусыларҙы йыйып
утауға ҡушҡанда?.. Мəктəп директорын да саҡырып алып, шулай хəл
иттелəр ҙə (М.Хисмəтуллина). Алдар батыр, кафырҙарҙы илдəн тамам
ҡыумай тороп, туҡтау юҡ, ти ҙə ҡуя. Ҡыуырбыҙ ҙа (Н.Мусин). Бына беҙ
ошо поезд менəн күпме оҙон юлдарҙы ҡыҫҡарттыҡ. Ул шуның өсөн уйлап
сығарылған да (Д.Юлтый).
Да/дə киҫəксəһе ҡылымдың төрлө һөйкəлешенең юҡлыҡ формаһы
менəн ҡулланылғанда ниндəй ҙə булһа эштең үтəлеүенə ҡəтғи тыйыуҙы,
кире ҡағыуҙы белдерə: Шундай байҙың килене булыу кемгə тейə? Был
хаҡта hөйлəмə лə (Ф.Чанышева). Килмə лə, йөрөмə лə («Ағиҙел» журналы. –
Һөйлəмə лə, нитмə лə, апайғынам. Билдəре өҙөлөп торған Фəтих менəн
урамды бер итеп əйлəнеүҙəре ни тора! (Х.Ғилəжев).
Һөйлəү телендə да/дə, та/тə, ҙа/ҙə, ла/лə киҫəксəлəре бойороҡ
һөйкəлешендəге ҡылымдар менəн ҡулланылып, эштең көтөлмəгəнлеген
сағылдыра, мəҫəлəн: Килə торғас, ниндəйҙер бер тимергə элəк тə йығыл
(Т.Ғиниəтуллин).– Ана шул Йəстəфəйгə бирəйем тип, үҫтергəн инде уны
хоҙай, Ваhапҡа булhын тип, үҫтергəн тиhеңме əллə, – Ваhап hаман шаярып
hөйлəүен дауам итте, —тары инде генə бешкəйне, мин барып ур ҙа ал
тегене (Ж.Кейекбаев). Егерме ике йыл буйы көнлəп, сəғəтлəп, минутлап
йыйылған ғүмерҙе бер юлы ғына түңкəр ҙə ташла, имеш (М.Кəрим). Мин
ҡыҙ ҙа кит (Һ.Дəүлəтшина).
Был киҫəксəлəр күп осраҡта ҡылымға, уның формаларына ҡушылып,
хəл-ваҡиғаларҙың мəғəнəһен көсəйтə: Дейеүҙең өс башлыhы ул ҡамсыны
күтəреп иҙəнгə төшөрə, əммə уралтып hуға алмай; алты башлыhы уралтып
hуға ала; ун ике башлыhы күтəреп тə ала, уралтып та ала, башҡаhын да
эшлəй («Алтындуға батыр» əкиəте). Бибисара абыстай шулай hөйлəндекөйөндө лə килгəндəге кеүек елпелдəп сығып та китте (3. Биишева). Бына
ул йəнə ялтанды, тик ҡырҡыу хəрəкəт менəн алға уҡталды ла hөлгөhөн
Торсонбайҙың биле аша уратып та алды (Н.Мусин). Камилə апай килеп тə
инде, hыҙланыуға түҙмəй мөйөштə, үҙенең койкаhында, ыҙаланып ултырған
Емеште күреп тə өлгөрҙө (З.Биишева). Бында килгəс тə, беҙҙе иркен
йорттарға урынлаштырҙылар (Д.Юлтый). Хəлле генə йəшəгəн хужалар,
былар килеп туҡтағас та, дөйөм солан менəн тоташҡан йорттоң бер
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бүлмəhен бушатып та өлгөрҙөлəр (Р.Өмөтбаев). Туры айғыр, бер нисə аҙым
атлағас та, Ғафарҙың ат тота белеүен hиҙенде, уйнаҡлауын ҡуйып,
буйhондо (А.Таhиров). Ҡояш байып, күҙ бəйлəнерлек ҡараңғы төшкəс тə,
Стəрлетамаҡтың Усман бай йортона төрлө яҡтан кешелəр йыйылдылар
(А.Таhиров).
Ла/лə... киҫəксəһе ҡушма ҡылым компоненттары араһында килеп, улар
сағылдырған дөйөм мəғəнəне көсəйтə: [Ғимай:] – Урынhыҙ ҡулланылған
hөжүм (көлкө, ирония) ул hүҙҙəреңдең мəғəнəhен генə ашай, – тип əйтте лə
hалды (И.Насыри). Ир-егет hымаҡ ул Һырбикə, көн буйы hыбай йөрөhə лə,
арыу тигəнде белмəй, уҡ-hаҙаҡ аҫып ала ла иң алыҫтағы көтөүҙəр артынан
сыға ла китə (Н.Мусин). Азамат йығылды ла китте (С.Агиш). Шулай ҙа
балыҡтар hис тə абайлап тормай килə лə ҡабалар (З.Биишева).
Ҡабатланып килгəн ҡылымдар араһында килеп, эш-хəлдең дауамлы
йəки өҙлөкһөҙ булыуын күрһəтə: Алдар иhə баҫҡан ерендə тора ла тора
(Н.Мусин). Ə ул hаман, хəл йыймайынса, йүгерҙе лə йүгерҙе (Я.Хамматов).
Тирə-яғына иғтибар менəн ҡарай-ҡарай, ҡолағын hағайтып бара ла бара
(Н.Мусин).
Шарт һөйкəлешендəге ҡылымдарға ҡушылып, был киҫəксə ҡаршылыҡ
мəғəнəһен бирə: Йылы hүҙең булмаhа ла, йылы ашың алдында торhон
(М.Кəрим). Ул биш-алты быуын айырылған булhа ла, бер ырыуҙан
булғанлыҡтан Ныязғолға ағай-эне hанала ине... (Һ.Дəүлəтшина). Баhам
түбəнерəк булhа ла, тамыр йəйгəн еремдə ҡалам (М.Кəрим). Байғош ҡына
булhа ла, маҡтаныуҙан башҡаны белмəй торғайны, — тип кенə
hөйлəштергелəп алғандар (Ф.Иҫəнғолов).
Да/дə, та/тə, ла/лə, ҙа/ҙə киҫəксəлəре шулай уҡ һөйлəмдə ниндəй ҙə
булһа һүҙҙе айырып күрһəтə: Əллə ҡайҙарға китте беҙҙең баш, манара ла
күренмəй (Б.Бикбай). – Алтын ҡылыс та ысын түгел, уның шəүлəhе генə, –
ти ҡола бейə. – Шəүлə генə булған өсөн уны дейеү пəрей ҙə ала алманы
(«Ҡыран батыр» əкиəте.) Лотфулланың йортона килеп ингəс, баҫыуҙан да
əрнеп ҡайтҡан Əлфиəнең күңелендə ниндəйҙер ауыр тойғо уянды
(Ф.Əсəнов). Тиреҫ ер туңын өйҙөң эс яғына үткəрмəй, ер иҙəнде ҡоро ла
тота (Н.Мусин).
Башҡорт телендə да/дə һ.б. киҫəксəлəр теркəүес функцияһын да үтəй:
[Емеш:] – Һəйбəт булған. Минең бөгөн бер кемде лə, бер кемде лə күргем
дə, hөйлəшкем дə килмəй, белəhеңме? (З.Биишева). Иҫəкəй ул менеп еткəнсе
ҡурҡып та, hоҡланып та, телен йотҡандай өндəшə алмай торғайны, хатта
тамағы кибеп киткəн hымаҡ булды (Н.Мусин). Əсеhен дə күрҙем, сөсөhөн
дə, үкенесем ерҙə ҡалманы (З.Биишева). Алдарбайы еңел-елпе уйлап эш итə
торған егет түгел. Көс-ғəйрəт тə, ҡыйыулыҡ та етерлек (Н.Мусин). Был
осраҡта төрлө һөйлəм киҫəктəре һанала:
1) эйəлəр: Гармун тауышы ла, Əлфиəнең йөрəк түренəн урғылып,
ташып сыҡҡан йыр тауышы ла hаман көсəйə барҙы (Ф. Əсəнов). Унhыҙ
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сəйҙең тəме лə, уйындың йəме лə булмаҫ (Ф. Əсəнов). Ошо буранда атайым
да, əсəйем дə өйҙə юҡ (М.Кəрим). Туҡтағолдоң ҡурҡҡаны ла, инанғаны ла
күрəҙə ине (Ғ.Ибраhимов). Əбүбəкерҙең ҡапҡаhын ҡағыусы ла, ишеген
шаҡыусы ла булманы (Р.Ғабдрахманов);
2) тултырыусылар: Əхəт Аҙнаев, контораhына ингəс, урман
участкаhындағы эшселəр менəн hөйлəшкəн саҡта йомшарып ҡалыуын да,
яңғыҙлыҡ тойғоhон да онотто (Н.Мусин.) Илмырҙа менəн Хөсəйенгə
hөрөнтө ерҙе лə, бесəнлекте лə, үҙ телəктəренəн тыш, шулай йəнəшə алырға
тура килде (К.Мəргəн). Лəкин бəлəкəйҙəн ул (Айбулат) атаhынан да,
Ниязғол ағаhынан да файҙа күреү түгел, үҙенең булған ғына донъяhын
бөтөрөшкəндəрен күреп өйрəнде (Һ.Дəүлəтшина). Ə пуля hайлап тормай,
батырын да, ҡурҡағын да үлтерə лə ҡуя шул (Т.Ғиниəтуллин);
3) аныҡлаусылар: Бөтə нəмəлəрҙең дə йəндəре бар – ағастарҙың да,
таштарҙың да , үлəндəрҙең дə (М.Кəрим). Асыулы ла, hөйкөмлө лə үҙе...
(Г.Ҡотоева). Күренеш ҡурҡыныс та, ҡыҙыҡлы ла төҫкə əйлəнде (С.Агиш).
Тормошта хəтер ҡалдырышҡан да, ыҙғышып киткəн дə саҡ аҙ булмай
(Ғ.Хисамов);
4) хəлдəр: а) ваҡыт хəлдəре: Һыуыҡта ла, эҫелə лə уның ике бит
алмалары гел ҡыҙарып янып тора (М.Кəрим). Өндə лə, төштə лə, аҫhалар ҙа,
киҫhəлəр ҙə, серҙе сисмəҫкə булдыҡ (М.Кəрим);
б) урын хəлдəре: Баҫыу эшендə лə, йорт эшендə лə гел ҡатын-ҡыҙ
(К.Мəргəн). Əйтəм бит, йөрөмəгəн еребеҙ ҡалманы – йəшелсə баҡсаhында
ла, умарталыҡта ла, кирбес hуға торған ерҙə лə булдыҡ (М.Кəрим);
в) рəүеш хəлдəре: Хəҙерге заманда башҡортса ла, русса ла берҙəй
матур hөйлəй белгəн таланттарҙы театр артистары араhында ла табыуы
ҡыйын («Ағиҙел» журналы). Вəлиулла йыш ҡына ҡыҙығып та, ҡыҙғанып
та ҡарап тора: былай ҙа күҙ ҡамаштырғыс матур Гөлсибəр («Ағиҙел»
журналы);
г) күлəм хəлдəре: Күп тə түгел, аҙ ҙа түгел – йөҙ гектар (К.Мəргəн).
Бит киҫəксəһе хəл-ваҡиғаларҙың булыу-булмауын раҫлауҙы,
дөрөҫлəүҙе көсəйтеү өсөн бик актив ҡулланыла.
Был киҫəксə лə модаль мəғəнəгə эйə: а) раҫлауҙы көсəйтə: Насип
булғас, бына тағы килеп тап булыштыҡ бит! (М.Хəйҙəров). Бер тура килhə,
килə бит (Ə.Вəли). Беҙҙең тағы ла бер əсəйебеҙ бар, тигəйнем бит hиңə,
Йəмил (М.Кəрим). Ə ул əлифба həр кем өсөн бөтəhенəн элек үҙен тыуҙырып
үҫтергəн ғаилəнəн башлана бит инде... (З.Биишева).Күрше-тирə аптырап
китте: донъяла барлығы-юҡлығы ла беленмəгəн Аллаяр ҡайтып төшкəн
бит (Ф.Иҫəнғолов). Үҙегеҙ Өфөгə киткəн саҡта саратский гармунығыҙҙы
атайыма бүлəк итеп биргəнhегеҙ бит! (Ф.Əсəнов). Бəлəкəй саналар менəн
булhа ла, ихатаға утыҙ йөк шыҡылдап торған ҡоро утын килеп инде бит!
(Ф.Иҫəнғолов); б) һоҡланыуҙы, аптырауҙы белдерə: Һеҙҙең яҡтарҙың
тəбиғəте бик гүзəл бит! (Д.Исламов). [Гөлшат:] Ҡарасы, был «Урал» көйө
11

бит! (С.Мифтахов). Ə буйға ла, аҡылға ла ете йəшлек Йəнештəн иҫлерəк
бит ул! (З.Биишева). Бойҙай ҙа шəп бит, Əнүəр ағай (Ə.Вахитов); в)
үкенесте, ҡəнəғəтһеҙлекте күрһəтə : Хəҙер был урында бер генə матур нəмə
лə ҡалмай бит! (З.Биишева). Һинең ҡайҙа уҡығаныңды hорамайҙар бит
(С.Агиш). Быйыл шул мейесте боҙоп, яңынан сығарырға ҡул теймəне бит
(Һ.Дəүлəтшина). Шул старшина тамам елкəгə тейҙе бит (Б.Бикбай); г)
шатлыҡты белдерə: Йөҙөкəй, был ағайымдар бит! (З.Биишева). Килеп
сығып, арыу иттең бит əле, хоҙайҙың рəхмəте төшкөрө (Н.Мусин). Беҙ
килеүгə егеттəр бына ниндəй эш урыны əҙерлəп ҡуйғандар бит
(Р.Өмөтбаев).
Башҡорт теленең һөйлəштəренə əйтелгəн фекерҙе көсəйтеү өсөн -ҡуй/ҡый, -ғуй киҫəксəлəре лə ҡулланыла: Мин hиңə əйттем ҡый, эшкə барҙым
ҡый һ.б. Был киҫəксəнең төп мəғəнəһе раҫлауҙы, конкретлыҡты, ышанысты
белдереүгə ҡайтып ҡала: Алыҫ тип ни, ат етмəҫлек ер түгел ҡуй
(Һ.Дəүлəтшина). Беҙҙə уға тиң булырлыҡ егет табылмаҫ ғуй (М.Тажи).
Саҡырҙым ҡый, килмəнең ҡый,
Йəндəремде ҡыйҙың ҡый (Йырҙан).
Башҡорт телендə ул алмашын киҫəксə функцияһында ҡулланыу осрай.
Был киҫəксə раҫлауҙы, дөрөҫлəүҙе көсəйтеү өсөн ҡулланыла: Батшаның
манифесы – ҡапҡан ғына ул (Һ.Дəүлəтшина). Башлап ҡуйған сирек сəй
эсмəhəң дə бөтə ул (Халыҡ йыры). Улай күкрəк киреп йөрөү ярамай...
Эйелгəн башты ҡылыс сапмай ул (Һ.Дəүлəтшина). Шымбай ҡарт быны
яҡшы хəтерлəй бит ул!.. (З.Биишева). Дөрөҫлөктөң үҙ яғында икəнен белгəн
кеше сыҙам була ул!..(Д.Исламов).
Ул киҫəксəһе нигеҙҙə ине, икəн ярҙамсы ҡылымдары менəн килə: –
Ҡайҙа йөрөhəң дə, илгə-көнгə файҙалы кеше булырға кəрəк. Ир маҡсаты
шулай булырға тейеш. Донъяға ике тыуhаң ине ул, — тине Шəйхетдин
бабай (М.Хисмəтуллина). Булат, арлы-бирле йөрөштөрөп, үҙе hаҡлай
торған посты бөтə яҡтан күҙəтергə тырышты... – Берəй батырлыҡ күрhəтəhе
ине ул ауылға ҡайтҡансы, – тигəн уй йүгереп үтте уның башынан
(Р.Байымов). Ə бына хан өлөшө теңкəгə тейə лə баҫҡаҡ өлөшө елкəгə менə
икəн ул! (К.Мəргəн). [Айhылыу:] Эй Гөлбикə дуҫҡайым, үгəй əсəй менəн
тороуы бик ҡыйын икəн дə ул! (С.Мифтахов).
Ҡабатлауҙарҙа ул киҫəксəһе дөйөм мəғəнəне көсəйтə: [Юламан:] – Һай,
килмəгəн ере юҡ был сабыйҙың: ул буй, ул hын, ул hиҙгер, изге йөрəк
(З.Биишева). Ғəлəмəт шəп ине Сəлимгəрəй бабайҙың баҡсаhы. Ул емеш
ағастары, ул елəктəр (Ф.Рəхимғолова). Ҡыш уртаhына тиклем тиерлек
орлоҡто берəмлəп сүплəне. Азоты-маҙары ҡалманы. Ул тиреҫ, ул көл, ул
ҡош тиҙəге ташыу – барыhы ла иң элек уға! (Д.Исламов). Депутат та,
делегат та булды, йөрөтмəгəн ер ҡалдырманылар – ул Өфө, ул Мəскəү, ə
районды инде иҫəпкə алған да юҡ (Р.Солтангəрəев).
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Раҫлауҙы, дөрөҫлəүҙе белдереүсе модаль киҫəксəлəр функцияһында
шул күрһəтеү алмашы ла актив ҡулланыла: Осор инем, шашынып осор
инем, онотолған шул бала шатлығым (Х.Ҡунаҡбай). Мин алйот ни, шул
көндəштең hүҙен тыңлаған булдым шул (Һ.Дəүлəтшина). Килеп-килеп
тороп «Буранбай»ҙы йырлап ебəргəйнем, малай, бабайҙың күҙ йəштəре
hаҡалы буйлап тəгəрəне шул (Һ. Дəүлəтшина). Беҙ унда иң бəхетле
көндəребеҙҙе йəшəнек шул (Ф. Иҫəнғолов).
Шул киҫəксəһе ҡылым-хəбəр менəн килеп, модаль мəғəнə
төҫмөрлөктəрен дə белдерə, мəҫəлəн, үкенеүҙе, ҡəнəғəтһеҙлекте:
[Айhылыу:] Мин hине алдап торамдыр шул (С.Мифтахов). Йəйҙəр ҡыҫҡа
шул беҙҙең яҡтарҙа (Ф.Иҫəнғолов). Тик мəҙрəсəлəре бəлəкəй ине шул
(Ғ.Хөсəйенов). Донъялағы булған həммə нəмəлəр ҙə бер туҡтауhыҙ
хəрəкəттə булhалар ҙа, hағындырып килə торған йəй көндəре бигерəк тə
ашығыслыҡ менəн үтəлəр шул! (Ғ.Дəүлəтшин). Беҙҙең йəш саҡтарҙы
hағынып иҫкə алырға ғына ҡалды шул, улым! (Ф.Əсəнов).
Йөкмəтеү киҫəксəлəре
Йөкмəтеү киҫəксəлəре һөйлəүсенең, тыңлаусының һəм башҡа
субъекттарҙың ихтыяры, эшмəкəрлеге менəн бəйлəнгəн эш-хəлдəрҙе,
саҡырыуҙы, өндəүҙе, үтенеүҙе, инəлеүҙе, ялбарыуҙы белдерə. Был
төркөмсəгə -hана/-həнə, -сы/-се, -со/-сө, əле, инде киҫəксəлəре инə.
-сы/-се, -со/-сө киҫəксəлəре
-сы (-се, -со, -сө) киҫəксəлəре бойороҡ, шарт, хəбəр һөйкəлешенəн
килгəн хəбəр формаларына ҡушылып, төрлө мəғəнə нескəлектəрен белдерə,
мəҫəлəн, үтенеүҙе, инəлеүҙе: Туҡтағыҙ, көтөгөҙ, ул хəтле ашыҡмағыҙсы, күҙ
алдымдан юғалмай тороғоҙсо, минең ҡəҙерле минуттарым! (3.Биишева).
[Тəнкəбикə:] Аҡhаҡалдар! Сабыр итегеҙсе. Һүҙҙəремə ҡолаҡ hалығыҙ!
(М.Кəрим). – Ҡуйсы, ағай, ерле юҡты hөйлəмəсе (Ғ.Ғүмəр). Рəхим итеп
ҡабул ҡылығыҙсы (Н.Мусин). Ҡуйсы, бейем, юҡҡа юрап тормасы, — тип,
Өммөгөлсөм апай илай башланы (3.Биишева).
Бойороҡ һөйкəлеше формалары менəн ҡулланылғанда, был аффикс
бойороуҙы йомшарта: Сабыр итсе, апай, исмаhам, hин йəнемə теймəҫ инең
(Б.Рафиков). Шулай уҡ был киҫəксə бойороҡ һөйкəлешенə ҡушылып,
үкенесте лə белдерə: Əй, китсе-китсе, ошондай көндө өйҙə тормасы
(3.Биишева). Ҡуйсы, харап иткəндəр үҙен («Ағиҙел» журналы).
Шарт һөйкəлешенəн килгəн хəбəр формаларына ҡушылып, түбəндəге
мəғəнə нескəлектəрен белдерə:
а) көслө телəк, үтенеү: – Эх, күгəрсенем минең, исмаhам, ҡош
телендəй генə хəбəр ебəрhəңсе! (Д.Бүлəков). Үҙең дə миңə бер ҙур рəхимлек
күрhəтhəңсе! (Ғ.Ибраhимов).
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Эй кешелəр, үҙе иҫəн саҡта
Белhəгеҙсе кеше ҡəҙерен!.. (Р.Ғарипов).
Сыбар-ала тайың менhəңсе,
Егетеңде барып күрhəңсе. («Ҡуҙыйкүрпəс менəн Маянhылыу» əкиəте).
б) саҡырыу, кəңəш: – Бында hинең дə ғəйебең бар, ҡустым. Элегерəк,
hис юғында көндөҙөрəк килеп əйтhəңсе, — тине ул ниндəй ҡарарға
туҡталырға белмəйенсə (Я.Хамматов). Өйрəнгəн ер сабыуға яҡшы,
тигəндəр. Шул байыңа ғына хеҙмəт итhəңсе (Ғ.Ибраhимов. – Бынау
тирелəрҙе алып hалhаңсы, Талип, - тип, Оло инəйем йомошон йомошларға
ашыҡты (М.Кəрим). – Бынау ыжғыр далала ҡышҡы hыуыҡта мал артынан
йөрөү бала-саға эшеме? Һис юғы күс тирəhендəге йомош-юлға
ҡуйҙырhаңсы шуны, - тип ялынды (Ə.Хəкимов).
-сы/-се, -со/-сө киҫəксəлəре халыҡ ижады əҫəрҙəрендə, поэзияла киң
ҡулланыла:
Сыбар ала тайың менмəсе, балам,
Ир-зат ҡашына йөрөмəсе, балам. («Ҡуҙыйкүрпəс менəн Маянhылыу»
əкиəте)
Ҡысҡырмасы, кəкүк, ай, янымда,
Ҡысҡырhаңсы кəкре ҡайында. (Халыҡ йыры).
Изге фатихаңды бирсе, əсəй,
Башыбыҙға hал шəфҡəт ҡулыңды. (М.Кəрим).
Əле киҫəксəһе
Əле киҫəксəһе ҡылымдың бөтə заман һəм һөйкəлеш формалары менəн
ҡулланыла: килде əле, килгəн əле, килгəйне əле, килдем əле, кил əле, килhен
əле, килер ине əле, килəйек əле, килмəксе əле, килhенсе əле и һ.б.
Əле киҫəксəһе түбəндəге мəғəнə төҫмөрлөктəре бирə:
а) үтенеү: — Йə ташла əле, Ефим ағай, hөйлə əле! (Ғ.Хəйри).– Һеҙ,
Ғаhил Ғималович, тағы ла бер тапҡыр hөйлəшеп ҡарағыҙ əле (Т.Сəғитов). –
Уландарым, килегеҙ əле (М.Кəрим). – Ҡустым, хəҙер hиңə бер йомошом
бар, Талха менəн Сəхипте, Рəжəпте, Ғазали ҡартты, Мазhарҙы йəhəт кенə
саҡырып кил əле (Я.Хамматов);
б) саҡырыу, һорау: — Альберт, hөйлəмə юҡты. Əйҙə, ҡайтайыҡ əле,
hүрел əҙерəк (Р.Солтангəрəев. Ҡана, бер həйбəтлəп, сəхрəлə иркенлəп сəй
эсеп алайыҡ əле (Һ.Дəүлəтшина). Башта бөйөклөк, олуғлыҡ мəсьəлəhен
асыҡлап бөтөрəйек əле (Б.Рафиков). – Ял иткəндə лə шул hыйырҙар
тураhында hөйлəшмəйек əле (Д.Исламов);
в) талап итеү: – Эй, иптəш рəйес, миңə hүҙ бир əле! (Ғ.Хəйри). [Ғариф:]
– Ниңə ҡабат ҡайтҡан ул? Бына шуны əйтhен əле ул беҙгə (Б.Бикбай).
[Дейеү:] – Ярар, яҡшы булған. Тик əйт əле, кейəү, тормошта нимə əсе, нимə
йомшаҡ, нимə ҡаты? (Əкиəттəн). Минең күршегə теймəгеҙ əле (З.Биишева).
Киленгə hис нəмə əйтмəгеҙ əле (Ғ.Ибраhимов);
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г) бойороуҙы белдерə: – Солтанов! Ебəр əле берəй кешеңде!
(Н.Мусин). – Йырма əле шул ауыҙыңды! («Ағиҙел» журналы). – Һүҙҙе
бүлмə əле, – тип Мəликəгə ябырылды Ғариф ҡарт (Д.Исламов). Хəҙрəт был
гонаhлыларға бик асыу менəн күҙ йөрөтөп алғандан hуң, hүҙ башлап: – Йə,
кемдəр күргəн?.. Шулар алғараҡ сыҡhындар əле!.. (М.Ғафури);
д) аптырау, һоҡланыу, ҡəнəғəтһеҙлек төҫмөрөн бирə: – Йə, ошо
йəшенəн туйғансы hөт-ҡатыҡ эсмəй үҫhен əле! (3.Биишева). – Ҡара əле...
Елəк бешкəн икəн дə... («Ағиҙел» журналы). Был көндəрҙə Йөҙшишмə
ауылы ҡымжып торҙо. Өфөнөң үҙенəн, ҡаланы ташлап, уларҙыҡы кеүек
ҡараңғы, хатта телевизорҙары ла булмаған ауылға ауыл хужалығы
академияhын бөтөргəн кеше үҙе килеп төшhөн əле! (Д.Бүлəков). Əҙəм
көлкөhө бит, алты ай ҙа ун көн ҡулыңа мылтыҡ тотмай тиңтерəп йөрө əле
(А.Таhиров). Ҡарале, малай ғына килеш hаҡал ебəргəн (Н.Мусин). Туҡта,
был ниндəй тауыш булды hуң əле? (С.Агиш). Йə инде, ейəнсəрем уҡыhын
тип, шул йəшкə еткəс, бура бурап йөрөhөн əле (Н.Мусин). Ниндəй матур
исем, үҙе Ғамир менəн hүҙмə-hүҙ тип əйтерлек, йəтеш кенə тап килеп тора
бит əле (Б.Бикбай). – Йəйҙең матурлығын əйт əле, – тип hоҡланды ҡыҙҙар
(Д.Исламов). – Ҡара əле, малай, мунсала, ысындан да, матур ишетелə икəн
гармун тауышы! – тип hоҡланды Əхəт (Ф.Əсəнов). Мин молитва уҡып
ултырырлыҡ бабай түгел бит əле (Һ.Дəүлəтшина) – Юлыҡтырыу юлсынан
тиhəлəр ҙə, Ҡотлоюл сотник йүнле əйтə алманы бит əле. – Шулай уйланып
башланы hүҙен аҡhаҡал (Ғ.Хөсəйенов). Əллə ни эшлəп hаман сапҡыны юҡ
бит əле (Һ.Дəүлəтшина). Һинең туй hыйыңды hаман күргəн юҡ əле
(Б.Бикбай);
е) раҫлау: Бик бəлəкəй шул, сабыйҡай əле (М.Кəрим). Йəш шул əле
(Ғ.Ибраhимов). Иң ҙур hынауҙар алда əле (Ə.Бикчəнтəев). Мин hуғышҡа
киткəндə, бала ғына ине əле (Ф.Иҫəнғолов). Мин егерме биш көнлөк кенə
бит əле, ағай! («Алпамыша»). Улым менəн hөйлəшеп тə туйманым бит əле,
Зəйтүнгөл (Н.Асанбаев). Быйыл əллə ни бик ныҡ бирешелде бит əле
(Һ.Дəүлəтшина). Ҡушкөбəк ике аяҡлы төлкөнө тоторға ла яраны бит əле!
(С.Мифтахов);
е) фараз итеү: Бəлки, мылтыҡ тотканы ла барҙыр əле (Ə.Хəкимов).
Мин гел былай кешегə эшлəп йөрөмəм əле (Т.Йəнəби). Ихтимал, анау
тамсыларҙан ғүмерлерəкмендер əле? (М.Кəрим). Бер саҡ ҡурай моңо үҙе
шул тоҡомдаштарына, туғандарына арналған йырҙарҙа батырҙарының
ажарлы ауаздарын да, ҡатын-ҡыҙҙарының аh-зарын, hыҡташын да,
сабыйҙарҙың сарбайлауҙарын да, үлемесле яралыларҙың иңрəүҙəрен дə
ишеттерер əле (Ғ.Хөсəйенов);
ж) киҫəтеү: Эй... Аптырар сағың алда əле (З.Биишева).
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Инде киҫəксəһе
Инде модаль киҫəксəһе, бойороҡ һөйкəлешенəн килгəн хəбəрҙəргə
эйəреп, саҡырыуҙы, үтенеүҙе белдерһə, хəбəр һөйкəлеше формалары
менəн бергə килеп, һөйлəмдə бирелгəн уй-фекерҙең дөрөҫлөгөн раҫлауҙы
бер ни тиклем эмоциональ планда күрһəтə: Киткəненə бишенсе көн бит
инде (Н.Мусин. Ҡулдан килгəнсе ярҙам итербеҙ инде (Н.Мусин). Инде,
ҡарттар, hүҙ көрəштереп эш сығара торған ваҡыт түгел (Һ.Дəүлəтшина).
Мин был ҡаланың буйын да, арҡырыhын да үлсəп сыҡҡан инде (С.Агиш).
Бойороҡ һөйкəлешенең II зат формаһы менəн килгəндə, а) көслө
бойороуҙы: Ҡайта hал инде. Эштəр көйhөҙлəнеп бара (Б.Рафиков).
Исмаhам, бында йəнемде ҡыйма инде (Н.Мусин). Туҡтағыҙ инде,
ярhымағыҙ (А.Таhиров). Ҡуйығыҙ инде, сəйнəмəгеҙ шул бер балыҡ башын
(Р.Солтангəрəев). Йə, хəбəр hатып ултырмағыҙ инде (Ж.Кейекбаев); б)
үтенеүҙе, ялбарыуҙы: Һин минең икмəк бешереүсе улы икəнемде кешегə
hөйлəмə инде («Башҡорт халыҡ ижады»). – Гөлйөҙөм, ҡурҡма инде,
тыныслан! (Һ.Дəүлəтшина). Ауылдан саҡлы гармун ҡəҙəр гармун күтəреп
килгəс, əйҙə, Камил, бер бейеү көйө лə уйнап күрhəт инде беҙгə! - тине
Рабиға (Ф.Əсəнов). – Тағы ла бер-ике йыл ғына эшлə инде, - тигəн тимерсе
(Башҡорт халыҡ ижады); в) ҡəнəғəтһеҙлекте белдерə: Бүтəндəр ил-ил булып
hуғышып йөрөгəндə, бер үҙең исемhеҙ-ниhеҙ ситтə тороп ҡал инде
(М.Кəрим). Бер үткенсе hүҙенə ҡарап, үҙ байлығыңдан ҡолаҡ ҡаҡ инде
(Х.Ғилəжев). Əллə ҡайҙан, йəhəннəм тишегенəн, ашҡынып ҡайтып төш тə,
үҙеңдең ата-əсəйеңде күрə лə алмай йөрө инде зар-интизар булып
(Д.Бүлəков). Ниндəй генə ауыл кешеhе ишек алдыhыҙ-ниhеҙ кирбес йортта
йəшəүҙе хуп күрhен инде! (Р.Солтангəрəев) .
-һана, -һəнə киҫəксəһе
-һана, -һəнə модаль киҫəксəһе тик бойороҡ һөйкəлеше формаһына
ғына ҡушылып килə. Күберəк халыҡ ижады əҫəрҙəрендə, шиғри əҫəрҙəрҙə
осрай. Был форма көслө үтенесте, һорауҙы белдерə. Миҫалдар:
Алпамыша батыр, баҡhана,
Ҡурайыңды тағы тартhана,
Моңландыра биреп өрhəнə,
Хан ҡыҙҙары күңелен күрhəнə («Алпамыша» əкиəте).
Ҡараhана, Сəлимə, күҙемə,
Ышанhана əйткəн hүҙемə (Халыҡ йыры).
Торhана ла, ҡыҙым, торhана,
Торhана ла, ҡыҙым, торhана,
Күс ярағын күрhəнə... («Иҙел йорто» ҡобайыры).
Йыш ҡына модаль киҫəксəлəр бергə ҡулланыла: [Лоҡман:] Ярhымасы
əле, матрос! Һин, кəнишнə, ситтə йөрөп, зиhен арттырып ҡайтҡан кеше...
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(Р.Сафин). Сəғит ағай, һеҙ ни өсөн өндəшмəҫ булдығыҙ? Берəй нəмə
hөйлəгеҙсе əле! (Ə.Бикчəнтəев). Өҫтөңдəге hылыуыңды төшөрсө əле, юрғам
(Халыҡ йыры).
Гипотетик модаль киҫəксəлəр
Башҡорт телендə түбəндəге гипотетик модаль киҫəксəлəр бар: -дыр/дер, -ҙыр/-ҙер, -лыр/-лер, -тыр/-тер, əллə.
Был киҫəксəлəрҙең төп мəғəнəһе икелəнеүҙе, билдəһеҙлекте һəм
аныҡһыҙлыҡты белдереүгə ҡайтып ҡала. Əммə контекста улар башҡа бик
күп мəғəнə төҫмөрлөктəрен белдереп килергə мөмкин. Икелəнеүҙе
белдергəн киҫəксəлəр һөйлəмдең баш киҫəктəренə лə, эйəрсəн киҫəктəренə
лə ҡушылып килə ала. -дыр/-дер киҫəксəлəре һəм уның фонетик
варианттары хəбəр һөйкəлешенең билдəһеҙ формаларына ҡушылып,
икелəнеүҙе, билдəһеҙлекте көсəйтəлəр. Шуны ла əйтергə кəрəк, һөйлəмдə дыр киҫəксəһе менəн бер рəттəн икелəнеүҙе белдергəн инеш, модаль һүҙҙəр
ҙə йыш ҡулланыла. Миҫалдар: Ул йомош менəн килгəйне, тик hине hорап,
дəрəжəhен артыҡ төшөрөргə телəмəгəндер инде (Р.Солтангəрəев). Тыуған
иленə ҡайтаhы килгəндер (А.Карнай). Донъя булғас, төрлө кеше барҙыр
шул («Ағиҙел» журналы). Əминəнең үҙендə лə ғорурлыҡмы, тəкəбберлекме
көслө шул, ихласлыҡ, иғтибарлыҡ етешмəйҙер (Н.Мусин). Тыуған иленə
ҡайтаhы килгəндер (А.Карнай). Бəлки, берəйhендə hаҡланалыр (М.Кəрим).
Бəлки, яңылышамдыр, аңлап етмəйемдер (Р.Байымов). Тағы башыма төрлө
шомло уйҙар килə: моғайын, буранға элəккəндəрҙер ҙə ҡайтып етə
алмағандарҙыр (Ф.Əхмəтов). – Ə хəҙер көтөүгə бар, юғиhə үҙеңде Шəрəфи
юғалтҡандыр (Д.Исламов). Бəлки, ул ошо ҡыҙ өсөн дə ауылына hуғылып
китергə булғандыр (З.Биишева). Бəлки, йондоҙҙар шулар менəн шаярыр
өсөн тау түбəhенə төшкəндəрҙер (М.Кəрим. Һабрау үҙенең бер ҡатлы
ҡылығына əсенеп йылмайҙы: əлбиттə, hис кем иғтибар итмəгəндер уның
хатына (Ə.Хəкимов). Залдан ғəжəп матур моң ишетелə, əммə шөғөллəнеү
түгел, ябай ғына күнекмə лə эшлəп булмайҙыр (Ф.Исхакова);
-дыр киҫəксəһе исемдəргə, исемлəшкəн формаларға ла ҡушыла: Был
үҙе сабыйлыҡ түгелме? Сабыйлыҡтыр, моғайын. Шулай күпмелер барғас
ҡына үҙенең Ағиҙелгə ҡарай елдереүен шəйлəп ҡалды (Р.Байымов).
«Шулайҙыр ҙа, кем, туған, – тине кеселекле генə, – тик ауыл халҡы
тураhында ҡайғыртырға кəрəк бит» (Р.Байымов). Матур Юрматы яҡтары.
Ожмахтың бер мөйөшөлөр (Б.Рафиков). Ҡана əле, был Йəғəфəр олатайығыҙ
бахырҙан ҡалған толоптор, моғайын (Р.Шəкүр). Ябай туҡыманан ғына
булhа ла, одеялдыр, мендəр тышылыр, юл капсығылыр бирҙелəр
(Ф.Иҫəнғолов). Уларҙы башҡаса көтөп ултырырға кəрəкмəй, яҙғаны
ошолор, тип ашыҡҡан (Һ.Дəүлəтшина). Шулай күпмелер барғас ҡына
үҙенең Ағиҙелгə ҡарай елдереүен шəйлəп ҡалды (Р.Байымов).
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Əллə киҫəксəһе
Əллə киҫəксəһе икелəнеүҙе фараз итеүҙе, һөйлəүсенең хəл-ваҡиғаларға
субъектив-эмоциональ мөнəсəбəтен сағылдыра: – Əллə берəй сихырын белə
инде, тирлəп-бешеп уның сəйен эсhəм, ғəйрəт артып китə! (Д.Исламов).
Əйтмəй əллə, колхоз hауын hыйыр түгел бит (М.Тажи). Əллə русса белмəй
тигəс тə (С.Агиш). – Нимə, йəш мулла, намаҙ уҡырға бүтəн урын
тапманыңмы əллə (Б.Рафиков). Ниңə, беҙҙе ярлылар көтмəй тиhеңме əллə?
Беҙҙе ана шулар көтə (Һ.Дəүлəтшина). Əллə зиhенем зəғифлəнде инде,
халыҡтан ҡурҡа башланым, Əмир (Х.Ғилəжев).
Əллə киҫəксəһе үҙенең төп мəғəнəһен юғалтмайынса, һөйлəмдə
теркəүес функцияһында ла ҡулланыла: а) һөйлəмдең тиң киҫəктəрен теркəй,
мəҫəлəн: Əллə таныманы Бəғиҙə, əллə икенсе кеше тип уйланы, hирпелеп
кенə ҡараны ла, аҙымын йəhəтлəп, hарайға инде лə китте (Ш.Янбаев)». Иртə
менəн hыйырҙарын көтөүгə сығарған көтөүсе Ғəзим əллə hоҡланып, əллə
ҡыҙғанып ҡараны (Ф.Чанышева). – Əллə эрелəнеүең, əллə əҙəмгə
hанамауың, бер ҙə ағайыңа күренгəнең юҡ был арала (С.Шəрипов). – Һе,
əллə ҡунаҡ, əллə муйнаҡ, белмəйбеҙ бит əле, — мөдир шофер егетте
баштан-аяҡ ҡарап сыҡты (Д.Бүлəков). Мин белгəндəн əллə кемдəрҙəн, əллə
ҡайhы ауыл кешелəренəн өшкөрттөлəр (М.Ғафури). Əсəйем дə был hүҙҙəрҙе
ишеткəс, əллə шатлығынан, əллə аптырауынан байтаҡ ҡына hүҙhеҙ торҙо
(Ф.Əсəнов); б) теркəүесле теҙмə ҡушма һөйлəм составындағы ябай
һөйлəмдəрҙе теркəй, мəҫəлəн:– Айытбай, - тип өндəшмəй түҙə алманы
Рəйлə, - əллə ысынлап та эштəрең хөрт, əллə бөтөнлəй бушты яҙа Ҡарабашев
(Ə.Вахитов).
Һорау киҫəксəлəре
Хəҙерге башҡорт телендə түбəндəге һорау киҫəксəлəре ҡулланыла: мы/-ме, -мо/-мө, -мыни/-мени, -мо ни/-мө ни, -мы икəн /-ме икəн, -мы
əллə/-ме əллə, -мы hуң/-ме hуң, -мы икəн ни/-ме икəн ни.
Һорау
киҫəксəлəре
һорау
һөйлəмде
грамматик
планда
формалаштырыуҙа төп сараларҙың береһе һанала.
Һорау киҫəксəлəре бөтə үҙ аллы һүҙ төркөмөнə ҡушыла ала: исемдəргə
— китапмы? ҡағыҙмы? кешеме?; сифаттарға — матурмы? йəшелме?
бейекме?; һандарға — алтымы? йөҙмө? етеме?; алмаштарға — беҙме?
улмы? былаймы?; ҡылымдарға — килəме? барамы? hөйлəйме?; рəүештəргə
— тиҙме? бөгөнмө? hыбаймы? һ.б.
Һорау киҫəксəлəренең мəғəнəһендə һорау элементы өҫтөнлөк итə.
Һорау киҫəксəһе ҡушылған һүҙҙəр айырым интонация менəн əйтелəлəр: –
Эй, Ҡыҙырас килде! Шəп булды. Нимə уйнатабыҙ? Патефонмы, əллə
приемниктымы? (3.Биишева)? – Былар кемдəр hуң, ҡустым, аҡтармы,
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ҡыҙылдармы? – тип шыбырлаштылар (Һ.Дəүлəтшина). – Шакирйəн ҡайҙа,
эштəме? (Р.Солтангəрəев). Уның сəстəре ниңə шул тиклем ағарған? Əллə
бик оломо? (Д.Бүлəков). Һеҙҙең исемегеҙ Сираймы? (Ə.Вəли). Ҡыҫҡаhы,
бөттөмө? (Д.Бүлəков). Һеҙҙең Бөркөтлөлə булғанығыҙ бармы? (М.Кəрим).
Колхоз радиоузелы төҙөлдөмө? (Б.Бикбай). Рудникта үҙеңде Сəлих менəн
бергə hуҡтырғандарын онотманыңмы? (Ғ.Хисамов). Һеҙ əллə унда hыуға
баттығыҙмы? (М.Кəрим).
Һорау киҫəксəлəре һөйлəмгə төрлө эмоциональ һəм модаль мəғəнə
төҫмəрҙəре бирə. Мəҫəлəн, ҡылымдың III зат бойороҡ һөйкəлешенең
юҡлыҡ формаһына ҡушылып, һөйлəүсенең берəй эш-хəрəкəттең
башҡарылыуына аптырауын белдерə: Ун биш минут та үтмəне, машина,
арттан ҡар ҡатыш төтөн бөркөп, гөрлəп эшлəй башламаhынмы?
(Ғ.Лоҡманов). Шул саҡ нисек йөрəгем ярылманы... минең иҫке генə көҙгө
пальтомды, таушалып бөткəн картузымды тотоп, йылмайып, Раушания
алдыма килеп баҫмаhынмы? (М.Əбсəлəмов). Райкомдың икенсе секретары
ҡыҫҡа, əммə тос ҡына hөйлəп туҡтағандан hуң, тоҡ бүҫелде тиерhең:
юғарынан ныҡлы таяныс барлығын тойған колхозсылар таснатып тураhын
hалдыра башламаhынмы!.. (А.Баhуманов). Был егет уға ҡаршы йырлап
ебəрмəhенме...(Б.Бикбай).
-Мы ни /-ме ни киҫəксəлəре һорау һөйлəмдəргə аптырау, асыу,
ҡəнəғəтһеҙлек һ.б. мəғəнə төҫмөрҙəрен өҫтəй: – Бəй, минең үҙемəме ни?
(Ф.Иҫəнғолов). Бөгөн hабаҡта ултырған игендең иртəгəге икмəк həм ит
икəнен белмəйhегеҙме ни? (Ғ.Хисамов). Зəйтүнə иренə ғəжəплəнеп ҡарап
алды: «Бына кəрəк булhа... Мин килмəнемме ни?» (Б.Бикбай). Ун биш
саҡрым алыҫлыҡтағы сабынлыҡтан ат ҡыуып ҡайтып, иртəнсəк йəнə килеп
йөрөйhөңмө ни? (Н.Мусин).
-Мы ни/-ме ни киҫəксəлəре шулай уҡ риторик һорауҙы ла белдерə:
Төптəнерəк уйлап ҡараhаң, ошо үҙе батырлыҡ түгелме ни? (Н.Мусин).
Теге тинтəк тағы үҙенсə яуап ҡайтарған: «Һəй, мал бөтə, тиме ни?»
(«Башҡорт халыҡ ижады»).
-Мы/-ме киҫəксəһе икəн икелəнеүҙе, билдəһеҙлекте белдерə: Тик бына
атаhы уны ысынлап та үҙе менəн бергə алып китерме икəн? Əллə, əҙерəк
кенə оҙатҡас та ҡайтарып ебəрерме икəн? (3.Биишева). Əллə телеграмма
барып етмəнеме икəн? (Д.Бүлəков). Əллə берəй хəл килеп сыҡтымы икəн?
(Д.Юлтый). Үҙенə күрə бəлəкəй генə алдашыу, ə алдашыуҙан да ҙурыраҡ
яйhыҙлыҡ бармы икəн? (С.Агиш).
Башҡорт телендə һорау киҫəксəлəре төрлө синтаксик функциялар үтəй.
Мəҫəлəн, -мы/-ме киҫəксəһе:
1. Тиң киҫəкле хəбəр һөйлəмдəрҙə бүлеү теркəүесе урынында
ҡулланыла: —Товарищ, иптəштəр, hеңел, туташтар, бирегеҙ əле миңə бер
брошкамы, йөҙөкмө... (С.Агиш). Дөрөҫмө, юҡмы – тормош күрhəтер
(«Башҡортостан» газетаhы). Бөгөнмө, иртəгəме ҡайтып етергə тейештəр
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инде (Ə.Бикчəнтəев). Үтерме, юҡмы, көн улайға китhə, бындай йəйгə бик
ышанып та булмай (Ə.Вахитов).
2. Ваҡыт йəки шарт эйəрсəн һөйлəмдəрҙə эйəртеү теркəүесе
функцияһында килə: Имəнғол Əйүповты күрҙеме – ене ҡуба ла китə
(Н.Мусин). Ғəрипйəнгə барып күрендеңме — ысҡынырмын тимə
(М.Кəрим). Өф иттеңме, бар хозурлыҡ осоп юғалыр төҫлө...
(«Башҡортостан ҡыҙы» журналы).
Билдəлəү киҫəксəлəре
Был төркөмсəгə түбəндəге киҫəксəлəр ҡарай: нəҡ, тап, ҡап. Был
киҫəксəлəр исемдəр йəки исемлəшкəн һүҙбəйлəнештəр менəн ҡулланылып,
уларҙың мəғəнəһен асыҡлау, аныҡлау өсөн хеҙмəт итə: Тап шул hүҙҙе
əйттергеhе килə ине Шаҡмаңдың, тап шуны көтə ине Тамъян ырыуының
башлығы (К.Мəргəн). Ысынлап та, Мөнирə тап ана шул hүҙҙəрҙе
ҡабатланы (Р.Зиннуров). Тап үҙенə ҡарата шундай йылы hүҙ əйтеүенə бөтə
күңеле менəн ирегəн Ҡолсобай бер аҙ йомшарҙы (Я.Хамматов). Хисмəтулла
тап əсəhенə əйтəhе hүҙҙəрен əйтеп бөтөрə алманы, башына кейеҙ ҡалпаҡ
кейгəн оҙон буйлы кеше килеп инде (С.Мифтахов). Нəҡ баҙар майҙанына
еткəс, халыҡ ағымы туҡталды (А.Карнай).
Билдəлəү киҫəксəлəре ваҡытты йəки урынды белдереүсе һүҙҙəр менəн
килеп, уларҙың мəғəнəһен көсəйтə: Нəҡ шул ваҡытта урман яңғыратып
мылтыҡ шартланы (Т.Килмөхəмəтов). Нəҡ алты йыл инде күргəнем юҡ ине
ауылды (М.Хəй). Тап шул ваҡытта Блюхер ҡаршыhына түңəрəк hаҡаллы,
оҙон аҡ сəсле ҡарт килеп сыҡты (И.Насыри). Бынан ун ете йыл элек тə нəҡ
муйыл сəскə атҡан мəл ине (Д.Бүлəков).
Оҡшатыу- сағыштырыу киҫəксəлəре
Был төркөмсəгə тас,хас киҫəксəлəре ҡарай. Тас үҙе… тигəн тауыштар
ишетелə. Буйы-һыны, төҫө-башы хас атаһыныҡы инде (Ш.Насыров).
Сиклəү киҫəксəлəре
Сиклəү киҫəксəлəренə ғына/генə, ҡына/кенə, уҡ/үк, тик, бары, фəҡəт
киҫəксəлəре ҡарай.
Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре төрлө һүҙ төркөмдəренəн һуң
килергə мөмкин. Был киҫəксəлəр түбəндəге мəғəнə төҫмөрҙəрен белдерə:
1. Предметтың, кешенең, күренештең берҙəн-бер булыуын аңлата: Ул
ниҙер ҡысҡырҙы, ахыры, тик мин генə ишетмəнем (М.Кəрим). Бөтə
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ышанысым hин генə (Я.Хамматов). Тимəк, был урманда улар өсəүhе генə
(Д.Бүлəков). Уй тигəнең, уй ҙа түгел – хəтерлəү генə (М.Кəрим).
2. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре һөйлəмдəге ниндəй ҙə булһа һүҙҙе
айырып, төрлө модаль мəғəнəлəр бирə: Лəкин, нимə генə эшлəмəhен, уға
берəү ҙə ныҡлап ышанырға телəмəй (Р.Солтангəрəев). Ауыл урамынан
үткəндə генə ярhыуы аҙыраҡ баҫылды (Н.Ғəйетбаев). Ҡара урманға ғына
кергəн саҡта Атҡынайым китте hыу буйлап (Халыҡ йырынан). Киреhенсə,
ауылдың исемен генə түгел, данын, есемен раҫлаусы, тарихты бөгөнгөсə,
шағирҙарыбыҙ яҙғанса, өҙөлмəҫ сылбыр менəн ялғаусы хəҡиҡəт асыла
(Ə.Хəкимов). Пулеметтарын ҡалдырып ҡасҡан hалдаттар төркөмө күҙҙəн
юғалғас ҡына, дружинниктар аҙыраҡ тынысланды (А.Таhиров).
3. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре хəҙерге заман хəбəр һөйкəлеше
ҡылымдары менəн эш-хəрəкəттең оҙайлығын һəм бер туҡтауһыҙ булыуын
белдерə: Күпме йоҡлағанмындыр, ҡурҡыныс төш күреп уяндым. Имеш,
«Жигули»ҙың дүрт тəгəрмəсе лə юҡ, ə үҙе йөрөй, əллə ниндəй
ҡыуаҡлыҡтар, соҡор-саҡырҙар аша елə генə... («Ағиҙел» журналынан).
Тышта буран сыҡҡан, иллə hыпырта ғына (Əкиəттəн). Ҡуйы əрəмə
араhында үҙе лə болан төҫлө бара: уның өсөн шыр ҙа юҡ, элəгет тə юҡ –
hыпырта ғына (Н.Мусин).
4. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре төп һəм ярҙамсы ҡылым араһында
килеп, эш-хəрəкəттең мəғəнəһен көсəйтəлəр: Кабинанан мыйыҡлы ерəн
баш, hонолоп, hөрəнлəне: – Эй, сибəркəй, йəнең телəгəн ереңə елдереп кенə
илтеп ташлайым, əйҙə! (М.Кəрим). Ул суҡынғанды ҡарауыллап ятып ҡына
алырға кəрəк (С.Ваhапов). Ҡымыҙ көнө-төнө бешелə. Тирмəнəн – япмаға,
япманан йылға буйына – тибенгə бер туҡтауhыҙ йүгереп кенə торола
(Ф.Иҫəнғолов).
5. Телмəр ситуацияһына ҡарап, был киҫəксəлəр ҡəнəғəтһеҙлек, янау,
тыйыу һ.б. мəғəнə төҫмөрҙəрен дə сағылдыра: Хəҙер Ғəлəү йəн көйҙөргөс
берəй хəбəр ысҡындырhын ғына! (С.Шəрипов). Кит, яҡын килəhе булма!
Юғиhə ҡысҡырам! Ҡағылып ҡына ҡара! (Ш.Биҡҡол). Вəт, паразит,
ҡайтhын ғына əле! (Р.Байымов). Уға ҡуш ҡына (Д.Бүлəков).
6. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре алмаштарҙың һəм рəүештəрҙең
эмоциональ мəғəнə төҫмөрҙəрен көсəйтə: «Ҡайҙан ғына унда барып сыҡтым
əле,» – тип уйланды Таштимер (Д.Бүлəков). Ҡайҙан ғына барыhын да
аңлаhын да, ҡайҙан ғына бөтəhен дə төшөнhөн инде сабый (С.Шəрипов).
Сынтимер йəшлəй генə фронтҡа элəкте (Д.Бүлəков).
7. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре ваҡыт сиген белдерə: Исмаhам,
бер минут ҡына күңелем күтəренке булhа... (Д.Бүлəков). Əле генə саф,
көлəс булып торған күк йөҙө hөрөмлəнде (З.Биишева). Урманда йөрөгəнйөрөгəн дə эңерҙə генə арманhыҙ булып ҡайтҡан (Д.Бүлəков). Ҡараңғы
төшкəс кенə ҡайтып килə ине Ғəлиəхмəт (Р.Байымов). Мөнирə таңға
табан ғына йоҡлап китте (Р.Зиннуров). Һүҙ ыңғайында əйтеп үтəйек,
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йыртыҡ hырманы Ғата машинаhын ремонтлағанда йəки йыуып таҙартҡан
саҡта ғына кейə (Ə.Хəкимов).
8. Был киҫəксəлəр ярҙамында кесерəйтеү-иркəлəү мəғəнəһе бирелə:
Ҡыҙыҡайҙар, яратып,
исемен матур
итеп
əйтеп өндəшəлəр:
«Миҙехəткенəйем!»(М.Кəрим).
Əрмелəргə барып сəс ебəрҙем,
Сəскенəйем етте үрмəгə (Халыҡ йыры).
9. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре башҡорт халыҡ йырҙарында
эмоционаллекте көсəйтеү маҡсатында ҡулланыла: Табаҡ та ғына табаҡ, ай,
аҡ ҡағыҙ Буранбайҙың яҙған хаттары («Буранбай» йыры). Һауала ғына
осҡан, ай, аҫыл ҡош, Ыласын да ғына тиhəм дə, биле ала («Шəүрə» йыры).
Кемдəр генə ғашиҡ, ай, булманы, Сəлимəкəй, ҡара ла ҡашыңа
(«Сəлимəкəй» йыры). Кисə генə ятhаң, иртəн торhаң, Һағынырhың мине,
мин булмам (Томан» йыры).
10. Ғына/генə, ҡына/кенə киҫəксəлəре сифаттар һəм рəүештəр менəн
килеп, теге йəки был билдəнең ғəҙəттəге кимəлдəн əҙерəк булыуын күрһəтə:
Мин инде Ғүмəров ағай аманат итеп ҡалдырған васыятты йəшерер өсөн,
аласыҡ мейесе аҫтында бик ипле генə урын əҙерлəп өлгөргəйнем
(Һ.Дəүлəтшина). Өҫтөндə иҫке генə hырма көпө, аяҡта иркен сарыҡтар
(И.Насыри).
Уҡ, үк киҫəксəлəре
1. Уҡ/үк киҫəксəлəре ваҡыт төшəнсəһен белдереүсе һүҙҙəр менəн
килеп, эш-хəлдең башҡарылыу тиҙлеген күрһəтə: —Хəҙер үк Кəжəн
больницаhына оҙатырға! —тип ҡысҡырҙы ла Заhит яр аҫтынан өҫкə hикерҙе
(Я.Хамматов). Саҙрислам урынынан hикереп торҙо: —Ниңə hөйлəшеп
торорға! Бөгөн үк кулактан икмəкте тартып алырға ла ярлыларға өлəшергə!
(Ф.Иҫəнғолов). Əгəр hинең кəңəшең буйынса теге ауылдан юл алhаҡ, беҙ
күптəн үк окопта булыр инек (А.Таhиров). Көндөҙ үк ул ҡарап киткəн бейек
ҡапҡа төбөндə бер шəүлə күренде (Д.Бүлəков).
2. Уҡ/үк киҫəксəлəре пространство мөнəсəбəтен белдереүсе һүҙҙəрҙең
мəғəнəһен көсəйтеү маҡсатында ҡулланыла: Туҡай, урынынан hикереп
тороп, тəҙрə янына уҡ килеп баҫты ла, тынын да hаҡ ҡына алып, тыңлай
башланы (С.Ҡудаш). Күп квартиралы өйҙөң ишек алдына уҡ сығып, тəмле
еҫ таралған (М.Кəрим). Егет Шəмсиəне алыҫтан уҡ күреп, ырҙындар аша
уға табан ашыға ине (Ф.Чанышева). Уның (байҙың) артынан уҡ теге эт тə
hикереп тора (Əкиəттəн).
3. Уҡ/үк киҫəксəлəре күрһəтеү алмаштары һəм hымаҡ, кеүек
бəйлəүестəре менəн килеп, оҡшашлыҡты күрһəтə: Шул уҡ йылда тəбиғəтте
маҡтап бер-ике шиғыр ҙа яҙҙым (Т.Йəнəби). Был бүлмə лə шундай уҡ матур,
лəкин иҫкерəк ине (С.Агиш). Үҙе кеүек үк ҡартайған иҫке генə самауырҙы
ҡайнатырға ҡуйҙы (Д.Исламов).
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4. Төп һəм ярҙамсы ҡылымдар араһында килгəндə, уҡ/үк киҫəксəлəре
төп ҡылымдың мəғəнəһен көсəйтə: Фəhимə иларға уҡ кереште (М.Кəрим)
«Фагима даже начала плакать». Төргəктəн ялбыр папаха алып, башына
кейеп үк ҡуйҙы (З.Биишева). Шундай хыялый уйҙар менəн елкенеп, йүкə
ағасынан яhалған «булат» ҡылысымды hелтəй-hелтəй, ишек алдына йүгереп
үк сыҡтым (М.Кəрим). Эт күргəн төлкө кеүек кире боролдом да баҫҡыстан
атлығып төшөп үк киттем (Ə.Вəли).
Бары, бары тик, тик, фəҡəт киҫəксəлəре
Бары, бары тик, тик, фəҡəт киҫəксəлəре ғəҙəттə үҙҙəре асыҡлаған һүҙ
алдынан килə: тик hине көтəм, бары бер сəғəт ҡалды, фəҡəт үҙ яғын ҡарай.
Был киҫəксəлəр шулай уҡ тотош һөйлəмгə төрлө эмоциональ-экспрессив
мəғəнə төҫмөрлөктəре бирə: Тик ун hигеҙ йəшлек ҡыҙ ғына ҡасып китə
алған (Əкиəттəн). Бары мөхəббəтлелəр генə бəхетле була алалар
(3.Биишева). Бары Əғзəмов ҡына йəштəр бүлегенəн күсермəй, Илhөйəрҙе
ҡул аҫтынан сығармай (Б.Бикбай). Бары тик Тимербай ғына, төнөн көнгə
алыштырып, керпек ҡаҡманы (Д.Юлтый). Колхозсылар эшкə сығырға
ашыҡмай, бары тик Шəрəф Иртөбəков менəн бер төркөм йəштəр генə
ырҙынға китте (Б.Бикбай).
Сиклəү киҫəксəһе функцияһында ҡоро һүҙе лə ҡулланылырға мөмкин:
Əхмəҙиə бит əле ҡоро көтөүсе генə түгел, совхоз директорының бойороғо
буйынса hарыҡ отараhы бригадиры, йəғни ферма мөдире була
(Р.Солтангəрəев). Көн дə тиерлек тап булыша улар, тик hуңғы осорҙа бербереhенə ҡоро сəлəм биреүҙəн ары уҙмайҙар (С.Шəрипов). Ҡоро кəүҙə
көрəшеү өсөн түгел, күрhəтеү өсөн яҡшы (И.Ғиззəтуллин). Ҡоро мал
менəнме ни ул, файҙа булмағас (Т.Йəнəби). Быныhы – ҡоро hылтау ғына
(Н.Мусин).
Көсəйтеү киҫəксəлəре
Был төркөмсəгə бик, бигерəк (тə), иң, үтə, ныҡ, салт, сылт(селт),
иллə, тороп, həлəк, ғəжəп, ғəйəт, шаҡтай, айырата, ифрат, сикhеҙ,
артыҡ, яман, уғата, бөтөнлəй, сөм-, дөм-, тома, шау, шыр, япа-, көпə-,
өр-, hап-, кап-, төп-, ап- һ.б. киҫəксəлəр инə.
Бөтə һанап үтелгəн киҫəксəлəр препозитив ҡулланыла. Улар ғəҙəттə
сифаттарға һəм рəүештəргə ҡушылып, был һүҙ төркөмдəре аңлатҡан
мəғəнəлəрҙе көсəйтə:
Бик киҫəксəһе: Август аҙаҡтарының ҡояш сатнап торған бик эҫе, бик
бөркөү бер көнө (Н.Мусин). Яғымлы həм бик hөйкөмлө күренгəн ҡыҙға
əүрəп, барыhын да онотто (Б.Бикбай). Вəкилгə арҡаhын ҡуйып, hыңар ҡулы
менəн бик яйлап тунын, бүркен hалып элде лə өҫтəл артына барып ултырҙы
(3.Ғəлимов). Бик сəйер кеше Ишмырҙа (Н.Мусин).
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Бигерəк (тə) киҫəксəһе: (Хисбулла:) – Офицерҙары бигерəк тə шəп,
ҡаты ҡуллы, баhадир кəүҙəле кеше икəн, ти (З.Биишева). Булған бит Совет
иленең бигерəк тə фəҡир сағы (Ш.Янбаев). Бигерəк ауыр шул hөйгəн
кешеңде көтөп яфа сигеүе (Н.Мусин). Ай, бигерəк матур, бəлəкəй генə,
сабый ғына бит ул! (Ғ.Хəйри).
Иң киҫəксəһе: Быйыл да йəйҙең иң күркəм көндəрендə ауылыма
ҡайттым (Я.Хамматов).
Йырҙарымдың иң ҡəҙерле моңо
Һиңə булhын – түгел башҡаға (З.Биишева). Юламан ҡарттың был
көндəрҙəге осhоҙ-ҡырыйhыҙ уйҙарының иң əсеhе лə, иң hуңғыhы ла ошо
булды (З.Биишева). Иртəнге hыуыҡ ҡояш аҫтында сасҡауҙа туңып ятҡан
был донъяла иң юғалып ҡалған, иң өшөгəн, иң ғəйепле кеше лейтенант
Йəнтимер Байназаров ине (М.Кəрим).
Үтə киҫəксəһе: Асыҡ зəңгəр күҙле Алеша, атаhына оҡшап, мыҡты,
баҙыҡ кəүҙəле Байрас янында үтə йəш, хатта ҡайhы саҡта бала ғына hымаҡ
та күренеп ҡуя (З.Биишева). Аллаға шөкөр, ҡыҙҙан уңдым: үтə өлгөр, сос
үҙе (С.Мифтахов). Үтə ныҡ ҡот осҡос буран тырнағы аҫтында hис бер
ярҙамhыҙ ҡалды Гөлшат менəн Ярулла (М.Кəрим). Ниңə шулай икəн – үтə
рəхəт булғанда кеше йə оса, йə йөҙə hымаҡ? (М.Кəрим).
Ныҡ киҫəксəһе:
— Ныҡ еллеме? —тип йылмайҙы Ғəлимйəн.
— Ныҡ елле шул (М.Хисмəтуллина).
Салт, сылт (селт) киҫəксəлəре: Əле генə салт аяҙ, зəңгəр күге, ҡайнар
hулышлы ҡояшы менəн күңелдəрҙе иркəлəп, йырға, моңға, уйға
дəртлəндереп торған июль көнө hə тигəнсе ҡорос тынлы төн менəн
алмашынды (З.Биишева). Салт аяҙ күк йөҙөндə шəрбəте ағып түгелеп
торған ҡарбуз hымаҡ ҡояш бəрəкəтле йылы нурҙарын hис тə йəллəмəй ергə
hибə (Д.Бүлəков).
Илла (иллə) киҫəксəһе: Илла hуңлама! («Ағиҙел» журналы). Лампа
ҡабыҙып, кəрəсинде əрəм итəhе булмағыҙ илла! (З.Биишева). Ҡунаҡтар
Айбулатты яҡлап геүлəнелəр: – Иллə, Айбулат, булдырҙың!
(Һ.Дəүлəтшина). Рəхимə hаман ярhый ине: – Иллə баш-баштаҡ беҙҙең был
Айбулат, иллə үҙе тигəнсə йөрөп ята (Һ.Дəүлəтшина). – Илла ҡыҙҙар
hылыуҙар ине лə hуң! -тине Фəрхи, – янып торалар ине, шельмалар
(Б.Ишемғолов). Иллə шəп төштө лə hуң был, егеттəр! (Б.Ишемғолов).
Һəлəк киҫəксəһе: Ай-hай, саф күңелеңə ҡара тап йəбештерhəлəр, həлəк
тə ауыр була икəн! (З.Биишева). (Йомағол:) Һай, ул ни хəҙер həлəк шəп егет
булып киткəн бит (С.Мифтахов). Емештең эшлəгəненə күҙ эйəрмəй, өйҙəге
бар эште лə həлəк етеҙ башҡарып сыҡты (З.Биишева). Ирек, яҙ етеп, ҡарҙар
иреп, тамсы тама башлағас та, олатаhынан ҡалған həлəк ауыр мылтығын
иңенə аҫып, айыу ауларға, тип сығып китте (Н.Мусин).
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Ғəжəп киҫəксəһе: Күңеле ғəжəп матур ине ҡартының (Д.Бүлəков).
Быйылғы яҙ менəн йəй барлыҡ ярлы-ябаға өсөн, шул иҫəптəн Емеш өсөн дə,
ғəжəп йомарт həм шəфҡəтле булды (З.Биишева). Был ябай, əммə ошо
минуттар өсөн ғəжəп ҡəҙерле, ғəжəп гүзəл күренештəр нурҙары hүнə яҙған
күҙҙəрҙе иркəлəй, күңелдəргə лəззəт өҫтəй (Ф.Иҫəнғолов). Ғəжəп матур
донъя көтөп алып киткəйне улар (Н.Мусин).
Ғəйəт киҫəксəһе: Тегеhе (Иштуған) уның моронлап килгəн йомшаҡ
ҡына мөгөҙ төбөн hыйпағас, ғəйəт ҙур лəззəт менəн күҙҙəрен йомоп, мыртмырт көйшəй-көйшəй ойоп китте (З.Биишева).
Шаҡтай киҫəксəһе: Ни өсөн тиhəң, ул – шаҡтай йомоҡ, аҫтыртын
малай – урманда, яланда яңғыҙы йөрөүҙе йəиhə ағаhы менəн икəү генə
булыуҙы артыҡ күрə (Ə.Бикчəнтəев). Шаҡтай бейектəн тороп ҡыҙҙырған
ҡояш өй эсен ялт иттергəн (З.Биишева). Беҙҙең яҡтың тəбиғəте өсөн был
шаҡтай ғəжəп күренеш (Д.Бүлəков). Профессор Арғынбаев үҙ өлкəhендə
тəрəн белемле, шаҡтай ҡыҙыҡлы кеше (Д.Бүлəков).
Айырата киҫəксəһе: «Бына тигəн», — тип əйтеү, əлбиттə, минең өсөн
айырата ҙур (З.Биишева). Ҡатын-ҡыҙ менəн hөйлəшеү, танышыу,
дуҫлашыуҙа айырата күп тəжрибə туплаған Заhитов ни əйтергə лə белмəне
(Н.Мусин). Һайлаусыларҙың күп булмауы Ниязғолға hайлау, майлау,
дуҫлашыу өсөн айырата еңелгə тура килə (Һ.Дəүлəтшина). Хəбир инде,
бының өҫтəүенə тирəк төбөнə салҡан төшөп ятып, япраҡтар араhынан
айырата асыҡ зəңгəр булып күренгəн күкте күҙəтергə ярата (З.Биишева).
Ифрат киҫəксəһе: Наилə лə ифрат ҡыйыу, көслө ҡыҙ булып сыҡты
(3.Биишева). Был hүҙҙəр – ифрат ябай hүҙҙəр (С.Агиш). (Лотфулла:) Батша
заманында тормош ифрат ауыр, көн итеүҙəре бик тə ситен ине, уландар...
(В.Исхаков). Дөрөҫ, Шевцовҡа бик үк ышанып бөтөп тə булмай, тəбиғəте
менəн ифрат шаян егет, юрамал əйтеүе лə ихтимал (М.Хəйзəров).
Сикhеҙ киҫəксəһе: Шул уҡ ваҡытта ул (Алеша) үҙен дə сикhеҙ бəхетле
тойҙо (З.Биишева). – Бына ни өсөн сикhеҙ шат həм бəхетле мин! – ныҡ
тулҡынланыуҙан Михаилдың тауышы ҡалтыранды (Я.Хамматов). –
Райхана! —тип өндəште егет үтə ныҡ ғəжəплəнеп, сикhеҙ ныҡ ҡыуанып та
(З.Ғəлимов). Сəлих үҙен сикhеҙ бəхетле итеп тойҙо (Ғ.Хисамов). Айбулат
сикhеҙ ҙур өмөттəр менəн тулған күҙҙəрен Яланбикəнең йөҙөнə текəне
(Һ.Дəүлəтшина).
Артыҡ киҫəксəһе: Ауыҙ тултырып «Нефтселəр ҡалаhы» тигəс, Фəрит
артыҡ ҙур булмаhа ла ысын ҡаланы күрермен тигəн өмөт менəн алға теклəп
барҙы (Ш.Янбаев). Тик Бəhрəм генə артыҡ ныҡ асылып китə алманы
(Д.Бүлəков) Инсафлы ҡыҙҙар hымаҡ шым ғына аҡҡан йылға буйында
урынлашҡан был йəйлəү артыҡ ҙур түгел (К.Мəргəн). Был донъяла артыҡ
күп күрҙек маҙаны беҙ...(Ф.Ғүмəров).
Уғата киҫəксəһе: Был көндө улар ҡыҙҙар менəн тау йыуаhы эҙлəп
йөрөй торғас, Емешкə түбəhе күккə олғашҡан кеүек күренгəн уғата дəү бер
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тауға барып сыҡтылар (З.Биишева). Ошо уғата үҙ ителгəн урам буйынса
көнөнə бер үтмəйенсə сыҙамай ул (Н.Мусин). Көҙгө ямғырҙар həм байтаҡ
ҡына hалҡындар булып үткəндəн hуң, бындай көндөң матурлығы уғата
ныҡ hиҙелə (Ə.Вəли). Һул яҡта тауҙар уғата бейеккə күтəрелеп торалар
(Н.Ҡəрип).
Бөтөнлəй киҫəксəһе: Көҙгөнəн уға бөтөнлəй ят, яртаҡыл ҡыҙыҡай
ҡарап тора ине (Ф.Иҫəнғолов). Арып алйыуҙан, сайҡала-сайҡала
бөкөрəйешеп, аяҡтарын саҡ-саҡ hөйрəп, бөтөнлəй тəртипhеҙ рəүештə
тиерлек килеп тулды улар (Ə.Бикчəнтəев). Байғужа менəн Буранбай
бөтөнлəй башҡа булып үҙгəреп киттелəр (Д.Юлтый).
Хəҙерге башҡорт телендə хатта киҫəксəһе һөйлəмдə ниндəйҙер һүҙҙең,
һүҙбəйлəнештең мəғəнəһен көсəйтеү өсөн ҡулланыла, мəҫəлəн: Ə бит улар
мине ихтирам итə, ҡайhы берҙəре хатта ярата кеүек ине (М.Кəрим). Ул
хатта тегенең бер нисə көн ҡырылмаған сикəhенə ҡулын тейҙереп алды
(Х.Ғилəжев). Ə берəү ярҙам итмəне бит. Ярҙам итеү түгел, таяҡ тығып
маташтылар хатта (Р.Солтангəрəев). Ирназар, Яхыя кеүек егəрле,
бүтəндəр өсөн йəн атып торған ирҙəр, киске ысыҡ бесəнде боҙоусан булhа
ла, уныhына ла ҡарап тормай, бисə-сəсəнең үҙенə тигəн күбəлəрен төнөн дə
ҡоя ине хатта (Н.Мусин).
Ҡайһы бер осраҡта хатта киҫəксəһе йыйыу теркəүесе функцияһын да
үтəй: Мин ҡапыл туҡталдым, хатта бер-ике аҙым артҡа сиктем
(Д.Юлтый). Улар (сəскəлəр) шул хəтле тере, хатта уларҙың хуш еҫтəре
танауға бəрелеп торған hымаҡ (З.Биишева). Ана, күрəhеңме, алдында ни
тиклем байрам hыйы, хатта шəрбəт тə бар (М.Кəрим).
Һуң киҫəксəһе һорау мəғəнəһен көсəйтеп, һөйлəмгə көслө эмоциональ
биҙəк бирə: Ниндəй аҡса hуң? (Б.Ишемғол). Эй уйнаны ла hуң! (М.Кəрим).
Урмандарыбыҙҙы, көтөүлектəребеҙҙе, урланған ерҙəребеҙҙе кире ҡайтарып
алhаҡ, йəшəр инек тə hуң...(Р.Байымов). Бынауы хəтле дəү кəүҙəле, таш
билле баhадирҙы кем күтəреп hуға алhын hуң?! (З.Биишева). Һуҡтыҡ та hуң
балыҡты! (Ф.Иҫəнғолов).
Шау, шыр көсəйтеү киҫəксəлəре исемдəр, сифаттар һəм рəүештəр
менəн килə: халат шау ебəктəн генə, келəм шау биҙəктəн һ.б. Миҫалдар:
Шыр яланғас ятҡан киң яланда. бына йəнлəнер, ер йəшəреп, донъя
йəмлəнер (Т.Йəнəби). Дөрөҫ əйтəhең, шыр тиле икəненде иҫбатланың шул
(«Ағиҙел» журналы). Шунлыҡтан тыныс йəшəй, рəхəтлəнеп уҡып йөрөй.
Барыбер шыр ялған (М.Хəйҙəров). Əллə hаташтыңмы?.. Бына иҫəр, бына
шыр тиле (Д.Юлтый).
Тома киҫəксəһе ҡайһы бер исемдəр һəм сифаттар менəн килеп,
билдəнең предметта артыҡ булыуын белдерə: Тома батрак инде Тимеркəй,
ə үҙе Ғəлкəй балалары hүҙен hөйлəй (Б.Ишемғол). Шунан еңгəhе тома
hуҡыр ҡалған ҡыҙҙы диңгеҙгə төртөп төшөрə лə ҡалдыра (Əкиəттəн). Ə
Ғəфифə инəй көлмəй ҙə, асыуланмай ҙа: «Беҙ йəш саҡта тома наҙан
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булдыҡ» (А.Йəғəфəрова). Был киҫəксəнең шыпа, дөм синоним варианттары
бар.
Ап-, бəп-, зəп-, йəм-, күм-, ҡап-, тап-, hап-, япа-, көпə-, өр- нап-,
неп-, сап-, сеп- һ.б. киҫəксəлəр.
Һанап үтелгəн киҫəксəлəр сифаттар һəм рəүештəр менəн ҡулланылып,
уларҙың мəғəнəһен көсəйтə: Бына ул, ап-аҡ тештəре менəн күҙ
ҡамаштырып, башын артҡа ташлап, ихлас көлə (Д.Бүлəков). Бутаhынан
айырылған буп-буҙ дөйəлəй буҙлап ултырам инде бына (Һ.Дəүлəтшина). Бер
нисə минутҡа тирə-яҡ тып-тын булып ҡалды (З.Биишева). Ҡояштың урман
артына йəшеренеүенə əп-əҙ ваҡыт ҡалғайны (Д.Юлтый). Зөлəйханың йопйомшаҡ ҡулдарын тубығыма hалып, ҡул hыртын hыйпап, иркəлəп
ултырғым килə (Т.Йəнəби). Алда яңы күренештəр асыла: йыйнаҡ юл зəпзəңгəр күлде урап үтə йə сылтырап-сорлап ағып ятҡан уйhыу шишмəгə
килеп төртөлə (Д.Бүлəков).
Бер төркөм киҫксəлəрҙең башҡа һүҙ төркөмдəре функцияһын үтəгəн
омоним формалары ла бар. Миҫал: 1. Тик – киҫəксə. Мин ҡаланың
матурлығы тик ҙур таш биналар, магазин тəҙрəлəрендəге биҙəктəр менəн
генəлер тип уйлай инем (С.Агиш). Ə мин hандуғасты түгел, тик hине көтəм
(К.Кинйəбулатова). 2) Тик – рəүеш. Зөлəйха башын эйгəн, өндəшмəй тик
ултыра (Т.Йəнəби). Уларға (hалдаттарға) тик кенə тороп үлем көтөү ҡыйын
ине (И.Насыри). 3) Тик – теркəүес. Ул (Сəғиҙə ауыр яҙмышы хаҡында
Гөлнурға ла яҙҙы, тик унан яуап булманы (М.Тажи).
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ТЕРКƏҮЕСТƏР
Теркəүестəр морфологияла үҙенсəлекле һүҙ төркөмө булып иҫəплəнə.
Улар, айырым һүҙ төркөмө булараҡ, сағыштырмаса һуңғараҡ
формалашҡан, шуға күрə теркəүестəр фольклорҙа, халыҡтың йəнле һөйлəү
телендə һирəк осрай. Теркəүестəрҙең формалашыуы һəм таралыуы башҡорт
яҙма əҙəби теленең барлыҡҡа килеүе һəм үҫеше менəн тығыҙ бəйлəнгəн.
Башҡа һүҙ төркөмдəре менəн сағыштырғанда, башҡорт телендə теркəүестəр
күп түгел. Бының шулай булыуы аңлашыла, сөнки башҡорт телендə
ҡатмарлы фразалар һəм һөйлəмдəр араһындағы бəйлəнеште башҡа саралар,
мəҫəлəн, ялғауҙар, бəйлəүестəр, һүҙ тəртибе, ҡылым формалары һ.б.
ярҙамында ла биреп була.
Килеп сығышы яғынан теркəүестəрҙе түбəндəге төркөмдəргə бүлеп
йөрөтөлə:
1. Башҡорт теленең үҙ теркəүестəре: да-дə, ҙа-ҙə, ла-лə, та-тə, йəнə,
йəғни, йəиһə, ки, тик, берсə, шулай уҡ, шул уҡ ваҡытта, шуның менəн бергə,
шулай ҙа, əле, əллə, йə булмаһа һ.б.
2. Башҡа телдəрҙəн үҙлəштерелгəн теркəүестəр: вə, бəлки, лəкин, илла,
əммə, хатта (ғəрəп теленəн), гəрсə, гүйəки, йə, йəки, ки, мəгəр, һəм, сөнки,
əгəр, фəҡəт (фарсы теленəн), ə, ни (рус теленəн).
Үҙҙəренең морфологик составы яғынан теркəүестəр йə ябай, йə ҡушма
була.
1. Ябай теркəүестəр: бары, берсə, бəлки, гүйə, йəнə, йə, йəғни, лəкин,
сөнки, тағы, фəҡəт, һəм, хатта, ə, əгəр, əммə, юҡһа, тик, шунлыҡтан,
гəрсə, əйтерһең һ.б.
2. Ҡушма теркəүестəр: йə булмаһа, шуға күрə, шуға ҡарамаҫтан,
шулай уҡ, шуның менəн бергə, шулай ҙа, əгəр ҙə, əгəр ҙə мəгəр, иллə мəгəр,
уның ҡарауы, шуның арҡаһында, шуның һөҙөмтəһендə һ.б.
Структур яҡтан теркəүестəр шулай уҡ яңғыҙ һəм пар теркəүестəргə
бүленə. Пар теркəүестəргə йə-йə, йəки-йəки, йəиһə-йəиһə, бер-бер, берсəберсə, ни-ни, əле-əле, əллə-əллə теркəүестəре ҡарай. Улар һөйлəмдə төрлө
урында ҡабатланып килə. Миҫалдар: Яҙмышы тарихи юлдарҙың ни сана, ни
арба сағына тура килде (Р.Бикбаев). Бынан ары ваҡиғалар йə бик тиҙ
көтөлмəгəн яҡҡа бороласаҡ, йə туҡтап ҡаласаҡ (Д.Бүлəков).
Синтаксик функциялары буйынса теркəүестəр ике ҙур төркөмгə
бүленə: теҙеү һəм эйəртеү теркəүестəре.
Теҙеү теркəүестəре
Теҙеү теркəүестəре һөйлəмдəге теҙмə бəйлəнеште барлыҡҡа
килтереүсе грамматик сараларҙың береһе булып тора. Улар бер-береһенə
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буйһонмаған тиң һөйлəм киҫəктəрен (тиң эйəлəрҙе, тиң хəбəрҙəрҙе, тиң
эйəрсəн киҫəктəрҙе) һəм теҙмə ҡушма һөйлəм составындағы тиң мəғəнəле
һөйлəмдəрҙе үҙ-ара теркəп килə.
Теҙеү теркəүестəре, үҙҙəре аңлатҡан мəғəнəлəренə ҡарап, өс
төркөмсəгə бүлеп йөрөтөлə: 1) йыйыу теркəүестəре, 2) ҡаршы ҡуйыу
теркəүестəре һəм 3) бүлеү теркəүестəре.
Йыйыу теркəүестəре
Йыйыу теркəүестəренə һəм, йəнə, тағы, тағы ла, шулай ук, шуның
менəн бергə, шул уҡ ваҡытта, да-дə, за-ҙə, ла-лə, та-тə, вə (архаик форма)
теркəүестəре инə. Был теркəүестəр дөйөм бергəлекте, ике йəки бер нисə эшхəлдең бергə булыуын, йəиһə береһе артынан икенсеһенең эшлəнеүен
аңлата. Был теркəүестəрҙең һəр ҡайһыһының мəғəнə нескəлектəре бар, шуға
күрə күп осраҡта уларҙың береһе урынына икенсеһен ҡулланып булмай.
Һəм теркəүесе фарсы теленəн үҙлəштерелгəн. Ул тиң киҫəктəрҙең һəм
тиң һөйлəмдəрҙең бəйлəнешен күрһəтə. Был теркəүес башҡорт телендə
һөйлəү телмəренə ҡарағанда яҙма телмəрҙə киңерəк ҡулланыла. Ошоға
ярашлы ул, һөйлəмдең тиң киҫəктəре һəм теҙмə ҡушма һөйлəмдең компоненттары эргəһендə килеп, төрлө мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерə.
Һəм теркəүесе, тиң киҫəктəр эргəһендə ҡулланылғанда, түбəндəге
мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерə.
1. Тиң киҫəктəр араһындағы тиң мөнəсəбəттəрҙе белдерə: Əгəр Хəким
hинең көлөп ебəреүеңде ишетеп həм эсенə генə hалып ҡуйған булhа?
(Ə.Вəли). Ялҡын яҙғы ел ярҙамында бында ла үҙенекен эшлəй: оҙон теле
менəн бөтə ерҙе ялап ала, ҡоро кəртə-ҡаралтынан күмер həм көл яhай
(К.Мəргəн). Иңкеш, бал ҡорттары həм тағы əллə нисəмə төрлө бөжəктəр
геүлəшə (Я.Хамматов).
2. Һөйлəмдə ишле тиң киҫəктəрҙе теркəй: Шул бурыстарҙы теүəле
менəн үтəү өсөн беҙҙең беренсе эшебеҙ – иҫкелек həм яңылыҡ, уңлыҡ həм
hуллыҡ талаптарын бер яҡҡа ташлап, бөтə миллəт бер йəн, бер тəн булып
берлəшеүҙəлер (Р.Байымов). Миллилек предметhыҙ абстракт идея булған
кеүек, шиғриəттəге сағылышы ла ябай həм бөйөк, тəрəн həм юғары, йыйнап
əйткəндə, тəбиғи, əммə сəнғəтсə булырға тейеш («Ағиҙел» журналы).
3. Тиң киҫəктəрҙе яҡын мəғəнəлə, синонимик мөнəсəбəттə теркəп килə.
Миҫалдар: Автор ҡырыҫ həм аяуhыҙ дəүерҙəр киҫəктəренəн нəфис əҫəрҙəр
ижад иткəн («Шоңҡар» журналы). Əҙиптең уйсан həм моңhоу шиғриəте
бына өс тиҫтə самаhы ғүмер инде башҡорт əҙəбиəтенə хеҙмəт итə («Ағиҙел»
журналы). Шул ваҡыт ишек алдында мулланың бойороҡло həм ҡаты
тауышы ишетелде (К.Мəргəн).
4. Ҡабатланыусы ҡылымдар араһында килеп, эш-хəрəкəттең көсəйеүен
күрһəтə, мəҫəлəн: Мин дə Туфан ағай хаҡында уйлап ҡуйғайным həм hаман
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да уйлайым («Ағиҙел» журналы). Дөрөҫ аңлағыҙ, мин быға саҡырмайым,
реализм принциптарына таянып та бына тигəн əҫəрҙəр ижад итеп була həм
буласаҡ («Ағиҙел» журналы).
Əйтергə кəрəк, əгəр һөйлəмдə өс һəм унан артыҡ тиң киҫəк булһа, һəм
теркəүесе иң аҙаҡҡы тиң киҫəк алдынан ғына ҡуйыла: Бер үк ваҡытта
ғəжəйеп моңло ла, дəртле həм аhəңле лə булып тальян тауышына hоҡланғыс
бер теүəллек менəн ҡушылып, киң туғай буйҙарына таралды (Ф.Əсəнов).
Уның артынан Нəби бай, тағы бер нисə кеше həм шулар араhында таҙ
Шəйхетдин күренде (Ə.Вəли).
Һəм теркəүесе теҙмə ҡушма һөйлəм составындағы тиң ябай
һөйлəмдəрҙе теркəп, уларҙың семантик яҡтан бер-береһе менəн төрлө
мəғəнə мөнəсəбəттəрендə тороуын белдерə:
1. Ваҡиғаларҙың, эш-хəлдəрҙең бер үк ваҡытта булыуын, мəҫəлəн:
Урамда осраған кешелəрҙең бөтəhе лə шат, həм улар ниңəлер йылмаялар
кеүек тойола (Ə.Вəли). Береhенəн-береhе аяуhыҙ hорауҙар уның күҙ
алдында hорау билдəhе сүрəтендə бейене-бейене лə əкренлəп таралды, həм
улар менəн бергə ҡоштар йыры, йылға моңо ла юҡ булды (Т.Сəғитов).
2. Ваҡиғаларҙың, эш-хəлдəрҙең бер-бер артлы булыуын, йəғни эҙмəэҙлелек мөнəсəбəтен белдерə: Юлдыбаев тиҙ генə колбаса менəн шəкəр
алып килде, Фəниə ҡыҙҙар бүлмəhенəн өс төрлө кружка килтерҙе, həм
hөйлəшə-hөйлəшə сəй эсеү башланды (Ə.Вəли). Өфө статистика комитеты
секретары Н.А.Гурвич ҡулъяҙманы авторҙың дуҫы В.Н.Витевскийға
тапшыра, həм ул ни бары 1983 йылда ғына донъя күрə (М.Иҙелбаев).
3. Сəбəп һəм һөҙөмтə мөнəсəбəттəре белдерелə: Яҙғы һалҡын
һыуыҡтан тейгəн ауырыу уны аяҡтан йыҡты, һəм ул оҙаҡ йəшəй алманы
(Я.Хамматов). Ай самаhы ваҡыт үткəс кенə, үҙ вəғəҙəhен үтəне Вилдан:
тегелəргə хəбəр итте, həм Имам менəн Насип өйҙəренə ҡайтты («Ағиҙел»
журналы). Һыу кəмегəн hайын, күл hыуы тоҙлораҡ була бара, həм
балыҡтарға йəшəү шарттары насарая («Башҡортостан» газетаhы).
Вə теркəүесе архаик форма иҫəплəнə. Мəғəнəһе яғынан һəм
теркəүесенə тап килə. Миҫалдар: Янымда хуш еҫтəр килə, бөтə йəнем вə
тəнем рəхəтлəнə (З.Һаҙи). Көндəр бик яҡшы вə мөлəйем, əрəмə вə урмандар
йəннəт баҡсалары рəүешендə булып, болондар, хатта тауҙар ҙа йəм-йəшел
булып күренəлəр («Ватандаш» журналы). Ҡайғыларымды аҙ булhа ла
бушатыу вə төн үткəреп ҡайтыу уйы менəн ун саҡрым арала булған бер
ауылға киттем («Ватандаш» журналы).
Да-дə, та-тə, ҙа-ҙə, ла-лə теркəүестəре тиң киҫəктəрҙең дə, тиң
һөйлəмдəрҙең дə бəйлəнешен күрһəтə. Улар тиң эйəлəр араһында ла, тиң
хəбəрҙəр араһында ла ҡулланыла, тиң тултырыусыларҙы ла, хəлдəрҙе лə
теркəп йөрөй. Миҫалдар:
а) тиң эйəлəрҙе теркəй: Гармун тауышы ла, Əлфиə-нең йөрəк түренəн
урғылып, ташып сыҡҡан йыр тауышы ла һаман көсəйə барҙы (Ф.Əсəнов);
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б) тиң аныҡлаусыларҙы: Бөтə нəмəлəрҙең дə йəндəре бар —
ағастарҙың да, таштарҙың да, үлəндəрҙең дə (М.Кəрим);
в) тиң тултырыусыларҙы: Əхəт Аҙнаев, контораһына ингəс, урман
участкаһындағы эшселəр менəн һөйлəшкəн саҡта йомшарып ҡалыуын да,
яңғыҙлыҡ тойғоһон да онотто (Н.Мусин);
г) тиң хəлдəрҙе: Уға уңдан да, һулдан да бəрелделəр, əммə мыҡты
кəүҙəле, йəше утыҙға етеп килгəн бəһлеүəн егет ҡымшанмай ҙа баҫып торҙо
(Д.Бүлəков).
Йəнə был теркəүестəр эш-хəрəкəтте белдергəн ике хəбəрҙе теркəй,
мəҫəлəн: Маруся тағы бер аҙ һөйлəшеп торҙо ла ашығып кухняға кире
йүгерҙе (Һ.Дəүлəтшина).
Да-дə, та-тə, ҙа-ҙə, ла-лə теркəүестəре түбəндəге мəғəнə
мөнəсəбəттəрен белдерə:
1. Эш-хəрəкəттең бер-бер артлы булыуын: Əсғəт минең ҡулдағы икмəк
киҫəгенə йотолоп ҡараны ла, ирендəрен ялап, ауыҙын сапылдатып ҡуйҙы
(М. Кəрим). Өҫтəлгə бер нисə киҫəк икмəк hалынған тəрилкə, алюмин
кружка менəн стакан килтереп ҡуйҙы: тағы ла нишлəйем икəн, тигəн төҫлө
иҙəн уртаhында тапанып торҙо ла, соланға йүгереп сығып, бер сеүəтə тотоп
инде (Н. Мусин). Ул йəhəт кенə ҡалҡынып, йыуынып, ҡырынып алды ла
тəҙрə ҡорғандарын айырып торған бауҙы тартты (Р.Байымов).
2. Да-дə, та-тə, ҙа-ҙə, ла-лə теркəүестəре, ҡабатланып килгəн хəбəрҙе
теркəп, эш-хəрəкəттең көсəйеүен белдерə: Ул баянан бирле көрəшселəрҙең
береhен əйлəндерə лə əйлəндерə (Ф.Аҡбулатова). Ул мəғрур ҡанаттарын яй
ғына елпеп оса ла оса (Ф.Əсəнов). Ə Аҡселəн, үҙенең мəңгелек йырын
йырлап, hаман аға ла аға (Б. Бикбай). Марат hеңлеhен йоҡлатҡан булғандыр
инде, өйгə биклəп сыҡҡан да киткəн, ə тегеhе буҙарғансы илаған да илаған
(Т.Сəғитов).
3. Эш-хəрəкəттең тиҙ алмашыныуын: Əлфиə ҡырт ҡына боролдо ла
йүгерə-атлай ҡапҡанан сығып китте (Ф.Əсəнов). Ул ниндəйҙер эске ярhыу
менəн егеттең билен бөтə көсөнə үҙенə табан hыҡты ла, hис тə көтмəгəндə
генə ергə ултырып, уны ҡулбашы аша атып та ебəрҙе («Ағиҙел» журналы).
Шаҡып астыра алмаҫлығын аңлағас, ул болдор янындағы ватыҡ
кирбестəрҙең береhен алды ла тəҙрəгə тондорҙо (И.Абдуллин). Дүрт аяғы
менəн баҫып торған əйлəнəhендə йəшен тиҙлеге менəн боролдо ла
бүрелəргə табан уҡ кеүек атылды (С.Агиш).
Бынан тыш да-дə, та-тə, ҙа-ҙə, ла-лə теркəүестəре теҙмə ҡушма
һөйлəм составындағы ябай һөйлəмдəрҙе бер-береһенə теркəй.
Теркəүесле теҙмə ҡушма
һөйлəмдең компоненттары араһында
түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəре сағылдырыла:
1. Сəбəп-һөҙөмтə мөнəсəбəттəре: Шəhиҙə əбей ҡунаҡҡа саҡырҙы ла,
улар төнгə ҡалды (Һ.Дəүлəтшина).
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2. Ҡапма-ҡаршылыҡ мөнəсəбəттəре: Əхмəҙи ер хаҡы тураhында ауыҙ
асҡан ине лə, Тимербай уны туҡтатты (Ж. Кейекбаев) Юлаусыға сəй эсереп
ебəргəндə лə яҡшы булыр ине лə, самауыр ҡайнатырға күмере генə юҡ
(Ш.Янбаев).
Тағы, тағы ла, йəнə теркəүестəре һөйлəмдə һаналып киткəн тиң
киҫəктəрҙе теркəй. Миҫалдар:
1) тиң эйəлəрҙе: Тəҙрə янындағы быялалы өлкəн шкафта төрлө
вареньелар, банкылар, бал hалынған hауыттар, тағы əллə ниҙəр теҙелешеп
ултыралар (Һ. Дəүлəтшина). Ҡауҙарланып, старостаhы, тағы əллə кеме
былар ҡаршыhына сыҡты (Ғ. Хөсəйенов). Атайым менəн ағайым, тағы ла
ике-өс кеше, урманда ҡуна ятып, колхозға бура бурай (Н. Мусин). Бай үҙе
бисəhе менəн, тағы Ҡолморҙа старшина бисəлəре менəн, тағы əллə кемдəр
шунда (Т. Хəйбуллин).
2) тиң хəбəрҙəрҙе: Күп уйландылар, кəңəшлəштелəр, тағы тирəк янына
килделəр, тағы уның башынан күперҙе күҙəтеп ултырҙылар (З.Биишева).
Зөлфиəгə Наил тағы күп-күп hөйлəр, тағы моңланыр, тағы хискə бирелер
кеүек ине («Башҡортостан ҡыҙы»). Умырып алған ташлы тупраҡты hөҙөп
килеп аҡтарҙы ла ул тағы тура менеп китте. Тағы умырып алды, тағы
төштө, тағы аҡтарҙы, тағы менде (К.Мəргəн).
3) тиң аныҡлаусылар араһында ҡулланыла: Сабир мулланың, тағы бер
нисə ҡарттың ҡулдарындағы таяҡтарын бəреп осорҙо (И.Ғиззəтуллин).
4) тултырыусыларҙы бер-береһе менəн теркəй: Аҡлан киң япраҡлы,
эре-эре сəскəле клевер, кəрешкə, хуш еҫле мəтрүшкə, тағы əллə ниндəй
үлəндəр менəн сыбарланған (Р.Сабитов). Таш сиркəү ҡаршыhы гел ҡаранан
кейенгəн ҡара, ерəн hаҡаллы поптары, əрхəрəйҙəре, тағы əллə кемдəре
менəн тулы (Ғ. Хөсəйенов).
5) тиң хəлдəрҙе: Ул миңə көндəн-көн тағы hөйкөмлөрəк, тағы
нескəрəк күренə (Д.Юлтый). Беҙ тағы ла фронтҡа, тағы ҡан эсенə бара
инек (Д.Юлтый).
Был теркəүестəр ҡушма һөйлəм составындағы ябай һөйлəмдəрҙе лə
теркəй һəм ҡабатланып, һаналып килгəн эш-хəрəкəт йəки күренештəрҙең
бер-бер артлы булыуын белдерə. Миҫалдар: Тағы вальс, тағы улар бергə
бейей («Ағиҙел» журналы) Яҙҙар үтер, йылы йəйҙəр килер, тағы көҙ еле
иҫер, тағы ҡыш hыуығы булыр («Башҡортостан ҡыҙы» журналы). Шунан
йəнə сапты, йəнə туҡтаны (Т.Сəғитов). Йəнə балҡый, йəнə hүнə, Ялҡыны
ергə төшə (Г.Ҡотоева). Шунан йəнə бер-береhенə табан атланылар, йəнə
ниҙер hөйлəшергə тотондолар (Р.Солтангəрəев).
Шулай уҡ, шуның менəн бергə, шул уҡ ваҡытта теркəүестəре тиң
киҫəктəрҙе теркəп йөрөй.
1. Тиң эйəлəрҙе: Иртə, сираттағы бер иртə, шул уҡ ваҡытта берҙəн-бер
иртə, беренсе мəртəбə яланға барыу иртəhе (Т.Ғиниəтуллин). Шул ваҡытта
баҫыуҙа ҡояш үҙенең ҡайнар күҙе менəн өткəн тау hыртында həм тау
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итəктəрендəге уйпат ерҙəрҙə – ҡыуаҡлыҡ буйҙарында – ауыл крəҫтиəндəре,
шулай уҡ Ғариф батрактары ер hөрəлəр (Ғ.Хəйри).
2. Улар шулай уҡ тиң хəбəрҙəр араһында ла ҡулланыла: Ул Ҡайынлы
ауылындағы яңылыҡтар өсөн бик ныҡ шатлана, шул уҡ ваҡытта ҡайhы бер
етешhеҙлектəр өсөн ысын йөрəктəн əрней (Б.Бикбай. Риф аяғына баҫа
алмай, шулай ҙа иламай ғына hыҙлана ине (С.Агиш). Улар Кузьминдың
игенен, бесəнен, үҙҙəре конфисковать итеп алып, астар араhында бүлделəр,
шул уҡ ваҡытта утыҙ биш йөк иген килтереп беҙгə ярҙам күрhəттелəр
(Һ.Дəүлəтшина ). Кескəйерəк йоморо ҡара күҙҙəр шундай аҡыллы ла,
баҫалҡы ла, шул уҡ ваҡытта үтə иғтибарлы ла (З.Биишева).
3. Тиң аныҡлаусыларҙы теркəп килə: Ҡайҙан килə был бойороусан,
шул уҡ ваҡытта атайҙарса хəстəрлекле тауыш? (Н.Мусин). Ҡыҫҡаhы, уның
аҡыллы, йор hүҙле, шул уҡ ваҡытта теремек зат икəнен шəйлəүе ҡыйын
түгел (Т. Ғиниəтуллин). Икенсе донъяға килеп элəккəнемде аңлай инем,
бында бүтəн уттар яна, икенсе телдə hөйлəшəлəр, бындай кешелəрҙəн,
электр уттарынан миңə ят, шул уҡ ваҡытта ылыҡтырғыс hулыш килə
(«Ағиҙел» журналы).
4. Тиң тултырыусыларҙы: Бында беҙ Фəрит Иҫəнғоловтың үҙе
ваҡытhыҙ вафат булғандан hуң донъя күргəн «Сыуаҡ көндəр» романын,
шулай уҡ Əхиəр Хəкимовтың «Ҡош юлы», «Өйөрмə» романдарын күҙ
уңында тотабыҙ («Ағиҙел» журналы).
5. Тиң хəлдəрҙе теркəп килə: Батырша восстаниеhынан hуң да, шулай
уҡ Салауат Юлаев восстаниеhынан hуң да башҡорт халҡы ҡаты иҙеү
аҫтында йəшəнелəр («Башҡорт əҙəбиəте тарихы»). Үҙе həлмəк, hығылмалы,
шул уҡ ваҡытта башҡаларға оҡшамағанса ышаныслы атлай... (Д.Бүлəков)
Ҡарағуров Йəмлегөлдөң ғəжəплəнеү ҡатыш hоҡланып, шул уҡ ваҡытта
hағайыбыраҡ та ҡараған ҙур асылған күҙҙəренə хайран ҡалды (Д.Бүлəков).
Ҡаршы ҡуйыу теркəүестəре
Ҡаршы ҡуйыу теркəүестəренə түбəндəгелəр ҡарай: ə, лəкин, əммə, тик,
иллə, иллə мəгəр, бары, бəлки, фəҡəт, юҡһа, юғиһə, шулай ҙа, шулай булһа
ла, шуға ҡарамаҫтан, уның ҡарауы. Был теркəүестəр дөйөм ҡаршылыҡ
мəғəнəһен, йəғни бер эштең үтəлеү-үтəлмəүенə икенсе эштең ҡаршы
ҡуйылыуын белдерə. Ҡаршы ҡуйыу теркəүестəре ябай һөйлəмдəге тиң
киҫəктəрҙең һəм ҡушма һөйлəм составындағы тиң һөйлəмдəрҙең бербереһенə бəйлəнешен булдыралар. Əйтергə кəрəк, йыйыу теркəүестəренə
ҡарағанда, уларҙың эйəрсəн киҫəктəрҙе теркəп килеүе һирəгерəк осрай.
Ə теркəүесе ябай теркəүес һанала. Был теркəүес тиң һөйлəм
киҫəктəрен һəм тиң һөйлəмдəрҙе теркəй. Миҫалдар: Лəкин һыуҙың бер
тамсыһын да йотмай, ə бер алдына, бер артына əйлəнеп, бер уңға, бер һулға
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ҡарап, тирə-яҡҡа бөркөп ебəрə («Урал батыр» эпосынан). Их, дуҫтар, йəмле
лə көнөбөҙ, ə тыуыр көн тағы ла яҡтыраҡ (Б.Бикбай).
Ə теркəүесе һөйлəмдə бер эш-хəлде, йəки предметты икенсеһенə
ҡаршы ҡуйыуҙы белдерə. Бында бер нисə мəғəнə төҫмөрлəнешен айырып
күрһəтеп китеү кəрəк:
1. Ə теркəүесе бер үк ваҡытта барған төрлө эш-хəлде ҡаршы ҡуйып
сағыштырғанда ҡулланыла. Миҫалдар: Тауға барhаң, таштар үкерə, ə
диңгеҙҙə тулҡын hикерə (М.Кəрим). Уларға (бай балаларына) hуғыш еле
ҡағылғаны юҡ, ə беҙ, өс туған, hуғышта йөрөйбөҙ (Д.Юлтый). Алдар менəн
мин алдан төшөп алғайным, ə уның иптəштəре, беҙҙəн бер аҙ арттараҡ
ҡалып, мал ҡыуып килəлəр ине («Зөhрə менəн Алдар» эпосы).
2. Беренсе һөйлəмдəге уй-фекерҙең икенсе һөйлəмдə нығытылмағанын,
йəғни көткəндең киреһе булғанын белдерə, мəҫəлəн: Эш барған да кеүек, ə
күңел урынында түгел (Р.Солтангəрəев). Аш-hыуҙары уртаҡ, ауырып
киткəн юлдаштарын бергəлəп тəрбиəлəйҙəр, ə ялға, ҡуналҡаға туҡталғанда,
əңгəмə ҡуйырып, бəхəслəшə башлаhалар, hис hүҙҙəре берекмəҫ ике
төркөмгə бүленəлəр (Ə.Хəкимов).
Тик, бары, фəҡəт бəйлəүестəре мəғəнəлəре һəм функциялары яғынан
бер-береһенə яҡын тора. Улар башлыса тиң һөйлəмдəрҙе теркəп, ҡаршылыҡ
мөнəсəбəтен белдерə. Миҫалдар:
Тик теркəүесе: Күлдəктəрем ҡоро, тик салбарым ғына hыуланған
(Д.Юлтый). Ураҡ ваҡыты етте, тик урырға ашлыҡ ҡына юҡ ине
(З.Биишева). Ауыл күп иҫкə төшмəй, тик үҙебеҙҙең өй эсендəге кешелəрҙе
həм Фəхри бабайҙар менəн Ғəлимə апайҙарҙы күңелдəн сығарып булмай ине
(М.Ғафури). Ҡайҙалыр ситтə уларҙың тоноҡ тауышы ишетелə, тик малай
уға иғтибар итмəй, донъяhы менəн онотолған (Д.Бүлəков).
Фəҡəт теркəүесе: Мал ҡайғыhы ҡайғы түгел ул, ҡустым, фəҡəт
донъялар имен булhын («Башҡортостан ҡыҙы» журналы). Йəмилə өсөн
ҡояш сығыуҙың, ҡояш байыуҙың həм ғүмер үтеүенең бер ҙə əhəмиəте юҡ,
фəҡəт уның күңелен борсоған, башын ватҡан нəмə – тормош həм икмəк
мəсьəлəhелер (М.Ғафури).
Бары, бары теркəүестəре: Колхозсылар эшкə сығырға ашыҡмай, бары
Шəрəф Иртөбəков менəн бер төркөм йəштəр генə ырҙынға китте (Б.
Бикбай). Лейтенант Федотовтың ниндəй задание менəн дошман тылына
ебəрелеүен белмəй, бары тик hиҙемлəй генə ала ине ул (Ə.Хəкимов). Улар
бер-бер артлы окоп төбөнə төшөп яттылар, бары Билал ғына ашыҡманы
(А.Таhиров). Төрмə алдында тауыш ишетелмəй, бары ҡарауылсының
шəүлəhе генə күҙгə салына (А.Таhиров).
Улар шулай уҡ һөйлəмдең тиң киҫəктəрен теркəп йөрөй:
Ауырлыҡтарҙы күргəн, фəҡəт тамам биҙмəгəн (М.Ғафури). Бəлки, тоторға
ла атайға əйтергəлер, тип һораны егет үҙ-үҙенəн, тик шунда уҡ уйынан кире
ҡайтты (Б.Рафиҡов).
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Лəкин теркəүесе. Ғəрəп теленəн килеп ингəн был ҡаршы ҡуйыу
теркəүесе бер-береһенə ҡаршы ҡуйылған тиң киҫəктəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе
теркəй. Миҫалдар: Тағы ла күтəрҙе, лəкин эсмəне, ауыҙына килтергəс, кире
ҡуйҙы (Я.Вəлиев). Фатима, мин бейей белмəйем, тип бер аҙ борғоланып
торҙо, лəкин əхирəттəре ҡыҫтағас, ҡотола алманы, бейене (Ж.Кейекбаев).
Сəлимə осоп-йүгереп самауыр ҡайнатты, мунса яҡты, бер туҡтауhыҙ
йүгерҙе, hөйлəне, көлдө, лəкин арыманы, талманы (З.Биишева). Эйе, алда
бит уны ауыр, лəкин хөрмəтле эштəр көтə (3. Биишева). Яман уҫал, ғəййəр,
лəкин бəхетhеҙ халыҡ икəн («Ағиҙел» журналы). Борис Васильевич
бəлəкəйерəк, лəкин йыуан ғына бер кеше ине (С. Агиш). Айбулат ярhып,
лəкин ҡысҡырмай яуап бирҙе:
Ҡотлояр ағай менəн беҙ ғүмерҙə
талашҡаныбыҙ юҡ! (Һ. Дəүлəтшина).
Лəкин теркəүесе теҙмə ҡушма һөйлəмдең компоненттарын теркəп,
ҡапма-ҡаршылыҡ мөнəсəбəтен белдерə: Уның тауышы артыҡ көслө лə
түгел, лəкин hүҙе аңлайышлы ине (3. Биишева). Ул бөгөн аш бешерə
алмауына тағы əллə ниндəй дəлилдəр табырға уйлағайны, лəкин Үмəр
уның hүҙен бүлде (Һ. Дəүлəтшина). Мурҙа яғынан күҙ ҙə алмайынса,
малайҙар байтаҡ яттылар, лəкин шылт иткəн тауыш та ишетелмəне (М.
Кəрим). «Бəлки, яңылыш күрəмдер» тигəн өмөт бар ине əле унда, лəкин
урам осона яҡынлашҡан hайын, был яҡты өмөт hүнə барҙы (Ш. Янбаев).
Əммə теркəүесе. Был теркəүес мəғəнəһе буйынса лəкин теркəүесенə
яҡын тора һəм шулай уҡ ҡаршылыҡлы эш-хəлдəрҙе белдергəн һөйлəм
киҫəктəрен һəм һөйлəмдəрҙе теркəй. Һөйлəү телендə был ике теркəүес
икеһе бергə лə ҡулланылып йөрөй. Миҫалдар: Таҙға ағайҙары кире ҡайтырға ҡушҡандар, əммə Таҙ быға риза булмаған (əкиəттəн). Тимер бөгөлөр,
əммə тимер һынмаҫ. Тимер иҙелер, əммə ваҡланмаҫ («Ағиҙел»). — Əллə ни
күргəн юҡ-юҡлығын, əммə лəкин беҙҙең балалыҡ дəүеренə замананың ауыр
мəле тура килде (Ə.Гəрəев).
Ябай һөйлəм составында əммə теркəүесе түбəндəге һөйлəм киҫəктəрен
теркəй:
1. Тиң хəбəрҙəрҙе: Əхмəтшаның йəшел күҙҙəре уҫал янып китте,
тештəрен ҡоторған бүре шикелле шытырҙатып ҡуйҙы, əммə лəм-мим
өндəшмəне (З.Биишева). Өс көн, өс төн йөрөгəн ул ҡарт эҙенəн, əммə
аҡhаҡал менəн күҙгə-күҙ осрашыуҙан ҡурҡҡан («Ай менəн Ҡояш бер генə»).
Үҙе янып-көйөп, бешеп бөттө, əммə баланы ҡотҡармай ҡуйманы (И.
Ғиззəтуллин). Ҡарт баҫыуҙы йырып hалынған ошо hуҡмаҡ буйлап теге
яҡҡа барҙы, ҡысҡырҙы, hөрəнлəне, урманды арҡырыhы-буйға йөрөп сыҡты,
əммə ейəнен таба алманы (Т. Ғиниəтуллин).
2. Тиң аныҡлаусыларҙы: «Ленин», «революция» тигəн кеүек Емешкə
hис тə аңлашылмаған, əммə ҡорос hымаҡ ныҡ тойолған hүҙҙəрҙе əле береhе,
əле икенсеhе ҡабатлай (З.Биишева). Ире ун бер йəшкə оло Рəшиҙəнəн, əммə
həйбəт холоҡло, уңған кеше ине («Ватандаш» журналы). Ҡиəфəтендə
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Батыршаh хəйлəкəр həм үҙлегенəн фəhемлəп hөйлəүсəн, əммə ғалим кеше
ине (М. Өмөтбаев).
3. Тиң хəлдəрҙе: Хəмиттең йөҙөнə ҡаты ризаhыҙлыҡ сыҡты həм hаҡ
ҡына, əммə ҡаты итеп əсəhенең hүҙен бүлде (З.Биишева). Эсенəн асыуы
ҡайнап, ҡара көйөп, əммə тыныс ҡына Айбулат конторанан сыҡты (Һ.
Дəүлəтшина). Бүренең күҙҙəре бер асылып, бер ябылып, hүнеп барған
йондоҙҙар
төҫлө
өмөтhөҙ,
əммə
йыртҡыстарса
йымылдай
(«Ағиҙел»журналы).
Əммə теркəүесе теҙмə ҡушма һөйлəмдең компоненттарын теркəй: Ул
тағы нимəлер əйтергə телəне, əммə уйҙары тулҡынланыуҙан буталды
(Я.Вəлиев). Заятүлəк яҡ-яғына ҡарай, əммə унда Һыуhылыу күренмəй ине
инде, ти. («Заятүлəк менəн Һыуhылыу» əкиəте). Таҙға ағайҙары кире
ҡайтырға ҡушҡандар, əммə Таҙ быға риза булмаған («Таҙ» əкиəте). Беҙ
ҡорал таҙартҡан арала мəңге туҡтамаҫ тойолған ямғыр яйлап тымды, əммə
тирə-яҡ hаман hыу, эс бошорғос күңелhеҙ (Т.Ғиниəтуллин).
Юҡһа, юғиһə теркəүестəре шулай уҡ мəғəнəлəре яғынан ҡаршы
ҡуйылған һөйлəмдəрҙе йəки һөйлəм киҫəктəрен теркəй. Миҫалдар: Исмəт,
hин асыуланма, бер нəмəне асыҡларға булдым əле, юғиhə икеле-микеле
hөйлəшергə hис тə яратмайым (Т.Сəғитов). Халыҡ менəн артыҡ ҡаты
тотонма. Юғиhə фронттан ҡайтҡандар үтə ҡоро булыусан (Ғ.Ибраhимов).
Шулай ҙа, шулай булһа ла, шуға ҡарамаҫтан теркəүестəренең
ҡулланылыуына миҫалдар: Дүрт баланы аяҡҡа баҫтырып, барыhын да
башлы-күҙле иткəн, шулай ҙа байтаҡ ғүмерен яңғыҙыраҡ үткəргəн ҡəйнəhе
Сəғирəгə хəҙер үтə яҡын ине («Ағиҙел» журналы). Ҡарап тороуға бына
тигəн, ут кеүек егетhең, ə шулай ҙа йүнле эш күрhəтə алмайhың
(Һ.Дəүлəтшина). Ҡарамыш аңлай: дүрт кешегə ҡаршы тора алмаясаҡ, шулай
ҙа hынырға, ҡасып ҡотолорға уйламай (Н.Мусин). Самалап яғалар икəн,
театрҙа hалҡын, шуға ҡарамаҫтан халыҡ күп килгəн (Б.Бикбай). Айыуҙы
ҡараңғы төшөр алда ғына hөйрəтеп алып ҡайтҡайнылар, шулай булыуға
ҡарамаҫтан был хəбəр иртəгə иртүк бөтə ауылға таралып өлгөрҙө
(Ж.Кейекбаев). Ҡараңғы төшөп еткəйне, шулай ҙа күктə секрəйешеп торған
йондоҙҙарҙың тоноҡ ҡына яҡтыhында дуға кеүек ҡыйылып торған булhа ла,
ай ҙа бар (Ғ.Ибраhимов).
Уның ҡарауы теркəүесе шулай уҡ бер-береһе менəн ҡаршылыҡ
мөнəсəбəтендə торған тиң киҫəктəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе теркəй. Миҫалдар:
Ерəнсəнең юлы бороу булған, уның ҡарауы бик таҡыр булған (əкиəттəн).
Киленебеҙ төҫкə-башҡа əллə ни һылыу түгел, уның ҡарауы эшкə унан шəп
кеше юҡ («Башҡортостан ҡыҙы»).
Ҡаршылыҡ мөнəсəбəте башҡорт телендə шулай уҡ бəлки, иллə, иллə
мəгəр, хатта теркəүестəре ярҙамында белдерелə. Был теркəүестəр һөйлəм
киҫəктəрен, шулай уҡ һөйлəмдəрҙе теркəү өсөн ҡулланыла. Миҫалдар:
Ямғыр туҡтамай, бəлки тағы ла шəберəк яуа («Башҡортостан ҡыҙы»). Улар
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(сəскəлəр) шул хəтле тере, хатта уларҙың хуш еҫтəре танауға бəрелеп
торған һымаҡ (3.Бейешева). Басариев, аҡылhыҙ түгел, быны белə, мəгəр юҡбарға тəгəрəп бармай, hаҡ тота үҙен («Ағиҙел» журналы). Иллə мəгəр
Бибешеңде Хисбуллаға бирмəhəң, hиндə бер көн торасағым юҡ!..
Ишетəhеңме? – тип теҙҙе Сəрбиямал (З.Биишева).
Бүлеү теркəүестəре
Бүлеү теркəүестəренə йə, йəки, йəиһə, берсə-берсə, ни, бер, əле, əллə, йə
булмаһа теркəүестəре инə. Был теркəүестəр һөйлəм эсендə яңғыҙ йəки
парлап ҡулланыла һəм эш-хəлдең ҡабатланып тороуын, ике йəки бер нисə
эштең береһе генə үтəлеүен, йə булмаһа берəй эштə ике йəки бер нисə
предметтың береһе генə ҡатнашыуын белдерə. Бүлеү теркəүестəре ябай
һөйлəмдə тиң эйəлəрҙе, тиң хəбəрҙəрҙе, тиң эйəрсəн киҫəктəрҙе бербереһенə тоташтырыусы грамматик сара вазифаһын үтəй. Бынан тыш улар
ҡушма һөйлəмдəге ябай һөйлəмдəрҙең дə бер-береһенə мөнəсəбəтен
белдереп йөрөй.
Йə бүлеү теркəүесе төрки телдəрҙə киң таралған. Был теркəүес һөйлəм
эсендə яңғыҙ ҙа, парлы ла ҡулланылып, төрлө мəғəнə мөнəсəбəттəрен
аңлата:
1. Эш-хəлдең, күренештең ҡабатланып тороуын асыҡлай: Леонид
ашыға, ə hуҡмаҡ, уның менəн шаярырға телəгəндəй, йə уңға борола, йə
hулға тайпыла (И.Абдуллин). Бер ни ҙə ҡылып булмай, ул йəнен усына
ҡыҫып тигəндəй, йə йүгерҙе, йə атланы (Ғ.Хисамов). Ҡəйнəhе йə Гөлбикə
менəн оҙаҡ-оҙаҡ hөйлəшеп ултыра, йə Гөлшатты эйəртə лə баҡсаға hыу
hибергə китə (Б.Рафиҡов).
2. Кирелек мəғəнəһен белдерə: Ярай, ҡарама, йə бөтөнлəй ғашиҡ
булырhың (И.Абдуллин). Уның hиҙмəгəне яҡшы, йə бөтə уйлағандар юҡҡа
сығыр («Башҡортостан»). Юҡ, hорама ла, юҡ тигəс, юҡ, йə бөтөнлəй ҡыуып
сығарырмын («Йəшлек»).
3. Бер нисə эш-хəлдең, күренештең бергə, бер үк ваҡытта булыуын
асыҡлай: Йорт шундай шыҡhыҙ, күңелhеҙ, йə уты юҡ («Йəшлек»). Уның
Илhамға барыhын да түкмəй-сəсмəй hөйлəп биргеhе килде, тик аяғы
йөрөмəй шул, йə үҙе күренмəй («Йəшлек»). Көн шундай ҡоро, эҫе, йə
аҙыраҡ еле лə юҡ (З.Биишева). Юл бөтөнлəй күренмəй башланы, йə бураны
ла hаман тынмай (А.Йəғəфəрова).
Ябай һөйлəмдə грамматик сара булараҡ йə теркəүесе:
1) тиң эйəлəрҙе теркəй: —Ул тылсымлы кеҫəнəн тəмле-томло нəмəлəр
hис ваҡытта ла өҙөлмəй. Йə берəй шаҡмаҡ шəкəр, йə дүрт-биш бөртөк
йөҙөм емеше, йə перəник валсығы, йə кипкəн муйыл, йə ҡурылған борсаҡ
була (М.Кəрим). Уның өйөнəн бер ваҡытта ла кеше өҙөлмəй. Йə күршекүлəн, йə берəй үткенсе, йə дуҫ-иштəре менəн тулы булған була
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(З.Биишева). Лираның бөгөн күңеле тыныс түгел. Йə ҡараңғы төн, йə ҡапҡа
шаҡыған ел, йə hалҡын ямғыр шиклəндерə, ҡурҡыта (Ф.Əсəнов);
2) тиң хəбəрҙəрҙе теркəй: Тик hин генə мине йə күккə күтəрəhең, йə
ергə бəрəhең («Ағиҙел» журналы). Донъяла həр кем йə үҙенсə бəхетле, йə
үҙенсə бəхетhеҙ (Ғ. Хөсəйенов). «Ҡатай» тип əйтеп ҡара Ғарифҡа! Ишетеп
ҡалhа, ул икенсе бер сəбəп табып, йə түлəү hала, йə келəтенə ябып ҡуя
(Ж.Кейекбаев). Ниңə шулай икəн – үтə рəхəт булғанда, кеше йə оса, йə йөҙə
hымаҡ (М.Кəрим);
3) тиң эйəрсəн киҫəктəрҙе теркəй: Хашим ағай, Трофимдарҙы йə бөгөн,
йə иртəгə атасаҡтар (Б.Рафиков). Бүрелəр санаға яҡынайғас, йүнhеҙ ир
тегелəрҙе əүрəтеп, юл ыратыр өсөн йə септə, йə тунын, йə быймаhын
ырғытып барған (С.Шəрипов). Кəримə əсəhенең ваҡытынан элек бөкөрəйə
башлаған биленə, шырауланып ярылған ҡулдарына ҡарай ҙа, йə педагогия,
йə медицина училищеhына инергə кəрəк, тигəн фекергə килə ине
(Ф.Əсəнов). Берəй дошманының, арттан hағалап килеп, суҡмар йə балта
төйҙəhе менəн тондороуы бик мөмкин (Б.Рафиков);
4) теҙмə ҡушма һөйлəмдəрҙең компоненттарын теркəй: Улай беҙҙең
менəн hөйлəшергə булғас, йүнлерəгегеҙ килhен,-тиҙəр,–йə уҡытыусы
килhен, йə председатель үҙе! (К.Мəргəн). Саҡырмағандарҙыр, йə
саҡырылып та бармағандыр (М.Кəрим). Ордер йə ул булып тултырылған, йə
уны ла үҙ яҡтарына ауҙарғандарҙыр (Д.Бүлəков). Бер ҙə ышанғы килмəй, йə
атайым хаҡлы түгел, йə бында беҙ аңлап-төшөнөп етмəгəн нəмəлер бар
(Т.Ғиниəтуллин).
Йəки теркəүесе ҡабатланған эш-хəрəкəттең ҡапма-ҡаршылығын йəки
уларҙың тиң əһəмиəтлеген күрһəтə. Беренсе осраҡта был теркəүес
ярҙамында ҡапма-ҡаршы күренештəр араһындағы бəйлəнеш күрһəтелə: Йə
йəшəргə Тыуған илде hатып, Йəки үлһəк, бергə үлергə... (Г.Юнысова).
Алда халыҡ, бына рампа, артта—
Киң баҫыуҙар йəки Уралтау,
Йəки ҡамышлы күл, телəhə ни...
Барыhы яҡын, барыhын яратам! (Р.Янбулатова).
Икенсе осраҡта бер нисə эш-хəрəкəт бер тигеҙ ҡабатлана һəм йəнə
теркəүесен шулай уҡ, һəм теркəүестəре менəн алмаштырып була: Улар
сығыш яhағанда йəки тапшырыу алып барғанда, үҙҙəренə ҡарап hоҡланып
туйып булмай («Ағиҙел» журналы). Быға тиклем Лейпцигҡа барғанда йəки
унан ялға ҡайтҡанда бер ауыҙ hүҙ ҡушмай тиерлек йөрөгəн Зильда иhə
ошонан аҙаҡ Карам менəн яғымлы hөйлəшə башланы (Н.Мусин). Малайҙар
менəн яҙын йомран, ирлəн, көшəл тотhаҡ йəки ҡышын ҡапҡанға йəтсə, аҫ
элəктерhəк, тиреhен hыҙырабыҙ ҙа Талипҡа йүгерəбеҙ (М.Кəрим).
Йəиhə, йə булмаhа теркəүестəре. Был теркəүестəр ябай һөйлəмдəге
тиң киҫəктəрҙе һəм ҡушма һөйлəм составындағы һөйлəмдəрҙе теркəй:
Ҡайҙа тотҡандар шундай баhадирҙы, подвалдамы, йəиhə бəйлəпме?
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(Д.Бүлəков). Һəр бер хат, үтенес, həр бер ҡағыҙ артында кеше, йəиhə бер
төркөм кешелəр, хатта коллективтар яҙмышы торғанын Сəғит Харисович
хəҙер асыҡ белə (Д.Бүлəков). Маhизанан hора, йə булмаhа Мария
Ивановнаға барып кил (А.Таhиров).
Ни-ни теркəүесе күп осраҡта парлы ҡулланыла:
1. Ябай һөйлəмдə ҡапма-ҡаршы мəғəнəле тиң киҫəктəрҙе теркəй:
Фирая, трубканы урынына hалырға ла онотоп, ни үле, ни тере баҫып тора
ине (Һ.Дəүлəтшина). Декабрь айына тиклем ҡар яумай, ни арба, ни сана
булып ятҡан саҡ ине был (Н.Мусин). «Ни аллаға, ни муллаға (Əйтем).
Егерме көн ни ауырыу, ни сəлəмəт түгел – ятам бына шулай (А. Ғирфанов).
Йəйҙең йəмле көндəрендə ҡаҙ үлəненə ҡырын ятып ғаилəhе менəн аш
ашаған, сəй эскəн. Ə теге ни ауыл, ни ҡала булмаған совхоз фермаhында ни
ҡыҙыҡ та, ни йəм! (Р.Солтангəрəев).
2. Теҙмə ҡушма һөйлəм составында һөйлəмдəр араһындағы кирелек
мəғəнəһен көсəйтə: Ни автобус йөрөмəй, ни ат... («Ағиҙел» журналы). Ни
уҡып булмай, ни яҙып булмай... (Р. Ғарипов). Ни Кəрим юҡ, ни Шакир ҙа
килмəгəн (А. Таhиров). Ни көн түгел, ни төн түгел (А.Таhиров).
Бер-бер, əле теркəүестəре эш-хəлдəрҙең, күренештəрҙең бер-бер артлы
килеүен, даими ҡабатланыуын белдерə: Ул бер атайға, бер Оксанаға, бер
миңə ҡарай (М.Кəрим). Ə атыш тауышы тулҡын ҡаҡҡан hымаҡ бер
яҡынайып, бер алыҫайып дауам итте (З.Биишева). Əле алдына ҡоймаҡ
килтереп ултырталар, əле кəрəҙле бал, яңы ғына үткəреп алынған йəш
ҡаймаҡ, эремсек, ҡорот, ҡаҡланған ит... (Һ.Дəүлəтшина). Яҡуп ҡайтып
күренгəс, əсəhе бер ағарҙы, бер күгəрҙе (М.Кəрим).
Берсə-берсə теркəүесе күренештəрҙең, эш-хəрəкəттең эҙмə-эҙлелеген,
бер-бер артлы килеүен, ҡабатланыуын аңлата: Өлəсəйҙең йəшле күҙҙəре
берсə асыла, берсə йомола (М.Кəрим). Кəримəнең тыныслығы тамам
юғалды: был яңы тойғо уны берсə ҡыуандырған hымаҡ итə, берсə эс
бошорғос уйҙарға төшөрə (Н.Мусин). Берсə көмөш билбауҙай, тауҙарҙың
билен быуып үтə, берсə үткер бысаҡтай ҡояшта ялтырап, дөм ҡараңғы
урмандарҙы киҫеп сыға (Б.Рафиҡов). Рухымды берсə күккə ашырасаҡ, берсə
упҡынға атасаҡ (М.Кəрим).
Аныҡлау теркəүестəре
Йəғни теркəүесе асыҡлау, аныҡлау мөнəсəбəттəрен белдерə. Был
мөнəсəбəттəр һөйлəмдең баш һəм эйəрсəн киҫəктəре араһында булырға
мөмкин: Был осрашыу, йəғни əлеге hөйлəшеү кабинетта булыр кеүек ине
(Д.Исламов). Һəр таш киҫəге шаблон аша үтергə, йəғни бер ҙурлыҡта
булырға тейеш («Ағиҙел» журналы). Ысынлап та, ауыл ерендə хужалыҡ
етəксеhе – үҙе баш, үҙе түш, йəғни батша (Д.Исламов). Көрəштə барлыҡҡа
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килгəн энергия бөтə ғəлəмгə хəрəкəт, йəғни тереклек бирə («Ағиҙел»
журналы).
Йəғни теркəүесе шулай уҡ теҙмə ҡушма һөйлəмдəрҙең бер-береһенə
бəйлəнешен булдыра: Ошо ваҡыттан башҡорт ерҙəрен күплəп тартып
алыуҙың яңы бер мəле башлана, йəғни налогтар həм башҡа hалымдар ҡырҡа
арта (Б.Рафиҡов).
Башҡорт телендə ҡайһы бер рəүештəр, киҫəксəлəр һəм инеш һүҙҙəр
шулай уҡ теркəүес вазифаһын үтəй. Бəлки инеш һүҙен һəм хатта көсəйтеү
киҫəксəлəрен шундайҙарға индерергə мөмкин.
Бəлки теркəүесенə асыҡлау мөнəсəбəтенəн тыш, ҡапма-ҡаршылыҡ
кеүек мəғəнə төҫмөрлөктəре лə хас: Тəбиғи булмаған бəғзе ҡеүəттəрҙе
ғилем, hөнəр менəн еңеп мəсхəрə итеп булhа ла, бында тəбиғəткə ҡаршы
китеү түгел, бəлки тəбиғəттең бер киҫəге менəн дуҫлашыу, бергə-бергə
уның менəн эш итеүҙер (М.Ғафури). Ямғыр туҡтамай, бəлки тағы ла
шəберəк яуа бирə («Башҡортостан ҡыҙы» журналы). Улар минең
барыуымды ауырhынмайҙар, бəлки телəйҙəр генə ине (М.Ғафури).
Коммунистар улар hеҙҙе үлтермəйҙəр, бəлки hеҙҙе үлтерергə, hеҙҙе
бөтөрөргə телəүселəрҙе үлтерəлəр (Ғ.Хəйри).
Хатта теркəүесенең ҡулланылыу сфераһы киң: ул тиң эйəлəр,
хəбəрҙəр,
эйəрсəн
киҫəктəр,
шулай
уҡ
ҡатмарлы
синтаксик
конструкцияларҙың компоненттары араһында ҡулланыла. Шул уҡ ваҡытта
уға көсəйтеү мəғəнəһе лə хас:
1. Хатта теркəүесе тиң эйəлəрҙе теркəй: Бына уның китəhен ишетеп,
Байрас, Шəүрə, Моратша, хатта Заhира ла йүгереп килеп еткəн
(З.Биишева). Бай ҙа, батша ла, хатта пəйғəмбəр ҙə уны тотоп ҡала алманы
(З.Биишева). Урамдарҙан дауыл үткəн тиерhең, ара-тирə сүп-сар менəн
буталып, ултырғыс ватыҡтары, сепрəк-сапраҡ, хатта hауыт-hаба hибелгəн
(Р. Байымов). Ағастар, сəскəлəр, хайуандар, хатта ҡоштар ҙа йомшаҡ, елəҫ
елдəн hөйөлөп, көндөҙгө эҫе кəмегəнгə hөйөнөп, байрам итə (З.Биишева).
2. Хатта теркəүесе тиң хəбəрҙəрҙе теркəй: Мин ҡапыл туҡталдым,
хатта бер-ике аҙым артҡа сиктем (Д. Юлтый). Ҡайҙалыр китергə əҙерлəнеп
торған Əпсəлəмов уны hөрөмөн ҡойоп ҡаршыланы, хатта хəл-əхүəл дə
hорашманы, ултыр ҙа, тимəне (Х.Ғилəжев). Шул арҡала үҙенең
яңғыҙлығын, бөтə ҡайғыhын онотто, хатта Дəүлəтҡол ағаhына хат яҙыуын
да hирəклəтə башланы (Д.Юлтый). Рəхмəт йөҙөнəн был төбəккə изгелек
эшлəргə ынтылған, хатта бер ҡаяны ауҙарып күл яhатҡан (Р.Низамов).
3. Хатта теркəүесе һөйлəмдең тиң эйəрсəн киҫəктəрен теркəй:
а) тиң аныҡлаусыларҙы: Тик йəш зоотехник менəн Гөлгөнə ҡыҫҡа
июнь төнө үтеп барғанды ла, ай батҡанды ла, хатта таң яҡтылығы hибелə
башлағанды ла hиҙмəнелəр (Д.Исламов). Унда hандыҡ дəүмəлле, хатта
унан да эрерəк таштар береhе өҫтөнə икенсеhе өйөлгəн (М.Кəрим). Һəр
хəлдə, бындай мəлдəрҙə уны (Аҡбулаҡ) шундай ҡеүəтле, уҫал, хатта
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ваҡыты-ваҡыты
менəн
мəкерлелер,
тип
hис
тə
уйламаҫhың
(Р.Солтангəрəев). Усманғəле миндə үҙен иҫкə алып hөйлəрлек яҡшы, хатта
үтə яҡшы тəьҫирҙəр ҡалдырҙы (С.Агиш);
б) тиң тултырыусыларҙы: Уны белмəгəн кеше юҡ, həм ул үҙе лə
ауылдың ҡартын-йəшен, хатта бала-сағаhын да исемлəп белə (К.Мəргəн).
Рəшиҙəнең маңлайынан, хатта бармаҡтары остарынан hалҡын тир бəреп
сыҡты («Ватандаш» журналы). Аҡса табыу өсөн бөтə нəмəне, хатта ерhыуҙарыңды, Ватаныңды hатып ебəрергə мөмкин («Ағиҙел» журналы);
в) тиң хəлдəрҙе: Юҡ, ул туйға барып етə алмам, Өндə түгел, хатта
төшөмдə (Р. Ғарипов). Өҫтəлдəге телефондар бер-бер артлы, хатта бер
юлы шылтырай (Б.Рафиков). Итальяндарҙың күбеhе Дантеның батырлығын
шапыртып, хатта бер аҙ ҡыҙығып hөйлəй (И.Абдуллин). Ул бөтə торошо
менəн ғəжəп бөхтə, матур, мыҡты, хатта танымаҫлыҡ тип əйтерлек яңы
күренде Алешаға (З.Биишева).
Хатта теркəүесе теҙмə һəм эйəртеүле ҡушма һөйлəмдəрҙе теркəй.
Хатта теркəүесе менəн теркəлгəн теҙмə ҡушма һөйлəмдəрҙең өлөштəре
араһында түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəре урынлаша:
1) икенсе һөйлəмдə беренсе һөйлəмдең йөкмəткеһе дөйөмлəштерелə:
Заhиҙə үтə албырғап ҡалғайны, хатта ул ҡайнаған сəйе менəн консерваhы
хаҡында ла онотто (Н.Мусин). Ҡала мэры бөгөн кис Байрамовтың
фатирына үҙе шылтыратты, хатта хужа аптырап телhеҙ ҡала яҙҙы
(«Ағиҙел» журналы). Суминов, кейек аңдыған сос hунарсы кеүек, аланйолан ҡаранырға кереште, хатта Федотов мылтығын həрмəп ҡуйҙы
(Ə.Хəкимов);
2) теҙмə ҡушма һөйлəмдең икенсе өлөшө беренсе һөйлəмдəге эшхəрəкəттең, хəл-тороштоң самаһын һəм дəрəжəһен асыҡлай: Көн йылынды,
хатта эҫе булып китте («Ағиҙел» журналы). Ике саҡрым барғас, үлəндəрҙе
ялпаштырып ятҡан урынында ҡан ныҡ ҡына аҡҡан, хатта тупраҡ
еүешлəнгəн (Н.Мусин).
Эйəртеү теркəүестəре
Эйəртеү теркəүестəре — эйəртеүле һүҙбəйлəнеш барлыҡҡа килтереүсе
грамматик сара. Əгəр теҙеү теркəүестəре һөйлəмдə теҙмə бəйлəнеште
барлыҡҡа килтерһəлəр, эйəртеү теркəүестəре эйəртеүле бəйлəнеш яһайҙар,
улар башлыса эйəртеүле ҡушма һөйлəмдəрҙə эйəрсəн һөйлəмде баш
һөйлəмгə теркəп йөрөй.
Эйəртеү теркəүестəре сəбəп, шарт, оҡшатыу, һөҙөмтə, кирелек
мөнəсəбəттəрен белдерə.
Семантик йəһəттəн эйəртеү теркəүестəре бер нисə төркөмгə бүленə:
1. Сəбəп теркəүесе: сөнки.
2. Шарт теркəүестəре: əгəр, əгəр ҙə, əгəр ҙə мəгəр.
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3. Һөҙөмтə теркəүестəре: ки, хатта, шуға, шуға ла, шуға күрə,
шуға күрə лə, шунлыҡтан, шуның өсөн, шул арҡала, шул сəбəпле,
шулай булғас, шуның арҡаһында, шуның һөҙөмтəһендə, тимəк.
4. Аныҡлау теркəүесе: йəғни.
5. Оҡшатыу-сағыштырыу теркəүестəре: гүйə, гүйəки.
Сəбəп теркəүесе
Сөнки теркəүесе морфологик яҡтан ябай теркəүес, ул һөйлəмдə тиң
хəбəрҙəрҙе теркəп килə, мəҫəлəн: Йəштəр Рəшиҙə əбейҙе күрмəйҙəр, сөнки
теге яҡҡа ҡарап ултырғандар (К. Мəргəн).
Сөнки теркəүесе шулай уҡ эйəртеүле ҡушма һөйлəмдə баш һөйлəм
менəн эйəрсəн һөйлəм араһындағы сəбəп мөнəсəбəтен белдерə. Миҫалдар:
Ярата ине уны атаhы, сөнки ҡыҙыҡай, əсəhенəн бигерəк, атаhына
оҡшағайны, халыҡ əйткəнсə, hуйып ҡаплаған кеүек («Ағиҙел» журналы).
Боҙҙан hыуыҡ, көмөштəн саф был шишмəгə... hуҡмаҡ hуҙылған. «Ҡыҙҙар
hуҡмағы» тип йөрөткəндəр уны, сөнки ҡыҙҙар ошо hуҡмаҡтан бер өҙлөкhөҙ
шишмəгə йөрөп торған (З.Биишева). Ғəлиə, əлбиттə, минең үҙенə тишə
яҙғансы ҡарағанды белмəй, сөнки алда барған əсəhенəн күҙен алмай килə
(Т.Ғарипова). Атаhы Шиhап үлгəндəн аҙаҡ Атаhулла ҡарт менəн ике
аралағы hалҡынлыҡ hуңғы йылда бөткəйне тиерлек ине, сөнки Байморат
бергə эшлəү дəүерендə Атаhулла ҡарттың йөрəк төбөндə ҡаҫта hаҡламай
торған эскерhеҙ кеше булыуына тамам ышанғайны (Н.Мусин).
Стилистик маҡсаттарҙа эйəрсəн һөйлəм үҙ аллы һөйлəм булып та
килергə мөмкин, шулай булыуға ҡарамаҫтан сөнки теркəүесе менəн
теркəлгəн ҡатмарлы синтаксик конструкциялар араһында сəбəп мөнəсəбəте
һаҡлана: Ул башлаған эшен бер ни тиклем алып ҡуйырға булды. Сөнки уға
бирелгəн өс көн үтеп бара ине инде (М.Кəрим). Быға ҡыҙығыусылар күп
булhа ла, теше үтерлек кеше табылманы. Сөнки алпауыт бик ҡыйбат hорай
ине («Ағиҙел» журналы). Шул үҙе. Сөнки ҡаптың йəлпəйгəн ерендə
Байназаровтарҙың ырыу тамғаhы – «ҡуян эҙе» ярылып ята ине (М.Кəрим).
Һөйлəшhəлəр əгəр туған телдə,
Телгə алыр улар мине лə.
Сөнки мин килəсəк менəн бергə
Һаҡлап саптым, телем, hине лə (Р.Ғарипов).
Шарт теркəүесе
Əгəр теркəүесе — морфологик составы яғынан ябай теркəүес. Ул
фразаның башында килеп, шарт һөйкəлеше аңлатҡан мəғəнəне көсəйтə.
Миҫалдар: Əгəр Рəшиҙə əбейҙең килгəнен күрһəлəр, ҡыҙҙар шунда уҡ
мендəрме, балаҫмы сығарып биргəн булырҙар ине (К.Мəргəн). Əгəр ҙə
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теркəүесе составындағы ҙə көсəйтеү киҫəксəһе теркəүескə төшкəн
баҫымдың көсəйеүенə булышлыҡ итə: Əгəр ҙə республикалар суверенлыҡ
алмаһа, уларҙың мөмкинлектəре, билдəле булыуынса, ныҡ тараясаҡ
("Шоңҡар"). Əгəр ҙə Мəҙинə лə ташлап китhə, ул нисек йəшəр был донъяла?
(«Ағиҙел» журналы).
Əгəр ҙə мəгəр теркəүесе мəғəнə яғынан əгəр теркəүесенəн бер ни
тиклем айырылып тора. Ул шулай уҡ шарт мөнəсəбəтен белдерə, лəкин был
осраҡта шарт мөнəсəбəте киҫкен рəүештə ҡуйыла. Морфологик составы
буйынса ҡушма теркəүестəр төркөмөнə ҡарай: Əгəр ҙə мəгəр Хисбулла
суфый ҡабат килеп сыҡһа, штобы бер һүҙ əйтəһе булма, ишетһен ҡолағың
(З.Биишева). Əгəр ҙə мəгəр тракторҙы төҙəтергə тура килhə, хəбəр итермен
(Н.Ҡəрип).
Һөҙөмтə теркəүестəре
Һөҙөмтə теркəүестəре: хатта, шуға, шуға ла, шуға күрə, шуның өсөн,
шунлыҡтан, шуның һөҙөмтəһендə, шул арҡала, шулай булғас.
Һөҙөмтə теркəүестəре һөйлəм киҫəктəрен, шулай уҡ һөйлəмдəрҙе
теркəү өсөн ҡулланыла, көсəйтеү, һөҙөмтə мөнəсəбəттəрен белдерə.
Хатта теркəүесе актив ҡулланылған теркəүестəрҙең береһе һанала. Ул
һөйлəмдең тиң киҫəктəрен теркəй: 1) тиң эйəлəрҙе: Бай ҙа, батша ла, хатта
пəйғəмбəр ҙə уны тотоп ҡала алманы (З.Биишева); 2) тиң хəбəрҙəрҙе:
Рəхмəт йөҙөнəн был төбəккə изгелек эшлəргə ынтылған, хатта бер ҡаяны
ауҙарып, күл яhатҡан (Р.Низамов); 3) тиң тултырыусыларҙы: Рəшиҙəнең
маңлайынан, хатта бармаҡтары остарынан hалҡын тир бəреп сыҡты
(«Ватандаш» журналы); 4) тиң аныҡлаусыларҙы: Сəйерерəк, хатта бер аҙ
hармағыраҡ иҫəплəнгəн был ике ҡатындың башына ниндəй генə уй килмəҫ,
тиhең (М.Кəрим); 5) тиң хəлдəрҙе: Ысынлап та, иҙəндə лə, хатта уға койка
хеҙмəтен үтəүсе диван арҡаhында ла китап өйөмдəре ятыр булды
(Б.Рафиков) Урамында түгел, хатта ишек алдында ла үлəн үҫмəй бит унда
(Р.Солтангəрəев).
Хатта теркəүесе шулай уҡ ҡушма һөйлəм составындағы эйəрсəн
һөйлəмде баш һөйлəмгə теркəүсе грамматик сара вазифаһын үтəп йөрөй:
Каширинсылар Көньяҡ Урал башҡорт ауылдарында күп золом яhаны,
хатта улар арбаларының күсəрен умарта ватып алған бал менəн майлай
торған булғандар (З.Вəлиди). Перовский үтə тишерҙəй итеп ҡараны, хатта
ҡарт hалдат Ырыҫҡолдоң да был ауыр ҡараштан тəне зымбырлап ҡуйҙы, ул
итек үксəлəрен шыҡылдатып ҡағып, кəүҙəhен турайтты («Ағиҙел»
журналы).
Эйəртеүле ҡушма һөйлəмдəрҙə хатта теркəүесе менəн теркəлгəн
эйəрсəн һөйлəм баш һөйлəмдə əйтелгəндең һөҙөмтəһен белдерə: Улар
(сəскəлəр) шул хəтле тере, хатта уларҙың хуш еҫтəре танауға бəрелеп
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торған hымаҡ (З.Биишева). Уның көлөүе шундай матур, хатта шишмəнең
шылтырауына оҡшаған («Ағиҙел» журналы). Һыу өйəңке тирəhен шул
тиклем йыуҙы, хатта теге бер аҙ ергə hеңеп ҡалғандай булды
(Р.Солтангəрəев). Йəй буйына яуған ямғырҙан ер шул тиклем дымға
туйынғайны, hыуҙар ташып, йылғалар ярҙарынан сығып, ваҡ-төйəк
күперҙəрҙе алып китте, хатта быларҙың бəлəкəй генə шишмəhе лə шул
тиклем шашты, үтеп йөрөү өсөн тимер-бетондан бəлəкəй генə күпер hымаҡ
нəмə əтмəлəргə тура килде (Р.Солтангəрəев). Буран шул хəтлем ныҡ булған,
хатта ауыл ситендəге бəлəкəй өйҙəрҙе бөтөнлəй күмеп киткəн («Ағиҙел»
журналы).
Шуға, шуға ла, шуға күрə, шуның өсөн, шунлыҡтан, шул сəбəпле
теркəүестəре башлыса ҡушма һөйлəм составындағы ябай һөйлəмдəрҙе бербереһе менəн теркəй, һөҙөмтə мөнəсəбəттəрен белдерə. Миҫалдар: Муса
Ейəнем ул саҡта бик мауығып инглиз теле өйрəнə башлағайны, шуға күрə
көсөктө инглизса «Грей» (Һороҡай) тип атаны (М.Кəрим). Моратша бай
аҡылға бер төрлө ҡылый күҙле малайына ике йыл буйы ҡыҙ таба алмай
икəн, үҙ тирə-яғындағыларҙың берəүhе лə бирмəй икəн, шуға күрə ул хəҙер
алыҫ ауылдарға йөрөргə уйлай икəн, тигəн хəбəрҙе иҫенə төшөрҙө
(Һ.Дəүлəтшина). Мышы эҙе түгелме икəн, тигəн уй тəүҙəрəк hунарсыны бер
аҙ тынысландыра төшкəндəй итте, шуға ла үҙенең был юрауын дөрөҫлəргə
телəп, эҙҙе яҙҙыртмаҫҡа тырышты (Р.Низамов). Байтаҡ ерҙе лə ҡулдан
ысҡындырырға тура килəсəк, шуның өсөн уны хəҙергə бөтөнлəй түлəмəҫкə
кəрəк (Һ. Дəүлəтшина). Бына шул-шул, шуның өсөн дə hин, мин юҡ саҡта,
hис берəүhе менəн дə ҡаты ҡағылма (Һ.Дəүлəтшина). Лирик герой-егет
үҙенең hөйгəнен иң-иң саф hөйөү менəн ярата, шунлыҡтан унан айырылып
тороуҙы бик ауыр кисерə (Т.Килмөхəмəтов).
Шуның hөҙөмтəhендə, шул арҡала, шулай булғас, шуның
арҡаhында теркəүестəренең ҡулланылыуына миҫалдар: Ике ырыу
Ирəндек йəйлəүе өсөн ярыша, шулай булғас ике ырыу батыры, ике ырыу
сəсəндəре генə ҡатнашалар (М.Буранғолов.) Үтə лə ғорур ине, шул арҡала
беҙҙең яҡынайышыу байтаҡ ваҡыттан hуң ғына башланды («Шоңҡар»
журналы). Һыуытҡыстың эсенə тыштағы йылылыҡ күсмəhен өсөн, уның
стеналарын ике ҡат яhайҙар, шул арҡала hалҡын сыҡмай, йылы үтмəй
(«Шоңҡар» журналы).
Ки теркəүесе иҫкергəн һүҙҙəр рəтенə инə. Һөҙөмтə мөнəсəбəтен
белдереүсе был теркəүес хəҙерге башҡорт əҙəби телендə һирəк ҡулланыла.
Ул ҡушма һөйлəмдə һөҙөмтə эйəрсəн һөйлəмде баш һөйлəмгə теркəй:
[Сабир мулла]: Мəғлүм булhын ки, беҙ фəҡирегеҙ бик ауыр хəлдəргə
ҡалдыҡ (Б.Ишемғол). Башҡортостан ауыл хужалығы шул ҡəҙəр ауырлыҡҡа
төштө ки, əле булһа үҙенең элекке хəленə килə алмай. ("Совет Башҡортостанының ун йылы", 1929).
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Оҡшатыу теркəүестəре
Оҡшатыу теркəүестəре: гүйə, гүйəки. Был теркəүестəр бер нəмəне йəки
эш-хəлде икенсеһенə сағыштырғанда, оҡшатҡанда ҡулланылып, кеүек,
шикелле, əйтерһең дə тигəн мəғəнə бирə. Миҫалдар: Һүҙең үтмəҫ урындарҙа
əмер итмəк – гүйəки бағананы таҡа ҡаҡмаҡ (М.Ғафури).
Бик алыҫтан улар күренделəр,
Гүйə күкрəк киргəн батырҙар (Д.Юлтый).
Гүйə əле миңə ун hигеҙ йəш —
Һыу кисмəгəн, утта көймəгəн (М.Кəрим).
Ышанысым ап-аҡ, яҡты – ниндəй бəхет,
Гүйə йəйҙең юлдарыма йəшел бəрхəт (Р.Шаммас).
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БƏЙЛƏҮЕСТƏР
Бəйлəүестəр тип һөйлəм эсендə үҙ аллы һүҙҙəр араһындағы синтаксик
мөнəсəбəттəрҙе белдереүсе ярҙамлыҡ һүҙҙəргə əйтəлəр. Бəйлəүестəр
һөйлəмдə айырым һүҙҙəрҙе бер-береһенə бəйлəп килəлəр: урман аша барыу,
ағымға ҡаршы йөҙөү, төнгə хəтле эшлəү, кисəнəн һуң осратыу, таш һымаҡҡаты, ут кеүек ҡыҙыу һ.б.
Бынан тыш башҡорт телендə бəйлəүестəр ҡушма һөйлəм эсендə
эйəрсəн һөйлəм менəн баш һөйлəмдең синтаксик мөнəсəбəтен дə барлыҡҡа
килтерəлəр: улар эйəрсəн һөйлəм составында килеп, уны баш һөйлəмгə
бəйлəй. Мəҫəлəн: Беҙ майҙанға барып етеү менəн, йəбешкəк ҡар яуа
башланы (А.Таһиров). Үҙҙəренең функциялары менəн бəйлəүестəр килеш
ялғауҙарына яҡын торалар. Килтерелгəн һөйлəмдə бəйлəүес белдергəн
мөнəсəбəт төшөнсəһен килеш ялғауы менəн генə лə бирергə мөмкин: Беҙ
майҙанға барып етеүгə, йəбешкəк ҡар яуа башланы.
Бəйлəүестəр үҙгəрмəүсəн һүҙ төркөмдəренə инə, уларҙың грамматик
күрһəткестəре юҡ. Шуға ҡарамаҫтан, ҡайһы бер бəйлəүестəрҙең килеш,
күплек, эйəлек, хəбəрлек, сағыштырыу дəрəжəһе ялғауҙарын ҡабул итеүҙəре
мөмкин: һинең кеүектəргə, уның кеүегерəк һ.б. Миҫал: Тик ундағы халыҡ
ҡына нефтселəргə бер ете ят яҡтан килгəн əҙəми заттарға ҡараған кеүегерəк
ҡарай (Р.Солтангəрəев). Ул миллиондар һымаҡ, ябай бер революция
һалдаты... Э бит уның кеүектəр менəн ил тулы (И.Насыри). Урыҫтарҙың
кешегə шундай итəғəтлелəре бар, Ғəзимə кеүектəрең ары торһон
(Һ.Дəүлəтшина).
Килеп сығышы буйынса бəйлəүестəр үҙ аллы һүҙҙəрҙəн барлыҡҡа
килгəн тип ҡарала. Ошо йəһəттəн уларҙы бер нисə төркөмгə бүлеп
йөрөтəлəр.
1. Төп бəйлəүестəр. Был төркөмгə ҡараған бəйлəүестəр лексик
мəғəнəлəрен бөтөнлəй юғалтҡан формалар, күп осраҡта уларҙың ниндəй һүҙ
төркөмөнəн айырылып сығыуын да билдəдəүе мөмкин түгел. Улар хəҙерге
əҙəби телдə тик бəйлəүес функцияһында ғына ҡулланылалар. Башҡорт телендə төп бəйлəүестəргə түбəндəгелəр ҡарай: менəн, өсөн, кеүек, һымаҡ,
шикелле, айҡанлы, ҡəҙəр, ҡəҙəре, табан, һайын, тиклем, саҡлы, хəтлем,
күрə, бирле, торо, ише һ.б.
2. Башҡа һүҙ төркөмдəренəн (исем, сифат, рəүеш, ҡылым) күскəн
бəйлəүестəр. Улар үҙҙəре айырылып сыҡҡан төп һүҙҙəргə омоним булып
торалар.
Был төркөмгə ингəн бəйлəүестəрҙең байтаҡ өлөшөн исемдəрҙəн күскəн
бəйлəүестəр тəшкил итə: тыш, буйы, самаһы, тирəһе (төп килештəге
исемдəрҙəн); башҡа, көйгə, көйөнə, хаҡына, ыңғайына, оҙайға, оҙайына
(төбəү килештəрҙəге исемдəрҙəн); арҡаһында, тураһында, хаҡында, хəлдə,
46

турала, хаҡта, рəүештə, алда, мəлдə (урын-ваҡыт килештəге исемдəрҙəн);
тарафтан, тарафынан, сəбəптəн (сығанаҡ килештəге исемдəрҙəн) һ.б.
Рəүеш бəйлəүестəргə түбəндəгелəр ҡарай: һуң, элек, элгəре, əүəл,
ҡаршы, кире, ары, артыҡ, арҡыры, арҡылы, бире, борон, аҙаҡ, яҡын, былай,
алда һ.б.
Сифат бəйлəүестəр: бүтəн, ала, оҙон, тартым, төҫлө һ.б.
Башҡорт телендə ҡулланылған бəйлəүестəр араһында ҡылымдан
күскəн бəйлəүестəр ҙə байтаҡ. Улар түбəндəгелəр: күрə, ҡарап, ҡарамаҫтан,
ҡарағанда, ҡарай, ҡарата, ҡарамайынса, була, булып, буйлап, башлап,
килеш, тип, ҡала, килгəндə, алып, аша, ашыу һ.б.
Бəйлəүестəр үҙ аллы лексик мəғəнəгə эйə түгел, шуға күрə улар
айырым торғанда конкрет мəғəнə белдермəй. Үҙ аллы һүҙ хоҡуғына эйə
булмағанға күрə, бəйлəүестəр айырым һөйлəм киҫəге лə була алмай, ə
һүҙҙəр араһындағы мөнəсəбəттəрҙе генə белдерəлəр. Хəҙерге башҡорт
телендəге бəйлəүестəр һөйлəм киҫəктəре араһында урын-ара, ваҡыт, сəбəп,
маҡсат, объект, оҡшатыу-сағыштырыу, бергəлек һ.б. мөнəсəбəттəрҙе
белдерə. Ошоға ярашлы бəйлəүестəрҙе шартлы рəүештə түбəндəге төрҙəргə
айырып йөрөтəлəр:
Пространство, йəғни урын-ара бəйлəүестəре: аша, буйлап, буйынса,
арҡылы һ.б.
Ваҡыт бəйлəүестəре: бирле, тиклем, саҡлы, һуң, элек, элгəре, башлап
һ.б.
Маҡсат бəйлəүестəре: өсөн, тип, була һ.б.
Бергəлек бəйлəүесе: менəн.
Сəбəп бəйлəүестəре: күрə, арҡаһында, айҡанлы, сəбəпле, һөҙөмтəһендə
һ.б.
Оҡшатыу-сағыштырыу бəйлəүестəре: кеүек, төҫлө, шикелле, һымаҡ,
ише, ҡəҙəре, ҡəҙəр һ.б.
Йүнəлеш бəйлəүестəре: табан, таба, ҡарата, ҡарап һ.б.
Көсəйтеү бəйлəүесе: һайын һ.б.
Бəйлəүестəрҙең күпселеге бер нисə мəғəнə белдереп, үҙ-ара синонимик
мөнəсəбəттə тора, мəҫəлəн: тиклем — хəтлем — саҡлы — ҡəҙəр; килеш —
көйө — көйөнə — көйөнсə; тураһында — хаҡында — турала — хаҡта; алда
— əүəл — элек; башҡа — бүтəн — тыш; аша — арҡыры — үтə; һуң — аҙаҡ;
өсөн — күрə — була — сəбəпле; алып — башлап; борон — элгəре һ.б.
Бəйлəүестəр үҙ-ара антонимик мөнəсəбəттəрҙə лə торорға мөмкин, мəҫəлəн:
һуң — элек, бире — ары, тəүҙə — аҙаҡ һ.б.
Бəйлəүестəр үҙ алдарына ҡулланылмайҙар, ə һүҙҙəр араһындағы
синтаксик мөнəсəбəттəрҙе белдереү сараһы булып торалар. Улар, ғəҙəттə,
һөйлəмдə исемдəр һəм исемлəшкəн һүҙҙəрҙəн һуң килеп, үҙҙəре эйəреп
килгəн һүҙҙəрҙе башҡа һүҙ төркөмдəренə (ҡылымға, исемгə һəм исем
урынында килгəн башҡа һүҙҙəргə) бəйлəй.
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Хəҙерге башҡорт телендə бəйлəүестəр түбəндəге өс төркөмсəгə бүлеп
йөрөтөлə:
1) төп һəм эйəлек килеш менəн ҡулланыла торған бəйлəүестəр;
2) төбəү килеш менəн ҡулланыла торған бəйлəүестəр;
3) сығанаҡ килеш менəн ҡулланыла торған бəйлəүестəр.
Төп килештəге исемдəр һəм эйəлек килештəге
алмаштар менəн ҡулланылыусы бəйлəүестəр
Был бəйлəүестəргə түбəндəгелəр инə: менəн, өсөн, кеуек, һымаҡ,
шикелле, төҫлө, һайын, аша, утə, арҡылы, тураһында, хаҡында, турала,
хаҡта, буйы, буйынса, буйына, арҡаһында, арҡала, айҡанлы, тарафынан,
сəбəпле, урынына, тиклем, саҡлы, ҡəҙəр һ.б,
Менəн бəйлəүесе хəҙерге башҡорт телендə актив ҡулланыла һəм күп
төрлө мəғəнə төҫмөрлөктəре бирə:
1. Бергəлек: Ҡымыҙ эсеп, телдəренə килгəнде əүəлəп, hаҡсы менəн бер
тын hөйлəшеп ултырҙы ла Ҡыуандыҡ ауылға ҡарай китте (Ғ.Хəкимов).
Яманаев менəн hөйлəшеү уның күңелен бер аҙ тынысландырҙы
(Д.Бүлəков). Тарғын ҡырҡ кеше менəн генə ҡыуып киткəн тегелəрҙе
(«Башҡорт халыҡ ижады»). Беҙ Новиков менəн икəү инек (Д.Юлтый).
Григорий Иванович менəн булған был əңгəмə төн уртаhы ауғансы ултырып
ҡына түгел, шəмде hүндереп, йоҡларға яңынан теҙелешеп ятҡас та, бик
оҙаҡҡа hуҙылды (Һ.Дəүлəтшина).
2. Эш башҡарыу ҡоралы, сараһы мəғəнəһендə: Атты сыбыртҡы менəн
ҡыумайҙар, hоло менəн ҡыуалар (Əйтем). Төкəтмəле өйҙөң ҡабырғаhына
буй эшлəнгəн соланға килеп ингəс, Хажғəле ҡарт ҡараңғыла таяғы менəн
уңлы-hуллы hуғып шаҡылдатты (Ж.Кейекбаев). Штык менəн немецтарҙы
сəнсеп ҡыра башланыҡ («Башҡорт халыҡ ижады»). Гөлйөҙөм атаhының
ырҙын төбөнə hепереп йыйып ҡуйған тауыҡ емлеген, тəүҙə көрəк менəн,
ҡалғанын усы менəн hыпырып йыйып, торпошаға урап арбаға hалды ла үҙе
лə hикереп менеп ултырҙы (Һ.Дəүлəтшина).
3. Барған юл, үтəсəк ара: Ике көн диңгеҙ менəн барырға (А.Таhиров).
Ҡыҙҙар урманға китеп күп тə үтмəне, Сөнəғəт, кəртə артына сығып, яр
буйлап киткəн юл менəн hыу үренə табан атланы (Ж.Кейекбаев). Днестр
буйы менəн ҡояш байығансы барҙыҡ (А.Таhиров).
4. Файҙаланылған материалды белдерə: Юлдың уң яғында бер ауыл
күренде. Бында өйҙəр таштан матур итеп hалынғандар, түбəлəрен арыш
hаламдары менəн тигеҙ, бөхтə итеп япҡандар (Д.Юлтый). Лавка бикле,
тимер селтəр менəн ҡапланған тəҙрə быялаларын саң баҫҡан
(Һ.Дəүлəтшина). Өр-яңы булмаhа ла, ҡыйығы тимер менəн ябылған, алты
мөйөшлө бөтөн генə өйө бар, уны hуғыш башланырҙан бер йыл элек кенə
hалып ингəйнелəр (Н.Мусин). Уның hул яғында лапаҫ; уның алдында,
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бүкəндəре мүклəнə башлаған тəгəрмəсле арба өҫтөндə муйыл ағастары
менəн ҡоршалған ҙур мискə (Ғ.Хəйри).
5. Ваҡыт мəғəнəһе: Бер көндө таң менəн үк торҙом да, оло юл менəн
сыҡтым да киттем (С.Агиш). Кис менəн иртə йоҡоға ята торған крəҫтиəн
халҡы иртə менəн дə иртə тора (Һ.Дəүлəтшин).Таң hарыhы менəн уянып
китте Ризуан (Н.Мусин). Иртə менəн йəнле əҙəм ҡалмаған кеүек тыныс
ятҡан ауыл кис менəн гөжлəп китте (Һ.Дəүлəтшина).
Исем ҡылымдан һуң килгəндə, менəн бəйлəүесе ваҡыт эйəрсəн
һөйлəмде баш һөйлəмгə теркəй, йəғни теркəүес вазифаһында ҡулланыла:
Ҡыш яҡынлашыу менəн, күмəк һунарға ҡыҙыу əҙерлек башлана, айырыуса
йəштəр елкенə (Д.Бүлəков). Шул хəбəрҙе ишетеү менəн күҙҙəремдəн йоҡо
осто (Ғ.Ибраhимов).
6. Юл йөрөү сараһы: Поезд менəн оҙаҡ барырға тура килмəне
(А.Таһиров).
7. Эштең, хəрəкəттең башҡарылыу рəүеше: Йəнеш ғорур төҫ менəн
дуҫының артынан эйəрҙе (3. Биишева). Айбулат тəмəке төпсөгөн ырғытты
ла, уның янып бөткəнен диҡҡəт менəн ҡараған hымаҡ, утҡа теклəп уйға
ҡалды (Һ.Дəүлəтшина). Мəктəптең түрендə Мирза хəҙрəт йəнəшəhендə
ултырыусы Ғариф тыңлатыу нəүбəтенең үҙ улдарына етеүен ашҡыныу
менəн көттө (Ғ.Хəйри). Сыуаҡай əбей Емеште hаман шулай ҡурҡытып,
илатып, бер эшлекле төҫ менəн ҡот ҡойоуын дауам итте (Һ.Дəүлəтшина).
8. Эштең эшлəнеү сəбəбе: Уның hүҙенə ҡарағанда, бөтəhе лə əҙер
булған, тик бына заказчиктың ғəйебе менəн генə эш эшлəнмəй ҡалған (Р.
Солтангəрəев). Халыҡ уның Ҡарамыш тигəн исемен юҡҡа ғына Ҡормош
тип алмаштырмағандыр бит?! Үҙең белəhең, ҡомhоҙ-ҡомағайлыҡ,
hаранлыҡ менəн ҡормошҡа əйлəнгəн бит ул (З.Биишева).
9. Эш башҡарыу маҡсаты: Сəрбиямалдың hаранлығын белгəнлектəн,
уға йомош менəн килгəн кеше юҡ (З.Биишева). Сафуан hуғышырға
телəмəне. Ярашыу ниəте менəн: – Уйындан уймаҡ сыға тигəндəй, эште
олоға ебəрмəйек. Йə, етəр инде, – тине (Я.Хамматов). Ул (Карам) ҡыҙҙың
күңелен йомшартыу телəге менəн Зильда эргəhенə килде (Н.Мусин).
Ҡунаҡтар таралғас, Мəғфүрə, Айбулатты күрештереү ниəте менəн,
Шəhиҙə əбейҙе ҡунырға алып ҡалды (Һ.Дəүлəтшина).
10. Сағыштырыу: – Шағир күңеле барометр менəн бер инде ул! – тип
дауам итте Кирəев (Б.Рафиҡов). Поездың тиҙлеге ташбаҡа менəн бер ине
(«Ағиҙел» журналы). Шағир халҡы ярыҡ барабан менəн бер (Т.Сəғитов).
Бындай hорауҙар бөгөн Рəшиттең күңел яраларына тоҙ hибеү менəн бер
буласаҡ (Б.Рафиҡов).
11. Эш-хəлгə нигеҙ булған нəмə белдерелə: Рабфакта ике йыл уҡығас,
Хəҙисə Барласовнаның кəңəше, юллауы менəн ул институтҡа күсте
(Ə.Хəкимов). – Һин ир аҡылың менəн фəhем итеп ҡара (Ж.Кейекбаев).
Лəкин əсəhенең кəңəше менəн Сəми ҡалаға китергə өлгөрмəй ҡалды
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(Р.Байымов). Николай батша əмере менəн Тыуған илде ташланым
(«Башҡорт халыҡ ижады»). «Лəкин был еңеүҙе нисек булhа ла тиҙлəтергə
кəрəк, сөнки Россия эсендə синфи көрəш көсəйə, большевиктарҙың
ҡотҡоhо менəн халыҡтың батшаға ҡаршы күтəрелеп, власты үҙ ҡулына
алыуы ихтимал», – тигəн hүҙҙəрҙе уҡығас, Федорҙың күҙҙəрендə осҡондар
hикергелəне (Н.Мусин).
12. Тормош-көнкүреш сараһы: Бер Йөҙшишмə ауылы, йəғни
Нуриханов исемендəге колхоз, həм тағы ла hанаhаң hыңар ҡул бармаҡтары
ла етерлек кенə хужалыҡтар игенселек менəн донъя күрə (Д.Бүлəков).
Бəлəкəйҙəн тимер эшен яратҡан, ҡорал эшлəү менəн мауыҡҡан
(Б.Рафиҡов). Элек-электəн Йөҙшишмə райондың ғорурлығы була килде.
Сөнки район, башлыса,ҡортсолоҡ həм малсылыҡ менəн шөғөллəнə
(Д.Бүлəков).
13. Күлəмде, ҙурлыҡты, кешенең йəшен белдергəндə ҡулланыла: Сама
менəн олоhона ҡырҡ йəштəрҙе бирергə мөмкин булhа, йəшерəгенə утыҙҙан
артыҡ булмаҫҡа тейеш ине (С.Агиш). Лəкин төбəлгəн ер алыҫ ине əле, сама
менəн тағы бер нисə аҙналыҡ юл ҡалған булырға тейеш (К.Мəргəн).
Дилауиров, арҡырыhы-буйы менəн метрға метр кəүҙəhен ауыр күтəреп,
креслоhынан төштө (Д.Бүлəков). Тегеһе шунда уҡ сажин буйы менəн
түрəһенең алдында ҡайҡайып баҫты ла эт тоғролоғо һирпеп торған күҙҙəре
менəн Вəлидовтың шаҙра йөҙөнə текəлде (Ф.Иҫəнғолов). Егерме беренсе
йəше менəн барған Алдарбай ҡустыһы иһə унан аша ҡарап тора, күҙҙəрендə
осҡондар уйнай, һыҙма мыйығы ирҙəрсə матур сырайына олпатлыҡ өҫтəй
(Н.Мусин).
14. Тулылыҡ мəғəнəһе: Яландай ҙур цех халыҡ менəн тулы, кешелəр
уртаға баҡҡан (Р.Солтангəрəев). Иртə менəн мəктəп үҙенең уҡыусылары,
уҡытыусыларҙың нəҫел-ырыуҙары менəн тулы булды (Ғ.Хəйри). Ҡазан
ҡалаhында йөрөгəндə хисапhыҙ күп тауар менəн тулы кибеттəрҙе күреп,
иҫе киткəн Шаҡман, бары тик иленə ҡайтҡас ҡына, Мөхəммəт Əмин
хандың ҡоро hөйлəшеүенə мəғəнə həм баhа бирə алды (К.Мəргəн). Шулай
итеп, улар hуғышҡанда, ҡояш яҡтыhында еҙлəнеп күренеүсе hаламдар
менəн тулы саналар бер яҡ ситтə ял иттелəр (Ғ. Хəйри). – Һу-уу, hеҙҙə өй
тулаhы ҡунаҡ икəн дə, – тине почтальон ҡыҙ, газета, журналдар, хаттар
менəн тулы сумкаhын ҡутара башланы (Н.Мусин). Һандуғастар тауышы
инде ишетелмəhə лə, ағас аралары мең төрлө моң, аhəң, ауаз менəн тулған
(Д.Бүлəков).
15. Йыйыу мəғəнəһе: Өсөнсө көндө инде Николай Кузьмич үҙенең бөтə
нəмəлəре менəн буш бүлмəгə күсте (Ғ.Хəйри). Гəрəй Шəйбəкович, hеҙҙең
менəн осрашыуға бик шатмын. Был тосты барығыҙ менəн танышыу
хөрмəтенə күтəрəм (Я.Хамматов). [Ваhап:] Һеҙ нəҫел-нəсəбегеҙ менəн
төпhөҙ бур булдығыҙ (Ж.Кейекбаев). Нəҫел-нəсəбе менəн шулай улар.
Аллаяр ҡайным үҙе лə бик майлы күҙ əҙəм... (Ф.Иҫəнғолов).
50

16. Эш йəки хəлдең берəй ваҡиғаға бəйле булыуы: Беренсе сентябрь
менəн ҡотлайым һеҙҙе, дуҫтар! (Р. Ниғмəти).
17. Эштең, хəрəкəттең башҡарылыу рəүешен белдерə: Бөтəhе лə бер
əҙəп менəн килеп күрешə лə донъя хəлдəрен hорашырға тотона
(Р.Солтангəрəев). Бына Суфия ниндəйҙер бер ярhыулыҡ менəн ҡəлəмгə
тотондо (З.Биишева). Ул (Сафа), башҡалар кеүек, ораторлыҡ менəн бик
мауыҡмай, баҫалҡы тауыш менəн генə hөйлəүсəн, лəкин эшлекле кеше
(Б.Бикбай).
Менəн бəйлəүесе теркəүес функцияһын да үтəп йөрөй һəм һөйлəмдең
эйəлəрен бер-береһенə теркəй, мəҫəлəн: Шул төндө офоҡ менəн офоҡ, Ер
менəн күк бергə ҡушылған (Р.Назаров). Ҡылыс та, эйəр менəн йүгəн дə –
Ҡаhым түрəнеке (З.Биишева). Ер менəн күк араhында, хыял донъяhында
ҡанатланып осҡан Биктимер уларҙың сəнскеле hүҙҙəренə ҡолаҡ та hалманы
(Ф.Иҫəнғолов). Матурлыҡ менəн көс ярыша бит бында! Сибəрлек менəн
ғəйрəт алыша (М.Кəрим).
Бынан тыш менəн бəйлəүесе ҡушма һөйлəм составындағы ваҡыт
эйəрсəн һөйлəмде баш һөйлəмгə тоташтырыусы грамматик сара вазифаһын
үтəй. Был функцияла менəн бəйлəүесе ваҡыт, сəбəп һ.б. мəғəнə
төҫмөрлөктəрен белдерə. Мəҫəлəн: Ҡыш яҡынлашыу менəн, күмəк hунарға
ҡыҙыу əҙерлек башлана (Д.Бүлəков). Тəүҙə Гөлшандың тауышы ишетелеү
менəн, Фəйрүзə тиҙ генə ҡалҡынып ултырҙы (Д.Бүлəков). Таштимер,
Мəүсилə урынынан ҡуҙғалыу менəн, уның биҙрəлəрен алып, мул итеп hыу
hоҫоп бирҙе (Д.Бүлəков). Көнҡапҡаны сығыу менəн, ҡапыл күҙ сағылткыс
яҡтылыҡ пəйҙə булды (Д.Бүлəков).
Менəн бəйлəүесенең бер нисə тарихи варианты бар. 1) илə: Ғорур
бөркөт шул саҡ ғəйрəт, асыу илə бəдбəхет йəндең өҫтөнə осоп килə
(фольклор); 2) ҡайһы бер һөйлəштəрҙə, шулай уҡ фольклорҙа был бəйлəүес
ман/мəн формаһында ҡулланылып йөрөй. Мəҫəлəн: Үҙенең тырышлығы
ман уҡытыусы булған. Балта ман утын ҡырҡа (Эй-Миəс, Ҡыҙыл
һөйлəштəренəн). Ерҙе һыу мəн ҡапларға, күкте ут мəн ҡапларға, бар
дейеүгə бойорған ("Урал батыр" эпосынан).
Өсөн бəйлəүесе ябай һөйлəмдəге үҙ аллы һүҙҙəр һəм эйəртеүле ҡушма
һөйлəм составындағы баш һəм эйəрсəн һөйлəмдəр араһындағы бəйлəнеште
күрһəтеп килə. Ул маҡсат, сəбəп мөнəсəбəттəрен, предметлыҡты һ.б.
белдерə.
1. Маҡсат: Быны ул (Рая), бəлки, ҡыҙыҡ өсөн генə əйткəндер...
(Р.Солтангəрəев). Алла үҙенең бəндəһенə, һынар өсөн, хəсрəт ебəрермен
тигəн (Һ.Дəүлəтшина). Мин hинең бəхетең өсөн ошо көнгə ҡалдым...
(Ж.Кейекбаев). Таулыҡай районында Нурихановтан башҡа хеҙмəт
уңыштары өсөн орден алған председатель юҡ ине, шикелле (Д.Бүлəков).
Əгəр өсөн бəйлəүесе һөйлəмдə исем ҡылым, килəсəк заман хəбəр
һөйкəлешенəн һуң ҡулланылһа, был осраҡта ла ул маҡсат мөнəсəбəтен
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белдерə. Мəҫəлəн: Гөлбаныу еңгə, ҡунаҡҡа сəй əҙерлəр өсөн, самауырын
ҡаға башланы (И.Насыри). Кеше донъяны йəмhеҙлəү өсөн түгел, ə
матурлау өсөн тыуа (З. Биишева). Кейəү егет, толпарын кешегə күрhəтмəҫ
өсөн, йəшел сатыр ҡороп, шунда ашарға ҡалдырып китə торған булған икəн
(Əкиəттəн). Өсөн бəйлəүесе өсөнсө зат бойороҡ һөйкəлеше менəн
ҡулланылғанда, башлыса маҡсат эйəрсəн һөйлəмдең хəбəре булып йөрөй,
мəҫəлəн: Нимəлер əйтергə телəне, лəкин тауыш ҙурға китмəhен өсөн,
туҡтаны, сабыр итте (Ғ. Хəйри). Ошолар йəнə ҡабатланмаhын өсөн, иң
йыртҡыс диктаторҙы ла иманға килтерерҙəй ниндəй сюжеттар, ниндəй
буяуҙар табаhы?! (Т.Ғарипова).
2. Сəбəп: Һин дə минең өсөн ыҙа сигəhең (Ж. Кейекбаев). Был юлы
Сəмəр хан Заятүлəккə килтергəн йəнлектəре өсөн уғы менəн ян бүлəк итə
(«Заятүлəк менəн Һыуhылыу» əкиəте). Һуғыштан hуң бер тоҡсай башаҡ
өсөн йыл ярым ултырып сыҡҡанын əле hаман əсенеп hөйлəй (Д.Бүлəков).
Килеп шатландырғаның өсөн рəхмəт hиңə (Ə.Бикчəнтəев). Шəүəли,
ҡатынының hүҙен йыҡмаҫ өсөн генə, телəр-телəмəҫ сығып китте
(Б.Бикбай). Иштуғандың ошо минутта Тимербайҙы ярhытҡан оло бер
телəкте аңларға ла, белергə лə уйламауы өсөн дə, Закирҙың шундай
аҡылhыҙ юлға баҫыуы өсөн дə эсе бошто, күрəhең (З.Биишева).
3. Эштең бер предметҡа төбəлеше, шуға тəғəйенлəнеше белдерелə:
Һинең өсөн генə əҙерлəнгəн шəрбəт был (Ж.Кейекбаев). Бала өсөн бишек
кəрəк, донъя күрер өсөн ишек кəрəк (Р.Назаров). Ə ағастарҙың инде бында
карап өсөн эшлəрҙəйҙəре генə үҫə: шырпылай төҙ ҡарағайҙар, ҡарағастар
(Д.Бүлəков). Ҡəҙерле Урал атабыҙ, Һин шул hыуҙы эсеп ебəр ҙə, үлемдең ни
икəнен дə белмəйенсə, халыҡ бəхете өсөн йəшə! – тип, мөгөҙҙө түшəктə
ятҡан Урал батырға hона («Урал батыр» эпосы).
4. Берəй эштең кем урынына башҡарылғанын күрһəткəндə ҡулланыла.
Миҫалдар: Зəғиф аяғын еңелсə һөйрəтеп, тышаулы ат шикелле һикерəңлəп
атлаған Ғəйзулла ғына Шамил өсөн яуаплылыҡтан ҡурҡманы
(Я.Хамматов). Оксана менəн Фəһимə берҙе лə ашамағайны ла, мин Оксана
өсөн, Марат Фəһимə өсөн икешəрҙе ҡыйпылдырып бирҙек (М.Кəрим).
5. Ваҡыт аралығы белдерелə: Абдулла бер-ике көн өсөн генə кире
Проняның янына ҡайтыуҙың кəрəклеген күрмəне (М.Бураҡаева). Ике көн
өсөн Бөрйəн ырыуы яуҙы туҡтатырға мəжбүр булды ("Аҙан тауышы"
риүəйəтенəн). Ике көн өсөн кəйефең боҙолмаhын (М.Ғафури). Бер көн өсөн
мəшəҡəтлəнеп тормаhағыҙ ҙа булыр ине (Д.Бүлəков).
6. Ниндəйҙер эштең кем, нимə өсөн башҡарылғанын күрһəтə: Һеҙҙең
өсөн мин яуап бирермен (Ғ.Хəйри). Ҡунаҡтар ниндəй ҙə булhа хəбəр алып
ҡайтырға өмөт итəлəр, ə Шаҡман үҙе өсөн отошлораҡ ҡалъя элəктереп
ҡалырға тырышты (К.Мəргəн). Хəҙер сөгөлдөр үҫтереүселəр өсөн Банат
Батырова исемендəге приз булдырылды («Башҡортостан ҡыҙы» журналы).
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Кеүек, һымаҡ, шикелле, хəтле, төҫлө, ише, ҡəҙəр, ҡəҙəре
бəйлəүестəре һөйлəмдə оҡшатыу, сағыштырыу мөнəсəбəттəрен белдереп
килə.
1. Кеүек, һымаҡ, төҫлө, шикелле бəйлəүестəре сифат, саҡлы, хəтле
бəйлəүестəре күлəм яғынан сағыштырыуҙы аңлаталар, мəҫəлəн: Шəрəфи
ағай ул уртаса буйлы, ҡалын кəүҙəле, арыҫлан hымаҡ киң яурынлы,
йөрөгəндə hалмаҡ ҡына баҫып йөрөй торған кеше (И.Насыри). Əбелхарис
хатта үҙе əйткəн: Əбүғалисинала ғилем – даръя, ə миндə ғилем шул
даръяның тамсыhы тиклем генə, тигəн (Ж.Кейекбаев). Уларҙың йырҙары
йылан шикелле hуҙылып ятҡан урам, борғосланып аҡҡан йылға өҫтөндəге
ҡайғылы таҫма кеүек hырлығып торҙо (Ғ.Хəйри). Ҡара хеҙмəткə
өйрəнгəнме ни hуң ул… Май эсендəге бөйөр кеүек кенə бит əле ул...
(Һ.Дəүлəтшина). Оксана буйға Фəһимəнəн дə ҙур, минең саҡлы (М.Кəрим).
2. Шартлы фараз мəғəнəһен белдереп килə: Һəр шартлаған бомба
беҙҙең өҫкə төшөр төҫлө (Д.Юлтый). Һыу өҫтөндə таш нисə ҡат hикереп
китhə, шул саҡлы ҡалас ашаған булырhың (М.Кəрим). Ике айлыҡ курста
элек биш йыл уҡып алған белем тиклем белем алдым (Ғ.Хəйри).
Ҡəҙəр, ҡəҙəре (м), ҡəҙəреhе бəйлəүестəре һөйлəмдə төрлө мəғəнə
төҫмөрлөктəрен белдереп килə.
1. Сағыштырыу төшөнсəһен: — Ҡала, ҡала, бик ҙур тиһең, нисə ауыл
ҡəҙəр булыр, һинеңсə? (Һ.Дəүлəтшина). Беҙ шул эҙҙəн тик барырбыҙ,
таймабыҙ бармаҡ ҡəҙəр! (Ғ.Ғүмəр). Бына шулай итеп, ҡуш йоҙроҡ ҙурлыҡ
ҡына ҡыҙылморон hигеҙенсе тиҫтəне тултырып килгəн аҡ hаҡаллы ҡарттың
тормошона донъя ҡəҙəр үҙгəреш индерҙе (Ғ.Байбурин). Таң алдынан, күк
йөҙөндə ураҡ ҡəҙəре генə ай беленеп, əрəмəлек өҫтөнə томан ята башлағас
ҡына Лариса менəн Филүз өйгə ҡайтыу яғын ҡаранылар («Шоңҡар»
журналы). Мөслим Кəбирович ҡəҙəре тарихты белгəн кеше юҡ
(Ш.Насиров).
2. Ҡəҙəр бəйлəүесе ярҙамында сағыштырыу, оҡшатыу эш-хəрəкəткə
ҡарата ла файҙаланыла, йəғни был бəйлəүес сифат ҡылым менəн дə килə:
Һеҙ hораған ҡəҙəр алтын бирəм. Ул күргəн, белгəн ҡəҙəр hин дə, мин дə
белмəйбеҙ («Ағиҙел» журналы).
3. Яҡынса иҫəплəүҙе: Ун көн ҡəҙəре үтте. Егерме йəштəр ҡəҙəре
булыр.
4. Предметтарҙың ниндəй төргə ҡарағанлығын: Балта, көрəк кеүек
нəмəнəн башҡаhын береhен дə баҙарҙан hатып алмаған ул (Д.Юлтый). –
Бал, май, ит кеүек нəмəлəрҙе күҙ уңында тотам инде мин, – тине ул
(Д.Бүлəков). Хатта улар тəгəрмəс туғыны, hалабаш, дегет кеүек үтемле
əйберҙəр тейəп, ҡалаға баралар (Ж.Кейекбаев). Ҡарттар барып еткəндə,
баяғы командир Əхмəдиҙəн, ҡайҙа тамаҡ туйҙырырға мөмкин, hөт, ҡатыҡ,
май кеүек нəмəлəрҙе кемдəн hатып алырға була икəнлеген hорашып тора
ине (Һ.Дəүлəтшина). Юрған, мендəр, түшəк япмаhы кеүек нəмəлəрҙе ошо
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көндəрҙə генə Ладога боҙо аша Ленинград блокадаhынан сығарылған
балаларға биргəндəр (М.Кəрим).
Тураһында, хаҡында, турала, хаҡта бəйлəүестəре объект
төшөнсəһен белдерəлəр, йəғни уй-фекерҙең, һүҙҙең кем йəки нимə
тураһында икəнлеген аңлаталар: Беҙ йырлайбыҙ Ватан тураһында, Тимəк,
йырланалар батырҙар. Йыр батырҙар тураһында булһа, Тимəк ул йыр
Ватан хаҡында (Р.Ниғмəти). Ямалов ошо хаҡта һүҙ ҡуҙғатыу өсөн бынан
да уңайлы ваҡыт булмаҫ, тигəн фекергə килде һəм күңелен өйкəгəн уйҙарын
асып һалды (Н.Ғəйетбаев). Уйҙары сержант Зух тураhында ине
(М.Кəрим). Əсəйем менəн Серафим ағай нефть тураhында, буровойҙағы
мəшəҡəт хаҡында hөйлəшеп ултыралар (Ə.Бикчəнтəев). Сəйҙəн hуң улар
башҡорттарҙан ер алыу тураhында hөйлəштелəр (С.Агиш). Көньяҡ
Уралдың металлургия үҙəге Белорет ҡалаhында эшселəрҙең көслө
отрядтары тупланыу хаҡында хəбəр алынған (З.Биишева). Алсынбай
Күкhыу, Асылыкүл буйҙарының хозур тəбиғəте, иленең ғөрөф-йолалары
тураhында hөйлəй, ҡобайырҙар hамаҡлай (Ə.Хəкимов ).
Буйынса, буйына, буйлап бəйлəүестəре үҙ аллы лексик мəғəнəле буй
һүҙенəн килеп сыҡҡан тип ҡарала. Ысынлап та, хəҙерге башҡорт əҙəби
телендə ҡулланылған буй һүҙе менəн был бəйлəүестəр араһында семантик
уртаҡлыҡ күҙəтелə: кешенең буйы, көн буйы, ғумер буйынса тигəндə
кешенең оҙонлоғо, ваҡыт оҙонлоғо тураһында һүҙ бара.
Буйынса, буйы, буйына, буйлап бəйлəүестəре төп килештəге һүҙҙəрҙəн
һуң килəлəр һəм түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерəлəр:
1. Пространство мөнəсəбəтен, йəғни хəрəкəттең ниҙеңдер буй
йүнəлешендə дауам итеүен: Ике туған асфальтланған hуҡмаҡтар буйлап
hүҙhеҙ байтаҡ йөрөнөлəр (Б.Рафиҡов). Таҡта ҡойма буйлап hаҡ ҡына
килгəн Байгилде ҡапыл туҡтап ҡалды (Д.Бүлəков). Əхмəди, hыу буйлап
килеп, Ташбатҡан ауылының үрге осондағы тапандыға, мал утлай торған
типhəнгə килеп сыҡты (Ж.Кейекбаев). Күрəhең, был хаҡта ул юл буйына
баш ватҡан (Ф. Иҫəнғолов). Ике тау араhынан селтерлəп ағып ятҡан йылға
буйына еткəс, Иҫəкəй атын туҡтатты (Н.Мусин).
Буйынса бəйлəүесе эш-шөғөлдөң таралыу өлкəһен белдерə, мəҫəлəн:
Кластар буйынса тəртип ҡағиҙəлəре тураhында əңгəмəлəр ойошторолдо
(Р.Байбулатов). Лəкин ил буйынса ауыр саҡтарҙа ла клиниканың дəрəжəhен
тотоп килеү həр кемгə элəкмəй (Д.Бүлəков). Бер хəбəр ҙə юҡ. Бөтə ил
буйынса эҙлəү ойошторҙоҡ, фотоларын тараттыҡ. (Т.Сəғитов).
2. Буйы, буйына бəйлəүестəре ваҡыт мөнəсəбəтен белдерə: Карам күп
уйлана, көн оҙоно эшлəп арыуға ҡарамаҫтан, төндəр буйына йоҡлай алмай
борғоланып сыға (Н.Мусин). Һабрау көн буйы ҡурай тартып, думбыра
сиртеп, йəштəрҙең күңелен асты, үҙе лə уларға ҡушылып бейене, отоп алған
ҡобайырҙарын əйтте (Ə.Хəкимов). Ҡарт, көндөң-көнө буйы ҡайғыға
күмелеп, өнhөҙ-тынhыҙ əбейҙең hөйлəгəндəрен тыңлай ҙа тəрəн көрhөнөп
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ҡуя (Һ.Дəүлəтшина). Ил ағаhы ошонан аҙаҡ ханға үҙе йылдар буйына
hаҡлап йөрөткəн йүкə сəскəhен сайҡатып, балан ҡағы ҡушып, мəтрүшкə
ҡатыш ҡарағат сəйе эсергəн (Н.Мусин). Фронтҡа ашыҡҡан йəш офицерҙар
ултырған поезд тəүлек буйы алhыҙ-ялhыҙ алға осҡан еренəн ҡапыл туҡтай
ҙа яртышар сəғəт ҡымшанмай ҙа тик тора (Ə.Хəкимов).
3. Буйынса бəйлəүесе шулай уҡ түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəрен
белдергəндə ҡулланыла:
а) эш-хəлдең берəй нəмəгə ярашлы рəүештə башҡарылыуын белдерə:
Шул ғарызнамə буйынса бөтə ил яуға сыҡҡан («Башҡорт халыҡ ижады»).
Геологтар мəғлүмəте буйынса бындағы руданың сифаты бер аҙ юғарыраҡ
булырға тейеш, – тине шахта начальнигы (Я.Хамматов). Башҡорттар
тегелəрҙең икеhе алдында ла, ғəҙəт буйынса, уң ҡулды түшкə ҡуйып бил
бөктөлəр (Б.Рафиҡов). Айбулат йəше буйынса килəhе яҙ айҙарында ғына
hалдатҡа алынырға тейеш булhа ла, уға саҡырыу ҡағыҙы килеп төштө
(Һ.Дəүлəтшина). Драгин ҡатынының əмере буйынса түрəлəр Əмин менəн
бергə бөтə башҡорт егеттəрен ҡулға алып, алмас башаҡлы уҡтың кемдеке
булыуын белергə тырышалар («Башҡорт халыҡ ижады»);
б) берəй эш төрөн, эш өлкəһен: Вазифам буйынса мин халыҡ
дружинаhы командиры булып иҫəплəнəм (Б.Рафиҡов). Улай тимə, Əхəт,
хужалыҡ эштəре буйынса урынбаҫарың итеп алырҙай кешелəр бар хəҙер
(Н.Мусин). Лəйлə практикант-секретарша буйынса юғары белем алған
ҡыҙ (Д.Бүлəков). Нинаның художестволы əҫəрҙəре əҙ ине, күберəк тимер
юл транспорты буйынса техник белешмə китаптары (Б.Бикбай).
Һайын бəйлəүесе ваҡыт, урын һəм сəбəп мөнəсəбəттəрен белдерə:
1. Ваҡыт мөнəсəбəте. Һайын бəйлəүесе ваҡытты белдереүсе төп
килештəге һүҙҙəр менəн килеп, ваҡыт мөнəсəбəтен аңлата һəм эшхəрəкəттең билдəле бер ваҡыт эсендə ҡабатланып тороуын күрһəтə:
Ҡуштирəк магазинына аҙна hайын район үҙəгенəн ап-аҡ ҡалас килтерəлəр
(Ə.Хəкимов). Əсирҙəр əллə нисəмə төрлө сорттағы ондо көн hайын
унарлаған бот эшлəп сығарhалар ҙа, үҙҙəренең тамағы кəбəк ҡушып
бешерелгəн ҡара икмəккə лə йүнлəп туйманы (М.Кəрим). Ҡышҡы туйҙан
hуң килен төшөрөүгə тиклем кейəү кеше кесаҙна hайын ҡыҙ йортона
«кəлəш кейəүлəргə» ҡуна бара (М.Кəрим). Көн һайын үҙенə генə хас
нəзəкəтлек менəн кейенеп килергə ғəҙəтлəнгəн Нəфисə, һығылмалы буйһыны, һөрмəле зəңгəр күҙҙəре, бер аҙ ялҡауыраҡ, əммə һауалы
ҡыланыштары менəн уның ҡараштарын иркəлəп, председатель кабинетына
инде (Д.Бүлəков).
2. Урын мəғəнəһе. Һайын бəйлəүесе эш-хəрəкəттең йəки берəй хəлдең
айырым объекттарға таралыуын күрһəтə: Бандиттар үҙҙəренең ғəҙəттəре
буйынса, ауыл hайын яңғыҙ ярым ҡалған совет эшселəрен, уҡытыусыларҙы
аҫып, киҫеп, атып йөрөргə сығып киттелəр (Һ.Дəүлəтшина). Инде,
иптəштəр, был мəсьəлəне собрание hайын ҡуйып, ҡайта-ҡайта ҡоро hүҙ
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генə hөйлəп тора торғаны юҡ (Һ.Дəүлəтшина). Юл йөрөгəндə ауыл hайын
таныш-белеш булыу бик яҡшы эш тə, лəкин Фəсхиҙəрҙең был ауылда күҙгə
күренгəн таныштары булманы (Т.Йəнəби).
3. Эйəртеүле ҡушма һөйлөмдəрҙə үткəн заман сифат ҡылым менəн
берлектə ваҡыт һəм сəбəп мөнəсəбəттəрен белдерə. Мəҫəлəн: Эйе, йылдар
уҙған hайын, беҙ уны нығыраҡ иҫкə алырбыҙ (Һ.Дəүлəтшина). Ошо кəкүк
тауышын ишеткəн hайын, мин, уның яҙғы тауышына ҡушылып, күп
иҫтəлектəр, йырҙар, ышаныуҙарҙы иҫкə төшөрəм (Һ.Дəүлəтшина). Күҙ
күреме алыҫайған hайын, ҙураттар ҡуйыра бара (Ж.Кейекбаев). Тыуған ил,
тыуған төйəк тигəн төшөнсəлəр унан алыҫлашҡан hайын ҡəҙерлерəк була
бара икəн (Н.Мусин).
Арҡаһында, айҡанлы, сəбəпле бəйлəүестəре. Был бəйлəүестəр төп
килештəге исем йəки исем ҡылымдарҙан һуң килеп, сəбəп мөнəсəбəтен
белдерəлəр: Тəүҙə йəшерен, ə hуңынан асыҡтан-асыҡ алып барылған
агитация арҡаhында беҙҙең hалдаттар Дутовҡа ҡаршы барыу өсөн яҡшы
əҙерлəнгəйне (З.Вəлиди). Ошо Арыҫланы арҡаhында хислəнеп, иҫəрлəнеп,
əлегелəй илəҫлəнеп киткəн мəлдəрендə уны моң ҡотҡара (Д.Бүлəков).
Сəхнəнəн аҫҡа ҡарап, бөйөк Еңеүҙең утыҙ йыллығы айҡанлы мəжлескə
тантаналы йыйылған халыҡты күҙəтеп ултырыуы бөгөнгөлəй хəтерендə
Мансурҙың (Ə. Хəкимов). Берҙəм тырышлыҡ, уртаҡ мəшəҡəттəр ырыуҙан
айырылыу арҡаhында тыуған яңғыҙлыҡ тойғоhон, həр төрлө мыжыу, шикшөбhəне еңергə ярҙам итте (Б.Рафиҡов).
Əле атап үтелгəн бəйлəүестəр шулай уҡ эйəртеүле ҡушма һөйлəмдəге
сəбəп эйəрсəн һөйлəмдең хəбəренəн һуң килеп, эйəрсəн һөйлəмде баш
һөйлəмгə бəйлəүсе грамматик сара вазифаһын да үтəп йөрөйҙəр: Ҡотлау
телеграммалары күп булыу сəбəпле, иртəгə яңы йыл тигəн көндө телеграф
бик көсөргəнеп эшлəне (Х.Мохтар). Кейеменең йоҡа həм насар булыуы
сəбəпле, hөйəк həм електəренəсə hалҡын үткəргəн Фатима үҙенең улы
менəн өйөнə ҡайтҡанда, беренсе əтəстəр ҙə ҡысҡырҙы (Ғ.Хəйри).
Тип бəйлəүесе өсөн бəйлəүесенең синонимы булып йөрөй, исем һəм
ҡылым формалары менəн килеп, предметлыҡты ла, маҡсат мөнəсəбəтен дə
белдерə. Миҫалдар: Тик тороуҙы, бушҡа һəлпəнлəүҙе яратмай Алдарбай, йə
йылҡы көтөүҙəрен барлап ҡайта, йə һунарға тип сығып китə (Н.Мусин).
Ғүмер-ғүмергə эш тип йəнеңде бирҙең дə баhа (З.Биишева). Шуны кер
төшөрмəй, Бибешемə тип hаҡлай инем (З.Биишева).
Тарафынан бəйлəүесе эш башҡарыусы, субъект мəғəнəһендə килгəн
исемдəн һуң ҡулланыла. Миҫалдар: Эшмəкəр М.В.Камалов, аҡтар
тарафынан язалап үлтерелгəн 15 йəшлек Петр Калмыков həм башҡа
кешелəр тураhында күп hөйлəргə була (Р.Солтангəрəев). Бына шул
рəүешле берлəшеп хəрəкəт иткəн ваҡытта ғына беҙ хəҙерге кеүек мөhим бер
ваҡытта тарих тарафынан өҫтөбөҙгə йөкмəтелгəн бурыстарҙы тулыhы
менəн үтəй аласаҡбыҙ (Р.Байымов). Башҡортостан ере Колчак тарафынан
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баҫып алынған мəлдə, май башынан август уртаhына саҡлы, Башҡортостан
хөкүмəте Саранск ҡалаhында эвакуацияла булды (Ф.Иҫəнғолов). Үҫмер
сағынан уҡ батрак, hуңынан революция hуғышсыhы, ауылда колхоз
ойоштороусыларҙың береhе булған, ауыл Советы башҡарма комитеты
председателе посында кулактар тарафынан үлтерелгəн Ибраhимдың
ҡəберен улар оҙаҡ эҙлəнелəр (Б.Рафиҡов).
Аша, арҡылы, утə бəйлəүестəре бер-береһенə синоним булып торалар
һəм контекста бер-береһен алмаштырып килəлəр. Улар исемдəрҙең төп
килеше, алмаштарҙың эйəлек килеше менəн килеп, түбəндəге төшөнсəлəрҙе
белдерə:
1. Эш-хəрəкəттең берəй кеше (субъект) ярҙамында башҡарылыуын.
Миҫалдар: Кисə бер студент дуҫы аша ҡыҙҙарының кавалерын эҙлəп тапты
(Д.Бүлəков). Ул эштең ниҙə икəнен төшөнə hалып аптырап ҡалырға
өлгөрмəне, был хəбəр малайҙар, егеттəр аша ҡоҙаларға килеп етте, йəшен
тиҙлеге менəн бөтə ауылға таралды (Һ.Дəүлəтшина).
2. Пространство мөнəсəбəтен: а) нимəнең дə булһа бер яғынан икенсе
яғына табан булған йүнəлеште белдерə: Хəбибулла Сөнəғəткə заводта уҡ,
ҡайтҡанда мотлаҡ беҙҙең ауыл үтə ҡайт, атайымдарға сəлəм əйтерhең, тип
ҡалғайны (Ж.Кейекбаев). Мин хаҡлымын, Уттар, hыуҙар аша Үтте был
иптəш, тип əйтергə (Р.Ниғмəти);
б) ниндəйҙер бер пространство, аралыҡ: Рəшиҙə уларҙан бер өй аша
өлəсəһе менəн тора (Б.Рафиҡов). Ана урамдың уң яғында, бер өй аша,
Гөлйөҙөмдəрҙең өйө (Һ.Дəүлəтшина). Бер ун минут самаhы үткəнме икəн,
юҡмы икəн, ҡуйы ботаҡтарын тарбайтып, урам аша арҡыры ятҡан тополь
ағасына килеп төртөлдөлəр (Ғ.Байбурин);
в) предметтың, əйберҙең бер яғынан икенсе яғына үтəлəй мəғəнəһендə:
Бына ул ҡараштарын тəҙрə аша офоҡтарға ташланы (Д.Бүлəков). Сəлиха
тəҙрə үтə күреп, аласыҡҡа энеhе янына сыҡты (Ж.Кейекбаев). Бейек ҡаяға
баҫып, тирə-йүнде бинокль аша байҡап тора ла Мансур, шиклерəк тауыш
ишетелhə, шул тарафҡа юллана (Ə.Хəкимов). Бала-саға көндəр буйы шул
тирəлə уралды, өлкəндəрҙəн дə шулай уҡ «Кинйəhолтанды» япма аша
həрмəп ҡараусылар булды (Б.Рафиҡов). Улар үткəн юлда күпереп ятҡан
туғайҙар, көтөүлектəр тупраҡ менəн бергə бутала, ат тояҡтары аҫтынан
күтəрелгəн туҙан аша көндəр буйы ҡояш нурҙары үтə алмай (Р.Байымов);
г) нимəнең дə булһа өҫтөнəн мəғəнəһендə: Айбулат үҙе hыбай килгəн
аттан төшөп, уны буш ебəрҙе лə, эйəр, туҡымын ҡулына алып, йүгəнен
яурыны аша hалып, тирмəлəр hалынасаҡ ҡалҡыуға табан атланы
(Һ.Дəүлəтшина). Малайҙар килə биргəс, Зөлəйха əбейҙең дə бында
булыуын, кəртə аша hөйлəшеп торған кешенең ул икəнен күрҙелəр
(З.Биишева). Мəликəнең ҡаҡ hөйəк кəүҙəhе hике ҡаҙнаhынан иҙəнгə
шыуышып төштө, ул иҫəнгерəп ятты ла, аҡтыҡ көсөн йыйып, ишеккə табан
үрмəлəне, башын тупhа аша hалды (Ф.Иҫəнғолов). Ул, ҡорт борлап осҡан
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кейə тəңгəленə еткəс, кирəмен иплəберəк ҡуйҙы ла, ҡайыш бауын ботаҡ
төбө аша ырғытып, тəпəлдереген таҡты (Н.Мусин).
3. Сара мəғəнəһендə: Кеше донъяны күңелендə, күҙ алдында яңынан
тыуҙыра, hүҙ, буяу, өндəр аша hынландыра («Ағиҙел» журналы). Бөгөн ул
да ҡыҙын тыңлай кеүек, Радио аша алыҫ ауылдан (Ғ.Сəлəм). Телеграф
сымдары аша морзе аппараты ошо ике hүҙҙе туҡылдатты: «Сержант Зух…»
(М.Кəрим). Туҡтап, бик оҙаҡ рентген аша төшөрөлгəн hүрəткə ҡарап
онотолдо (Д.Бүлəков).
4. Ваҡыт мөнəсəбəтен белдерə: Ул, быуаттар аша атлап, həр
быуынды йəшəүгə, көрəшкə, хеҙмəткə рухландыра (З.Биишева). Уларҙың
моңло йыры, гүйə, йылдар аша миңə ишетелде (Р.Ғарипов). Көн аша үҙем
атланып йөрөй торған ерəн ҡашҡа ат эҫе көндə ауыр арбаhын, арбаhында
атайҙы həм миңə таныш булмаған кешене hөйрəгəн килеш ҡапҡа ҡырына
килеп туҡтаны (Ш.Насиров).
5. Эш-хəрəкəттең башҡарылыу рəүеше:
Ҡояш! Ямғыр!...
Ҡоя ямғыр бирҙең.
Күҙ йəше аша
Йылмайғанды күрҙең (Р.Ғарипов).
Əхмəткə килгəс, үҙенең иҫəн-hау икəнен йəшерен юлдар аша хəбəр
итте итеүен (Р.Байымов).
Арҡылы бəйлəүесе берəй эш-хəлдең ниндəй сəбəптəн булғанын
күрһəтə: Бынау йылдарҙа һеҙҙең арҡылы башланған талаштан башы ҡатып
йөрөй (Һ.Дəүлəтшина). (Дилəфирүз) Ғəзимəнең үҙен əрлəүен Хаяттың
ошағы арҡылы булғанын белhə лə, əсəhенең былай аҙапланыуына төшөнə
алманы (Һ.Дəүлəтшина)».
Килеш, көйө, көйөнə, көйөнсə бəйлəүестəре. Улар төп килештəге
исем, шулай уҡ сифат, күрһəтеү алмашы һəм үткəн заман сифат ҡылымдан
һуң килеп, эштең эшлəнеү рəүешен белдерəлəр. Миҫалдар: Бөтə ғүмер
юлын тап ошолай, кеше арбаhына аяҡ hалындырып, арҡаға арҡа биреп
ултырған көйө үтмəҫме икəн был икəү, тим (М.Кəрим). Яубаҫаров ишек
төбөндə көйөнсə генə газеталағы мəҡəлəне уҡый башланы (Д.Бүлəков).
Ошолай ялған ант итеп, бинахаҡҡа ярлы-етемде рəнйетмəhə, байҙар уны
яратыр инеме лə тома hуҡыр көйө ике бисə алып типтереп йəшəй алыр
инеме ул! (З.Биишева). Зəки Вəлиди яҙыуынан туҡтап, ғəҙəтенсə ултырған
көйө башын артҡа ҡайҡайтып, тынып ҡалды (Р.Байымов).
Урынына бəйлəүесе түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерə:
1. Бер предметты йəки кешене икенсеһе менəн алмаштырыу: Ат
урынына hабанға, тырмаға үҙебеҙ егелдек (Р.Байымов). «Тайнов
малайҙары» уны ҡыуаларға ла уның урынына бер Урман-Күҙəй егетен
ҡуйырға йөрөйҙəр (И. Насыри). Уларҙың тарыhы уңмай, тары урынына
бил быуарынан билсəн, hарут, hөтлөгəн, күҙлут үҫə (Ж.Кейекбаев).
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Үҙҙəренсə шунда həр төрлө ғəйбəтте ҡағыҙ урынына сəйнəйҙəр ине
(Ғ.Хəйри). Ҡайhы ваҡыт энə урынына сусҡа ҡылы менəн тегергə тура килə
(Ғ.Ибраhимов).
2. Бер эш-хəрəкəтте икенсеһе менəн алмаштырыу: Ул (Имай)
кырандаста иреп, ҡалғып ҡайтыу урынына, əле ары, əле бире əйлəнеп,
күсер Сəйетҡолдоң теңкəhенə тейеүҙəн бушаманы (Һ.Дəүлəтшина). Усман
бай ҙа, ҡатыны ла, улын тыйыу урынына, быға көлөп, уйын итеп кенə
ҡаранылар (Ж.Кейекбаев).
3. Сағыштырыу мəғəнəһе: Һин ул яҙыусыларҙы hыу урынына белергə
тейешhең, улыҡайым (Р.Байбулатов). Ниңə кисəнəн hуң Наилде эт
урынына туҡманығыҙ? (Р.Байбулатов). Машиналары ла себен урынына
геүлəп йөрөп ята (Д.Бүлəков).
Төбəү килештəге исемдəр менəн
ҡулланылыусы бəйлəүестəр
Был төркөмгə түбəндəге бəйлəүестəр инə: тиклем, хəтле(м), саҡлы,
ҡəҙəр, күрə, ҡаршы, ҡарап, ҡарай, табан, торо, ҡарағанда, ҡарамаҫтан,
ҡарата.
Тиклем, хəтле(м), саҡлы, ҡəҙəр бəйлəүестəре. Исем, алмаш һəм
ҡылым формаларынан һуң килеп, түбəндəге мөнəсəбəттəрҙе сағылдыра:
1. Төбəү килештəге исемдəр менəн килгəндə ара (урын) сиген:
Михаилдың өйөнə утарҙың бер осонан икенсе осона тиклем hыҙылып
ятҡан яр аҫтынан, hыу буйлап киткəн hуҡмаҡ буйлап барырға кəрəк ине
(Һ.Дəүлəтшина). Беҙҙең атай дошманды алыҫҡа тиклем ҡыуып
барғандыр, шуның өсөн тиҙ генə ҡайта алмайҙыр, эйе бит, Оксана?
(М.Кəрим). Əммə Урал, үҙенеке итеп, таш тултырған тоҡто туғыҙ башлы
дейеүҙең туғыҙ балаhы йыйылышып торған урынға хəтле күтəреп алып
барҙы («Башҡорт халыҡ ижады»). Собхан старшиналарҙың hырлапселтəрлəп, зəңгəргə бүлеп эшлəнгəн өр-яңы ҡапҡаларының алды, урам
уртаhына хəтле тап-таҡыр итеп көрəп ҡуйылған (З.Биишева).
2. Ваҡыт сиген: Ə беҙгə таңға тиклем ун биш саҡрымлап юл үтергə
кəрəк (И.Насыри). Хөршиҙə əбей ауылға ут алғансыға саҡлы ҡайтып
етермен, тип уйланы (С.Агиш). Ваhап ҡарт тəпе ҡороп кискə тиклем
маташты həм ҡояш байып, күҙ бəйлəнер алда ғына ҡайтып килде
(Ж.Кейекбаев). Сыуаҡай əбей инде, Байгилде ағай таңдан төнгə хəтле
Ҡормош байҙарҙа эштə булғас, иркенлəп, Сəғүрə еңгəне лə имлəргə
əҙерлəнə башланы (З.Биишева). Ямғырҙа ҡарт Үҙəште ҡырҡынындағы
баҡсаларҙың барыһына ла күҙ-ҡолаҡ булып тора: ул көҙгə тиклем ошонда
йəшəй (Ж.Кейекбаев).
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3. Эш-хəрəкəттең тулылығын: Ул Сөнəғəттең башынан аяғына
тиклем ҡарап төштө лə, уның кейеменə иғтибар итте (Ж. Кейекбаев). Егет
уянғас та, үҙ тирмəhенə саҡыртып алып, энəhенəн ебенə тиклем hорашты
(К.Мəргəн). Хатта Шаhиəхмəт, Баhауға кəлəш əйттергəн саҡта, күпме
ҡалым бирергə кəрəк булыуын, Ғүмəр ауылынан, килен яғынан, нисə
дуғалы ҡунаҡ килеүен, уларҙы hыйлау өсөн күпме мал hуйылғанын –
энəhенəн ебенə тиклем барыhын да hөйлəп сыҡты (Ж. Кейекбаев).
4. Ниндəйҙер эш-хəрəкəттең сиген: Миңлебикəне үҙенə насип итмəгəн
өсөн, хатта хоҙайға асыу итеп, никах доғаhын башынан аҙағына тиклем
еренə еткереп уҡып та торманы (К.Мəргəн). Нисəнсе класта, нисек
уҡыуымдан алып, зат-ырыуыма тиклем төпсөнə (Т.Ғарипова).
5. Объект мөнəсəбəттəрен: Хаммат иген игергə, хатта ауылда hирəк
сəскəн көнбағыш, картуф, ҡауын-ҡарбуздарға хəтле үҫтерергə ярата
(З.Биишева). Сыбыртҡыhына тиклем йүкəнəн хатта (Ж.Кейекбаев).
Ҡарай бəйлəүесе. Хəҙерге башҡорт телендə ҡарай бəйлəүесе
түбəндəге мөнəсəбəттəрҙе белдерə:
1. Пространство мөнəсəбəтен, йəғни эш-хəрəкəттең йүнəлешен: Алмас
менəн Ғəлимə, ҡыҙ менəн кейəү егете кеүек, арбаға hыйынышып ултырып,
ауылға ҡарай юлландылар (Б.Ноғоманов). Тимербəк, түҙмəйенсə, кискə
баҫыуға ҡарай йүгерҙе («Ағиҙел» журналы). Ул арала Кузьмин байы,
баҫҡыстан тамаҡ ҡырып төшөп, ҡапҡа ҡаршыhындағы оло таш лавка
яғына ҡарай китте (Һ.Дəүлəтшина).
2. Ваҡыт мөнəсəбəтен: Байрамға ҡарай Рим ауылына ҡайтып китте
(«Йəншишмə» газетаhы). Кискə ҡарай ҡаланан тағы яңы хəбəрҙəр өҫтəлде
(Д.Юлтый). Кискə ҡарай Əнисə тауарҙарын hатып та бөтөрҙө («Йəшлек»
газетаhы).
3. Ярашлыҡ, тиңлек мəғəнəһен: Заманына ҡарай – көлкөhө, тауына
ҡарай – төлкөhө (Мəҡəл). Еренə ҡарай – йыланы, тауына ҡарай – боланы
(Мəҡəл).
Ҡарап бəйлəүесе башҡарыласаҡ эш-хəрəкəтте дəлиллəүҙе белдерə:
Ғөмүмəн, лесхоздың эше тураhында министерствола күберəк бирелə торған
отчеттарға ҡарап фекер йөрөтəлəр (Н.Мусин). Петр Максимович,
беренсенəн, министерство был эште башламаған икəн, моғайын, беҙ
əйткəнгə ҡарап ҡына кире уйламаҫ (Н.Мусин). Иркенлектə-ирəүəнлектə
бер кемгə илдə баш бирмəҫ төҫлө уйнаҡлап-сабып йөрөгəн дүнəндүнəжендəр, нуҡта кейҙереү менəн, кешеhенə ҡарап, ҡулға тиҙ ылыға
(Ш.Янбаев).
Ҡарамаҫтан бəйлəүесе төбəү килештəге исем ҡылымдан һуң килеп,
кире һөйлəмде баш һөйлəмгə бəйлəп, ҡапма-ҡаршылыҡ мөнəсəбəтен бирə,
мəҫəлəн: Былай йəш булыуына ҡарамаҫтан, ғəйрəтле күренə ине əле ул
крансы янында (Д.Бүлəков). Балтик портына ошо hөжүм Россия империяhы
яҙмышына йоғонто яhай алмау ғына түгел, тарих китаптарына ла элəкмəй,
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бары архив ҡағыҙҙарында ятып ҡалыуына ҡарамаҫтан, серлелеге менəн
оло ваҡиғалар рəтендə өйрəнеүгə лайыҡлы (Р.Байымов). Аш həм сəй
ваҡытында ла Көнhылыу, шат, асыҡ булырға тырышыуына ҡарамаҫтан,
ғəҙəттəгегə ҡарағанда ла аҙ hүҙле ине (З.Биишева). Сит-ят илгə килеп
юлығыуына ҡарамаҫтан, Һабрау, ожмахҡа тиң ошо ергə аяҡ ҡуйған, өсдүрт айлыҡ оло сəфəрҙəн бик ныҡ арыҡланған тəненə дауа тапты
(Ə.Хəкимов).
Ҡарағанда бəйлəүесе түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерə:
1. Əйтелгəн фекерҙең сығанағын: Əсе телле кешелəрҙең, атап əйткəндə,
Сыртлановтар лагерының hүҙ ҡуйыртыуына ҡарағанда, бындай ҡиммəтле
исемгə (матрос) hис ниндəй нигеҙ юҡ булып сыға (Ə.Хəкимов).
2. Ике əйберҙе сағыштырыу төшөнсəһен: Урамдар бөгөн кисəгегə
ҡарағанда ла ныҡ үҙгəргəн, өйөм-өйөм ҡар тауҙары тапалып, урамдар сүпсар менəн тулған (Р.Байымов). Лəкин ошо йəштəге татар-башҡорт
ҡатындарына ҡарағанда үҙен ирҙəр алдында былай иркен тота торған həм
үҙе ғəйəт hөйкөмлө булған был ханымдың hылыулығы ҡаршында Туҡай
баш эймəй булдыра алманы (С.Ҡудаш).
Ҡарата бəйлəүесе берəй предметҡа, кешегə мөнəсəбəтте белдерə:
Шулай ҙа Ғиззəткə ҡарата уның күңелендə төйөр hаҡланып ҡалған
(Н.Мусин). Уға (Вафираға) ҡарата Мансурҙың тойғоhо əлегə асыҡ түгел,
лəкин шуныhы хаҡ: ғүмеренең сағыу бер парсаhы ине ул (Ə.Хəкимов). Бер
үк ваҡытта донъялағы бөтə ҡатын-ҡыҙ затына ҡарата унда (Казарянда)
ерəнеү ҡатыш əсе нəфрəт уянды (М.Кəрим). Айбулат уң ҡулын уға (Ҡəүи
əфəндегə) ҡарата hелтəп hөйлəй (Һ.Дəүлəтшина).
Табан, таба, ҡарай бəйлəүестəре йүнəлеш мөнəсəбəтен белдерə,
мəҫəлəн: Таштимер əкрен генə боролдо ла машинаhына табан атланы
(Д.Бүлəков). Алдар мылтығын ҡул осона тотоп, текə тау аҫтынан таш
ҡыуышына табан ыңғайланы (Н.Мусин. Шахтерҙар, бер-бер артлы
эйəртенешеп, аҡhыл боҫ борҡоп ятҡан шахтаға табан ағылды
(Я.Хамматов). Боҫтау тышлы, бейек яғалы төлкө толобона төрөнгəн Ғариф,
йортона ла инмəй, тəгəрмəс яhау мастерскойына табан китте (Ғ.Хəйри).
Шунда ғына иғтибарланы Һабрау: урман ауыҙынан уларға табан уҡтар
выжылдап оса, биттəрен ҡара сепрəк менəн ҡаплаған hыбайлылар өс
юлсыны уратырға ынтыла (Ə.Хəкимов).
Улар ваҡыт мөнəсəбəтен дə белдерəлəр. Был мəғəнə башҡорт телендə
шулай уҡ торо, тартым, оторо бəйлəүестəре аша ла белдерелə: Һəр
йыйылыш, бик hирəктəренəн башҡа, аҙаҡҡа табан шулай күңеллəнеп
тамамланыусан (Д.Бүлəков). Көндəр ныҡлап йылынып, төшкə табан ҡояш
арыу уҡ ҡыҙҙыра башлағайны (Н. Мусин). Китеүенə өс ай тулған көндө,
төшкə табан, батшалар кейеме кейенеп, бөтөнлəй ят кеше ҡиəфəтенə
кереп, Алтынҡойроҡ-Көмөшьялға атланып, батшаның ҡапҡа төбөнə килеп
туҡтай (Əкиəттəн). Кискə табан, ауыл осондағы шау-шыуҙы ишетеп,
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Сəмиғулла hымаҡ мыйыҡ ебəргəн ирҙəр ҙə килə башланы (Ж. Кейекбаев).
Төшкə торо юлдан ситтəрəк ике тирмə күренгəс, атының теҙгенен шунда
табан тартты («Ағиҙел» журналы). Кискə тартым əле утау өҫтөнəн, əле
ауылдан берəм-həрəм йəйлəүҙəн килгəн ирҙəрҙең həр береhен Аллаяр: –
Һүҙемде йыҡмауығыҙға рəхмəт инде, ағай-эне... - тип бошонҡо төҫтə
hөйлəнə-hөйлəнə ҡаршыланы (Ф.Иҫəнғолов).
Ҡаршы бəйлəүесе мəғəнə яғынан дөйөм ҡаршылыҡ, ваҡыт, урын
мəғəнə мөнəсəбəттəрен белдерə:
1. Урын мөнəсəбəтен, йəғни кемдеңдер, нимəнеңдер ҡаршыһында
икəнлекте күрһəтə: Йылға үҙəненең аръяғында, беҙгə ҡаршы торған
ҡашлаҡта, тау битлəүҙəрендə һыйыр көтөүҙəре йөрөйҙəр (Ғ.Ғүмəр). Уларға
ҡаршы торған эшселəрҙең сафтары сайҡалды, ҡыҙыл флагтар юғарыраҡ
күтəрелеп елберҙəне (Ғ.Ғүмəр).
2. Ваҡыт мөнəсəбəтен: Төнгə ҡаршы район үҙəгендəге штабҡа алып
барып ябалар (Б.Ноғоманов). Шулай итеп, төнгə ҡаршы hаҡта ятҡан саҡта
Алпамышаның иптəштəре ығы-зығы тауыш ишетəлəр («Алпамыша»
əкиəте). Баяғы Аҡкейек тауына менəлəр, был төнгə ҡаршы була («Башҡорт
халыҡ ижады»).
3. Эш-хəрəкəттең кемгə, нəмəгə ҡаршы йүнəлтелгəнен күрһəтə:
Ҡуҙыйкүрпəс йылға ағымына ҡаршы йөҙөргə тейеш була («Башҡорт халыҡ
ижады»). Яҙмыштың əсе елдəренə ҡаршы шулай, көсəнмəйенсə, атлайhы
ине (Б.Ноғоманов). Был батыр Бөрйəндəн башланып киткəн бер ырыуы
менəн урыҫтарҙың ҡыҙ батшаhына ҡаршы баш күтəргəн («Башҡорт халыҡ
ижады»).
4. Берəй эштең нəмəгəлер яуап рəүешендə башҡарылыуын белдерə:
Ҡарабай ҡунаҡ егете Яланбайға hый-хөрмəт күрhəткəндəн hуң, бүлəккə
ҡаршы бүлəк итеп иң яҡшы ике арғымағын бирə («Башҡорт халыҡ
ижады»). Хəҙисə апай ҡыҙының хатына ҡаршы яуап яҙырға булды
(«Ағиҙел» журналы).
5. Инеш һүҙҙəрҙə ҡулланыла: Бəхеткə ҡаршы, беҙҙең запас бауыбыҙ
бар həм Кəрəм ағайҙың ҡулдары оҫта булып сыҡты (Ғ.Ғүмəр). Ҡыҙғанысҡа
ҡаршы, Айhылыу өйҙə булмай сыҡты (С.Шəрипов). Уның был hүҙҙəре
мине хозурландырманылар həм мин, бəхетhеҙлеккə ҡаршы, халыҡ
араhында ҡулланылып йөрөгəн hүҙҙəрҙе ҡыҙыҡ итеп əйтə башланым
(Ғ.Ғүмəр). Əмəлгə ҡаршы, Көнhылыуҙың Стəрлетамаҡтан ары киткəне юҡ
(Ғ.Ибраhимов).
Хəҙерге башҡорт телендə күрə бəйлəүесе күп ваҡытта төбəү
килештəге исемдəр һəм ҡылымдар менəн килеп, түбəндəге
мөнəсəбəттəрҙе белдерə:
1. Сəбəп-эҙемтə мөнəсəбəттəрен: Бик арыған булғанға күрə, ул шунда
уҡ йоҡлап китте (Əкиəттəн). Колхоз урамындағылар йыш ҡына, шишмə
йыраҡ булғанға күрə, ҡоҙоҡ hыуы эсə (Д.Бүлəков). Ныязғолдоң бөтə өй эсе
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көтөү-көтөү мал менəн йəйлəүҙə ятып, бер-ике йома элек кенə ҡышлауға
күсеп ҡайтҡанға күрə, ҡура-тирəлəрҙе əйлəндереп үҫкəн эре алабуталар
тапалмайынса, көҙгө ҡарлы hыуыҡҡа ҡатып ултыралар (Һ.Дəүлəтшина).
Тик уныhы, сəйəхəттең маҡсатын яҡшы төшөнгəнгə күрə, ундай ҡағыҙ
биреүҙəн баш тартты (Р.Байымов). Ғариф ҡарт, кешене бары тик
булдыҡлылығына ҡарап баhалағанға күрə, Мəликəне үҙ ҡыҙы урынына
ярата ине (Д.Исламов).
2. Ярашлылыҡ, тиңлек. Был мəғəнəһендə ул йышыраҡ мəҡəлдəҙə һəм
əйтемдəрҙə осрай: Атына күрə – санаhы, маҡсатына күрə – сараhы
(Əйтем). Хеҙмəтенə күрə – хөрмəте. Заманына күрə – туйы, далаhына күрə
– ҡуйы (Əйтем). Исеменə күрə – есеме (Əйтем). Заманына күрə фырт
кейенеп алыр, ҡара ҡаштары сөйөлөп торор, күҙҙəр уйнап торор, һырма
мыйығы hыҙылып торор, ҡарашы менəн əҙəм ҡурҡытыр ине (Н.Мусин).
3. Ғəҙəти булмағанлыҡты: Үҙенə күрə түгел икəн дə Оҙонкүлдең
ҡарасман малайы (С.Шəрипов).
Була бəйлəүесе, төбəү килештəге исемдəр менəн ҡулланылып, сəбəп,
маҡсат мөнəсəбəттəрен белдерə, мəҫəлəн: атына була (алып ҡайтты),
уңғанлығына була (яратты).
Була бəйлəүесе өсөн сəбəп бəйлəүесенə синоним булып тора, шуға
күрə аты өсөн, уңғанлығы өсөн тип тə əйтергə мөмкин. Ағасҡа була
(китте), утынға була (əҙерлəне) тигəнде ағасҡа тип китте, утынға тип
əҙерлəне рəүешендə лə əйтеп була. Миҫалдар: 1) Гармунына була Ғимаҙиҙы
Фатимаһы менəн бер туйға саҡырғайнылар (Д.Исламов) — сəбəп
мəғəнəһендə; 2) Ике-өс ҡыҙ ишекте асмаҫҡа була, келəгə килеп йəбеште
(Ж.Кейекбаев) — маҡсат мəғəнəһендə.
Бəйле бəйлəүесе нимəнеңдер, кемдеңдер нимə менəндер бəйле
мөнəсəбəттə булыуын белдерə (бойондороҡлоҡ мөнəсəбəте): Сөнки, берҙəн,
Ғатаға бəйле хəлдəрҙе hөйлəгəндə ҡаланы ситлəп уҙыу мөмкин түгел, ə
Одессаның матурлығы, халҡының ҡылыҡ-фиғеле, гөрөф-ғəҙəте – əҙəбиəттə
иң ныҡ яҡтыртылған темаларҙан (Ə.Хəкимов).
Сығанаҡ килештəге исемдəр менəн
ҡулланылыусы бəйлəүестəр
Сығанаҡ килеш менəн ҡулланылыусы бəйлəүестəр башҡорт телендə
күп түгел. Был төркөмгə түбəндəге бəйлəүестəр ҡарай: башҡа, бүтəн, тыш,
бирле, һуң, аҙаҡ, элгəре, элек, борон, əүəл, алда, алып, башлап, ҡала, кире,
ары, түбəн, ала.
Башҡа, бүтəн, тыш бəйлəүестəре. Был бəйлəүестəр үҙ-ара синонимик
мөнəсəбəттə тора: 1) сығанаҡ килештəге исем, исем ҡылым һəм алмаштар
менəн килеп, улар бер предметты, хəлде, ваҡиғаны башҡаларынан айырыу
мəғəнəһен белдерə: Əфтəх нимəнелер тыңлаған шикелле тын ғына ултырhа
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ла, мөрйəлəге елдəр йырынан башҡа бер нəмə лə ишетə алманы (Ғ.Хəйри).
Зəки бүлмəhендə лə ябай таҡтанан яhалған өҫтəл, ике ултырғыстан башҡа
бер ни юҡ (Р.Байымов). Ятҡан урынынан ара-тирə өрөп ҡалған эттəрҙəн
бүтəн ауылдың тынлығын боҙоусы булманы (Б. Ишемғол). 2) улар шулай
уҡ эш-хəлдең кемдеңдер, нимəнеңдер ҡатнашлығынан башҡа булғанын
белдерə, мəҫəлəн: Сөнəғəт хəҙер Фатиманы кеше ярҙамынан башҡа
осратырға юл эҙлəй (Ж.Кейекбаев).
Башҡа бəйлəүесенə шулай уҡ ғəрəп теленəн алынған ғəйре һүҙе лə
синоним булып тора: Яҡын-тирəлə ерек менəн муйылдан ғəйре бер ағас та
юҡ (Ə.Вахитов).
Бирле бəйлəүесе эш-хəрəкəттең, хəл-ваҡиғаның башланыу моментын
белдерə: Шунан бирле ошо бейек тауҙы Ҡурыуҙы тауы тип атайҙар
(«Башҡорт халыҡ ижады»). Миңə рəхəт булып китте, иртəнəн бирле
туҡмалыуҙан ауыртҡан тəнемə йылы йүгергəндəй булды (Ғ.Ғүмəр). Үҙенə
бүленгəн махсус вагонда ауыр уйҙарға сумып, иртəнəн бирле ишеклетүрле кəйефhеҙ йөрөгəн хəрби комиссар Зəки Вəлидов ирекhеҙҙəн тəҙрəгə
ҡарап алды (Р.Байымов).
Башҡорт телендə һуң, аҙаҡ бəйлəүестəре түбəндəге мөнəсəбəттəрҙе
белдерə:
1. Эш-хəрəкəттең ниндəйҙер ваҡыттан һуң башҡарылыуын: Көслө май
ямғырынан hуң hауа шул тиклем сафланып киткəйне, хатта hулап
туйғыhыҙ (Д.Бүлəков). Байтаҡ йылдарҙан hуң күренекле əҙип Фəрит
Иҫəнғолов менəн яҡын кешелəр булып, аралашып йəшəрбеҙ, тип ул саҡта
кем уйлаған (Б.Ноғоманов). Контора алдында үткəрелгəн йыйылыштан
аҙаҡ управляющий ҡурҡты (Я.Хамматов). Йыйылышта йөҙөнə бəреп əйткəн
hүҙҙəрҙəн аҙаҡ бик ныҡ ҡырылған кəйефе нисек итеп йəhəт кенə көйлəнеп,
яңырып китhен инде (Н.Мусин).
2. Бер эш-хəрəкəттең икенсеһенəн һуң башланыуын күрһəтə: Ғəзим бер
нисə йылдар төрлө ерҙəр ҡыҙырып йөрөгəндəн hуң, Златоустан алыҫ түгел
бер ауылда урынлашып ҡала ла ғүмерен шунда үткəрə (Һ.Дəүлəтшина).
Аҡhаҡ ҡоланың итен шешкə теҙеп ашағандан hуң, ҡалған йылҡыларҙы
ҡыуып алып ҡайтҡандар, ти (“Аҡhаҡ ҡола” эпосы). Ире яуға киткəндəн
аҙаҡ, Көнбикə малайҙары менəн, иҙəненə, стеналарына кейеҙ ябып
йылытып, йəйге аласыҡ итеп эшлəнгəн өйҙə тора (Н.Мусин).
Алып, башлап бəйлəүестəре түбəндəге мəғəнə мөнəсəбəттəрен
беледерə:
1. Ваҡыт: Ошо көндəн алып Емеш ике аҙна ҡыҙыулыҡ менəн ятты
(З.Биишева). Ошо көндəн башлап, ҡайҙа ғына бармаhын, улын hағынып
өйөнə ашҡынды (Г.Ғиззəтуллина). Заятүлəк, hин бөгөндəн алып үҙеңə баш
(«Заятүлəк менəн Һыуhылыу» əкиəте).
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2. Урын: Ысынлап та, уларҙың тирмəлəре тупланған төбəктəн алып,
ошо шишмəгə тиклем һуҙылған берлəм юлдың буйынан-буйына ҡыраз ҡая
хасил булған (Д.Бүлəков).
Элек, элегерəк, борон, əүəл бəйлəүестəре бер-береһе менəн
синонимик мөнəсəбəттə тора һəм ваҡыт төшөнсһенə эйə: – Бер аҙна əүəл
инде Кендек тураhында ҡара ҡағыҙ килде (М.Кəрим). Ҡасандыр, əллə йөҙ
йыл əүəл ошо урам шəрəмəтенəн, тройка елдереп, губернатор уҙып киткəн,
имеш, тиҙəр (М. Кəрим). Таң яҡтыртмаҫ борон барып килергə кəрəк
(Д.Юлтый). Иртəгəhенə, төш етмəҫ борон уҡ, тəғəйенлəнгəн ергə өс йөҙҙəн
ашыу яугир йыйылғайны инде (Н.Мусин). – Тыныңды ла сығараhы булма,
яп-яҡын килеп етмəҫ борон, - ти Самат миңə (Ə.Чаныш).
Башҡорт телендə элгəре һүҙе лə бəйлəүес функцияһында ҡулланыла
һəм сығанаҡ килеш менəн ҡулланыла: Ошоға ҡапыл бер юлы уянышып
киткəн сар-сыбар ҡоштар, үпкə белдереүҙəн элгəре иламhырап-зарланып
шикелле, геү килеп сырҡылдашып алдылар ҙа, ышыҡ урын таба hалып,
hағайып тынып ҡалдылар (Д.Бүлəков).
Ала, ары, кире бəйлəүестəре лə сығанаҡ килеш менəн ҡулланыла.
Кире, ары бəйлəүестəре ваҡыт мөнəсəбəтен белдерə: бынан кире, төштəн
кире, бынан ары, күргəндəн ары, бөгөндəн ары.
Ала бəйлəүесе “тиклем” мəғəнəһенə тура килə: баштан ала ябыныу;
билдəн ала батыу.
Ҡала бəйлəүесе объект мөнəсəбəтен белдерə: сəсеү майҙаны буйынса
арыш бойҙайҙан ҡала икенсе урында тора, hинəн ҡала мин.
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ТЕКСТАР
1-се текст
Текстан киҫəксəлəрҙе табып, уларҙың мəғəнə биҙəктəрен асыҡлағыҙ.

Бигерəк тə йəмле шул был тирə! Ҡарайһың - күреп танһығың ҡанмай.
Тыңлайһың - тыңлап туя алмайһың. Ниҙəр генə юҡ был яҡтарҙа! Йəшел
шəлгə бөркəнгəн ағас ботаҡтарына ҡунған ҡоштар сутылдаша. Ниңəлер
зарығып кəкүк саҡыра. Саҡ ҡына ят тауыш сыҡтымы, ҡоштар шунда уҡ
пыр туҙы шы п урындарын алмаштыралар ҙа, һəр ҡайһыһы үҙ йырын дауам
итə. Ҡара башлы тумыртҡа ҡыйҡылдап ағастан-ағасҡа осто, ботаҡтанботаҡҡа һикерҙе, үҙенə кəрəкле аҙыҡ таба алмағас, осоп барып, ялан
уртаһында торған ҡыу ҡарағайға аҫылынды. Тырнағы аҫтындағы ҡайыр
киҫəктəре ергə ҡойолдо. Тумыртҡа башын бороп ергə ҡараны. Ҡурҡырлыҡ
нəмə һиҙелмəгəс, ҡыйҡ-ҡыйҡ тип, оҙон суҡышы менəн ағас ботағына арыбире туҡылдатты ла ҡыйғылдап һайыҫҡандар көтөүе янына осто.
Ер өҫтө лə байрамса биҙəлгəн. Ҡуйы йəшел япраҡлы ағас ботаҡтары
араһынан саҡ беленер-беленмəҫ үткəн яҡтыға үлəн өҫтөндəге ысыҡ
тамсылары ялтырай. Сəскəлəр еҫе аңҡый. Иңкеш, бал ҡорттары һəм тағы ла
əллə нисəмə төрлə бөжəктəр геүлəшə. Улар, аҙыҡ, эҙлəп сəскəнəн-сəскəгə
күсəлəр. Үтəнəн-үтə күренгəн күм-күк һауа тағы ла юғарыраҡ
күтəрелгəндəй тойола (Я.Хамматов).
2-се текст
Тексты тасуири уҡығыҙ, уға исем бирегеҙ. Йəйəлəрҙе асып, күсереп яҙығыҙ.
Ярҙамсы һүҙ төркөмдəрен табып, уларҙың һөйлəмдəге ролен асыҡлағыҙ.

Дала, дала... Иге-сиге юҡ һымаҡ. Бары тик зəңгəрһыу ҡылған бəүелə
(лə), тотош йондоҙ менəн ҡапланған күк йөҙо сайҡала. Геродот һүрəтлəгəн
замандарҙан бирле бер ниндəй үҙгəреш (тə) кисермəгəн, тиерһең. Тегендə
(лə), бында (ла) йылҡы ойөрҙəре. Аттар бил бауырынан кисеп һутлы ҡылған
ашай. Йылға буйҙарын (да) үҫкəн əрем, елəк, шалфый, тимьян, ҡарағай,
сейə сəскəлəренəн шифалы еҫ аңҡый. Һарыҡтар (ҙа) үлəн көйшəй, шунда уҡ
яңы тыуған бəрəстəр йомарланып ята. Арыраҡ ярымшар тирмəлəр
теҙелешеп киткəн. Йəш-елкенсəк ҡыйҡыулап ат (та) сабыша. Улар əллə
ҡайҙарға, күк көмбəҙе менəн ҡылғанлы дала тотошҡан ергə, кем уҙарҙан
елəлəр, осло бүректəре генə күренеп ҡала.
... Бында ваҡыт (та), сəғəт (тə) юҡ—бары төҫтəр генə алмашына: сал
ҡылған йə ҡара күк, йə зəңгəрһыу, йə алһыу төҫкə мансыла; йə булмаһа
моңһоу шəфəҡ төҫөнə инеп, аҡрын ғына бəүелə. Ҡырағай ҡорттар
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безелдəшеп оса (ла), сəскəлəргə ҡунғас, иҫерткес хуш наҙ анҡый; яңы
бешкəн һаумал ҡымыҙ еҫе таратып, талғын ғына ел иҫə... (М.Бураҡаева).
3-сө текст
Нөктəлəр урынына тейешле киҫəксəлəр ҡуйып, күсереп яҙығыҙ. Уларҙың
мəғəнə биҙəктəрен асыҡлағыҙ, төркөмсəлəрен билдəлəгеҙ.

Бөгөн байрам. Ҡорбан байрамы. Күпме замандар мин аҡрын
яҡынлашып килгəн ошо иртəнең сихыры аҫтында йəшəнем. Уның
шаңдығы, алыҫ офоҡ ситендəге аҡ болоттарҙа сағылын уйнаған таң нурҙары
һымаҡ, əллə ҡасан ... минең илəҫ күңелемə килеп һарылды.
Ҡояш əле сығып ... етмəгəн, донъя инде ...-яҡты. ... бына шулай килə
ҡорбан байрамы. Үҙе əле ары — шауҡымы ... бире.
Уҙған төндө мине оҙаҡ йоҡо алманы. Башымдан төрлө-төрлө уйҙар
уҙҙы. Байрам килгəс ... ерҙə бөтə нəмə кинəт үҙгəрер төҫлө тойолдо миңə.
Оло инəйем һөйлəгəн əкиəттəге һымаҡ, ут менəн һыу бергə ҡушылыр,
бүрелəр менəн һарыҡтар аралашып, бер көтөүҙə йөрөр, яуыздар — изгегə,
дошмандар дуҫҡа əйлəнер. Быға мин ҡыуанам ... бер аҙ шиклəнəм ... .
Һарыҡтар өсөн борсолам.
Аңғармаҫтан ... уларҙы мəкерле бүрелəр быуып ташламағайы. Ут өсөн
... хəүефлəнəм. Абайламаҫтан һыу үҙен һүндереп ҡуймағайы. Дуҫтар өсөн
... күңелем урынында ... түгел. Дошмандар, хəйлə ҡороп, үҙҙəрен харап
итмəгəйе, тим... (М.Кəрим).
4-се текст
Текстағы киҫəксəлəрҙе табып, уларҙың мəғəнə биҙəктəрен асыҡлағыҙ.

Өй эсе ҡараңғы. Кескəй генə тəҙрəлəр. Уның да яртыһы ҡарындыҡ
менəн ҡапланған. Əлегə быялаһы төшмəгəн тар күҙəнəктəр аша ҡурғаш
таҫма булып һуҙылған ай нурҙары, əлбиттə өй эсен яҡтырта алмайҙар.
Хəйер, бында яҡтылыҡ кəрəкмəй ҙə. Ғаилə йоҡлай: урындыҡтың
түрьяғында, иң төптə, ҡаластай ишелеп, бер малай ята. Ул — Иштуған, Уға
ун ике генə йəш əле. Лəкин ул инде ғаилəнең өмөтө, ышанысы. Үҫер,
атаһына иш булыр, ярҙамсы булыр, уның атаһы Байгилде ағай шулай уйлай.
Шуға үрə уға исемде лə Иштуған тип ҡушҡан бит ул. Өс ҡыҙ араһында бер
генə малай — бер генə иш. Тик ҡасан ғына үҫеп, ҡул араһына инер һуң ул?!
Иштуғандан бирерəк, иҫке бер ҡорама юрған аҫтында, өс ҡыҙ йоҡлай. Улар:
Бибеш, Йəнеш, Емеш. Ҡыҙҙар ҙа үҫеп килəлəр. Бибеш — ғаилəлə иң өлкəн
бала. Уға ун дүрт йəш. Ул инде хəҙер өйҙə бөтə эште тиерлек, эшлəй ала. Ə
бына Йəнеш менəн Емеш кескəйерəктəр əле. Береһенə ете, икенсеһенə
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дүрт йəш тула. Эйе, кескəйҙəр əле улар. Ниндəй яҙмыш көтə уларҙы
килəсəктə?.. Нимəлəр күрергə, ниҙəр кисерергə тура килəсəк?.. Улар əле был
хаҡта уйлай белмəйҙəр.Өйҙөң томроҡлоғон да, тарлығын да, юрғандың өс
кеше өсөн бəлəкəсбулыуын да тоймай, бесəй балалары шикелле татлы
мышылдап, йоҡлай бирəлəр. Ə бына Байгилде ағай менəн Сəғүрə еңгəгə бик
етди уйланырға тура килə. Шуға күрəлер, ахыры, төн уртаһы еткəн булһа
ла, улар һаман йоҡламағандар. Сəғүрə еңгə ҡыҙҙарынан мөмкин тиклем
алыҫыраҡ булырға тырышып, түрбаш яҡҡа, иң мөйөшкə һырындырып
һалынған ике кешелек урында, май шəм кеүек һыҙып, өнһөҙ тынып ята. Ə
Байгилде ағай, сыбалып-ойошоп бөткəн көрəк һаҡалын семеткелəп,
урындыҡ ситендə баянан бирле һүҙһеҙ ултыра. Күгелйем ай нурҙары уны
берсə ҡарҙан яһаған, берсə ҡурғаштан ҡойолған һынға оҡшаталар
(З.Биишева).
5-се текст
Өҙөктəге ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙе табып, уларҙың һөйлəмдəге вазифаһын
билдəлəгеҙ. Теркəүес, бəйлəүес, киҫəксəлəрҙең функциональ үҙенсəлектəрен
асыҡлағыҙ.

Бибекəй менəн Гөлкəйҙең ҡарттаһы, бəлəкəс, арыҡ, еңел кəүҙəле,
йылғыр оҫта ҡуллы, йор һүҙле Шəһит ҡартты бында «Сыпсыҡ Шəһит» тип
йөрөтəлəр. Был ҡушамат хатта уның бөтə ырыуына ла таралған. Шəһит
ырыуынан булған бөтə кешелəрҙе лə «сыпсыҡтар» тиҙəр. Был ҡушамат
Шəһит бабай нəҫеленең кескəй, еңел кəүҙəле, етеҙ, эшсəн ҡуллы булыуы
өсөн һөйөп ҡушылғанлыҡтан, уға берəүҙең дə хəтере ҡалмай. Бына ошо
Сыпсыҡ Шəһит бабай үҙенə инде һикһəн алты йəш булыуына ҡарамаҫтан,
таң иртəнəн ҡара кискə тиклем бер генə лə тик тормай. Ул балта оҫтаһы.
Үҙҙəренең ишек алдының бер мөйөшөнə эшлəп алған станогында
көндөң көнө буйына сабып-юнып, нəмəлəрҙер эшлəп кенə тора. Уның
янында һəр ваҡыт яңы ғына эшлəнгəн илəк, силəк, көрəк, тəртə, тəпəндəр
аунап ята. Шəһит ҡарттың улы, Гөлкəйҙəрҙең атаһы Шаһиморат ағай, уға
урмандан кəрəкле ағастарҙы алып ҡайтып биреп тора. Ə баҙар еткəс, аҙна
буйына эшлəнгəн был көрəк-мөрəк, ҡамыт-ҡомоттарҙы үҙенең тар оҙон
күкрəкле урман арбаһына тейəй ҙə, баҙарға алып барып һатып, аҙналыҡ он,
сəй-шəкəр һəм башҡа кəрəк-яраҡтар алып ҡайта. Ə Шəһит ҡарттың унда
эше юҡ. Ул хатта улынан:
— Күпмегə һаттың, нəмə алдың? — тип тə һорамай. Эштең үҙе —
юнып-йышып, донъя кəрəген яһап тороу ғына ҡыҙыҡһындыра уны. Ə
кескəй Емеш, һəр ваҡыт уларға барып, Шəһит ҡарттың əкрен генə йырлаймөңрəй эш эшлəгəнен ҡыҙыҡһынып ҡарап ултыра. Шəһит бабай ҙа Емеште
йəшенəн алда үҫкəне, күпте белгəне өсөн ярата. Əсəһе ауырыу, тормоштары
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ауыр булғаны өсөн йəллəй, һəр килгəндə көлəмəслəп, шаяртып уның
күңелен асырға тырыша.
— Əй ҡыҙым-ҡыҙым, һинең күлдəгең ситсанан ғына бит. Ана Ҡормош
байҙың яп-ямаҡ ҡыҙы Ғилмекəй гел сатиндан дə ебəктəн генə кейə. Ниңə
улай икəн ул, ə? Бына һиңə кəрəк ине ул матур күлдəктəр, ҡыҙым? — тип
ирештерə ул. Ə Емеш сер бирергə телəмəй: — Минең күлдəгем ситса түгел,
ебəк кенə ул, — тип еңешə (З.Биишева).
6-сы текст
Тексты уҡып, бəйлəүестəрҙе барлағыҙ. Уларҙың ниндəй төр бəйлəүестəргə
ҡарағанын билдəлəгеҙ.

Ошо көндəн һуң əллə, ысынлап та, йылы тире эсендə ятып тирлəү
килешеп, һауығыу яғына сыҡты. Урынынан тороп, үҙенең дə, əсəһенең дə
күҙенə, ауыҙына ябырылып йонсотҡан себен өйөрөн ҡыуып ултыра
башланы. Тик тышҡа, уйнарға сығарға ғына уның хəле юҡ ине əле. Сəғүрə
еңгəнең хəлен белергə, ғаилəнең ҡайғыһын уртаҡлашырға күрше-күлəн,
əбей-һəбей һаман килгелəп торҙо. Уларҙың ҡайһы берҙəре, йəшерəктəре,
ҡыҙҙарҙың сəстəрен тарап, өҫ-баштарын йыуып, икмəк бешереп китте,
олораҡтары илдəге, ауылдағы хəбəрҙəрҙе һөйлəне. Был хəбəрҙəрҙең күбеһе
хəҙер гел шулай ҡоролоҡ, йотлоҡ килеү тураһында ине. Улар, ауыр
кəрһөнə-көрһөнə, шомло тауыш менəн, яҙҙан бирле ергə бер тамсы ямғыр
яумауы, күктə бер генə болот та күренмəүе, йəш балаларҙың эс китеүе
менəн ҡырылыуы, ашлыҡ, үлəн кибеп-ҡороп бөтəүе тураһында һөйлəйҙəр.
Ҡасандыр булған ошондай ҡоролоҡта кешелəрҙең эт, бесəй, хатта кеше
ашауҙары, ауылы-ауылы менəн ҡырылыуы хаҡында береһенəн-береһе ҡот
осорғосораҡ хəлдəрҙе хəтерлəйҙəр. Бер саҡ Сыуаҡай əбей көн буйы тип
əйтерлек гел ошондай ҡурҡыныс хəлдəр тураһында ғына һөйлəп ултырҙы
(З.Биишева).
7-се текст
Текстағы теркəүестəрҙе табып, һөйлəмдəге функцияларын асыҡлағыҙ.

Ҡыуаҡ төбөндə осрашҡан кешенəн ҡотолғас, Аҡһаҡ Бүре балалары
менəн боҫоп ятҡан кəбəнде эҙлəп китте. Аяғы ни тиклем һыҙламаһын, ике
көсөгөн табырға тейеш ине шул.
Урмандан сығыу менəн, моронона əскелтем төтөн, ҡан еҫе килеп
бəрелде. Əллə нисə ерҙə кəбəн ҡалдыҡтары быҫҡып яна, кайҙа ҡарама,
һарыҡ үлəкһəлəре ҡанға туҙып ята. Йə ҡолас ташлап күккэ ҡараған, йə
башын үлəн ҡурпыһына тыҡҡан кеше кəүҙəлəренəн туғай сып-сыбар.
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Бүре, кəбəн урынына барып, бер тегелəй, бер былай əйлəнде лə, ҡапыл
туҡтап, ниндəйҙер йомғаҡты мороно менəн һаҡ ҡына ҡуҙғалып ҡуйҙы.
Яртылаш янып, ҡойҡа еҫе аңҡытып ятҡан йомғаҡ — Бүренең ғəзиз балаһы
ине. Əсə ирекһеҙҙəн ҡырға тайшанды, артҡы аяҡтарына ултырып,
ҡайғыһын эсенə һыйҙыра алмай, олорға кереште.
Байтаҡ ултырҙы ул. Яҡында ғына əрнеп-əрнеп һыҡташҡан, ниҙер
Һөйлəшкəн ҡатын-ҡыҙ төркөмөнə лə иғтибар итмəне, амғыпыд, утҡа
бешкəн ҡабырғаһының һыҙлауын да онотто.
Əгəр ҙə януар əҙəм телен белһə, сəсе-башы туҙған бер ҡатындың ике-өс
йəшлек кенə бəпесен ҡосаҡлап, илай-илай һөйлəгəн һүҙҙəрен аңлар ине. Ə
бахыр əсə, балаҡайының үле кəүҙəһен бəүетə-бəүетə: «Эй күҙ нурым, əй
бəлəкəс шөңгөрөм! — тип һамаҡлай. — Ас йондоҙ кеүек яҡты
күҙкəйҙəренде, өндəш əсəйеңə... Ни гонаһтарым өсөн мине язаланылар?.. Ни
хəлдəр итеп йəшəйем бынан аҙаҡ?»
Əгəр ҙə Бүренең үҙ ҡайғыһы көслө булмаһа, моғайын, иғтибарлар ине:
икенсе бер олораҡ ҡатын, əсəнең ҡулынан тубырсыҡтай ғына мəйетте алып,
яулыҡҡа урап тотто. Тағы ике бисə йəш əсəне, ике яғынан ҡосаҡлап, аяҡ
үрə баҫтырҙы ла төркөм ауылға табан йүнəлде. Урталағы ҡатындың бер
аяғы ҡан һарҡып торған сепрəккə ураулы. Ул еңелсə аҡһаҡлап, түгелеп
илай-илай, саҡ атлап бара. Əхирəттəреме, осраҡлы таныштарымы, уға
ниндəйҙер йыуатыу һүҙҙəре өндəшə ине...
Лəкин Бүре быларҙың береһен дə аңламаны, иғтибарламаны, һыҙыпһыҙып байтаҡ олоғас, балаһын һаҡ ҡына тешлəп, ҙур соҡор төбөнə күсерҙе,
өҫтөнə дымлы балсыҡ өйөп, сүп-сар менəн ҡапланы ла, артына боролоп
ҡарай-ҡарай, урман эсенə инеп китте. Икенсе көсөгөн тапманы. Ниндəйҙер
үлəн орлоҡтары, əскелтем елəктəр ашай торғас, Бүре əкренлəп һауыға,
яраһы ла бөтəшə башланы. Тик ул ғүмерлеккə аҡһаҡ булып ҡалды. Элекке
һымаҡ ҡомарланып, ярһып төнгө һунарға сығыуҙар бөттө. Хəйер, утлы
ташҡын ҡояш сығышына табан үтеп киткəне бирле, аҙыҡҡа ҡытлығы юҡ
ине Бүренең. Ҡайҙа барып төртөлмə, йə боҙолоп өлгөрмəгəн ат үлəкһəһе
осрай, йə хатта яраланып тора алмай ятҡан малға тап була.
Юҡ, тамаҡ хəстəре түгел инде унда. Һыуынып бөткəн элекке өңөнə
ҡайтып ятыу менəн, күңелен əллə ниндəй борсоу билəп ала. Тороп, тирə яҡты еҫкəп йөрөй-йорөй ҙə тағы аҡһаҡлап сығып китə. Донъяның йəме
бөткəйне, мəғəнəһе ҡалмағайны уға. Шуға көндөҙҙəрен берəй төпкөлдə
боҫоп ята ла, күҙ бəйлəнеү менəн, маҡсатһыҙ-ниһеҙ ҡыҙырырға тотона...
(Ə.Хəкимов).
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8-се текст
Текста ҡулланылған теркəүес, бəйлəүес, киҫəксəлəрҙе табығыҙ, уларҙың
һөйлəмдə ниндəй вазифа үтəүҙəрен билдəлəгеҙ.

...Əүəле замандарҙа бер хандарҙың ханы, яҡын-тирəлəге бөтə
халыҡтарҙы буйһондороп, ҡол итеп бөткəс, артабан үҙенең ҡөҙрəтен кемгə
күрһəтергə белмəйенсə, йыйын йыйған да былай тип яр һалған: «Минең
барлыҡ билəмəлəремдəге башҡа төрлө ағастар ҡырҡылып бөтөп, тик һəр
саҡ йəшел ҡарағайҙар менəн шыршылар ғына ҡалырға тейеш. Мин йыл
əйлəнəһенə йəшел урман эсендə йəшəргə телəйем!» Хан ҡул аҫтындағы
бөтə кешелəрҙе ҡушып, ҡарағай менəн шыршынан башҡа ағастарҙы
киҫтереп бөткəн, ти. Иң ҙур ҡарағай урманының уртаһына алтын-көмөштəн
ғəжəйеп шəп һарай һалдырып йəшəй башлаған хан. Тəүге мəлдə уйымуйым ултырған ҡарағай, шыршы урмандары, ысынлап та, харап матур
тойолған. Лəкин йылдар үтеү менəн, кешелəр тормошона бер-бер артлы
ҡытлыҡ килə: йəйə бөгөргə — артыш менəн саған, уҡ юнырға — ҡайын,
суҡмар, һөңгө һабы эшлəргə — имəн, ашарҙарына муйыл, балан, сəтлəүек
таба алмай яфа сигəлəр икəн. Бер-бер артлы йылғалар ҡорой, эсер һыу
етмəй, һауа бысраныуҙан кешелəрҙең тыны тарыға икəн. Өҫтəүенə, һауала
ылыҫ еҫе үтə күбəйеп киткəнлектəн, яман еҫ ауырыуы таралып, тəүҙə малтыуар ҡырыла, шунан төбəге-төбəге менəн кешелəр үлə башлай. Ул да
булмай, ҡарағай, шыршы ағастары ҡорой, ылыҫтары һарғайып ҡойола.
Əйтерһең, яңы ғына гөлтлəп ултырған урмандарҙы утлы ел ялмап үткəн.
Хан үҙе лə сəсрəп ауырып китə, ти, бер заман. Тəғəм ризыҡ, йотом да һыу
һеңдерə алмай икəн был. Ул, аптырағас, муллаларҙың өшкөрөүтөкөрөүҙəренəн һис кенə лə файҙа булмағас, ниндəй сир менəн
ауырығанлығын белеү өсөн, ил ағаһын — йөҙ йəшəр аҡһаҡалды саҡыртып
алған. «Эй, тəңре ханым, — тигəн ил ағаһы, — əгəр билəмəлəреңдəге
урмандарҙы тергеҙергə бойорһаң, мин һине был сиреңдəн ҡотҡарыр инем».
Боғаҙына əжəл тырнағы йəбешкəн хан түҙмəгəн, баш нəзирен
саҡыртып алып: «Барлыҡ халыҡты урман ултыртырға ҡуш», — тигəн. Ил
ағаһы ошонан аҙаҡ ханға үҙе йылдар буйы һаҡлап йөрөткəн йүкə сəскəһен
сайҡатып, балан ҡағы ҡушып, мəтрүшкə ҡатыш ҡарағат сəйе эсергəн,
ҡаҙаяҡ, андыҙ ҡушып бəйлəнгəн ҡайын миндеген парлап, шуны күкрəгенə
ҡуйған да муйыл һəм балан сəскəһен еҫкəткəн, һəм ханыбыҙ һин дə мин
шəбəйгəн дə киткəн, ти. Ошонан аҙаҡ хан оло йыйын йыйған, халыҡҡа ер
йəннəтенə ҡул күтəрмəҫкə əйтеп ҡалдырған икəн, ти... (Н.Мусин)
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9-сы текст
Ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙе һүҙ төркөмдəре буйынса айырығыҙ. Уларҙың һөйлəмдəге
ролен асыҡлағыҙ.

Башҡорт йəйлəүендə
Төн ҡараңғы. Төпһөҙ күк диңгеҙендə күҙҙəрен ҡыҫып-ҡыҫып
уйнашҡан һанһыҙ йондоҙҙар ҙа, əллə нимə юғалтҡан кеүек, ҡараңғы төндөң
ҡара пəрҙəһе үтə эҙлəнеп ҡарайҙар. Бөтөн тараф тыныслыҡ, серле бер
моңлолоҡ эсендə күмелеп ҡалған. Əллə ҡайҙа яңғыҙ ябалаҡтың ғына андаһанда бер килгəн əсе, вайымһыҙ тауышынан башҡа был моңло
тыныслыҡты боҙоусы һис бер нəмə юҡ.
Моңло ҡараңғылыҡ оҙаҡҡа һуҙылманы: ҡояш сығышынан һап-һары
булып, ай шары бик əкрен генə күтəрелə башланы. Түйə, ул, был моңло
ҡараңғылыҡтың хөкөм һөрөүенə риза булмағандай, төҫһөҙлəнгəн, йөҙөн
һытҡан ине.
Ай, юғары күтəрелеп, йəйлəүҙе яҡтыртырға тырышһа ла, ҡалын
урманлыҡтан болотҡа көнлəп юғары күтəрелеп торған ағастары
ҡараңғылыҡҡа булышалар, уның асыуланып ебəргəн яҡтылыҡ
тамсыларына юл бирмəйҙəр кеүек. Ай күтəрелгəн һайын яҡтыра, ағара,
кесерəйə һəм етеҙлəнə бара. Ул ҡараңғылыҡ менəн тартыша вə уны ҡыуа
ине.
Айҙың яҡтылыҡ биреүен көтөп кенə торған шикелле, əллə ҡайҙа ғына
бер һандуғас үҙенең моңло, дəртле һайрауы менəн урманды яңғыратты.
Алтын тəңкəлəрҙең сыңғырлауы шикелле булған был моңло тауышты
тыңлаған Ай ҙа, үҙенең асыуын онотоп, урманға көлөп кенə ҡарай
башланы. Əллə нимə эҙлəгəн кеүек күҙҙəрен йылпылдатып торған
йондоҙҙар ҙа күҙҙəрен йомоп, уйға ҡалған шикелле булдылар. Урман да,
яҡтылыҡҡа ҡаршы тартышыуын онотоп, оҙон ҡара ҡоластарын йəйə
башланы. (Ф.Сөлəймəновтан).
10-сы текст
Текста ҡулланылған теркəүестəрҙе төркөмсəлəргə айырып яҙып алығыҙ.
Уларҙың функцияларын асыҡлағыҙ.

Мин китапты нисек уҡый инем
Миндəге китап уҡырға булған ихласлыҡ миңə ни тиклем ауыр
түбəнһетелеүҙəр, йəберлəнеүҙəр, тынысһыҙланыуҙар килтергəнлеген
хəтерлəү — хəҙер күңелһеҙ ҙə, көлкө лə.
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Күршелəге кейем киҫеүсе ҡатындан алған китаптар миңə шул тиклем
ҡиммəт тойолалар ине,— мин, уларҙы ҡарт хужабикəнең мейескə яғыуынан
ҡурҡып, унан тағы ла китап алып ҡайтыу тураһында уйламаҫҡа ла тырыша
инем, ə иртə менəн сəйгə икмəк алырға барған ерҙə лавканан төрлө төҫтəге
ваҡ китаптар алып ҡайта башланым.
Мин был китаптарҙы уҡый инем һəҡ укыған өсөн һəр береһенə берəр
тин түлəй инем.
Мин уларҙы, һыуыҡ һəм уңайһыҙ булыуына ҡарамаҫтан, утын ярған
ерҙə, һарайҙа йəки сарҙаҡта уҡый торғайным. Ҡайһы ваҡыттарҙа, китап бик
ҡыҙыҡлы йəки тиҙерəк уҡып сығырға кəрəк булғанда, миңə төндəрҙə шəм
яндырып ултырырға ла тура килə ине. Лəкин ҡарт хужабикə, төндə шəмдең
ҡыҫҡарғанын һиҙеп, шəмдəрҙе сыра менəн үлсəй һəм үлсəүен йəшереп ҡуя
башланы. Əгəр ҙə иртə менəн шəм кəмегəн булһа, йəки мин, уның үлсəүен
табып, шəм менəн тигеҙлəп ҡуя алмаһам, аш бүлмəһендə əсе тауыш
күтəрелə торғайны. Был хəл мине ғəрлəндерə, лəкин уҡыу телəге миндə
нығый ғына бара ине. Мин нисек тə уҡыу юлдарын табам ə ҡарсыҡ минең
китаптарымды бер нисə тапҡыр юҡ итте, һəм мин лавкасыға 47 тингə
бурыслы булып сыҡтым. Мин барған һайын, ул минəн аҡса даулай
башланы.
— Бурысыңды килтерҙеңме?
— Юҡ.
— Нисек була инде. Судҡа биреп, нəмəлəреңде яҙҙырырға, үҙеңде
колонияға ебəрергəме ни, ə?
Минең бер ерҙəн дə аҡса алыр урыным юҡ. Эш хаҡымды ла олатайыма
түлəйҙəр ине,— ни эшлəргə? Миң өс көнлəп яфаландым, һəм. хужа, минең
был хəлемде һиҙеп:
—
Нимə һин, Пешков, бик күңелһеҙ йөрөйһөң, əллə
ауырыйһыңмы?—тип һораны. Мин үҙемдең ҡайғымдың ниҙəн тороуын
асыҡтан-асыҡ һөйлəп бирҙем. Ул борсоулы ҡиəфəткə инде:
— Бына күрəһең, ул китап тигəнең ни нəмəгə алып бара. Нисек
кенə булһа ла уларҙан хəсрəт кенə!..
Илле тин аҡса биреп, үҙе киҫкен кəңəш бирҙе:
– Ҡара уны, бисəмə һəм əсəйгə əйтмə, шау-шыу булыр. Яңы йылдан
газетаға яҙылам. Бына унан һуң инде уҡырһың.
Бынан һуң инде кистəрен ҡысҡырып газета уҡый башланым. Мин
газета һəм иҫке журналдарҙан икенсе ҡалаларҙың һəм икенсе халыҡтарҙың
тормоштарын белə башланым, һəм мин инде кистəрен генə түгел, шулай уҡ
төндəрен дə уҡыйым. Миңə төндəрҙə уҡырға ут бирмəйҙəр, ə шəм һатып
алырға аҡса юҡ, шунан һуң мин шəм төбөнə аҡҡан майҙарҙы йыя
башланым, уларҙы балыҡтан бушаған һауытҡа һалып, уға ептəн филтə
яһайым һəм төндəр буйы мейес башында төтөнлө һəм күңелһеҙ ут яндыра
торғайным. (М. Горький)
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11-се текст
Ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙе һүҙ төркөмдəре буйынса айырығыҙ. Уларҙың һөйлəмдəге
ролен асыҡлағыҙ.

Ниңə мин философ булманым
Башҡорт педагогия институтында башҡорт телен һəм əҙəбиəтен
өйрəндем, һуңғы курстарҙа философия менəн мауыға башланым. Платон,
Аристотель, Конфуций, Вольтер, Гегель, Кант, Фейербах исемдəрен
ишеткəн һайын ниндəйҙер бер тылсымлы, серле донъяға тартылаһың
һымаҡ. ДӨРӨҪ, бөйөк аҡыл эйəлəре тыуҙырған хеҙмəттəрҙең төп нөсхəлəрен
күргəн дə юҡ. Улар ғилеменəн бүтəндəр сəйнəп, үҙҙəренсə тоҙлап-борослап
биргəнде генə үҙлəштерəбеҙ.
Ошо фəнгə ҡағылышлы байтаҡ нəмə уҡыным. Хатта Гегелдең
революцияға тиклем русса сыҡҡан бер китабы ла ҡулға төштө. Аңларға
тырыштым, аңлай алманым, əлбиттə. Шулай ҙа философ булырға хыял бар
ине.
Николай Александрович Маслин, беҙҙең яратҡан уҡытыусыбыҙ,
тарихи материализм буйынса минəн имтихан алды. Һорауҙар менəн күп
яфаламаны, «бишле» ҡуйҙы. Аҙаҡтан ул миңə тағы бер һорау бирҙе:
— Кем булырға уйлайһың?
Əле генə ҡуйылған «бишле» менəн ҡанатланып, уның да күңелен
күтəрмəксе булып, шик-шөбһəһеҙ əйтə һалдым, əйткəнем, һис шикһеҙ, уға
оҡшар, тинем:
— Философ булырға хəл иттем.
Ғəҙəтенсə башын баҫыбыраҡ ултырған Маслин миңə күтəрелеп
ҡараны. Байтаҡ һүҙһеҙ торҙо. Унан ҡырт киҫте:
— Һинəн философ сыҡмай.
Минең шаңҡыуым аяҡ табаныма барып етте.
— Шулай, сыҡмай, — тип ҡабатланы ул. — Əле хəҙер, һин яуап
биргəндə, төшөндөм быны.
— Үҙегеҙ «бишле» ҡуйҙығыҙ... — Мин тамам юғалып ҡалдым.
— «Бишле»не дөрөҫ ҡуйҙым. Башында бар нəмəлəр осон ҡуйҙым мин
уны. Һинең башың буш мискə түгел, хатта тулы ул.
— Лəкин мискəлə бер генə тишек, бер генə бөкө булырға тейеш, һинең
башында эреле-ваҡлы əллə нисə тишек, һин шуларҙың тығындарын бер
юлы һурып алдың да, мин төп ағышты тота алмай аптырашта ҡалдым. Ҡуш
усымды һуҙып əле бында, əле тегендə ташландым. Өлөшлəп йыйырға тура
килде. Философтың башы тулы уҡ булмаһа ла, фекер бер генə урындан
ағып сығырға тейеш, шуның өсөн аҡылы аҙыраҡ булһа ла, бəрəкəтле
күренəсəк. Һин шиғырҙар яҙаһың бит. Шағир бул. Бер юлы телəһəң биш
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ҡылды, телəһəң ете ҡылды сирт. Уй-хисеңде йомарт тотон, йəллəмə.
Тарҡалып китһəлəр, үҙҙəре йыйылыр.
— Ярты быуаттан ашыу ваҡыт үтеп китте. Юҡ-юҡ та ошо өгөт иҫемə
килеп төшə. Дөрөҫ əүлиəлек иткəн булыр аҡыллы Маслин. Мин ғүмерем
буйынса уй-фекерҙəремде бер генə епкə теҙеп һөйлəй алманым, яҙғанда ла
йыш ҡына бураҙнанан сығып китəм, һуҡмағымдан тайпылам.
— Ваҡыты менəн күрəҙəгə лə ышаныу кəрəктер... (М. Кəрим).
12-се текст
Ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙе һүҙ төркөмдəре буйынса айырығыҙ. Уларҙың һөйлəмдəге
ролен асыҡлағыҙ.

Оҙон яллы ерəн ат бьшҡыра-бышҡыра тар ғына тау юлынан юғарыға
үрмəлəй. Хəйер, юл тиһəң, хəтере ҡалыр. Өҫтəн ағып төшкəн ямғыр, ҡар
һыуҙары уны осло таштары сосайып торған йырынға əйлəндергəн.
Ҡырандасҡа оҡшатыбыраҡ эшлəнгəн бейек арба бына-бына түңкəрелеп
китер кеүек. Ася түҙмəне, ямғыр баҫыла төшөү менəн арбанан һикереп
төштө. Бер яҡтан, үңəсе өҙөлөрҙəй булып тартҡан малҡай йəл, икенсенəн,
ана ауам, бына ауам тип ҡурҡып барыуы ҡыйын. Тик атлауы бигерəк
уңайһыҙ, аяҡ аҫты еүеш. Тиҙ арала оҙон итəге еүешлəнде.
Ҡамасауламаһын өсөн уны бөрөп тотоп арбаның əле бер, əле икенсе
яғынан йүгергелəне ҡатын. Сос булырға тырышты, бер-бер хəл була
ҡалһа, балаларын йолҡоп алып өлгөрə, йəнəһе. Ул арала малайҙар ҙа
уянды. Бығаса атты дəртлəндерə-дəртлəндерə етди генə барған Буранбай
бөтөнлəй ирəүəнлəнеп китте: дилбегəне Вадимға тотторҙо. Үҙе, атҡа
менгəндəй ҡыуанған малайҙы, күңелен тағы ла үҫтереп маҡтаны ла урман
эсенə йомолдо. Унан ҡып-ҡыҙыл булып бешкəн бөрлөгəн тəлгəштəре
тотоп сыҡты. (Г.Гиззəтуллина)
13-сө текст
Текста ҡулланылған бəйлəүестəрҙе табығыҙ. Уларҙың ҡайһыларының
синонимдары бар? Шулар менəн алмаштырып уҡып ҡарағыҙ. Мəғəнə үҙгəрəме?

Һул яғымда Ҡаратау ятһа, уң яғымда үҫкəн талдарҙы уртаға ярып
Ташкисеү аға. Тəбиғəттең иң матур ваҡыты, тип əйтер инем, əгəр минəн
илле-алтмыш метр самаһы ерҙə, талдар араһында үҫкəн ҡарт ҡайын
башында, бер туҡтауһыҙ шыҡырлап ултырған һайыҫҡан булмаһа.
Тəбиғəттең бар булған йəмен шул боҙа. Ошо көнгə тиклем һайыҫҡанды
ҡошҡа ла һанамай торғайным, иғтибар менəн ҡарағаным булманы, əле
ятҡан килеш тегене күҙəтə башланым. Оҙон, һайғауға оҡшаған ҡойроғо,
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ҡырҙан ҡарағанда ҡара төҫтə күренһə, яҡындан күк, йəшел ҡатыш һымаҡ,
күҙҙəре муйыл кеүек дөм ҡара икəн. Шыҡырыҡлаған һайын ҡойроғон
күгəреп төшөрə лə кəүҙəһен ҡалҡытып ҡуя. Һайыҫҡандан да матур ҡош
юҡтыр тигəн фекергə килдем. Беҙ уны кəртə араһында осоп, себеш
урлағанын ғына күрəбеҙ ҙə үҙебеҙсə фекер йөрөтəбеҙ икəн. Мин һəр бер
рəссам менəн бəхəслəшергə əҙермен, ул һайыҫҡандың үҙенə ҡарамайынса
һүрəткə төшөрə алмаясаҡ. (Ғ.Кейекбаев)
14-се текст
Текста ҡулланылған киҫəксəлəрҙе төркөмсəлəргə айырып яҙып алығыҙ, мəғəнə
биҙəктəрен асыҡлағыҙ.

Төн. Башҡорт ҡыҙының тəңкəле елəне шикелле, күҙҙең яуын алып,
йымылдап торған аяҙ күктə, алтын табаҡтай, тулған ай йөҙə. Таллыҡта
һандуғастар сутылдаша. Тирəк башында кəкүк саҡыра. Күлəүектə
тəлмəрйендəр баҡылдаша. Оло Эйек йылғаһы, үҙенең мəңге шат, шаян
йырҙарын һандуғас моңдарына мансып, ҡыуана-көлə бер өҙлөкһөҙ сылтырап аға ла аға. Ағастар, сəскəлəр, хайуандар, хатта ҡоштар ҙа йомшаҡ, елəҫ
елдəн һөйөлөп, көндөҙгө эҫе кəмегəнгə һөйөнөп, байрам итə. Иҫ киткес
рəхəт, гүзəл яҙғы төн тышта. Ə өйҙə, Емештəрҙең өйөндə, бөтөнлəй икенсе
күренеш. Тəбиғəткə нимə?! Кеше яҙмышында уның ҡайғыһы бармы ни! Үҙе
гүзəл, мөһабəт, шат булғас, шул еткəн уға.
Өй эсе ҡараңғы. Кескəй генə тəҙрəлəр. Уның да яртыһы ҡарындыҡ
менəн ҡапланған. Əлегə быялаһы төшмəгəн тар күҙəнəктəр аша ҡурғаш
таҫма булып һуҙылған ай нурҙары, əлбиттə, өй эсен яҡтырта алмайҙар.
Хəйер, бында яҡтылыҡ кəрəкмəй ҙə. Ғаилə йоҡлай: урындыҡтың
түрьяғында, иң төптə, ҡаластай ишелеп бер малай ята. Ул – Иштуған. Уға
ун ике генə йəш əле. Лəкин ул инде ғаилəнең өмөтө, ышанысы. Үҫер,
атаһына иш булыр, ярҙамсы булыр. Уның атаһы Байгилде ағай шулай
уйлай. Шуға күрə уға исемде лə Иштуған тип ҡушҡан бит ул. Өс ҡыҙ
араһында бер генə малай — бер генə иш!
Тик ҡасан ғына үҫеп, ҡул араһына инер һуң ул?! Иштуғандан бирерəк,
иҫке бер ҡорама юрған аҫтында, өс ҡыҙ йоҡлай. Улар: Бибеш, Йəнеш,
Емеш. Ҡыҙҙар ҙа үҫеп килəлəр. Бибеш ғаилəлə иң өлкəн бала. Уға ун дүрт
йəш. Ул инде хəҙер өйҙə бөтə эште тиерлек эшлəй ала. Ə бына Йəнеш менəн
Емеш кескə йерəктəр əле. Береһенə ете, икенсеһенə дүрт кенə йəш тула.
Эйе, кескəйҙəр əле улар. Ниндəй яҙмыш көтə уларҙы килəсəктə?.. Нимəлəр
күрергə, ниҙəр кисерергə тура килəсəк?.. Улар əле был хаҡта уйлай белмəйҙəр. Өйҙөң томроҡлоғон да, тарлығын да, юрғандың өс кеше өсөн бəлəкəс
булыуын да тоймай, бесəй балалары шикелле татлы мышылдап, йоҡлай
бирəлəр. Ə бына Байгилде ағай менəн Сəғүрə еңгəгə бик етди уйланырға
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тура килə. Шуға күрəлер, ахыры, төн уртаһы еткəн булһа ла, улар һаман
йоҡламағандар. Сəғүрə еңгə ҡыҙҙарынан мөмкин тиклем алыҫыраҡ булырға
тырышып, түрбаш яҡҡа, иң мөйөшкə һырындырып һалынған ике кешелек
урында, май шəм кеүек һыҙып, өнһөҙ тынып ята. Ə Байгилде ағай, сыбалыпойошоп бөткəн көрəк һаҡалын семеткелəп, урындыҡ ситендə баянан бирле
һүҙһеҙ ултыра. Күгелйем ай нурҙары уны берсə ҡарҙан яһаған, берсə
ҡурғаштан ҡойолған һынға оҡшаталар (З.Биишева).
15-се текст
Ярҙамлыҡ һүҙҙəрҙе һүҙ төркөмдəре буйынса айырығыҙ. Уларҙың һөйлəмдəге
ролен асыҡлағыҙ.

Бибекəй менəн Йəнеш күгəренеп, тештəре тешкə тейеп шаҡылдағанса
һыу инделəр. Емеш, ялынып:
— Ҡайтайыҡ, асыҡтым,— тип иламһырай башлағас ҡына улар
күлдəктəрен кейҙелəр. Бəкəлдəн генə булған һыуҙа йөрөгəнлектəн,
арҡаһына һыу ҙа теймəгəн, туҙан ҡатыш тир ағып бысранған бите лə
йыуылмаған Емеш тə таһылдай-мышылдай күлдəген кейҙе. Йəнеш уның
күлдəгенең алды артҡа кейелеүен дə абайламай етəклəп ҡайтып китте.
Бибекəйҙəр Ҡыҙылъяр урамы яғынан ҡайтырға булдылар. Йəнеш тə уларға
эйəрҙе. Ҡыҙылъяр башына менгəс, улар күкһел йəшел булып, өйөрөлөп
ағып ятҡан тəрəн тымыҡ урында бер ҙə ҡурҡмай йөҙөп йөрөүсе ҙурҙарға
һоҡланып ҡарап торҙолар. Бында, еткəн ҡыҙҙар, еңгəйҙəр, тулҡын өҫтөндə
ятҡан аҡҡоштар шикелле ҡалҡынып-ҡалҡынып, Оло Эйек уртаһында йөҙөп
йөрөйҙəр. Бирьяҡ ярҙан аръяҡ ярға кем уҙарҙан ярышалар. Йөҙгəндə
ҡыҙҙарҙың яңы ғына ҡалҡып килгəн нəфис аҡ күкрəктəре күренеп-күренеп
ҡала. Ошоноң өсөнмөлөр бында ҡыҙҙар, килендəр араһында күкрəкте
ҡалҡытып, аяҡтарҙы һыуға таҡмаҡлатып һуғып йөҙөү иң матур йөҙөү
иҫəплəнə. Ҡыҙҙарҙан арыраҡ, Ҡыҙылъяр аҫтында, «төпһөҙ» упҡында
малайҙар, егеттəр һыу инə. Улар өс-дүрт метрлы текə ярҙан һыуға һикереп
төшəлəр ҙə бик оҙаҡ һыу аҫтында юғалып торалар. Унан бөтөнлəй икенсе
урындан, алыҫтан, ҡалҡып сығып, ҡолас ташлап аръяҡҡа йөҙөп китəлəр.
Унда сыҡҡас, йомшаҡ һары ҡом өҫтөндə ятып ял итəлəр. Ҡайһы берҙəре
салҡан йөҙөүҙə ярышалар. Ҡыҫҡаһы, һəр ҡайһыһы үҙенсə йөҙə, ярыша,
өйрəк балалары шикелле һыу эсендə уйнай. Бында ҡыҙға, малайға айырып
бер-береһенə ҡул тейҙереү, ҡурҡытыу, оялтыу йəки берəй ҡырын һүҙ əйтеү
кеүек əҙəпкə һыймаған бер генə нəмə лə юҡ. Һыуҙа улар бөтəһе лə бер тигеҙ,
тəбиғəт балалары. Бында, оло һыу буйында, борон-борондан ошо ғəҙəт
йəшəп килгəн. Ул əле лə, шулай дауам итə. Яҙғы һыу ташыу ваҡытынан
алып көҙгө һыу туңа башлағанға хəтле йылға өҫтө һəр көн, бигерəк тə
иртəн-кис шулай йөҙөү, уйнау-көлөү, һыу сəсрəтеү тауыштары менəн шау77

гөр килеп тора. Кешелəр бында иң ҡыҙыу бесəн-ураҡ өҫтөндə лə, һыуһынға
туҡтаған арала ғына булһа ла һыуға төшөп сығырға ваҡыт табырға
тырышалар (З.Биишева).
.
16-сы текст
Тексты киҫəксəлəрҙе төшөрөп ҡалдырып уҡығыҙ, уларҙың функцияларын,
мəғəнə биҙəктəрен асыҡлағыҙ.

Бибекəй менəн Гөлкəйҙең ҡарттаһы, бəлəкəс, арыҡ, еңел кəүҙəле,
йылғыр оҫта ҡуллы, йор һүҙле Шəһит ҡартты бында «Сыпсыҡ Шəһит» тип
йөрөтəлəр. Был ҡушамат хатта уның бөтə ырыуына ла таралған. Шəһит
ырыуынан булған бөтə кешелəрҙе лə «сыпсыҡтар» тиҙəр. Был ҡушамат
Шəһит бабай нəҫеленең кескəй, еңел кəүҙəле, етеҙ, эшсəн ҡуллы булыуы
өсөн һөйөп ҡушылғанлыҡтан, уға берəүҙең да хəтере ҡалмай. Бына ошо
Сыпсыҡ Шəһит бабай үҙенə инде һикһəн алты йəш булыуына ҡарамаҫтан,
таң иртəнəн ҡара кискə тиклем бер генə лə тик тормай. Ул балта оҫтаһы.
Үҙҙəренең ишек алдының бер мөйөшөнə эшлəп алған станогында көндөң
көнө буйына сабып-юнып, нəмəлəрҙер эшлəп кенə тора. Уның янында һəр
ваҡыт яңы ғына эшлəнгəн илəк, силəк, көрəк, тəртə, тəпəндəр аунап ята.
Шəһит ҡарттың улы, Гөлкəйҙəрҙең атаһы Шаһиморат ағай, уға урмандан
кəрəкле ағастарҙы алып ҡайтып биреп тора. Ə баҙар еткəс, аҙна буйына
эшлəнгəн был көрəк-мөрəк, ҡамыт-ҡомоттарҙы үҙенең тар оҙон күкрəкле
урман арбаһына тейəй ҙə, баҙарға алып барып һатып, аҙналыҡ он, сəй-шəкəр
һəм башҡа кəрəк-яраҡтар алып ҡайта. Ə Шəһит ҡарттың унда эше юҡ. Ул
хатта улынан:
— Күпмегə һаттың, нимə алдың? — тип тə һорамай. Эштең үҙе —
юнып-йышып донъя кəрəген яһап тороу ғына ҡыҙыҡһындыра уны. Ə кескəй
Емеш һəр ваҡыт уларға барып, Шəһит ҡарттың əкрен генə йырлай-мөңрəй
эш эшлəгəнен ҡыҙыҡһынып ҡарап ултыра. Шəһит бабай Емеште йəшенəн
алда үҫкəне, күпте белгəне өсөн ярата. Əсəһе ауырыу, тормоштары ауыр
булғаны өсөн йəллəй, һəр килгəндə көлəмəслəп, шаяртып уның күңелен
асырға тырыша.
— Əйҡыҙым-ҡыҙым, һинең күлдəгең ситсанан ғына бит. Ана Ҡормош
байҙың яп-ямаҡ ҡыҙы Ғилмекəй гел сатиндан да ебəктəн генə кейə. Ниңə
улай икəн ул, ə? Бына һиңə кəрəк ине ул матур күлдəктəр, ə, ҡыҙым? — тип
ирештерə ул.
Ə Емеш, сер бирергə телəмəй:
— Минең күлдəгем ситса түгел, ебəк кенə ул,— тип еңешə
(З.Биишева).
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ТЕСТАР
1. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес төп килештəн һуң килгəн?

1. Кистəн башлап таңға тиклем Беҙ йөрөйбөҙ походта
(Бəйеттəн).
2. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
3. Улар өсөһө, өс юрғаға атланып, оло юлға табан саптылар.
4. Дүрт-биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам.
5. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
2. Һүҙҙең мəғəнəһенə көсəйтеү, артыҡлыҡ төҫмөрө өҫтəп килгəн көсəйтеү
киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Һаулыҡмы, балалар иҫəнме, барамы ни, килəме əллə,
бармы һуң
2. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ
арытты, сикһеҙ шат
3. Аҡрын ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, тик мине, тик
һиңə генə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
3. Кешенең хис-тойғоларын, тойғо-кисерештəрен белдергəн һүҙҙəрҙе ниндəй
һүҙ төркөмөнə индерəлəр?

1.
2.
3.
4.
5.

Теркəүес
Киҫəксə
Мөнəсəбəт һүҙ
Бəйлəүес
Ымлыҡ

4. Составында ҡаршы ҡуйыу теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
2. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
3. Мин дə юрый уның артынан тəгəрəгəн булдым (С.Агиш).
4. Иртəн дə, көндөҙ ҙə, кис тə ул үҙ урынында ҡалды (М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
5. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес эйəлек килештəн һуң килгəн?

1. Кистəн башлап таңға тиклем Беҙ йөрөйбөҙ походта
(Бəйеттəн).
2. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
3. Улар өсөһө, өс юрғаға атланып, оло юлға табан саптылар
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4. Дүрт биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам
(Н.Мусин).
5. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
6. Һүҙҙең мəғəнəһенə һорау, ышанмау төҫмөрө өҫтəп килгəн һорау киҫəксəлəре
бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ
арытты, сикһеҙ шат
2. Һаулыҡмы, балалар иҫəнме, барамы ни, килəме əллə,
бармы һуң
3. Аҙ ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, фəҡəт мин, тик
һиңə генə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
7. Составында йыйыу теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
2. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
3. Ҡысҡырып көлмəйек, юғиһə ишетерҙəр (Д.Юлтый).
4. Ул бер атайға, бер Оксанаға, бер миңə ҡарай (М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
8. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес төп килештəн һуң килгəн?

1. Бер ҡул менəн төйөн бəйлəнмəй (Мəҡəл).
2. Ашау өсөн йəшəргə түгел, йəшəү өсөн ашарға кəрəк
(Əйтем).
3. Йəйен бөтə ил буйынса картуф уңмағайны (Н.Мусин).
4. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
5. Бөтə яуаптар ҙа дөрөҫ.
9. Һүҙҙең мəғəнəһенə икелəнеү, самалау, билдəһеҙлек төҫмөрө өҫтəп килгəн
икелəнеү киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ арытты,
сикһеҙ шат.
2. Һаулыҡмы, бала-саға иҫəнме, барамы ни, килəме əллə, бармы
һуң
3. Аҡрын ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, фəҡəт мин, тик
һиңə генə
4. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
5. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
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10. Составында сəбəп теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Ҡулда ҡамсы, сыбыҡ булырға тейеш түгел, сөнки кавалерия
аты ундай “тəртипте” яратмай (С.Кулибай).
2. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
3. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
4. Иртəн дə, көндөҙ ҙə, кис тə ул үҙ урынында ҡалды (М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
11. Составында теҙеү теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
2. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
3. Иртəн дə, көндөҙ ҙə, кис тə ул үҙ урынында ҡалды
(М.Кəрим).
4. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
5. Бөтə яуаптар ҙа дөрөҫ
12. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес төбəү килештəн һуң килгəн?

1. Бер ҡул менəн төйөн бəйлəнмəй (Мəҡəл).
2. Ашау өсөн йəшəргə түгел, йəшəү өсөн ашарға кəрəк
(Əйтем)
3. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
4. Дүрт биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам
(Н.Мусин).
5. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
13. Һүҙҙең мəғəнəһенə көсəйтеү, артыҡлыҡ төҫмөрө өҫтəп килгəн көсəйтеү
киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Өр-яңы, көпə-көндөҙ, япа-яңғыҙ, сем-ҡара, ап-аҡ, шыр хата
2. Һаулыҡмы, бала-саға иҫəнме, барамы ни, килəме əллə,
бармы һуң
3. Аҙ ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, фəҡəт мин, тик
һиңə генə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
14. Составында ҡаршы ҡуйыу теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
2. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
3. Мин дə юрый уның артынан тəгəрəгəн булдым (С.Агиш).
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4. Иртəн дə, көндөҙ ҙə, кис тə ул үҙ урынында ҡалды
(М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
15. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес төп килештəн һуң килгəн?

1. Кистəн башлап таңға тиклем Беҙ йөрөйбөҙ походта
(Бəйеттəн).
2. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
3. Улар өсөһө, өс юрғаға атланып, оло юлға табан саптылар
4. Дүрт биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам
5. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
16. Һүҙҙең мəғəнəһенə көсəйтеү, артыҡлыҡ төҫмөрө өҫтəп килгəн көсəйтеү
киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Һаулыҡмы, балалар иҫəнме, барамы ни, килəме əллə, бармы
һуң
2. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ арытты,
сикһеҙ шат
3. Аҡрын ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, тик мине, тик
һиңə генə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
17. Составында бүлеү теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
2. Мин дə юрый уның артынан тəгəрəгəн булдым (С.Агиш).
3. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
4. Иртəн дə, көндөҙ ҙə, кис тə ул үҙ урынында ҡалды
(М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
18. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүестəр сығанаҡ һəм төбəү килештəн һуң килгəн?

1. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
2. Улар өсөһө, өс юрғаға атланып, оло юлға табан саптылар
(З.Биишева).
3. Дүрт биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам
(Н.Мусин).
4. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
5. Кистəн башлап таңға тиклем Беҙ йөрөйбөҙ походта
(Бəйеттəн).
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19. Һүҙҙең мəғəнəһенə раҫлау, аныҡлау төҫмөрө өҫтəп килгəн раҫлау
киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ
арытты, сикһеҙ шат
2. Һаулыҡмы, балалар иҫəнме, барамы ни, килəме əллə,
бармы һуң
3. Аҡрын ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, фəҡəт мин, тик
һиңə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
20. Составында йыйыу теркəүесе булған һөйлəмде билдəлəгеҙ:

1. Йə эш бирəһегеҙ, йə башты алып сығып китəм (Х.Ғилəжев).
2. Матур, ыҫпай, лəкин артыҡ бер төрлө, төҫһөҙ почерк был
(Х.Ғилəжев).
3. Ҡысҡырып көлмəйек, юғиһə ишетерҙəр (Д.Юлтый).
4. Ул бер атайға, бер Оксанаға, бер миңə ҡарай (М.Кəрим).
5. Тағы нимəлер етмəй, тағы нимəлер юҡ кеүек (Р.Ғарипов).
21. Ҡайһы һөйлəмдə бəйлəүес эйəлек килештəн һуң килгəн?

1. Кистəн башлап таңға тиклем Беҙ йөрөйбөҙ походта
(Бəйеттəн).
2. Сөнəғəттəр Ергəнгə тиклем ат ялланылар (Ж.Кейекбаев).
3. Улар өсөһө, өс юрғаға атланып, оло юлға табан саптылар
4. Дүрт биш ҡыҙылармеец алып, һинең менəн үҙем дə барам
(Н.Мусин).
5. Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə (Мəҡəл).
22. Һүҙҙең мəғəнəһенə һорау, ышанмау төҫмөрө өҫтəп килгəн һорау
киҫəксəлəре бирелгəн юлды күрһəтегеҙ:

1. Бик бейек, бигерəк матур, иң көслөһө, үтə уҫал, ныҡ арытты,
сикһеҙ шат
2. Һаулыҡмы, балалар иҫəнме, барамы ни, килəме əллə, бармы
һуң
3. Аҙ ғына, тиҙ генə, шунда уҡ, килгəс үк, фəҡəт мин, тик һиңə
генə
4. Китап та баһа, килде лə баһа, бар шул, бар бит инде
5. Иҫəндер, əллə ҡайҙалыр, кемдер, килгəндер, килде əллə
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