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Аңлатма язуы 

 

 

Университетта укытыла торган «Хҽзерге татар ҽдҽби теле» курсы 

телебезнең тҿзелешен фҽнни яссылыкта тирҽнтен ҿйрҽнү максатын 
куя. Тҿп белгечлеккҽ мҿнҽсҽбҽтле бу курс берничҽ бүлектҽн тора һҽм 

һҽр бүлектҽ аерым тел берҽмлеклҽре (авазлар, сүзлҽр, сүзнең 

грамматик формалары, сүзтезмҽлҽр, җҿмлҽ һ.б.), аларның тел 

тҿзелешендҽге урыны, сҿйлҽм барлыкка китерүдҽге роле ачыклана. 

«Хҽзерге татар теле морфологиясе» бүлеге буенча тҽкъдим ителҽ 

торган бу методик кулланманың максаты – студентларга курсны 

ҿйрҽнү барышында гамҽли ярдҽм күрсҽтү, аларның мҿстҽкыйль 
эшлҽрен оештыруга юнҽлеш бирү. Кулланма берничҽ тҿрле эш тҿрен 

үз эченҽ ала: 

1) телнең грамматик (морфологик) тҿзелешенҽ кагылышлы тҿп 

теоретик материалны үзлҽштерүне җиңелҽйтү ҿчен лекциялҽрнең 

(шулай ук дҽреслек материалының да) киңҽйтелгҽн планы бирелҽ, һҽм 

аларда аерым темалар буенча махсус игътибар ителергҽ тиешле 

мҽсьҽлҽлҽргҽ басым ясала; 

2) һҽр тема ахырында белемнҽрне тирҽнҽйтүне күздҽ тотып 
күнегүлҽр җыелмасы бирелҽ; 

3) теманың тулы үзлҽштерелүен тикшерү ҿчен тестлар китерелҽ; 

4) һҽр тема буенча ҿстҽмҽ ҽдҽбият исемлеге тҽкъдим ителҽ. 
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Тема 1. Морфология – грамматиканың бер ӛлеше. Ӛйрәнү 

объекты һәм тӛп тӛшенчәләре. Грамматик категория 
(4 + 2 сәгать)

1
 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Грамматика – тел белеме фҽненең тел тҿзелешен, сүзлҽрнең 

тҿрлҽнешен, җҿмлҽ тҿзү юлларын һҽм ысулларын ҿйрҽнҽ торган 

тармагы. Ул ике ҿлештҽн тора: морфология һҽм синтаксис. 

Морфологиянең тҿп ҿйрҽнү предметы – сүз һҽм сүз формалары. 

Морфология форма ясалышын ҿйрҽнҽ. Сүз формалары җҿмлҽ (сҿйлҽм) 
эчендҽ сүзлҽр тҿрлҽнгҽндҽ барлыкка килҽ. 

Морфологияне ҿйрҽнгҽндҽ кулланыла торган тҿп тҿшенчҽлҽр һҽм 

терминнар: морфема, сүз, сүз формасы [сүзформа], грамматик 

категория (грамматик мҽгънҽ һҽм грамматик форма), парадигма, 

функциональ-семантик категория һ.б. 

Сүзлҽр морфологиядҽ аерым берҽмлек буларак түгел, ҽ билгеле 

бер семантик һҽм грамматик билгелҽре буенча гомумилҽштерелеп, сүз 
тҿркемнҽренҽ берлҽштереп ҿйрҽнелҽ. 

Морфология сүз тҿркемнҽрен һҽм аларга хас грамматик 

категориялҽрне ҿйрҽнҽ. 

Морфема – сүзнең иң кечкенҽ мҽгънҽле кисҽге. Морфема һҽм 

фонема арасында охшаш һҽм аермалы яклар. 

Сүз формасы. Сҿйлҽм эчендҽ сүзлҽр һҽрвакыт грамматик яктан 

формалашкан була. Бу очракта сүз лексик берҽмлек булу белҽн бергҽ 

аерым грамматик мҽгънҽне (яки мҽгънҽлҽрне) дҽ белдерҽ. Мисал: 
Ҽмир – студент, дигҽн җҿмлҽдҽ Ҽмир – ялгызлык исем, баш килештҽ, 

эш башкаручы субъект мҽгънҽсен белдерҽ. 

Грамматик категория дип грамматик форма һҽм грамматик 

мҽгънҽ бердҽмлегенҽ ҽйтҽлҽр.  

Грамматик мәгънә җҿмлҽдҽге сүзлҽр арасында барлыкка килҽ 

торган гомумилҽштерелгҽн мҿнҽсҽбҽтлҽр (субъект, объект, урын, 

вакыт һ.б.) дигҽн сүз.  

Грамматик форма – грамматик мҽгънҽлҽрне белдерҽ торган 
морфологик чара. 

Синтагматик (килеш, тартым, хҽбҽрлек, зат-сан) һҽм 

синтагматик булмаган (сан, заман, наклонение, юнҽлеш һ.б.) 

грамматик категориялҽр була. Синтагматик грамматик категория – 

җҿмлҽ эчендҽге сүзлҽр арасында барлыкка килгҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрне, 

                                                             
1 Расланган уку планы буенча лекция һҽм гамҽли дҽреслҽр бүленеше 
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синтагматик булмаган грамматик категория сүзлҽрнең чынбарлыкка 

мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ. 
Парадигма – уртак грамматик мҽгънҽгҽ ия булган формалар рҽте. 

(Мҽсҽлҽн, килешлҽр белҽн тҿрлҽнеш парадигмасы, тартым белҽн, зат-

сан белҽн тҿрлҽнеш һ.б.) 

Функциональ-семантик категория (темпоральлек, модальлек һ.б.) 

– грамматик категориялҽрнең семантик кыры. Ул үзендҽ уртак 

грамматик мҽгънҽ белдерҽ торган тҿрле тел чараларын (морфологик, 

лексик, синтаксик һ.б.) берлҽштерҽ. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 
1. Грамматика телне кайсы яклап ҿйрҽнҽ һҽм аның состав 

ҿлешлҽре нинди? 

2. Морфологиядҽ һҽм синтаксиста нинди тел берҽмлеклҽре тҿп 

ҿйрҽнү объекты булып тора? 

3. Морфологиядҽ һҽм лексикологиядҽ сүзлҽр кайсы яклап 

ҿйрҽнелҽ?  

4. Грамматик категориягҽ билгелҽмҽ бирегез. 
5. Грамматик мҽгънҽ ул – мҿнҽсҽбҽт белдерҽ дигҽн тҿшенчҽне сез 

ничек аңлыйсыз? Грамматик категориялҽр ничҽ тҿрле була? 

6. Нҽрсҽ ул сүз формасы, яки сүзформа? Кушымчалар ярдҽмендҽ 

сүз ясалышын һҽм форма ясалышын мисаллар ҿстендҽ аңлатыгыз. 

7. Грамматик категориялҽрнең киң һҽм тар мҽгънҽдҽ 

кулланылышын сез ничек аңлыйсыз? 

8. «Формалар рҽте» һҽм «гомумкатегориаль мҽгънҽ» 

тҿшенчҽлҽрен сез ничек аңлыйсыз?  
9. Татар һҽм рус теллҽрендҽ нинди типологик уртак һҽм 

үзенчҽлекле грамматик категориялҽр бар? 

10. Функциональ-семантик категориялҽр тел тҿзелешен 

ҿйрҽнүдҽ нинди яңа мҿмкинлеклҽр ача? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Тексттагы аерып бирелгән сүзформаларның сүз тӛркемен 

күрсәтегез һәм кайсы грамматик категория күрсәткечләрен алып 

тӛрләнүен билгеләгез. 
Каты салкыннардан соң коточкыч дуамал буран башланды. 

Йортларның түбҽ кыегына кадҽр кар ӛелде, коелар, чишмәләр күмелде. 

Күрше-күлән бер-берсенҽ кермәде, ҽйтерсең лҽ тереклек туктап калды. 

Ара-тирҽ, кое тирҽсендҽ су алып азапланганда, чишмә актарып ятканда 

очрашкан кешелҽр генҽ үзара авыл хәлләрен сҿйлҽп хҽбҽр белештеләр. 
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Салкын буран кешеләрнең җелекләренә үтте, ӛйләрнең җылысын 

суырды, карчык-корчык сызланудан иза чикте. Сыерларның озынайган 
йоннарына бҽс утырды, суынган абзарларда терлек-туар ҿзлексез 

дерелдәде. (М.Мҽһдиев) 

2 нче бирем. 

Грамматик мәгънәләргә мӛнәсәбәттә тексттагы 

сүзформаларны билгеләгез. 
1) Предмет берлектҽ, процессның үтҽлү урынын белдерҽ; 

2) предмет күплектҽ, икенче бер предметка карый, процессны 

башкаручы; 3) процесс барлыкта, хҽзерге заманга карый һҽм III зат 
күплектҽ; 4) предмет берлектҽ, процессның туры объектын белдерҽ; 

5) процесс барлыкта, нҽтиҗҽле (билгесез) үткҽн заманда, III зат 

күплектҽ. 

Тҽрҽзҽдҽн җепшек кар сыланган агач ботаклары үрелҽ. Кемне 

карыйлар алар, кемне күзҽтҽлҽр?! Аудитория тҽрҽзҽлҽре киң анысы, бу 

ботаклар бүлмҽ эчендҽ барган һҽр вакыйганы, театр сҽхнҽсендҽге 

кебек, озак еллар буе күзҽткҽннҽрдер. (Х.Ширмҽн) 

3 нче бирем. 

Тартым, зат-сан грамматик категорияләренең грамматик 

формалар рәтен һәм акча, кул, моң исемнәре, барачак, кайта, барды 

фигыльләренең тӛрләнеш парадигмасын тӛзегез. 
Үрнәк: Килеш грамматик категориясенең грамматик формалар 

рҽте һҽм зиһен лексемасының тҿрлҽнеш парадигмасы: 

 
Килешлҽр Грамматик формалар рҽте Парадигма 

Баш килеш Ø зиһенØ 

Иялек килеше -ның/-нең зиһеннең 

Юнҽлеш килеше -га/-гҽ, -ка/-кҽ зиһенгҽ 

Тҿшем килеше  -ны/-не зиһенне 

Чыгыш килеше -дан/-дҽн, -тан/-тҽн, -нан/-нҽн зиһеннҽн 

Урын-вакыт 

килеше 

-да/дҽ, -та/-тҽ зиһендҽ 

4 нче бирем. 

Тексттагы традицион мӛстәкыйль сүз тӛркемнәренә кергән 

сүзләрнең лексемаларын (морфологик нигезләрен) билгеләгез. 
Урман, үз-үзен тыңлагандай, хҽрҽкҽтсез һҽм тып-тын. Кояш 

чыккан вакыт. Мҽһабҽт тҿз наратларның очлары җылы нурга 

манчылып, рҽхҽт бер талгынлыкка бирелгҽндҽй, шылт та итмичҽ, тик 

кенҽ торалар... Берҽм-сҽрҽм очраган усакларның кҿмеш яфраклары, 

таң сулышыннан уянып, сҿенҽ-сҿенҽ уйнаган шикелле, 
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җилфердҽшҽлҽр... Ачык урыннарда, җиргҽ таба сыгыла тҿшеп, 

хҽрҽкҽтсез ак томан ята. Үлҽн эченнҽн узсаң, шунда ук итеклҽрнең 
йҿзлҽре ялтырап чыга һҽм эзлҽр яшькелт-сары тасмадай, артта 

сузылып кала. (Ҽ.Еники) 

Тестлар 

1. Синтагматик булмаган грамматик категориялҽр 

а) җҿмлҽдҽге сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ мҿнҽсҽбҽтлҽрен 

белдерҽлҽр һҽм сүзлҽрне үзара бҽйлилҽр 

б) җҿмлҽдҽге сүзлҽрнең чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽтен белдерҽлҽр, 

шуңа күрҽ сүзлҽрне үзара бҽйлҽүдҽ катнашмыйлар 
в) һҽм сүзлҽр арасындагы, һҽм чынбарлыкка карата 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерҽлҽр 

2. Грамматика – тел белеме фҽненең 

а) сүз тҿзелеше, сүз тҿркемнҽре, җҿмлҽ һҽм текстның структур 

тҿзелеш системасы турындагы тармагы 

б) сүзлҽрнең тҿзелешен, тҿрлҽнешен, сүз тҿркемнҽрен һҽм аларга 

хас грамматик категориялҽрне ҿйрҽнҽ торган тармагы 
в) сүзтезмҽлҽрне һҽм җҿмлҽлҽрне, аларның тҿзелешен, ясалыш 

һҽм мҽгънҽ буенча тҿрлҽрен, җҿмлҽ кисҽклҽрен ҿйрҽнҽ торган тармагы 

3. Морфология – тел гыйлеменең  

а) сүз тҿзелешен ҿйрҽнҽ торган бүлеге 

б) сүзгҽ кушымчалар ялганганда барлыкка килҽ торган һҽртҿрле 

аваз үзгҽрешлҽрен ҿйрҽнҽ торган бүлеге 

в) сүзлҽрнең тҿзелешен, тҿрлҽнешен, сүз тҿркемнҽрен һҽм аларга 

хас грамматик категориялҽрне ҿйрҽнҽ торган бүлеге 
4. Грамматик категория билгелҽмҽсенҽ туры килмҽгҽн пунктны 

билгелҽгез: 

а) грамматик мҽгънҽ һҽм грамматик форма берлеге 

б) уртак грамматик мҽгънҽгҽ ия булган формалар рҽте 

в) бер үк сүз нигезенең күп тҿрле грамматик формаларда килүе 

5. Синтагматик грамматик категориялҽрне билгелҽгез: 

а) килеш, тартым, хҽбҽрлек, зат-сан 

б) заман, юнҽлеш, зат-сан, наклонение 
в) дҽрҽҗҽ, юнҽлеш, барлык-юклык 

6. Функциональ-семантик категориялҽр 

а) телне хҽрҽкҽттҽ, сҿйлҽм процессында ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек 

бирҽ 

б) телне, сҿйлҽп тору процессын күз алдына китермичҽ, статик 

хҽлендҽ ҿйрҽнҽ 

в) телне һҽм статик, һҽм динамик (хҽрҽкҽттҽге) халҽтендҽ ҿйрҽнҽ. 
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7. Грамматик мҽгънҽ аналитик чаралар белҽн белдерелгҽн 

сүзформаларны билгелҽгез: 
а) кич белҽн, абруем ҿчен, яшен тҿсле, томан аша 

б) мҽктҽпнеке, урмандагы, килмҽскҽ, укымыйча 

в) бара иде, сҿйли торган иде, килгҽн иде, уйлана торган 

8. Парадигма ул – 

а) грамматик мҽгънҽ һҽм грамматик форма берлеге 

б) уртак грамматик мҽгънҽгҽ ия булган формалар рҽте 

в) бер үк сүз нигезенең күп тҿрле грамматик формаларда килүе 

9. Грамматик категория ул – 
а) сүзлҽр тҿрлҽнгҽндҽ барлыкка килҽ торган, билгеле бер тҽртипкҽ 

салынган сүзформалар рҽте 

б) бер үк сүз нигезенең күп тҿрле грамматик формаларда килүе 

в) уртак грамматик мҽгънҽгҽ ия булган формалар рҽте 

10. Татар һҽм рус теллҽре ҿчен типологик уртак грамматик 

категориялҽрне билгелҽгез: 

а) тартым, юнҽлеш 
б) килеш, заман 

в) җенес (род), зат-сан 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. 3 томда. Т.I. – М.: ―Инсан‖, Казан: 

―Фикер‖, 1998. – 512 б.(152-161 б.) (Алга таба: Татар грамматикасы 

Т.I, 1998) 

2. Татар грамматикасы. 3 томда. Т.II. – М.: ―Инсан‖, Казан: 

―Фикер‖, 2002. – 448 б.(5-8, 22-24 б.) (Алга таба: Татар грамматикасы 
Т.II, 2002) 

3. Тумашева Д.Г. Хҽзерге татар ҽдҽби теле морфологиясе. – Казан: 

КДУ нҽшр., 1978. – 222 б.(5-8 б.) (Алга таба: Тумашева, 1978) 

4. Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе: Югары уку йортлары 

ҿчен дҽреслек. – Казан: Мҽгариф, 2006. – 335 б. (3-13 б.) (Алга таба: 

Хисамова, 2006) 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 
1976. – 255 с. 

2. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. – 

М., 2000. – 286 с. 

3. Хангилдин В.Н.. Татар теле грамматикасы. – Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 1959.– 5-20 б. 
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Тема 2. Морфемика 

(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Сүздҽге мҽгънҽле кисҽклҽрнең тҿзелеш һҽм кулланылыш 

закончалыкларын ҿйрҽнҽ торган фҽн буларак морфемика. Соңгы 

вакытта татар тел белемендҽ морфемиканың, морфология бүлегеннҽн 

аерылып, сүз ясалышына бҽйле рҽвештҽ генҽ ҿйрҽнелүе. 

Морфемиканың тҿп тҿшенчҽлҽре: сүз һҽм сүзформа, морфема һҽм 

морф. Морфеманың сҿйлҽмдҽ (сүзформада) морф буларак 
кулланылыш үзенчҽлеклҽре. Татар телендҽ морфеманың тҿрлҽре: 

тамыр һҽм кушымча. Нуль морфема.  

Тамыр морфема − сүзнең лексик мҽгънҽ белдерҽ торган һҽм шул 

мҽгънҽне саклаган хҽлдҽ ваграк кисҽклҽргҽ таркала алмый торган 

ҿлеше. Татар телендҽге тамыр морфемага хас үзенчҽлеклҽр: 1) аерым 

сүз буларак кулланыла алу; 2) грамматик яктан формалашкан, ягъни 

сүзнең тамыр хҽлендҽ билгеле бер сүз тҿркеменҽ караган булуы. Тел 
тарихына бҽйле этимологик тамыр мҽсьҽлҽсе. 

Кушымча морфема. Татар телендҽ аларны гомуми (нейтраль) 

термин белҽн аффикслар дип атап йҿртү. Гомуми тел гыйлемендҽ 

кушымчаларга бҽйле кулланыла торган префикс, интерфикс~инфикс, 

постфикс, суффикс, флексия терминнары. Телнең билгеле бер яшҽеш 

чорында кушымчаларның ябык система тҽшкил итүе. 

Татар телендҽ сүз ясау һҽм сүз тҿрлҽндерүнең тҿп чарасы буларак 

кушымчалар. Нинди мҽгънҽ белдерүлҽренҽ карап кушымчаларны ике 
тҿркемгҽ бүлү: сүз ясагыч (лексик-грамматик мҽгънҽ) һҽм форма 

ясагыч (саф~абстракт грамматик мҽгънҽ). Форма ясагыч (мҿнҽсҽбҽт 

белдерүче) кушымчаларны тҿр ясагычларга (модаль) һҽм 

тҿрлҽндергечлҽргҽ (бҽйлҽгеч) бүлеп йҿртү.  

Татар теленең гамҽли (норматив) грамматикаларында 

кушымчаларны функция ягыннан тҿркемлҽү мҽсьҽлҽсендҽ карашлар, 

терминнар тҿрлелеге. 

Татар телендҽ сүз ясагыч һҽм форма ясагыч функциядҽ 
кулланылган, ягъни полифункциональ кушымчалар (-лы/-ле, -сыз/-сез, 

-дагы/-дҽге, -ныкы/-неке, -дай/-дҽй, -ча/-чҽ, -лык/-лек).  

Полисемантик, ягъни күп мҽгънҽле кушымчалар. Омоним 

кушымчалар. Синоним кушымчалар. Антоним кушымчалар. 

Аваз составы буенча кушымча тҿрлҽре. Тҿзелеше буенча гади һҽм 

катлаулы кушымчалар.  

Татар телендҽ кушымчаларның морфологик вариантлары. 
Кушымчаларның рҽт гармониясенҽ һҽм тартыклар ассимиляциясенҽ 
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бҽйле фонетик вариантлары. Сүзлэр тҿрлҽнгҽндҽ барлыкка килгҽн 

фонетик күренешлҽрне ҿйрҽнҽ торган фҽн буларак морфонология. 
Аның фонетика белҽн морфология арасында торуы. Морфонологиянең 

тҿп ҿйрҽнү объекты буларак морфонема. Алломорф тҿшенчҽсе.  

Татар теленҽ хас тҿп морфонологик күренешлҽр: 1) авазлар 

чиратлашу; 2) авазларның керешүе; 3) нигез кыскару; 4) кабатлану 

(редупликация) юлы белҽн ясалган сүзлҽрдҽге үзгҽрешлҽр; 

5) морфемалар чигендҽ мҽгънҽгҽ бҽйсез (асемантик, эпентетик) авазлар 

ҿстҽлү, ягъни интерфиксаль компонентлар (инфикслар) барлыкка 

килү. 
Татар телендҽ кушымчаларның ялгану тҽртибе. Уңай тҽртип 

буенча сүзнең тамырына башта сүз ясагыч кушымчаларның, аннан 

форма ясагычларның ялгануы. Сүз тҿзелешенең бу гадҽти тҽртибеннҽн 

чыгармалар. 

Кушымчаларның кулланылу дҽрҽҗҽсе. Продуктив һҽм 

продуктивлыгын югалткан кушымчалар. Үле кушымчалар һҽм алар 

арасында борынгы сүз ясагычлар да, форма ясагычлар да булу 
мҿмкинлеге. Сүз тҿзелешендҽге тарихи үзгҽрешлҽр. 

Сүз нигезе: сүзнең лексик мҽгънҽ белдерҽ торган һҽм форма 

ясагыч кушымчалардан азат булган кисҽге. Сүз нигезен билгелҽүдҽ 

татар тел белемендҽ карашлар. Морфологик-синтаксик (конверсия) 

ысул белҽн ясалган сүзлҽрнең нигезен билгелҽү. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Тел белеменең морфемика бүлеге нҽрсҽне ҿйрҽнҽ? 

Морфемиканың сүз ясалышы һҽм морфология бүлеклҽре белҽн үзара 
мҿнҽсҽбҽтен аңлатыгыз. 

2. Нҽрсҽ ул морфема? Татар телендҽ (һҽм гомуми агглютинатив 

теллҽрдҽ) сүз тҿзелешенең үзенчҽлеген аңлатыгыз. Тҿрки тел 

белемендҽ нуль морфемага нинди карашлар бар? 

3. Тамыр морфема һҽм кушымчалар (аффикслар) белдергҽн 

мҽгънҽлҽре буенча ничек аерылалар?  

4. Сүз тамырына билгелҽмҽ бирегез. Тҿрки теллҽрдҽ сүз 

тамырының үзенчҽлеге нҽрсҽдҽ? 
5. Тҿрки теллҽрдҽ кушымчаларның үзенчҽлеген аңлатыгыз. 

Кушымчаларны тҿркемлҽүгҽ карата татар тел белемендҽ нинди 

карашлар бар? 

6. Тҿрки теллҽрдҽ сүзлҽр тҿрлҽнешен яңача аңлатырга омтылуның 

асылы нҽрсҽдҽ? «Форма ясалышы», «Форма тҿрлҽнеше» тҿшенчҽлҽрен 

сез ничек аңлыйсыз? Кушымчаларның ялгану тҽртибе нинди? 

7. Ни ҿчен татар телендҽ кушымчаларның фонетик вариантлары 
гына бар? Морфема, морфонема тҿшенчҽлҽрен аңлатыгыз. 
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8. «Продуктив», «продуктивлыгын югалткан», «үле» кушымчалар 

дип нинди кушымчаларны атыйлар? Омоним кушымчаларга мисаллар 
китерегез.  

9. Тамыр нигезле, ясалма, кушма, парлы һҽм тезмҽ нигезле 

сүзлҽргҽ мисаллар китерегез. Нигезгҽ билгелҽмҽ бирегез. 

 

Гамәли биремнәр 

 

1 нче бирем. 

Тексттагы сүзформаларны составындагы морфемалар саны 
буенча (нуль морфемадан тыш) тӛркемләп языгыз: а) бер 

морфемадан торган; 2) ике морфемадан торган; 3) ҿч морфемадан 

торган; 4) дүрт морфемадан торган һ.б. 

... Барам, туктыйм, колак салып торам. Тагын кузгалып китҽм, 

тагын туктыйм. Үлҽн арасында мҽш килгҽн хисапсыз кортларга, 

бҿҗҽклҽргҽ озак кына карап торам. Аннары күтҽрелеп, ерактагы 

күксел киңлеклҽргҽ бер гаҗҽплҽнеп карыйм. Йа дҿнья, нинди киң, 
нинди иркен син! Ҽмма шушы чиксез, нурлы иркенлектҽ, шушы иркҽ, 

назлы, йомшак табигать кочагында мин үземне нигҽдер бик ялгыз 

тоям. Күңелемне ниндидер сҽбҽпсез сызлану, моңаю гел билҽп тора 

кебек... Бҿтен җанымда ҽллҽ нинди бер тирҽн кичереш бара... Нигҽ соң 

ул алай?! (Ҽ.Еники) 

 

2 нче бирем. 

Морфемаларның бер-берсенә ялгануындагы тотрыклы бер 

тәртип, закончалыкка нигезләнгән универсаль схеманы бирегез 

һәм мисаллар китерегез.  

 

3 нче бирем. 

Сүзформалар составындагы морфемаларны, белдергән 

мәгънәләре һәм функцияләренә карап, таблицага урнаштырыгыз. 

Уйлаштырсагыз, зураймасыннар, күпсенгҽнсез, эшчҽнлегебезгҽ, 

аккошкайларыгызны, ҽтҽчлҽнеп, серлҽшүебездҽн, урыслашырга, 

укчылыктан, кимчелеклҽр, кисентелҽрне, ышанычлы, шыңгырдатып, 

кыймылдатмыйча, шакылдатмаганмын. 
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Тамыр К у ш ы м ч а~ аффикс 

 

Саф лексик 

мҽгънҽ 

Лексик-

грамматик 

мҽгънҽ 

Саф (абстракт)-грамматик мҽгънҽ 

 

Сүз ясагычлар 

Форма ясагычлар 

(мҿнҽсҽбҽт белдерүчелҽр) 

Тҿр ясагычлар 

(модаль) 

Тҿрлҽндергечлҽр 

(бҽйлҽгеч) 

уй -ла -штыр,-са -гыз 

    

 

4 нче бирем. 

Тексттагы сүзләргә морфемик анализ ясагыз. 

Урман – табигатьнең иң серле урыныдыр. Тормыш кебек. Үзе 

ымсындыра, үзе шомландыра. Керҽсе дҽ килҽ, куркыта да. Нинди генҽ 
тереклек иясе юк анда! Куркак куяннан алып олпат аюга, явыз бүрегҽ 

кадҽр яши урманда. Җитмҽсҽ, тҿрле убырлар да бар, имеш. Шул ук 

вакытта анда яшҽүче изге рухлар – табигать иялҽре – урманның саф, 

илаһи, изге хасиятлҽрен сакларга булышалар, ди. (Г.Гыйльманов) 

Морфемик анализ тәртибе: 1) сүз морфемаларга таркатыла; 2) һҽр 

морфеманың тҿре атала һҽм белдергҽн мҽгънҽсе билгелҽнҽ; 

3) кушымчаларның функция ягыннан тҿре күрсҽтелҽ; 4) морфемалар 
чигендҽ күзҽтелгҽн морфонологик күренешлҽрнең характеры 

аңлатыла; 5) морфологик нигез билгелҽнҽ. 

Үрнәк: табигать-нең, табигать – тамыр (исем), саф лексик мҽгънҽ 

белдерҽ; -нең – форма ясагыч, тҿрлҽндергеч (бҽйлҽгеч) кушымча, саф 

грамматик мҽгънҽ белдерҽ (килеш мҽгънҽсе); сүз нечкҽ ҽйтелешле, 

шуңа бҽйле кушымчаның нечкҽ фонетик варианты ялганган; 

морфологик нигезе – табигать. 

Тестлар 
1. Мҽгънҽле кисҽклҽргҽ бүленеше дҿрес булмаган сүзлҽрне 

билгелҽгез 

а) ис-кит-кеч, бер-ҽү-нең 

б) ал-ма-ды-м, җем-елдҽ-де 

в) җыр-лаш-у, бҽхҽс-лҽ-ш-ү 

2. Тҿр ясагыч (модаль) кушымчалы сүзлҽрне билгелҽгез (Ø форма 

исҽпкҽ алынмый) 

а) кимчелек, кисенте 
б) синең, урманда 

в) кызыксынсын, башын 

г) калырга, барганчы 
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3. Сүз ясагыч кушымчалы сүзлҽрне билгелҽгез 

а) беренче, кычкыртып 
б) кызгылт, сикергҽлҽде 

в) акчалата, күпчелек 

4. Сүз ясагыч кушымчалар 

а) реаль лексик мҽгънҽ 

б) саф грамматик мҽгънҽ 

в) лексик-грамматик мҽгънҽ белдерҽ 

5. Икешҽр мҽгънҽле кисҽктҽн торган сүзлҽрне билгелҽгез 

а) билчҽн, карачкы 
б) аягүрҽ, оекчан 

в) уйлата, алдаучан 

6. Мҽгънҽле кисҽклҽрнең бүленеше дҿрес сүзлҽрне билгелҽгез 

а) акрын-ай-ган-чы, акча-ла-та 

б) зур-ай-ган-сыз, ара-даш-чы-лык 

в) баш-ла-ды-м, ачу-ла-ныш-у 

7. Сүзнең нигезен тҽшкил иткҽн морфемалар исемлеген билгелҽгез  
а) тамыр + сүз ясагыч + тҿрлҽндергеч  

б) тамыр + сүз ясагыч + форма ясагыч 

в) тамыр + сүз ясагыч + сүз ясагыч 

г) тамыр + сүз ясагыч + тҿр ясагыч  

8. Морфема ул –  

а) сүзнең иң кечкенҽ таркалмый торган кисҽге 

б) сүз формасының иң кечкенҽ мҽгънҽле кисҽге 

в) сүзнең иң кечкенҽ мҽгънҽле кисҽге 
9. Сүз ясагыч һҽм форма ясагыч (мҿнҽсҽбҽт белдерүче) 

кушымчаларның ике тҿре дҽ булган сүзлҽрне билгелҽгез 

а) дулкынланудан, урындыкларыбыз 

б) газапланып, эшчҽнрҽк 

в) бҽхетсезлегемне, сыпыргалады 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.I, 1998. – 152-201, 208-219 б.  

2. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –19-22 б.  
3. Тумашева, 1978. –8-16 б.  

4. Хисамова, 2006. –14-28 б.  

Ӛстәмә әдәбият 

1. Нигъмҽтуллов М.М. Татар телендҽ морфемаларның бер-берсенҽ 

ялгану законы // Тҿрки телллҽрдҽ сүзьясалышы проблемалары: 

(Конференция материаллары). – Казан: Фикер, 2002. – 76-81 б. 

2. Нигъмҽтуллов М.М. Хҽзерге татар ҽдҽби теле. Сүзьясалышы: 
Күнегүлҽр җыентыгы. – Алабуга, 2001. –8-23 б. 
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3. Хангилдин В.Н. Татар теле грамматикасы. – Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 1959. – 26-38 б.  

 

Тема 3.Татар телендә сүз тӛркемнәре системасы 

(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Сүзлҽрне тҿркемлҽү принциплары һҽм, аларга нигезлҽнеп, 

сүзлҽрне аерым лексик-грамматик тҿркемнҽргҽ – сүз тҿркемнҽренҽ 

берлҽштерү. Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре системасы. Сүз 
тҿркемнҽренең үз эчендҽ бүленеше. Тҿрки теллҽрдҽ сүзлҽрне 

тҿркемлҽүдҽге объектив кыенлыклар. Сүз тҿркемнҽренең үзара 

мҿнҽсҽбҽте. 

Гомумилҽшкҽн лексик-семантик мҽгънҽ (сүз тҿркемнҽренең 

категориаль мҽгънҽсе), морфологик категориялҽр системасы һҽм тҿп 

синтаксик билгелҽр уртаклыгы нигезендҽ тҿркемлҽнгҽн сүзлҽр буларак 

сүз тҿркемнҽре. 
Аерым бер лексик һҽм грамматик билгелҽре буенча тҿркемлҽнгҽн 

сүзлҽр сүз тӛркемнәре дип атала. Сүзлҽрне тҿркемлҽүдҽ ҿч тҿрле 

принцип – лексик-семантик, морфологик һҽм синтаксик принциплар 

кулланыла: 

лексик-семантик яктан сүзлҽрнең гомуми лексик мҽгънҽлҽре – 

предметлык, эш-хҽл, билге һ.б. белдерүлҽре исҽпкҽ алына; 

морфологик принцип сүзлҽрнең тҿрлҽнү мҿмкинлеклҽрен, ягъни 

аларга хас грамматик категориялҽрне күздҽ тота; 
синтаксик прицип буенча сүзлҽрнең җҿмлҽдҽге типик 

функциялҽре һҽм аларның сҿйлҽм эчендҽ үзара бҽйлҽнешкҽ керү 

мҿмкинлеклҽре исҽпкҽ алына. 

Сүз тҿркемнҽренҽ билгелҽмҽ биргҽндҽ һҽр ҿч принцип берлектҽ 

алына. 

Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре системасы, аларның саны, составы. 

Бу мҽсьҽлҽдҽге тҿрле карашлар. Сүз тҿркемнҽренең үз эчендҽ 

бүленеше – мҿстҽкыйль сүзлҽр, ярдҽмлек сүзлҽр, модаль сүзлҽр. Бу 
бүленешнең принциплары. Терминнар мҽсьҽлҽсе (ярдҽмлек сүзлҽр, 

бҽйлҽгечлҽр). 

Сүз тҿркемнҽренең үз эчендҽ зуррак тҿркемнҽргҽ бүленеше: 

1) мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, 

рҽвеш, аваз ияртемнҽре (ияртемнҽр); 2) ярдҽмлек сүз тҿркемнҽре 

(бҽйлҽгечлҽр): бҽйлек, теркҽгеч; 3) модаль сүз тҿркемнҽре: ымлык, 

кисҽкчҽ, модаль сүзлҽр. 
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Татар телендҽ һҽм гомумҽн тҿрки теллҽрдҽ сүзлҽрне 

тҿркемлҽүдҽге объектив кыенлыклар: 1) флектив теллҽрдҽн аермалы 
буларак, тҿзелеше ягыннан тагылмалы (агглютинатив) булган татар 

телендҽ сүзлҽрнең тышкы яктан, ягъни формаль күрсҽткечлҽр белҽн 

бер-берсеннҽн аерылмавы; 2) грамматик (морфологик һҽм синтаксик) 

яктан охшаш сүз тҿркемнҽре булу (исем-сыйфат мҿнҽсҽбҽте, сыйфат-

рҽвеш мҿнҽсҽбҽте). Бу мҽсьҽлҽдҽ Д.Г.Тумашева, М.З.Зҽкиев, 

Ф.Ҽ.Ганиев, Ф.М.Хисамова һ.б. карашлары; 3) контекстта исемлҽшү 

(субстантивация) күренеше һҽм сүз тҿркемнҽренең бер-берсенҽ 

күчеше – конверсия ысулы белҽн сүз ясалышы. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Татар телендҽ сүзлҽр нинди билгелҽре буенча тҿркемлҽнҽлҽр? 

2. Сүзлҽрнең лексик-семантик, морфологик, синтаксик билгелҽре 

дигҽндҽ нҽрсҽлҽр күздҽ тотыла? 

3. Татар телендҽ сүз тҿркемнҽренең саны һҽм составы. Бу турыда 

нинди карашлар бар? Сүз тҿркемнҽренең традицион бүлешен һҽм 

яңача бүленешен аңлатыгыз. 
4. Сүз тҿркемнҽрен үз эчендҽ бүлү нинди үзенчҽлеклҽргҽ 

нигезлҽнҽ? 

5. Мҿстҽкыйль сүзлҽр, ярдҽмлек сүзлҽр, модаль сүз тҿркемнҽре. 

Терминнарда нинди аермалыклар бар? 

6. Сүзлҽрне тҿркемлҽүдҽ нинди объектив кыенлыклар һҽм бҽхҽсле 

карашлар бар? Исем-сыйфат, сыйфат-рҽвеш мҿнҽсҽбҽтен аңлатыгыз. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Тексттагы сүзләрне мӛстәкыйль, бәйләгеч, модаль сүз 

тӛркемнәренә аерыгыз.  

Шунда тҽрҽзҽгҽ күзем тҿште. Нҽкъ лапас ҿстендҽ генҽ тулган ай 

эленеп тора икҽн. Ҽһҽ! Ай яктысы мич алдындагы самоварга тҿшкҽн 

дҽ шул утлы күз булып күренҽ икҽн. Мин батырланып, юрганымны 

ачарак тҿштем. Ишек алдындагы, лапас түбҽсендҽге кар ҿсте шул 

тикле якты, ул зҽңгҽрсу очкын булып, җем-җем итеп тора, күзне 
камаштыра. Минем хҽзер үк ишек алдына чыгып китҽсем, шул 

җемелдек кар ҿстеннҽн шыгыр-шыгыр басып, йҿгереп йҿрисем килҽ 

башлады. Тик шунда келҽт янындамы, ―шарт‖ итеп куйды. Тагын 

байтак кына тыңлап ятканнан соң, ҿй почмагы шартлады. (Г.Бҽширов) 

2 нче бирем. 

Беренче биремдәге тексттан гомуми лексик-семантик 

мәгънәләренә нисбәттә сүзләр табып языгыз: 
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1) предметлыкны белдергҽн сүзлҽр; 2) предмет билгесен 

белдергҽн сүзлҽр; 3) процессны белдергҽн сүзлҽр; 4) процесс билгесен 
белдергҽн сүзлҽр; 5) чынбарлык күренешлҽренҽ гомуми рҽвештҽ 

ишарҽли торган сүзлҽр.  

3 нче бирем. 

Исемгә хас грамматик категория күрсәткечләрен алып 

тӛрләнгән сүзләрнең сүз тӛркемен билгеләгез.  

1. Ҽнҽ кар диңгезенең күк белҽн тоташкан урыныннан тҽгҽрҽп 

кенҽ кызгылт-сары кояш чыгып килҽ иде. (М.Мҽһдиев) 2. Бу картка 

ҽйттем: син металлистсың. (Г.Ибраһимов) 3. Мҽҗлесегезне ташлап 
китҽргҽ мҽҗбүрмен. (Ф.Бурнаш) 4. Сиңадыр җырларымның иң 

моңлысы, иң дҽртлесе, Сиңадыр сҿюемнең иң татлысы, лҽззҽтлесе... 

(Р.Вҽлиева) 5) Зыяга андый азгыннар җыенына бару, ҽлбҽттҽ, 

килешми. (Г.Ибраһимов) 6. Ут сүнеп, ҿй эче караңгыга чумды. 

(М.Галҽү) 7. Берҽүлҽр, мҽсҽлҽн, кешелҽр арасында күбрҽк булырга 

яраталар, йҿрүдҽн, сҿйлҽшүдҽн, яңа танышлар булдырудан кызык 

табалар. (Ҽ.Еники) 8. Ҽти, мин сиңа шҽһҽрдҽн нҽрсҽлҽр алып 
кайтырмын? (И.Гази) 9. Күп торганнан сорама, күп йҿргҽннҽн сора. 

(Мҽкаль) 10. Китүчелҽрдҽн күбесенең берничҽ озата килүчесе бар иде. 

(М.Ҽмир) 

4 нче бирем. 

Матур әдәбият әсәрләреннән ярдәмлек сүз тӛркемнәре (бәйлек, 

теркәгеч, ымлык, кисәкчә, модаль сүзләр) очраган 10 җӛмлә язып 

алыгыз. 

Тестлар 
1. Татар телендҽ сүзлҽрне тҿркемлҽү принциплары түбҽндҽгелҽр: 

а) фонетик, морфологик, синтаксик  

б) лексик-семантик, фонетик, морфологик 

в) лексик-семантик, морфологик, синтаксик 

2. Модаль сүз тҿркемнҽре 

а) чынбарлык күренешлҽрен атыйлар яки аларга гомуми рҽвештҽ 

ишарҽ итҽлҽр 

б) сҿйлҽүченең чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽтен белдерҽлҽр 
в) сүз һҽм җҿмлҽлҽрне үзара бҽйлилҽр һҽм алар арасындагы тҿрле 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерҽлҽр 

3. Реаль лексик мҽгънҽ белдермҽгҽн мҿстҽкыйль сүз тҿркемен 

билгелҽгез: 

а) исем 

б) ияртем 

в) рҽвеш 
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4. Морфологик принцип буенча сүзлҽрне тҿркемлҽүдҽ түбҽндҽге 

билгелҽр исҽпкҽ алына: 
а) гомуми лексик (процесс, предметлык һ.б.) мҽгънҽлҽр 

б) тҿрлҽнү мҿмкинлеге, ягъни аларга хас грамматик категориялҽр 

в) җҿмлҽдҽге типик функциялҽре 

5. Синтаксик принцип буенча сүзлҽрне тҿркемлҽүдҽ түбҽндҽге 

билгелҽр исҽпкҽ алына: 

а) гомуми лексик (предметлык, эш-хҽл, билге һ.б.) мҽгънҽлҽр 

б) аларга хас грамматик категориялҽр,ягъни тҿрлҽнү 

мҿмкинлеклҽре 
в) җҿмлҽдҽге типик функциялҽре һҽм сҿйлҽмдҽ бҽйлҽнешкҽ керү 

мҿмкинлеклҽре 

6. Сҽбҽп, максат, бергҽлек мҿнҽсҽбҽтлҽрен белдереп, үзе 

бҽйлҽнгҽн сүз белҽн бер җҿмлҽ кисҽге булып килгҽн сүз ул – 

а) кисҽкчҽ 

б) бҽйлек 

в) теркҽгеч 
7. Иң кыска юл белҽн эчке хис, тойгы, ихтыярны  белдерҽ торган 

сүз тҿркеме ул –  

а) модаль сүз 

б) кисҽкчҽ 

в) ымлык 

8. Морфологик билгелҽре буенча сыйфат сүз тҿркемен билгелҽгез 

а) Килеш, тартым, сан, хҽбҽрлек белҽн тҿрлҽнҽ 

б) Тҿрлҽнми (дҽрҽҗҽ белдерү хас) 
в) Юнҽлеш, барлык-юклык, дҽрҽҗҽ, наклонение, зат-сан, заман 

белҽн тҿрлҽнҽ 

9. Гомуми лексик мҽгънҽлҽре буенча ияртемнҽрне билгелҽгез 

а) Иң кыска юл белҽн эчке хис, тойгы, ихтыярны белдерҽ 

б) Тҿрле тавышларга охшатып һҽм күрү, сиземлҽүгҽ бҽйле ясалган 

тасвирый сүзлҽр 

в) Сҿйлҽмгҽ мҿнҽсҽбҽт белдерҽ торган сүзлҽр 

10. Типик синтаксик функциялҽре буенча  исем сүз тҿркемен 
билгелҽгез 

а) Ия, тҽмамлык 

б) Аергыч, хҽбҽр 

в) Хҽл, хҽбҽр 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –9-19 б. 

2. Тумашева, 1978. – 23-34 б. 
3. Хисамова, 2006. –52-65 б. 
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1.Валиуллина З.М. О классификации слов по частям речи // 
Вопросы тюркского языкознания. – Казань, 1976. – С.70-80  
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Тема 4. Мӛстәкыйль сүз тӛркемнәре. Исем, аның лексик-

грамматик тӛркемчәләре. Сан категориясе. Исемдә иркәләү-

кечерәйтү кушымчалары 

(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре. Исем сүз тҿркеме. Гомуми 

характеристика. Лексик-грамматик тҿркемчҽлҽре, грамматик 

категориялҽре. Сан категориясе. Ҿйрҽнү тарихы. 

Ҿч аспектта исем сүз тҿркеменҽ билгелҽмҽ бирү: 1) лексик-

семантик яктан предметлыкны белдерҽ; 2) морфологик яктан исем 

килеш, тартым, сан белҽн тҿрлҽнҽ, аңа шулай ук ҿлешчҽ хҽбҽрлек 

категориясе һҽм билгелелек-билгесезлек хас; 3) синтаксик яктан 

исемнең типик функциялҽре ия һҽм тҽмамлык булып килү. 
Лексик-грамматик билгелҽре буенча ялгызлык-уртаклык исемнҽр, 

предметлыкны һҽм матдҽлекне белдергҽн исемнҽр, конкрет һҽм 

абстракт мҽгънҽле, җыйма исемнҽр аерып карала, аларның грамматик 

категориялҽргҽ бҽйлҽнеше ачыклана. 

Сан категориясе − исемгҽ хас синтагматик булмаган грамматик 

категория, ул предметларның берлек яки күплеген белдерҽ. 

Сан категориясенең тел кулланылышында функциональ-семантик 

кыры шактый киң. Берлек сандагы исемнҽр тҿп үзенең категориаль 
мҽгънҽсеннҽн тыш башка мҽгънҽлҽр дҽ белдерҽ ала: 1) предметларны 

гомумилҽштереп, күплек санны белдерҽ; 2) матдҽлекне белдергҽн 

исемнҽр берлектҽ генҽ кулланыла; 3) реаль берлекне белдерү ҿчен 

контекстта күбрҽк бер сүзе, күрсҽтү алмашлыклары, сыйфатлау 

сүзлҽре кулланыла. 

Күплек сандагы исемнҽрнең ҿстҽмҽ мҽгънҽлҽре: 1) предметларның 

тҿрле тҿрлҽрен, сортларын белдерү; 2) табигать күренешлҽрен 
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белдергҽн сүзлҽргҽ урын яки вакыт ягыннан бүленгҽнлекне белдерү, 

3) рифма талҽбе белҽн яки экспрессив мҽгънҽдҽ кулланылу һ.б. 
Исемнҽрнең лексик мҽгънҽсенҽ иркҽлҽү-кечерҽйтү тҿсмере ҿсти 

торган кушымчалар (-чык/-чек, -кай/-кҽй), эндҽш сүз булып килгҽн 

I зат берлек сан тартым кушымчалы исемнҽрнең иркҽлҽү мҽгънҽсендҽ 

кулланылуы.  

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Ҿч принцип нигезендҽ (семантик, морфологик, синтаксик) исем 

сүз тҿркеменҽ билгелҽмҽ бирегез. 

2. Исемнең лексик-грамматик тҿркемнҽрен атагыз, мисаллар 
китерегез. 

3. Исемдҽ сан категориясенҽ гомуми характеристика бирегез. 

4. Берлектҽге исем сҿйлҽмдҽ нинди мҽгънҽлҽрне белдерҽ ала? 

5. Күплек сан формасы, ягъни -лар кушымчасының нинди тҿп һҽм 

контекстуаль мҽгънҽлҽр белдерүен аңлатыгыз. 

 

Гамәли биремнәр 
1 нче бирем. 

Исем сүз тӛркеменә кергән сүзләрне түбәндәге лексик-

семантик тӛркемнәргә туплап бирегез: 1) ялгызлык исемнҽре; 

2) абстракт мҽгънҽле исемнҽр; 3) конкрет мҽгънҽле исемнҽр; 

4) матдҽлекне белдергҽн исемнҽр; 5) җыйма исемнҽр. 

Моң, он, ярлы-ябагай, укучы, аклар, зиһен, ашлык, Гариф, 

түземлелек, яңгыр, бала-чага, ―Татарстан‖ кунакханҽсе, шатлык, 

керосин, давыл, ―Мҽгърифҽт‖ газетасы, каенлык, Зҿһрҽ йолдыз, 
бҽрҽңге, байлар, сагыш, җилҽк, Сҿембикҽ, олысы-кечесе, май. 

2 нче бирем. 

Аерып бирелгән күплектәге исемнәрнең сан белдерү 

үзенчәлекләрен аңлатыгыз: а) предметның бердҽн артык конкрет 

санын; б) предметның тҿрле сортларын; в) урын ягыннан 

бүленгҽнлекне; г) вакыт ягыннан бүленгҽнлекне; д) экспрессив 

мҽгънҽдҽ кулланылу; е) абстракт исемнҽрдҽ мҽгънҽнең 

конкретлашуын; ж) предметларның берничҽ пар булуын. 
1. Алсу җиргҽ ҽкрен генҽ Алсу карлар тҿшеп тора. (Ш.Галиев) 

2. Кӛзләр килҽ, Аны борып булмый – Табигатьнең тҿгҽл кануны. 

(К.Аралбай) 3. Елганың аръягында, сазлыкларда, бакалар кычкыра. 

(И.Гази) 4. Мин горур, бҽхетле, лҽкин моңсу тойгыларга 

чумдым.(М.Мҽһдиев) 5. Ул заманнан бирле минем аякта нинди генҽ 

ботинкалар булмагандыр, барысы да онытылган, ҽ ҿсте яшел постау 

ботинкам һаман күз алдымда... (И.Гази) 6. Дарья янындагы тҽрҽзҽ 
тҿбендҽ бҽйлҽнеп беткҽн ҽзер бияләйләр ята. (В.Тельтугов) 7. Илгиз 
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инде үскҽн бала: Үзе торып баса ала! Батыраеп атлап китҽ Аяклары 

―тып-тып‖ итҽ. (Ҽ.Кари) 8. Авыл кырыендагы беренче ҿй – 
Айдарларның ҿе дҿрлҽп яна! (Л.Лерон) 9. Район газетасында тҿрле 

җыелышлар, конференцияләр турында язып торалар. (Ф.Галиев) 

10. Нҽрсҽ тҽмле икҽнен Корткычлар да белҽлҽр: Япь-яшь балан 

куагын Сырып алды гӛбләләр*[*үсемлек бете]. (Х.Халиков) 

11. Кибеткҽ ярмалар кайткан. (Cҿйлҽм теленнҽн) 12. Агыйделкәйләрнең 

аръягында Кына гҿллҽр үсҽ бер тҿптҽ.(Р.Фҽйзуллин)  

3 нче бирем.  

Н.Гыйматдинова әсәрләрендәге исемнәрдә –кай/-кәй иркәләү-

кечерәйтү кушымчаларының субъектив бәя бирү үзенчәлекләрен 

күзәтегез. 

1. Ярар, Наилҽкҽем, ачуланма. 2. Ҿйдҽн кочагын җҽеп каенанам 

чыкты: ―Ҽйдүк, бҽгырькҽйлҽрем, ҽйдүк. 3. Ҽй, безнең егеткҽебез 

куркак ич, - диде кыз, җиңелүен аклап. 4. Мҽдрҽсҽдҽ дҽ гыйлем 

җыйган, институтта да укырга ҿлгергҽн оныгы белҽн горурланыр иде, 

мҽрхүмкҽем. 5. Калмый урмандагы иң сҿйкемле җҽнлек, калмый кош-
корт: ―Куянкаем, тиенкҽем, очлы күзле бҿркетем, куакта сайраган 

сандугачым...‖ 6. Озак интекте, мескенкҽем. Энекҽй белҽн апакай 

тыныша алмады. 7. Син талантлы кеше, кызкаем. 8. Аңламый шул, 

балакаем, чуртым да аңламый. Киленкҽем чилҽк белҽн сугып тҽнемне 

каралтты да, ире тукмаган дип, врачтан белешмҽ алдыртты. 9. Ырым-

шырымнарыңны ҽпиеңҽ кушып аша, абзыкай, миңа атай ҿчен 

үчегҽлҽр, ул бит заманында блач иде. 10. Аңла, апакай бҽгырь, миңа 

дҿреслек кыйммҽт. Ялганны, ир кеше булсам да, күтҽрҽ алмыйм 
мин.11. Җүлҽркҽем, нишлҽп югалыйм ди. Шҽһҽрдҽ адашыр дисеңме 

ҽллҽ! Җүлҽр син, җүлҽр! Килеш, гүзҽлкҽем. 

Тестлар 

1. Конкрет мҽгънҽдҽге исемнҽр генҽ кергҽн тҿркемне билгелҽгез: 

а) сагыш, уй, азатлык, хис, үсеш 

б) бала, буран, кҿн, чакрым, яңгыр 

в) фикер, тизлек, язмыш, агым, моң 

2.  Бер тҿрдҽн булган предметларның берсен икенчесеннҽн аеру 
ҿчен бирелгҽн исемнҽр − 

а) конкрет исем 

б) уртаклык исем 

в) ялгызлык исем 

3. Грамматик категория буларак, сан исемдҽ 

а) предметның конкрет санын белдерҽ 

б) предметның күплеген белдерҽ 
в) предметның бер яки бердҽн артыклыгын белдерҽ 
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4. Сан грамматик категориясенең тҿп мҽгънҽсе (предметның 

бердҽн артык билгесез күплеген белдерү) 
а) саналу сыйфатына ия булмаган абстракт исемнҽргҽ хас 

б) санала торган конкрет предмет һҽм күренеш исемнҽренҽ хас 

в) җыйма һҽм ялгызлык исемнҽргҽ генҽ хас 

5. Бер кӛтү (мал), бер кочак (утын), бер тӛргәк (газета) кебек 

гыйбарҽлҽрдҽ күплек сан мҽгънҽсенең белдерелү ысулын билгелҽгез: 

а) синтетик юл 

б) аналитик юл 

в) синтетик-аналитик юл 
6. Май, он, тоз, сӛт исемнҽрнең семантик тҿркемчҽсен 

билгелҽгез: 

а) конкрет исемнҽр 

б) абстракт исемнҽр 

в) матдҽ исемнҽре 

7. Җыйма исемнҽр кергҽн тҿркемне билгелҽгез: 

а) кеше, урам, авыл, елга 
б) ―Казан утлары‖, Тукай урамы, Чулман 

в) ташлык, җилҽклек, каенлык 

8. Күплек сан кушымчасы абстракт мҽгънҽле исемнҽргҽ 

конкретлык тҿсмере ҿстҽгҽн очракны билгелҽгез: 

а) Кичҽге матурлыклар беткҽн, күңел бераз ялыккан, ничектер 

бераз пошынулы ару җанны билҽп алган (Г.Ибраһимов) 

б) Ул арада чҽй хҽзерлҽнеп, ҽллҽ ничҽ айлар сагынып йҿргҽн 

сыйлар берҽм-берҽм ҿстҽлгҽ тезелде (Г.Ибраһимов) 
в) Хәлимнәрнең авылы нинди матур (И.Гази) 

9. Исем ул –  

а) лексик-грамматик мҽгънҽсе белҽн предметның билгесен 

белдереп, морфологик яктан килеш, тартым, сан, хҽбҽрлек грамматик 

категориялҽре хас булган, ия һҽм тҽмамлык кебек типик функциялҽр 

башкарып йҿри торган сүз тҿркеме 

б) лексик-грамматик мҽгънҽсе белҽн предметлыкны белдереп, 

морфологик яктан килеш, тартым, сан, хҽбҽрлек грамматик 
категориялҽре һҽм ҿлешчҽ билгелелек-билгесезлек хас булган, 

җҿмлҽдҽ ия һҽм тҽмамлык кебек типик функциялҽр башкара торган сүз 

тҿркеме 

в) лексик-грамматик мҽгънҽсе белҽн предметлыкны белдереп, 

морфологик яктан дҽрҽҗҽ, юнҽлеш, барлык-юклык, заман һҽм зат-сан 

грамматик категориялҽрен алып тҿрлҽнҽ торган, җҿмлҽдҽ ия һҽм 

тҽмамлык кебек типик функциялҽр башкара торган сүз тҿркеме 
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10. 2002-елны нҽшер ителгҽн татар грамматикасының 

II томындагы (морфология) ―Исем‖ темасының авторы − 
а) Хисамова Ф.М. 

б) Тумашева Д.Г. 

в) Вҽлиуллина З.М. 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. Т.II, 2002. –25-39 б. 

2. Тумашева, 1978. –34-39 б. 

3. Хисамова, 2006. –65-72 б. 

Ӛстәмә әдәбият 
1. Фаттахова Р.Ф. Категория числа в современном татарском 

литературном языке. – Казань: Gumanitarya, 2004. – 152 с. 

 

Тема 5. Исемдә килеш категориясе 

(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Татар телендҽ килешлҽр системасы.Килешлҽрнең грамматик 

мҽгънҽлҽре. Субъект-объект (баш, иялек, тҿшем) килешлҽре һҽм урын-

ара (юнҽлеш, чыгыш, урын-вакыт) килешлҽр. Килеш категориясен 

ҿйрҽнүдҽ бҽхҽсле мҽсьҽлҽлҽр, тҿрле карашлар: 

1) килешлҽрнең саны һҽм составы турындагы карашлар, аналитик 

килешлҽр мҽсъҽлҽсе, аерым кушымчаларның статусы; 

2) баш килеш һҽм аның грамматик мҽгънҽлҽре, бу мҽсьҽлҽдҽ 

морфология һҽм синтаксис ҿлкҽсендҽ эшлҽүче галимнҽрнең 
карашлары. 

Функциональ-семантик категория буларак килеш. 

Килешнең грамматик мәгънәсе– җҿмлҽдҽге сүзлҽр арасындагы 

тҿрле-тҿрле мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерү. Бу – килешнең 

гомумкатегориаль мҽгънҽсе. 

Гомумкатегориаль мҽгънҽсеннҽн тыш, һҽр килешнең үзенең 

грамматик мҽгънҽсе, яки грамматик мҽгънҽлҽре була. 

Җҿмлҽдҽ нинди сүз белҽн бҽйлҽнешкҽ керүлҽренҽ карап, 
килешлҽр ике тҿркемгҽ бүленҽ: 1) исемне исем сүз тҿркемнҽренҽ 

бҽйли торган, ягъни адноминаль килешлҽр: баш, иялек, тҿшем 

килешлҽре; 2) исемне фигыльгҽ бҽйли торган, ягъни адвербиаль 

килешлҽр: юнҽлеш, чыгыш, урын-вакыт килешлҽре. 

Килешнең грамматик формасы – килеш кушымчалары, килешлҽр 

белҽн тҿрлҽнеш парадигмасы. 
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Татар телендҽ, рус теленнҽн аермалы буларак, барлык исемнҽр бер 

типта тҿрлҽнҽ. Бары тик тартымсыз тҿрлҽнеш һҽм тартымлы 
тҿрлҽнештҽ генҽ формалары ягыннан кайбер аермалар бар. 

Килешлҽрнең грамматик мҽгънҽлҽре.  

Җҿмлҽ эчендҽ килешлҽрнең мҽгънҽлҽре исемнең нинди сүз белҽн 

бҽйлҽнешкҽ керүенҽ нигезлҽнеп ачыклана. Мҽсҽлҽн: Әнием мәктәптә 

эшли дигҽн җҿмлҽдҽ: әнием → эшли сүзе белҽн бҽйлҽнешкҽ кергҽн. 

Фигыльгҽ карата баш килештҽге әнием сүзе эш башкаручыны билгели, 

ягъни субъект мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ; урын-вакыт килешендҽге 

мәктәптә исеме шулай ук эшли сүзе белҽн бҽйлҽнгҽн; исем бу очракта 
урын мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ. 

Килешлҽрнең формалары, грамматик мҽгънҽлҽре: 

баш килеш Ø формада; баш килештҽге исем җҿмлҽдҽ субъект, 

туры объект (билгесезлек тҿсмере белҽн), аергыч мҽгънҽлҽрен белдерҽ, 

хҽбҽр һҽм эндҽш сүз мҽгънҽлҽрендҽ килҽ; 

иялек килеше – -ның/-нең кушымчасы белҽн ясала; иялек 

мҿнҽсҽбҽтен билгелелек тҿсмере белҽн белдерҽ; иялек килешендҽге 
исем күбрҽк исемне исемгҽ бҽйли; затланышсыз фигыль формалары 

белҽн бҽйлҽнешкҽ кергҽндҽ иялек килеше эш башкаручы субъектны да 

белдерҽ ала (кунакларның килүе, баланың кҿлгҽне һ.б.); 

юнәлеш килеше – күпфункцияле, урын, вакыт, сҽбҽп, максат яки 

кыек объект мҿнҽсҽбҽтлҽрен белдерҽ; 

тӛшем килеше – нигездҽ бер функцияле килеш, ул эшнең туры 

объектын билгелелек тҿсмере белҽн белдерҽ. 

чыгыш килеше – күпфункцияле, ул эшнең урынын, чыгыш 
ноктасын, вакытын, сҽбҽбен, максатын һ.б. белдерҽ. 

урын-вакыт килеше – эш-хҽлнең урынын, вакытын, кыек 

объектын һ.б. белдерҽ. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Килеш категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез, килешлҽр белҽн 

тҿрлҽнеш үзенчҽлеклҽрен аңлатыгыз. 

2. Килешнең гомумкатегориаль мҽгънҽсен һҽм аерым 

килешлҽрнең гомумилҽштерелгҽн мҽгънҽлҽрен атап күрсҽтегез. 
Исемнҽрнең җҿмлҽдҽге синтаксик функциялҽре һҽм килешлҽренең 

грамматик мҽгънҽлҽре арасында нинди уртаклык һҽм аермалы яклар 

бар? 

3. Исемне кайсы сүз тҿркеменҽ кергҽн сүзгҽ ияртүлҽренҽ карап 

адноминаль һҽм адвербиаль килешлҽргҽ бүленүен ничек аңлыйсыз? 

4. Аерым килешлҽрнең нинди грамматик мҽгънҽлҽр белдерүен 

истҽ калдырыгыз. 
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5. Килешлҽр мҽсьҽлҽсендҽ татар тел белемендҽ нинди бҽхҽсле 

карашлар бар? 
6. Кайсы сүз ясагыч кушымчалар аерым галимнҽр тарафыннан 

килешлҽр рҽтеннҽн карала? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Баш килештәге исемнәрне белдергән мәгънәләре һәм 

кулланылыш үзенчәлекләре ягыннан билгеләгез: а) субъект, эш 

башкаручы мҽгънҽсе; б) туры объект мҿнҽсҽбҽте билгесезлек тҿсмере 
белҽн; в) иялек мҿнҽсҽбҽте билгесезлек тҿсмере белҽн; г) икенче бер 

исемнең материалын белдерү мҽгънҽсе; д) предикат мҽгънҽсе; е) 

бҽйлек һҽм бҽйлек сүз талҽбе буенча килгҽн; ж) стилистик 

максатлардан грамматик форма кыскару очрагы. 

1. Келҽтлҽр, зур-зур амбарлар күренҽ башладылар. Часовойлар 

үткҽлҽп торалар. (И.Гази) 2. Кҿмеш кҽгазь эченнҽн хат башына 

чҽчҽклҽр ясый торган кызыллы-зҽңгҽрле матур карандаш күренеп 
тора. (Г.Бҽширов) 3. Җир йҿзенҽ, су ҿстенҽ, зур бер вҽкарь һҽм 

тынычлык белҽн нурлы караңгылык иңде (Ф.Ҽмирхан) 4. Үз 

тавашымдагы хирыс, мҽхҽббҽт, ялкын һҽм бҽхетлелекне үзем бҿтен 

тҽнем, каным һҽм йҿрҽгем белҽн ишеттем. (Ф.Ҽмирхан) 5. Менҽ 

чыбыклар тагы чытырдадылар; менҽ яфраклар тагы кыштырдадылар; 

ҽнҽ Хҿршитнең кыска гына бҿдрҽ чҽче ул чыбыкларның, ул 

яфракларның артына капланды; һҽм, мҽһабҽт таулар, куркыныч 

диңгезлҽр, кара урманнар артына тҿшеп, югалырга ярата торган җҽйге 
кояш шикелле, үз артыннан нурлы эз калдырып югалды. (Ф.Ҽмирхан) 

6. Бу нинди игътибарсызлык! Матурлыктан туган бер киберме* 

[*горурлыкмы] бу? (Ф.Ҽмирхан) 7. Зур булыр бҽхетем: сҿюем, 

рҽхмҽтем Ҽйтҽ алсам сезгҽ бу җырымда. (Р.Вҽлиева) 8. Урам тулы 

халык: яше, карты-карчыгы, кызы-егете, французы-негры – барысы да 

джинсыга тҿренгҽннҽр. (М.Мҽһдиев)  

2 нче бирем. 

I һәм II тӛр изафә бәйләнешендәге исемнәр арасындагы 

беренче исем белән белдерелгән предмет яки затның икенче 

предмет яки затка карата мәгънә мӛнәсәбәтләрен билгеләгез: 

1) икенче предметның материалын; 2) икенче затның профессиясен; 

3) икенче предметны үзенҽ охшату-чагыштыру нигезендҽ ачыклый; 

4) предметның ялгызлык исемен; 5) икенче предметка урын яки вакыт 

ягыннан нисбҽт итүен; 6) икенче предмет ҿчен җайланган булуын; 

7) икенче предметның (ашамлыкның) ―материалын‖; 8) икенче 
предметны хҽрҽкҽт иттерүче корал. 
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Таш күпер, врач апа, кҿрҽк сакал, бер пот иген, Пушкин урамы, 

Октябрь революциясе, кҽбестҽ түтҽле, бҽрҽңге пҽрҽмҽче, җил 
тегермҽне, күн итек, шофер егет, пилмҽн борын, бер ай вакыт, 

Татарстан республикасы, куен кесҽсе, аяк киеме, ит бҽлеше, кул 

пычкасы, йон биялҽй, йомышчы малай, бҽлеш авыз, ике стакан чҽй, 

Казан шҽһҽре, һава сыгышы, шикҽр савыты, чия кайнатмасы, су 

тегермҽне. 

 

3 нче бирем. 

Урын-ара килешләренең белдергән мәгънәләрен 
тәңгәлләштереп билгеләгез. 

 

1. Чыгыш килеше: 
1) Ике амбар арасында кҿздҽн 

тҿшеп калган, иртҽ шытып чыккан 

кҿнбагыш сап-сары чҽчҽк аткан. 

(Г.Ибраһимов) 

а) урын мҽгънҽсе 

2) Шаһи картның эсседҽн 

күзлҽре агарган. (Г.Ибраһимов) 

б) вакыт мҽгънҽсе 

3) Шҽһҽрдҽн килгҽн яшьлҽр 

учак янына җыйналдылар. 

(Ш.Камал) 

в) эш-хҽлнең сҽбҽбе 

4) Чатнама гыйнвар 

суыкларында да иске пальтодан 

йҿрде. (И.Гази) 

г) эш-хҽлнең объекты 

 

2. Юнҽлеш килеше: 
1) Бик ерак килҽчҽктҽн синең 

янга кунакка килдем мин. 

(Р.Фҽизов)  

а) эш-хҽлнең сҽбҽбе 

2) Акрын гына тауга 

күтҽрелдек. (Ҽ.Еники) 

б) эш-хҽлнең максаты 

3) Мҽктҽп капкасы ачылган 

тавышка янҽ сискҽнеп киттем. 

(Ф.Бҽйрҽмова) 

в) эш-хҽлнең юнҽлгҽн урыны, 

соңгы ноктасы 
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3. Урын-вакыт килеше: 
1) Адҽм һаман да газапта 

түгелме? (Г.Ибраһимов) 

а) эш-хҽлнең вакыты 

2) Үлем кҿткҽн кҿнемдҽ дҽ 

Йҿрҽгемдҽ ул иде. (Х.Туфан)  

б) эш-хҽлнең урыны 

3) Урамда ике бала иярткҽн 

бер хатын күренде. (И.Гази) 

в) затның рухи халҽте 

4 нче бирем. 

Аерып бирелгән исемнәрнең адноминаль яки адвербиаль 

килеш ролендә кулланылуын билгеләгез. 
Вак кына аланнарда икешҽр, ҿчҽр булып моңаеп утырган печән 

кибәннәре. Аларны киртҽ белҽн ҽйлҽндереп алганнар, ул киртәләрнең 

кайрысын пошилар килеп каезлаганнар. Карт юкәләр вак яңгыр 

тамчыларын ӛсләренә җыеп акрын гына шыбырдашып утыралар, ҽле 

яфрак бар − ҽмма инде соңгы атналар. Каен инде саргаеп яфрак коя, 

яфрагын койган каен чыбыклары күксел шҽмҽхҽ слива тӛсенә керҽ 

бара, бу вакытта авыл халкы аларны җыеп ындыр табагы, урам 

себерер ҿчен себерке ясый. Юеш киртҽле печән кибәннәре, җиләк исе, 
шипр исе бҽреп торган коры ылыс түшҽлгҽн чыршы тӛпләре – барысы 

да калыгып, кӛзне кҿтеп уйга калган. Шулар янында кӛзләр килгҽнне 

тыңлап тору рҽхҽт тҽ, сагышлы да. (М.Мҽһдиев) 

Тестлар 

1. Исем составындагы –ныкы/-неке кушымчасы белдергҽн 

мҽгънҽне билгелҽгез: 

а) тартым категориясенҽ хас мҽгънҽ 
б) предмет яки затның кайсы затка караганлыгы 

в) предмет яки затның иясе, хуҗасы мҽгънҽсе 

2. М.З.Зҽкиев үзенең ―К вопросу о категории падежа в тюркских 

языках‖ дигҽн мҽкалҽсендҽ, түбҽндҽге сүз ясагыч кушымчаларны 

ҿстҽп, ―татар телендҽ 11 килеш бар‖ дигҽн фикердҽ тора: 

а) -лы, -сыз, -ча, -дай, -дагы 

б) -лы, -сыз, -лык, -дай, -дагы 

в) -лы, -ча, -дай, -дагы, -лык 
3. Ф.Ҽ.Ганиев татар телендҽ килешлҽр санын 

а) 10 синтетик, 8 аналитик 

б) 9 синтетик, 9 аналитик 

в) 8 синтетик, 10 аналитик форма белҽн 18 гҽ җиткерҽ 
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4. Нинди мҿнҽсҽбҽтлҽрне ешрак белдерүлҽренҽ карап, килешлҽрне 

түбҽндҽге ике тҿркемгҽ аерып карыйлар: 
а) субъект-объект һҽм адвербиаль 

б) адноминаль һҽм урын-ара 

в) субъект-объект һҽм урын-ара 

5. Адноминаль килеш 

а) исемне фигыльгҽ ияртҽ 

б) исемне сыйфатка ияртҽ 

в) исемне исемгҽ ияртҽ 

6. Кышын, иртән, кичен кебек сүзлҽрдҽ борынгы килеш формасын 
билгелҽгез: 

а) борынгы корал 

б) борынгы чыгыш  

в) борынгы юнҽлеш  

7. Килеш белҽн тҿрлҽнешнең татар теленҽ хас тҿрен билгелҽгез: 

а) кҿньяк 

б) кҿньяк-кҿнчыгыш 
в) тҿньяк  

8. Субъект-объект килешлҽрен билгелҽгез: 

а) баш, юнҽлеш, тҿшем 

б) баш, тҿшем, чыгыш 

в) баш, иялек, тҿшем 

9. Битләрдән, муеннардан, чәчләрдән йомшак кына сыйпап, рҽхҽт, 

җилҽс җил исҽ. (И.Гази) Курсив хҽрефлҽр белҽн бирелгҽн исемнҽр 

белдергҽн мҽгънҽ мҿнҽсҽбҽтен билгелҽгез: 
а) эш-хҽлнең субъекты 

б) эш-хҽлнең урыны 

в) эш-хҽлнең кыек объекты 

10. Баш килештҽге исем туры объект һҽм иялек мҿнҽсҽбҽтен 

а) билгелелек тҿсмере белҽн белдерҽ 

б) билгесезлек тҿсмере белҽн белдерҽ 

в) ачыклык тҿсмере белҽн белдерҽ 

Тӛп әдәбият 
1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –45-57 б. 

2. Тумашева, 1978. –39-46 б. 

3. Хисамова, 2006. –73-100 б. 
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Тема 6. Исемдә тартым категориясе 

(4 +2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Тартым категориясе – предмет һҽм аның иясе, хуҗасы 

арасындагы мҿнҽсҽбҽт. 

Тартымның гомумкатегориаль мәгънәсе – предметның кайсы 

затка караганлыгын белдерү. 

Грамматик формалары – исемгҽ ялганып килгҽн тартым 

кушымчалары (тҿрлҽнеш парадигмасы). 

Тартым кушымчаларының фонетик вариантлашуы, -сы/-се 
кушымчаларының генезисы. 

Татар телендҽ тартым мҽгънҽсен белдерүнең структур типлары 

(синтетик: исемгҽ ялганып килгҽн тартым кушымчалары үзлҽре генҽ 

предметның кайсы затка караганлыгын белдерҽ (йортым, эшең һ.б.), 

аналитик-синтетик: тартым кушымчаларын ачыклап, тҿгҽллҽндереп 

иялек килешендҽге зат алмашлыклары килҽ (минем китабым, синең 

китабың һ.б.), аналитик: I һҽм II затта, берлектҽ һҽм күплектҽ 

кушымчалар тҿшеп калып, тартым мҽгънҽсен иялек килешендҽге 
алмашлыклар белдерҽ (минем китап, синең фикер һ.б.). III зат тартым 

формасының кулланылыш үзенчҽлеге. 

Тартымның мҽгънҽлҽре һҽм сҿйлҽм эчендҽ кулланылыш 

үзенчҽлеге, III зат берлектҽге тартымның мҽгънҽ киңлеге. III зат 

күплек кушымчасы -лары / -ләре, аның мҽгънҽлҽре. 

Тартым категориясенең функциональ-семантик кыры: тартым 

кушымчаларының ҿстҽмҽ мҽгънҽлҽре һҽм тартым мҽгънҽсен белдергҽн 
башка чаралар. 
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Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Тҿрки теллҽрнең 

үзенчҽлегенҽ бҽйле рҽвештҽ килешлҽр белҽн тҿрлҽнешнең ике тҿре: 
тартымсыз тҿрлҽнеш (именное склонение) һҽм тартымлы тҿрлҽнеш 

(притяжателъное склонение). 

I, II һҽм III зат тартым кушымчалары алган исемнҽрнең 

тҿрлҽнешендҽге структур үзенчҽлеклҽр, тҿрки теллҽрдҽ тҿньяк 

(кыпчак) һҽм кҿньяк (угыз) тҿрлҽнеше турында тҿшенчҽ. 

III зат тартымлы исемнҽрдҽ -н- кушымчасының генезисы. 

Карашлар. Татар телендҽ тҿшем килеше кушымчасы -ы-н-ы (-е-н-е) 

кушымчасының чагылышы. 
Кушымчаларның ялгану тҽртибе. Тҿрки тел белемендҽ форма 

тҿрлҽндергеч кушымчалар турында тҿшенчҽ, В.Г.Гузев, 

Н.Э.Гаджиахмедов карашлары. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Тартым категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез. 

2. Тартым белҽн тҿрлҽнеш үзенчҽлеклҽрен һҽм тартым 

формаларының грамматик мҽгънҽлҽрен аңлатыгыз. 
3. Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнешендҽ нинди 

структур аермалыклар бар? 

4. -лары/-лҽре кушымчасының ҿч тҿрле мҽгънҽдҽ килҽ алуын 

аңлатыгыз. 

5. Локатив II (предикатив иялек килеше) кайсы кушымчага бҽйле 

рҽвештҽ билгелҽнҽ? 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 
Түбәндәге җӛмләләрдә тартым мәгънәсен белдерү ысулларын 

билгеләгез: а) синтетик; б) аналитик; в) аналитик-синтетик. 

1. Тимеркҽй – минем иптҽш, мин аны яхшы белҽм. (И.Гази) 2. Без 

үзебезнең документларыбызны тапшыргач, яңа һҿнҽрлҽребезне 

аныклау ҿчен тагын килербез, дип урамга чыктык. (А.Расих) 3. Сездҽ 

минем бҿтен тойгыларым, Сездҽ минем керсез яшьлҽрем. (М.Җҽлил) 

4. Минем күзем, билгеле, барысыннан элек чыбылдык авызында гына 

утырган егеткҽ тҿште. (Ҽ.Еники) 5. Хҽзер инде аның ҽнисе дҽ юк, 
ҽтисе дҽ. (Ҽ.Баянов) 6. Кузгалырга кҿчем җитмичҽ, ихтыярсыздан 

торып калдым... (Ҽ.Еники) 7. Безнең танышу матур чыкмады, ай-яй. 

(Т.Галиуллин) 8. Күплҽр болганчык судан ничек итеп балык тотарга 

белмичҽ йҿргҽндҽ, улларың балыкның алтынын элҽктерде. 

(Ф.Яруллин) 9. – Юк, – ди ҽнкҽсе, – синең күзлҽрең кара, ҽ аның 

күзлҽре зҽңгҽр. (Г.Иделле) 

2 нче бирем. 
Тартымлы исемнәрнең килеш белән тӛрләнешен аңлатыгыз. 



34 
 

1. Хҽзер менҽ шул хҽрбилҽрнең берсендҽ, аның аулак бүлмҽсендҽ 

чҽй эчеп утырам. (Х.Сҽрьян) 2. Икенче кҿн ул айныган иде инде. Бҿтен 
газапларыннан, куркыныч-хҽтҽр уйларыннан, сүнми калган соңгы 

мҽхҽббҽттеннҽн, күптҽн югалган Лҽйлҽне эзлҽп йҿрүеннҽн – 

барысыннан да айныган иде. (Ҽ.Еники) 3. Иртҽнчҽк ул, Мҽрвҽр ханым 

тирги-тирги чистартып биргҽн пальтосын киеп, зур портфелен 

кыстырып, кафедрасына китте. ... Кеше үзенең күпме еллар буе 

таптаган сукмагына яңадан кайтып тҿште. (Ҽ.Еники) 4. Чү, улым, 

сабыр. Сүзем очланмады, ахырын тыңлап бак, – дип ҿзгҽлҽнгҽн 

ҽнкҽсенҽ егет йҿрҽгеннҽн кан коеп җикеренде. (Н.Гыйматдинова) 
5. Үтҽ инде җҽйлҽр дҽ, Кайтабыз ҽбилҽрдҽн. Күңеле булсын ҿчен, 

Алабыз кайсы-берсен: Каклаган казын, кагын, Чҽк-чҽген, бавырсагын, 

Балын, маен, тавыгын, Оекбашын, мамыгын. (Р.Вҽлиева) 

3 нче бирем. 

III зат тартым белән тӛрләнеш үзенчәлекләрен билгеләгез: а) 

предмет та, тартым да берлектҽ; б) предмет берлектҽ, тартым күплектҽ; 

в) предмет күплектҽ, тартым берлектҽ; г) предмет та, тартым да 
күплектҽ. 

1. Агыйдел, Базы елгасы, Ҽшмҽн урманнары – минем кечкенҽ 

җанымның матур ҽсирлеге. (Ҽ.Баян) 2. Һич икелҽнү күрсҽтмичҽ, иң 

элек Василий, аның артыннан Хҽким белҽн Талип яшел чирҽмгҽ 

утырдылар, таякларын сузып салдылар... (Ҽ.Еники) 3. Күзлҽренҽ 

күренгҽн һҽрнҽрсҽ – аның ҿчен ачыш. (Ҽ.Баян) 4. Егетлҽрнең 

авызыннан күзен алмыйча карап торган немец: – Аракы эчҽсезме? – 

диде... (Ҽ.Еники) 5. Аның уйлары, аяз күктҽ ҿзек-ҿзек аккан вак 
болытлар шикелле, акрын, сиздермичҽ, шҽүлҽсез агалар. (Ҽ.Еники) 

6. Бинаның стеналары, оста рҽссамнарның картиналары, сыннар белҽн 

бизҽлгҽн, түбҽсе күккҽ ашкан. (М.Маликова) 7. Илнең асыл ир-

егетлҽре яу кырында ятып калганнар, аларның аналары, хатыннары, 

балалары, дҽррҽү урыннарыннан кубып дошманнан качып киткҽн. 

(М.Маликова) 8. Киленнҽре белҽн оныклары барысы да түр якта. 

(Г.Ҽпсҽлҽмов) 9. – Кҿндезен эшлҽп арыган ҽнкҽлҽренең тҿнлҽ 

йокылары калуга да алар кайгыра белмилҽр, – дип аның күңеленҽ 
килде. (Ш.Камал) 10. Гафур белҽн Гаделиянең малайлары Зиннур 

солдатка китҽ икҽн. (М.Мҽһдиев) 

4 нче бирем. 

I зат берлектәге тартым кушымчасының нинди эмоциональ-

экспрессив мәгънәдә кулланылуын билгеләгез. 

1. И картлачкаем-бҽгырькҽем, бҿркет дигҽнең нибарысы чыпчык 

кына түгел микҽн?.. (Н.Гыйматдинова) 2. – Ягез ҽле, хуҗабыз килеп 
җиткҽнче, менҽ бу мебельне машинага тҿяп куйыйк ҽле, алтыннарым! 



35 
 

(Т.Галиуллин) 3. Аткаема дҽшҽм: – Коткара күр! Калдырма тик алар 

кулында! (Зҿлфҽт) 4. Минем сиңа зур үтенечем бар, тҿймҽкҽем. 
(Н.Гыйматдинова) 5. Шуның ҿчен дҿнья бетереп йҿрим дҽ инде, 

Саниякҽем... (Г.Гыйльманов) 6. И-и, балакаем... Үлеплҽр терелдеңмени 

соң син? (Н.Гыйматдинова) 7. Илкҽем моңы! Табынам сиңа! (Зҿлфҽт) 

8. Җиңнҽреңне сызган, сердҽшкҽем! Алга, изге кҿрҽшкҽ! 

(Н.Гыйматдинова) 9. Ярты тҿндҽ машинасын кабызып, каядыр сызды, 

күршекҽем-бахырым. (Н.Гыйматдинова) 

Тестлар 

1. I һҽм II зат берлектҽге тартым кушымчалары алган исемнҽрнең 
килеш белҽн тҿрлҽнеше вакытында үзенчҽлек 

а) тҿшем килешендҽ күзҽтелҽ 

б) чыгыш килешендҽ күзҽтелҽ 

в) юнҽлеш килешендҽ күзҽтелҽ 

2. Йӛз-е-н-дә, кул-ы-н-нан, күз-е-н-ә, сер-е-н  сүзлҽрендҽге –н- 

элементын хҽзерге татар ҽдҽби теле җирлегендҽ 

а) килеш кушымчасы составына кертеп карау 
б) тартым кушымчасы составына кертеп карау 

в) интерфиксаль компонент итеп карау фҽнни дҿреслеккҽ туры 

килҽ 

3. II зат тартым кушымчаларын билгелҽгез: 

а) -ың//-ең/-ң, -ыбыз//-ебез//-быз//-без 

б) -ым//-ем/-м, -ыгыз//-егез//-гыз//-гез 

в) -ың//-ең /–ң, -ыгыз//-егез//-гыз//-гез 

4. Яннарында тугыз-ун яшьлек бер кызчык та бар. Балалары булса 
кирҽк. (Г.Ҽпсҽлҽмов) Курсив хҽрефлҽр белҽн бирелгҽн исем 

а) күплек санда, III зат күплектҽге тартым белҽн тҿрлҽнгҽн 

б) берлек санда, III зат күплектҽге тартым белҽн тҿрлҽнгҽн 

в) күплек санда, III зат берлектҽге тартым белҽн тҿрлҽнгҽн 

5. Н.И.Ирисовның ―Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ генитив‖ 

хезмҽтендҽ -ныкы кушымчасы 

а) атрибутив иялек килеше итеп билгелҽнҽ 

б) предикатив иялек килеше итеп билгелҽнҽ 
в) тартым кушымчасы итеп билгелҽнҽ 

6. Минем уем, синең гамең, аның күңеле гыйбарҽлҽрендҽ тартым 

мҽгънҽсен белдерүнең юлын билгелҽгез: 

а) аналитик-синтетик 

б) аналитик 

в) синтетик 

7. Сүзформадагы -лары/-лҽре кушымчасы предметның берлеген, 
тартымның күплеген белдергҽн җҿмлҽне билгелҽгез: 
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а) ике елдан соң кызлары үлеп, аңардан Шаһибҽк исемле ир бала 

кала. (Г.Ибраһимов) 
б) кҿзнең үзенҽ генҽ хас шундый кабатланмас тымызык кҿннҽре 

була. (Ҽ.Еники) 

в) инде ҽтилҽре күптҽн сугышка киткҽн балалар арасында 

бүгеннҽн канҽгатьлҽнү тойгысы иде бу. (М.Ҽмир)  

8. Тартым категориясе ул – 

а) предметның нинди дҽ булса зат яки предметка ия булуын 

махсус кушымчалар белҽн белдерү 

б) предметның нинди дҽ булса затка (яки икенче бер предметка) 
караганлыгын махсус кушымчалар ярдҽмендҽ белдерү 

в) процессның кайсы зат тарафыннан башкарылуын белдерү 

9. Чәчләремне (сыйпады), күзләремә (карады), кулларымнан 

(тотты) – исемнҽрнең тартым белҽн тҿрлҽнешен билгелҽгез: 

а) II зат берлектҽге тартым 

б) I зат берлектҽге тартым 

в) III зат күплектҽге тартым 
10. III зат тартым кушымчаларының грамматик формалар рҽтен 

билгелҽгез:  

а) -ы/-е, -сы/-се, -лары/-лҽре, -(лар)ы/-(лҽр)е, -(нар)ы/-(нҽр)е 

б) -ым/-ем,-м, -ыбыз/-ебез, -быз/-без 

в) -ың/-ең, -ң, -ыгыз/-егез, -гыз/-гез 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –39-45б. 

2. Тумашева, 1978. –46-51 б. 
3. Хисамова, 2006. –100-105 б. 
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2. Гузев В.Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: имя 

(на материале староанатолийско-тюркского языка). – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1987. – 186 с. 
3. Дмитриев Н.К. Категория принадлежности // Исследования по 

сравнительной грамматике тюркских языков: Т.II. Морфология. АН 

СССР. М., 1956. – С. 23-24 

4. Иванов С.Н. К истолкованию категории принадлежности // Сов. 

Тюркология. – 1973. № 4. – С. 26-36. 
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Тема 7. Исемдә хәбәрлек категориясе. Билгелелек-билгесезлек. 

Исемләшү күренеше. Исемнәрнең ясалышы 
(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Хҽбҽрлек – исемнең җҿмлҽдҽ хҽбҽр булып килүен махсус 

кушымчалар белҽн күрсҽтү дигҽн сүз. Мҽсҽлҽн, мин укытучымын, син 

укытучысың, ул укытучы. Кайчандыр хҽбҽрлек телдҽ тулы 

парадигмада кулланылган. Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ хҽбҽрлек 

кушымчалары күбрҽк экспрессив яки модаль тҿсмер белҽн, ягъни 
аерым басым ясап ҽйтергҽ кирҽк булганда кулланыла. Мҽсҽлҽн, Мин 

укытучымын! Сез җаваплысыз! һ.б. 

Билгелелек-билгесезлек, аны белдерүдҽ морфологик, морфологик-

синтаксик, лексик чаралар. Бу мҽсьҽлҽгҽ карашлар. Билгелелек-

билгесезлек белдерү ҿчен Кҿнбатыш Европа теллҽрендҽ махсус 

чаралар – артикльлҽр бар. Татар телендҽ билгелелек-билгесезлек 

мҽгънҽсе килешлҽр белҽн белдерелҽ. Мҽсҽлҽн, иялек һҽм тҿшем 
килешлҽре һҽрвакыт билгелелекне белдерҽлҽр, шул ук функциядҽ 

кулланылган баш килеш иялек һҽм объект мҿнҽсҽбҽтен билгесезлек 

тҿсмере белҽн белдерҽ. 

Исемнең башка сүз тҿркемнҽре белҽн мҿнҽсҽбҽте (исемлҽшү 

күренеше). Контекстта исемлҽшү(субстантивация) күренеше исемне 

ачыклап килгҽн сүз тҿркемнҽренҽ бҽйле күзҽтелҽ. Сыйфат, сан, сыйфат 

фигыль һ.б. сүз тҿркемнҽре алар янында кулланылган исем тҿшеп 

калганда, үзлҽре исем функциясендҽ кулланылалар, һҽм вакытлыча, 
шушы җҿмлҽ эчендҽ генҽ исем категориялҽрен үзлҽренҽ кабул итҽлҽр, 

ягъни контекстуаль исемлҽшҽлҽр. 

Татар теленҽ хас барлык сүз ясалыш ысуллары белҽн ясала ала 

торган сүз тҿркеме буларак исем. Татар телендҽ исемнҽр фонетик, 

лексик-семантик, морфологик (кушымчалау), синтаксик (сүз кушу) 

һҽм морфологик-синтаксик (конверсия) ысуллар белҽн ясала. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Исемдҽ хҽбҽрлек категориясе турында аңлатыгыз. 
2. Татар телендҽ исемдҽ билгелелек-билгесезлекне белдерүнең 

нинди чаралары бар? 

3. Билгелелек-билгесезлек мҽгънҽсен белдерү ҿчен кайсы 

килешлҽр хезмҽт итҽ?  

3. Башка сүз тҿркемнҽренҽ хас контекстуаль исемлҽшүнең тҿп 

шартларын һҽм формаль билгелҽрен атагыз. 

4. Исемнҽрнең нинди ысуллар белҽн ясалышын искҽ тҿшерегез, 
мисаллар китерегез. 
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5. Сүз кушу ысулы белҽн исемнҽрнең кайсы структур тибы ясала? 

Мисаллар белҽн аңлатыгыз. 

Гамәли биремнәр 
1 нче бирем. 

Тәкъдим ителгән җӛмләләрдә контекстуаль исемләшкән 

сүзләрне табыгыз һәм кайсы сүз тӛркеменә караганлыгын 

билгеләгез, тӛрләнешен аңлатыгыз. 

1. Ул яңа унҗиденчедҽ. Шулай да бер адҽмгҽ билгелҽнгҽн. 

(Г.Ибраһимов) 2. Мең ҽрсезгҽ – бер оялчан, Бер ямьсезгҽ – мең матур. 

Мең телсезгҽ – бер ут-чичҽн, Бер кҿчсезгҽ – мең батыр! (Ҽ. Гадел) 
3. Коралын тапкан – таш кискҽн, ҽмҽлен тапкан – су кичкҽн. (Мҽкаль) 

4. ...Мин алтынчыда укыганда, ул вузга китте, мин урта мҽктҽпне 

бетергҽндҽ – ул Мҽскҽүдҽн инженер булып кайтты. (Ҽ.Еники.) 

5. Бҽхетлелҽр, бҽхетсезлҽр булган, Моң-зарлылар булган тормышта. Үз 

моңымны, үз җырымны телҽ, Онытырга мине тырышма. 

(И.Иксанова).6. Яңа килгҽннҽр аерым тҿркем булып утыралар. 

(М.Мҽһдиев) 7. – Минем хатларны алдыңмы, Таңсылу?..– дим.– Унҿч 
хатыңны алдым...Рҽхмҽт... – ди.– Барысы да барып җитмҽгҽн ҽле: мин 

егерме дүртне язган идем... (Х.Сҽрьян) 8. Дҿрес килде минем фараз 

иткҽннҽрем, Ҿзгҽлҽнеп ялварганым-кҿткҽннҽрем: Үз ҿемдҽ үз телем, 

үз кҿй-моңнарым, Җаннарыма ява лҽйсҽн яңгырлары... (Р.Вҽлиева) 

9. Берсе – ак чырайлы, саргылт чҽчлесе – буйга да озынрак, күкрҽк-

җилкҽгҽ дҽ киңрҽк. (Ҽ.Еники) 

2 нче бирем. 

Исемнәрне тӛзелеше ягыннан түбәндәге тӛркемнәргә аерып 
языгыз: 1) тамыр; 2) ясалма; 3) кушма: а) саф кушма, б) тезмҽ, 

в) парлы; 4) кыскартылма; 5) конверсия ысулы белҽн ясалган. 

Күз кабагы, БМО, тимерче, укучы, сабантуй, Ак диңгез, күрҽчҽк, 

комлык, терекҿмеш, милҽш чыпчыгы, якташ, партоешма, буяу, дус-

иш, үзидарҽ, алачак, кҽҗҽ гҿмбҽсе, КДУ, илҽк, җил-давыл, хҽрби, 

Иштуган, эт балыгы, ярма, сатучы, олысы-кечесе, юлбасар, ала карга, 

политбүлек, язмыш, йотым (икмҽк), савыт-саба, тимерчыбык, 

пҽйгамбҽр тырнагы, комбиазык, сайлау, уңыш, эңгер-менгер, ҿчаяк, 
янгын. 

3 нче бирем. 

Хәбәрлек кушымчаларының кулланылыш үзенчәлекләрен 

билгеләгез. 

1. Мҽҗлесегезне ташлап китҽргҽ мҽҗбүрмен. (Ф.Бурнаш) 2. Мин 

егерме яшьтҽмен. Ҿч атым, ике сыерым, ун баш сарыгым бар. 

(Г.Ибраһимов). 3. Бу картка ҽйттем: син металлистсың. Кырык еллык 
бу стажың бар. (Г.Ибраһимов) 4. Гүзҽлсең син, матурсың син, 
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матурларның матурыннан матурсың. (Г.Тукай) 5. Ихтимал, син 

хаклысыңдыр – минем ҿметсез кычкыруларым шунда ук 
башлангандыр. (Ҽ.Баянов) 6. Безне разый кыйл, җизни, Без каршыңда 

ризванбыз; Хур янына илтҽбез: Без вилданбыз, гыйльманбыз. Безнең 

апай гҽүһҽрдер, Тҽннҽре чын мҽрмҽрдер, Лҽгыль* [*ал,кызыл тҿстҽ 

асыл таш], якут, гҽүһҽрдер, Аузы балдыр, кҽүсҽрдер* [*баллы ширбҽт]. 

(Г.Тукай) 7. Кем яраткан? Кем чыгарган? И ―гҿнаһ‖ лҽфзы* [*сүз], 

сине; Мҽгънҽсезсең, сеңдералмый саф гакыл һҽзмы сине! Син кирҽксез 

бер лафызсың, син кабахҽт, син оят; Безгҽ артык бер йҿгҽнсең, бел: 

сиңа дошман хҽят! (Г.Тукай) 8. Син минем күклҽргҽ ашкан 
хыялымдыр, Син минем таңнардан якты ҿметемдер, Син минем 

алтыннан кадерле кҿмешемдер, Син минем бҽгырьлҽремнҽн ҿзелгҽн 

җимешемдер. (И.Иксанова) 

4 нче бирем. 

Исемдә билгесезлекнең белдерелү юлларын аңлатыгыз. 

1. Мин бҽхетле кҿннҽр кичерҽм, Алма ислҽреннҽн исерҽм. 

Лҽззҽтлҽнҽм кошлар чыңыннан, Алтын кҿзнең татлы тыныннан... 
(Р.Вҽлиева) 2. Бу малай дҿнья күргҽн булырга тиеш. Авыл малайлары, 

гадҽттҽ, андый фольклорны белми. (М.Мҽһдиев) 3. Ҽнҽ берҽү килҽ. 

Кыскарак, йомрырак буйлы бер сын кызлар гына булдыра торган 

нҽзакҽтле адымнар белҽн монда таба ашыга. (Ф.Ҽмирхан) 4. Күңелгҽ 

ҽллҽ нинди шиклҽр килҽ шунда. (М.Ҽмир) 5. Ҽ теге кыз, сынап 

карасаң, Бибисара, имеш... (М.Мҽһдиев) 6. Агач саплы тҽбҽдҽ күкҽй 

куырдылар, ак күмҽчкҽ май яктылар. (А.Гыйлҽҗев) 

5 нче бирем. 

Тексттагы исемнәргә морфологик анализ ясагыз. 
Аның озын кара керфеклҽре минем йҿрҽгемҽ чҽнчеп куелган ефҽк 

уклар шикелле тора башладылар. Күптҽн инде аның шарфы 

башларындагы ефҽк чачаклар белҽн уйнап килгҽн җил, нҽкъ шушы 

минутны туры китереп, шарфның бер башын минем күкрҽгем ҿстенҽ 

куйды. Хҿршит, җилнең бу шаянлыгына илтифат итмҽгҽн сымак, аны 

минем күкрҽгемнҽн алмады. Мин аның ефҽк чачакларын, Хҿршитнеке 

булганлыклары ҿчен, ҽле күптҽн түгел генҽ Хҿршитнең тезлҽре, 
күкрҽклҽре ҿстендҽ йҿргҽнлеклҽре ҿчен иркҽлҽп, кадерлҽп учларым 

эченҽ алдым. Шарф астыннан ычкынган чҽчлҽр хҽзер инде иркенлҽп 

тузгый, алсу яңаклар, матур күзлҽр, озын керфеклҽр белҽн уйный, 

аларны кадерлҽп үбҽ, аларны, яман күзлҽрдҽн саклаган шикелле итеп, 

каплап, качыра башлый. Хҿршит бу шаян чҽчлҽрне бер-ике мҽртҽбҽ 

тҿзҽтеп куеп карса да, сүзен тыңлата алмагач, аларны үз иреклҽренҽ 

куйды. Алар, җемелдҽп-җемелдҽп, иркҽлҽнеп, назлы тҽртипсезлҽнеп, 
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яңадан Хҿршитнең күзлҽрен, керфеклҽрен, яңакларын үбҽргҽ 

тотындылар. (Ф.Ҽмирхан) 
Исемгә морфологик анализ ясау тәртибе: 1) җҿмлҽдҽге һҽр исем 

аерым алып тикшерелҽ; 2) билгеле бер грамматик формада килгҽн 

исем үзе бҽйлҽнгҽн сүз белҽн бергҽ алына, ул сүз җҽялҽр эчендҽ 

күрсҽтелҽ; 3) исемнең ясалыш буенча тҿре һҽм нинди лексик-

грамматик тҿркемгҽ керүе билгелҽнҽ (ялгызлык исем, күмҽклек-

уртаклык исем һ.б.); 4) исемнең тҿрлҽнеше турында тулы мҽгълүмат 

бирелҽ: а) кайсы килештҽ килүе, килешнең грамматик мҽгънҽсе; б) 

берлектҽ яки күплектҽ булуы; в) тартым белҽн тҿрлҽнеше – заты, саны 
ачыклана. 

Үрнәк: керфеклҽре (тора башладылар) – тамыр исем, күмҽклек ~ 

уртаклык исем, баш килештҽ, субъект мҿнҽсҽбҽте, күплек санда, III зат 

берлектҽге (аның сүзенҽ карый) тартым белҽн тҿрлҽнгҽн. 

Тестлар 

1. Хәбәрлек категориясе махсус кушымчалар ярдҽмендҽ 

а) җҿмлҽдҽ барлык тҿр хҽбҽрлҽрне формалаштыру ҿчен 
б) исемнең хҽбҽр булып килүен тҽгъбир итү ҿчен 

в) барлык тҿр исем хҽбҽрлҽрне формалаштыру ҿчен хезмҽт итҽ 

2. Хҽбҽрлек грамматик категория күрсҽткечлҽре алган сүзлҽр 

тҿркемен билгелҽгез: 

а) барганбыз, килгҽнмен, кайткансың 

б) чибҽрсез, укытучымын, акыллысың 

в) килербез, алырмын, йҿгерерсең 

3. Исемнҽн исем ясагыч кушымчалар тҿркемен билгелҽгез 
а) -лык/-лек, -чы/-че, -гы/-ге 

б) -даш/-дҽш, -лык/-лек, -чы/-че 

в) -гыч/-геч, -ма/-мҽ, -ыч/-еч 

4. Синтаксик ысул белҽн 

а) ясалма, саф кушма, парлы исемнҽр ясала 

б) тезмҽ, кушма, кыскартылма исемҽр ясала 

в) саф кушма, тезмҽ, парлы исемнҽр ясала 

5. Компонентлары арасында атрибутив бҽйлҽнеш булган саф 
кушма исемнҽрне билгелҽгез: 

а) оекбаш, ташбака, Илсҿяр, сарут 

б) Гҿлүсҽ, терекҿмеш, үзаң, кызылтүш 

в) ҿчаяк, гҿлҗимеш, каракош, үзмаксат 

6. Антонимик парлы исемнҽр тҿркемен билгелҽгез: 

а) ут-су, кайгы-хҽсрҽт, тимер-томыр, чҽй-фҽлҽн  

б) җир-күк, килем-китем, кием-салым, ас-ҿс 
в) агай-эне, кергҽн-чыккан, йорт-җир, аш-су 
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7. Синтаксик ысул белҽн 

а) ясалма, саф кушма, парлы исемнҽр ясала 
б) тезмҽ, кушма, кыскартылма исемҽр ясала 

в) саф кушма, тезмҽ, парлы исемнҽр ясала 

8. Татар телендҽ сүзлҽрнең контекстуаль исемлҽшүе күренешенҽ 

беренче тапкыр түбҽндҽге галим игътибар итҽ:  

а) Хангилдин В.Н. 

б) Алпаров Г. 

в) Тумашева Д.Г. 

9. Морфологик-синтаксик ысул белҽн ясалган исем табылган 
җҿмлҽне билгелҽгез: 

а) Суд карарын укучы ханым туктап калды 

б) Беренче сыйныф укучысы тҽбриклҽнде 

в) Кычкырып укучыларга кисҽтү ясалды  

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –57-67 б. 

2. Тумашева, 1978. –51-62 б. 
3. Хисамова, 2006. – 72-73, 97-100, 107-115 б. 
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3. Гайнутдинова А.Ф. Субстантированные прилагательные в 

татарском и русском языках (сопоставительное исследование). – 
Казань: Фикер, 2004. – 136 с. 
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Тема 8. Сыйфат сүз тӛркеме 

(4+ 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Сыйфат сүз тҿркеменҽ ҿч аспектта билгелҽмҽ бирү: 1) лексик-

семантик яктан предмет билгесен белдерҽ; 2) морфологик яктан 

тҿрлҽнми торган сүз тҿркеме, бары тик дҽрҽҗҽ белдерү генҽ хас. 

3) синтаксик яктан исемне ачыклап аергыч функциясендҽ килҽ, шулай 

ук хҽбҽр һҽм хҽл була ала. 
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Сыйфатларның лексик-грамматик тҿркемчҽлҽре: асыл (эмпирик 

һҽм эмоциональ) сыйфатлар; нисби сыйфатлар, аларның структур-
семантик тҿрлҽре. Тартым сыйфатлары турында карашлар. 

Сыйфатларның лексик-семантик тҿркемчҽлҽре, татар телендҽ бу 

мҽсьҽлҽне ҿйрҽнүнең торышы. Татар телендҽ сыйфат сүз тҿркеменең 

лексик байлыгы, тҿрле мҽгънҽви тҿркемчҽгҽ кергҽн сыйфатларның 

матур ҽдҽбиятта һҽм сҿйлҽм телендҽ кулланылышы. 

Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Дәрәҗә категориясе билге чамасының 

һҽртҿрле үзгҽрешен – уртача дҽрҽҗҽсен, билгенең чагыштырмача 

артыграк яки уртача дҽрҽҗҽдҽн кимрҽк булуын, иң югары дҽрҽҗҽсен – 
чиген белдерҽ. Татар телендҽ сыйфатларның дүрт дҽрҽҗҽсе кулланыла: 

тҿп, чагыштыру, артыклык һҽм кимлек дҽрҽҗҽлҽре. Сҿйлҽмдҽ аларның 

белдерелү юллары. Дҽрҽҗҽ грамматик категориясенең рус теле белҽн 

чагыштырганда типологик уртаклыгы һҽм аермасы. 

Сыйфат һҽм сыйфатланмыш. Сыйфатларның исемлҽшүе, аерып 

күрсҽтү вазыйфасы. 

Сыйфатның башка сүз тҿркемнҽре белҽн (исем, рҽвеш) 
мҿнҽсҽбҽте.  

Сыйфатның ясалыш үзенчҽлеклҽре. -лы/-ле, -сыз/-сез, -дагы/-дҽге 

кушымчаларының табигате турында карашлар. Морфологик-синтаксик 

(конверсия) ысул белҽн сыйфат ясалышы. 

Татар тел белемендҽ аерым галимнҽрнең конверсия ысулы белҽн 

сыйфат ясалышын артык киңҽйтеп караулар. Бу мҽсьҽлҽгҽ тҽнкыйть 

фикерлҽре (Тумашева Д.Г., Зҽкиев М.З., Хисамова Ф.М., Сҽлимова 

Д.Ҽ. һ.б.) 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Сыйфат сүз тҿркеменҽ ҿч аспектта (лексик-семантик, 

морфологик, синтаксик) билгелҽмҽ бирегез. 

2. Сыйфатларның исемлҽшүе һҽм аларның ике структур тҿре 

турында аңлатма бирегез. 

3. Сыйфатларның лексик-грамматик тҿркемчҽлҽрен искҽ 

тҿшерегез. 

4. Сыйфатларның лексик-семантик тҿркемчҽлҽре дип нҽрсҽгҽ 
ҽйтҽбез? Һҽр тҿркемчҽгҽ мисаллар китерегез. 

5. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре, аларның ясалышы һҽм мҽгънҽлҽре турында 

аңлатыгыз. 

6. Морфологик (кушымчалау) ысул белҽн сыйфатлар ясалышын 

аңлатыгыз. Мисаллар китерегез. 

7. Парлы, кушма, тезмҽ сыйфатларга мисаллар китерегез, аларның 

сыйфат ясалышындагы урыны турында нинди бҽхҽслҽр бар? 
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8. Морфологик-синтаксик ысул белҽн ясалган (конверсия ысулы) 

сыйфатларга мисаллар китерегез, татар тел белемендҽ бу ҿлкҽдҽге 
фикер тҿрлелеклҽренең асылын аңлатыгыз. «Исем-сыйфат» 

мҿнҽсҽбҽтен аңлатып бирегез. 

 

Гамәли биремнәр 
1 нче бирем. 

Сыйфатларның лексик-грамматик һәм лексик-семантик 

тӛркемчәләрен билгеләгез. 

1. Җиңгҽчҽйнең ҿстендҽ киң итҽкле озын кҽшимир зҽңгҽр күлмҽк, 
яшел камзул, башында кҿмеш тҽңкҽле тар гына калфак, калфак 

ҿстеннҽн чҽчҽкле яулык ябынган, юка шҽлен иңенҽ салган, аягында 

сары читек белҽн кара галош. (Ҽ.Еники) 2. Хыялларым тирҽн, аның 

тудырган уйлары авыр һҽм борчулы. (Г.Ибраһимов) 3. Ҽмма шушы 

чиксез, нурлы иркенлектҽ, шушы иркҽ, назлы, йомшак табигать 

кочагында мин үземне нигҽдер бик ялгыз тоям. (Ҽ.Еники) 4. Үлҽн 

каплап киткҽн арба эзенҽ тҿшеп, юри миңа сузылгандай ышкылып, 
сыгылып калган ал, кызыл, күк, сары чҽчҽклҽрне учым белҽн сыпыра-

сыпыра, болын түрендҽ кара-яшеллҽнеп торган агачлыкларга таба 

киттем. (Ҽ.Еники) 5. Нинди генҽ арбалар, нинди генҽ атлар юк! Чем-

кара, тимгел-тимгел тимер күк, алмачуар, кара-туры, арт санына кара 

бишмҽт япкан, түшенҽ ак алъяпкыч бҿркҽнгҽн тҿсле ала-кола... 

(Г.Бҽширов) 6. Нҽрсҽлҽр генҽ, кемнҽр генҽ чалынмый базарда! 

Кырыеннан саргылт тҿлке йоны тырпаеп торган мескен бүреклҽр; 

кара, яшел, зҽңгҽр кырыйлы картузлар; кызыл, зҽңгҽр, кара тҿсле 
хҽтфҽ кҽлҽпүшлҽр. (Г.Ибраһимов) 

2 нче бирем. 

Җӛмләләрдәге сыйфатларның дәрәҗәсен ачыклагыз. 

1. Беркҿнне хирургия бүлегенҽ берҽүне китерделҽр. Йҿзе сап-

сары, кҿзге яфрак тҿсле, күзлҽрендҽ нур сүнгҽн, иреннҽре күм-күк. 

(Н.Гыйматдинова) 2. Малайның эте бар барын, тик ул артык ябык, 

артык бҽлҽкҽй, песи хҽтле генҽ. (Н.Гыйматдинова) 3. Аның шулай 

сихерле елмая торган, киңчҽрҽк, каргылт йҿзе, бу кҿнге язгы тҿн 
шикелле, һҽм каргылт, һҽм нурлы. (Ф.Ҽмирхан) 4. У-уһ, нинди аяз, 

нинди тыныч, нинди гаҗҽеп рҽхҽт! (Ф.Ҽмирхан) 5. Ҽбиемне ышык 

кына, тыныч кына, уңайлы гына бер җиргҽ утыртып, үзем йҿрүчелҽр 

арасына катышып киттем. (Ф.Ҽмирхан) 6. Разия кызарынды, йомшак 

кына, оялчан гына елмайды, җавап бирҽ алмады. (Ф.Ҽмирхан) 
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3 нче бирем.  

Сыйфатларның структур тӛрен билгеләгез: 1) тамыр; 
2) тамырлашкан; 3) ясалма; 4) парлы; 5) кабатлаулы; 6) тезмҽ; 

7) саф кушма. 

Ямьле, алмачуар, эреле-ваклы, матур, уйнак, зур-зур, яшел, 

сүзчҽн, иң кыска, итлҽч, миллҽтара, йҿгерек, кҿр, мүклҽк, озын, 

хҽлиткеч, кыек-мыек, кап-кара, ваемсыз, зҽңгҽрсу, философик, ачы, 

ҿркҽк, моңсу, олырак, чалт аяз, куе яшел, искиткеч, илҽс-милҽс, чая, 

кызыл, җете зҽңгҽр, тып-тын, ҽчкелтем, тиешсез, аклы-каралы, 

беркатлы,чия кҿрҽн, саргылт, ватык, соңгы, буй-буй, кара зҽңгҽр, чем-
кара, вак-вак, тома сукыр, дулкын-дулкын, кызганыч. 

4 нче бирем.  

Исемләшкән сыйфатларның тӛрләнеш үзенчәлекләрен 

билгеләгез. 

1. Теге эшлексезлҽр моны сизҽлҽр һҽм шул кҿннең ҿлешенҽ 

тыкшына баралар иде. (М.Мҽһдиев) 2. Сипкелле үз планын тормышка 

ашырган: бу бҽхетле минутларда ике тасманың якорьлы очын кисеп 
чалбар кесҽсенҽ салган. (Ф.Садриев) 3. Ҽх сез, тинтҽклҽр! Аңгыра 

башлар! Ник буталдыгыз сез ул карт иблис белҽн? – дип ярсыды Ахун. 

(И.Гази) 4. Кино килгҽн кҿнне ударниклар ҿчен бҽйрҽм, ялкауларга 

кара хҽсрҽт була иде. (М.Мҽһдиев). 5. Шушы сандыгына күзенҽ 

очраган бер иске-москыны җыя башлады... (М.Галҽү) 6. Менҽ бер яшь 

хатын-кыз узып бара... аксыл-зҽңгҽрдҽн киенгҽн. (Г.Бҽширов) 

7. Егетнең йҿзенҽ бер тҿрле сҿйкемле кучкыл йҿгерде. (Ф.Хҿсни) 8. Ҽ 

монда сагышның зҽңгҽре, аклары, аллары... (Р.Фҽйзуллин) 

5 нче бирем. 

Сыйфатларга морфологик анализ ясагыз. 

1. Каршыга искҽн җиңел су җиле Хҿршитнең ап-ак ефҽк шарфик 

астыннан, яңаклары турысыннан чыгып тора торган бҿдрҽ чҽчлҽре 

белҽн уйный башлады. Чҽчлҽр тузгыдылар; шарфик астыннан 

котылып, Хҿршитнең алсу яңаклары, күзлҽре, озын керфеклҽре ҿстенҽ 

чҽчелделҽр; батып бара торган кояшның моңлы-саргылт нуры астында, 

кара ефҽклҽр шикелле, шаян җемелдҽделҽр. (Ф.Ҽмирхан) 2. Мең 
ҽрсезгҽ − бер оялчан, Бер ямьсезгҽ − мең матур. Мең телсезгҽ − бер ут-

чичҽн, Бер кҿчсезгҽ − мең батыр! (Ҽхмҽт Гадел) 3. Разиянең җыйнак 

кына, яшь кенҽ матур йҿзе баласымак, лҽкин уйчан бер шатлык белҽн 

балкыды. (Ф.Ҽмирхан) 4. Юкҽлҽрнең чҽчкҽсенҽ кунган Моңсу гына 

тыйнак сабырлык. (И.Иксанова) 5. Каеннар моңлы җыр суза Мҽхҽббҽт 

исеменнҽн. (И.Иксанова) 6. Күк йҿзе аяз, ачык, һава саф, бҿтен дҿнья 

тын. (Г.Ибраһимов) 
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Сыйфатка морфологик анализ тәртибе: 1) сыйфатның ясалышы 

ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, кушма һ.б.); 2) лексик-грамматик 
тҿркемчҽсе (асыл, нисби); 3) асыл сыйфат булса, дҽрҽҗҽсе; 

4) исемлҽшү-исемлҽшмҽве, исемлҽшкҽн очракта − тҿрлҽнеше; 

5) җҿмлҽдҽге вазифасы. 

Үрнәк: ап-ак (шарфик) – тамыр сыйфат, асыл сыйфат, артыклык 

дҽрҽҗҽсендҽ, сыйфатланмышы – шарфик, җҿмлҽдҽ – аергыч; 

Тестлар 

1. Нисби сыйфатлар предметның 

а) саф билгесен (сыйфатын) белдерҽлҽр 
б) бер предметның икенче предметка мҿнҽсҽбҽтен билге итеп 

күрсҽтҽлҽр 

в) динамик (үзгҽрештҽге) билгесен белдерҽлҽр 

2. Асыл һҽм нисби сыйфатларны аеруда тҿп морфологик критерий 

булып 

а) лексик-грамматик мҽгънҽ 

б) формаль (грамматик күрсҽткеч) 
в) дҽрҽҗҽ категориясе алына 

3. Асыл сыйфатлар тҿркемен билгелҽгез. 

а) тар, җҽйге, апаныкы, җиңел 

б) аскы, эссе, йомшак, каты 

в) кечкенҽ, тҽмле, саф, шаян 

4. Чагыштыру дҽрҽҗҽсе 

а) предметтагы билгенең уртача бер чамасын 

б) предметтагы билгенең икенче предметтагы шундый ук 
билгедҽн артыграк икҽнлеген 

в) предметтагы билгенең бер тҿрдҽге предметлар белҽн 

чагыштырганда барысыннан да артыграк булуын белдерҽ 

5. Синтаксик яктан сыйфат ҿчен типик функциялҽр түбҽндҽгелҽр: 

а) аергыч, тҽмамлык 

б) хҽл, хҽбҽр 

в) аергыч, хҽбҽр 

6. Сыйфат исемлҽшү ҿчен тҿп шарт булып, аның 
а) исемне ачыклап килүе 

б) фигыльгҽ иярүе 

в) сыйфатланмыштан башка килүе тора. 

7. Дӛм караңгы, шыр надан, чалт аяз 

а) тезмҽ сыйфатлар 

б) артыклык дҽрҽҗҽсендҽге сыйфатлар 

в) чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽге сыйфатлар 
8. Озын гына, кҿчле генҽ, матур гына  дигҽндҽ сыйфатлар 
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а) чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽ 

б) кимлек дҽрҽҗҽсендҽ 
в) артыклык дҽрҽҗҽсендҽ 

9. Моңсу, кӛлсу, сусыл, җепсел  сыйфатларындагы  -су һҽм -сыл 

кушымчалары 

а) кимлек дҽрҽҗҽсен белдерҽ 

б) яңа сүз ясый 

в) сүзне тҿрлҽндерҽ 
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Тема 9. Сан һәм алмашлык сүз тӛркемнәре 

(4 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Сан сүз тҿркеменең гомуми лексик мҽгънҽсе – предметларның 

санын, данҽсен, исҽбен белдерү. Саннарның лексик маясы. Ясалу 
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юллары. Татар һҽм рус теллҽрендҽ сан сүз тҿркеменең грамматик 

яктан типологик уртаклыгы һҽм аермасы. 
Саннарның тҿрлҽнеш үзенчҽлеге: абстракт саннар һҽм исемлҽшү. 

Саннарның җҿмлҽдҽге тҿп функциялҽре (аергыч, хҽл, хҽбҽр һ.б.). 

Саннарның санау берҽмлеклҽре белҽн кулланылышы (кат, тапкыр, 

баш, нҿсхҽ, кабат һ.б.) 

Сан тҿркемчҽлҽре, аларның ясалу юллары, сҿйлҽмдҽ кулланылыш 

үзенчҽлеклҽре. 

Саннарның ясалышка бҽйле үзенчҽлеклҽре.  

Саннарның башка сүз тҿркемнҽре белҽн мҿнҽсҽбҽте. Бер саны, 
аның телдҽге вазифалары, күпмҽгънҽлелеге. 

Алмашлык, аның лексик-семантик яктан үзенчҽлекле сүз тҿркеме 

булуы – күрсҽтү, ишарҽлҽү вазифасы (дейксис). 

Грамматик (морфологик һҽм синтаксик) үзенчҽлеклҽре; 

Алмашлыкка ҿч аспектта билгелҽмҽ бирү.  

Алмашлыкларны нинди сүз тҿркемнҽрен алыштыруга карап һҽм 

мҽгънҽлҽре буенча тҿркемлҽү. Алмашлыкларны мҽгънҽ буенча 
тҿркемлҽүгҽ карата татар тел белемендҽ карашлар. 

Исем, сыйфат, сан, рҽвеш алмашлыкларының лексик составы һҽм 

аларның телдҽ кулланылышы. 

Зат алмашлыклары, аларның лексик составы, тҿрлҽнеш 

үзенчҽлеклҽре. 

Күрсҽтү алмашлыклары – лексик составы, лексик-семантик 

тҿркемчҽлҽре. 

Тамыр һҽм ясалма күрсҽтү алмашлыклары, сүз тҿркемнҽрен 
алмаштыруга мҿнҽсҽбҽттҽ кулланылыш үзенчҽлеклҽре. Тҿрлҽнеше. 

Сорау алмашлыклары, лексик составы. Ясалышы; аерым сорау 

алмашлыкларының тарихи яктан этимологиясе: нҽ-ирсҽ (нҽрсҽ), кай-а 

(кая), кай-чагын (кайчан) һ.б. 

Билгелҽү, билгесезлек, юклык  алмашлыклары. 

Тартым алмашлыклары, бу турыда карашлар. 

Ясалышы буенча алмашлыкларның тҿрлҽре. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 
1. Сан сүз тҿркеменҽ билгелҽмҽ бирегез, аның лексик-семантик, 

морфологик, синтаксик үзенчҽлеклҽрен билгелҽгез. 

2. Сан сүз тҿркеменең лексик составы, ясалыш һҽм кулланылыш 

үзенчҽлеклҽре турында сҿйлҽгез. 

3. Сан тҿркемчҽлҽрен атап күрсҽтегез һҽм һҽр тҿркемчҽнең 

ясалышы, семантикасы, кулланылыш үзенчҽлеклҽре турында тулы 

мҽгълүмат бирегез: 
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4. Саннарның башка сүз тҿркемнҽренҽ күчү очракларын мисаллар 

белҽн аңлатыгыз.  
5. Алмашлык сүз тҿркеменҽ билгелҽмҽ бирегез. Лексик-семантик 

мҽгънҽлҽре буенча алмашлыклар башка мҿстҽкыйль сүз 

тҿркемнҽреннҽн кайсы яклары белҽн аерыла? 

6. Сүз тҿркемнҽрен алыштыру буенча алмашлыклар нинди 

тҿркемчҽлҽргҽ бүленҽлҽр? 

7. Исем, сыйфат, сан, рҽвеш алмашлыкларының һҽркайсын аерым-

аерым характерлагыз. Аларга нинди алмашлыклар керҽ? Тҿрлҽнү-

тҿрлҽнмҽүлҽрен күрсҽтегез. 
8. Алмашлыклар мҽгънҽ буенча нинди тҿркемчҽлҽргҽ бүленҽлҽр? 

Һҽр тҿркемчҽнең лексик составын билгелҽгез; тҿрлҽнеш, ясалыш һҽм 

кулланылыш үзенчҽлеклҽренҽ тулы характеристика бирегез. 

9. Тартым алмашлыклары турында нинди фикерлҽр бар? Аларның 

ясалышы һҽм кулланылыш үзенчҽлеклҽре нинди? 

10. Ясалышы һҽм тҿзелеше буенча алмашлыкларның нинди 

тҿрлҽре бар? Тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, парлы алмашлыкларга 
мисаллар китерегез. 

 

Гамәли биремнәр 
1 нче бирем. 

Сан сүз тӛркеменә кергән сүзләрнең лексик-грамматик 

тӛркемчәләрен билгеләгез. 

1. Ҽйе, бу минутка ҽлеге алты малай күптҽн ҽзерлҽнгҽннҽр, берҽр 

тҽңкҽ акча җыеп Габделнурга ҿченче кҿн үк тапшырганнар иде. 
(М.Мҽһдиев) 2. Биш-алты яшькҽ җиткҽч: ―Ҽбилҽр янында утырып 

торса да ярар‖, − дип, җҽй кҿннҽрендҽ малайларны базарга алып 

йҿргҽли башлыйлар. (Г.Бҽширов) 3. Ундүрт яшьме аңа, унбишме икҽн? 

Малаймы ул, ҽллҽ егетме? Дҽрестҽн соң, мҽктҽп чатында ул беренче 

кат бүген кыз үпте! (Р.Фҽйзуллин) 4. Ҽти , койма аша үрелеп, Мҿхтигҽ 

ҿч-дүрт чем канҽфер чҽчҽге ҿзеп бирҽ. (Г.Бҽширов) 5. Ҽти белҽн икҽү 

имеш, атынабыз таганда. Гаҗҽп: ҽти гел түбҽндҽ, ҽ мин – ҿстҽ һаман 

да. (Р.Фҽйзуллин). 6. Җиде тҿннҽр уртасында кабат-кабат керсен 
тҿшкҽ Мең үлемнҽн исҽн калган Ҽкиятлҽр тҿсе булып – Алты Бархан, 

бер Оазис, Бер Зҽңгҽр Күк һҽм бер Чишмҽ... (Зҿлфҽт) 7. Минем телем – 

меңҽрлҽгҽн ишлҽре күк, тыйнак тел ул. (Р.Фҽйзуллин) 8. Беренче дҽ 

булмый, бишенче дҽ... Мҽхҽббҽт ул салкын сан түгел, Кайнар 

яшьлектҽ дҽ, картлыкта да Сүнмҽ, дҿрлҽ, мҽңге ян, күңел! (И.Юзеев) 

2 нче бирем. 

Бер сүзенең кулланылыш үзенчәлекләрен аңлатыгыз. 
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1. Ҽнҽ берҽү килҽ. Кыскарак, йомрырак буйлы бер сын кызлар 

гына булдыра торган нҽзакҽтле адымнар белҽн монда таба ашыга. 
(Ф.Ҽмирхан) 2. Мин аларның ҿендҽ тора башлаган кҿннҽн, тагы 

арттырыйм, аның белҽн очрашкан сҽгатьтҽн, аны беренче мҽртҽбҽ 

күргҽн минутымнан алып йҿрҽгемнең тҿбеннҽн куҽтле бер дулкынның 

акрын гына югары күтҽрелҽ башлавын, күңелемдҽ моңарчы булмаган 

бер ашкыну кергҽнне ачык хис кылдым. Кыскасы, күземнең аңар 

беренче тҿшүе – минем йҿрҽгемҽ үзенҽ башка бер ялкын керүе булды. 

(Г.Ибраһимов) 3.Кҿндез тагы бер хҽл. Ҽмма тҿн килеп, ҿйдҽ утлар 

яндырылса, йҿрҽкнең ашкынуына чыдап булмый. (Г.Ибраһимов) 
4. Беребез тама – гҿллҽргҽ, Беребез тама – ташка... ...Ак болытка 

ҽверелеп Очабыз яңабаштан. (Зҿлфҽт) 5. Ҿйдҽ бер карчык бар. 

Фҽлсҽфҽ сатарга бик ярата. (Г.Ибраһимов) 6. Бер-берсенҽ якынлашкан 

алар, Кайнап торган сабантуй белҽн. (Зҿлфҽт) 6. Зур бер сагыш яши 

күкрҽгемдҽ. Зур бер сагыш оча күклҽремдҽ. Зур бер сагыш! 

(Р.Миңнуллин) 7. Ваклап-ваклап берҽү акыл сата, Үзенҽ дҽ такыр 

акылны. (Р.Миңнуллин) 8. Авылында бер ат юк бит Атланырга 
яраклы. Бер юньле ат калдырмаган – Ну бу Шҽкүр каракны. 

(Р.Миңнуллин) 9. Бертуктамый дога кылдым: ―Берүк Кагылма, − дип,− 

үлем, син аңа‖ (Зҿлфҽт)  

3 нче бирем.  

Саннарга морфологик анализ ясагыз. 

1. Сҿйлҽячҽгем – унҗиде яшь тулып яңа унсигезгҽ чыккан 

заманыма гаит* [*бҽйлҽнешле]! (Г.Ибраһимов). 2. Шуннан бер-ике ай 

узгач, якшҽмбелҽрнең берсендҽ мин тагын, яз башын котлап, ҽлеге 
теге минем ҿчен билгесез булган Айдар Корбановның кабере янына 

килдем. (Ф.Хҿсни) 3. Беренче сҿйлҽшүдҽн соң ҿчме, дүртме кҿн үткҽч, 

мин аны кичкырын тагын шул кечкенҽ мҽйданчыкта күрдем. 

(Ҽ.Еники) 4. Бу минем Вҽсилҽгҽ беренче мҽртҽбҽ ялганлавым иде, 

икенче мҽртҽбҽ ялганларга да, дҿресен сҿйлҽргҽ дҽ туры килмҽде. 

(Ф.Хҿсни) 5. Бүтҽн иллҽрдҽ минем кебек егерме яшьлеклҽр ни 

уйлыйлар? Кырыкка җиткҽч нишлҽмҽкчелҽр? Алтмышта?.. 

(Р.Фҽйзуллин) 
Санга морфологик анализ ясау тәртибе: 1) санның ясалышы һҽм 

структурасы; 2) лексик-грамматик тҿркемчҽсе; 3) бҽйле яки бҽйсез 

кулланылышы; 4) тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽве. 

Үрнәк: алтынчыда – тамыр сан, тҽртип саны, бҽйсез кулланылган, 

исемлҽшкҽн (класс), урын-вакыт килешендҽ, укыганда сүзе белҽн 

вакыт мҿнҽсҽбҽтендҽ. 
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4 нче бирем. 

Җӛмләләрдәге алмашлыкларны табыгыз һәм кайсы сүз 

тӛркемен алмаштырып килүе ягыннан тӛркемчәсен ачыклагыз. 

1. Сҽгать тҿнге ҿч иде. Ҿйдҽге һҽммҽ кеше йоклап беткҽн. Тик 

мин дҽ, ул гына. Мин үз бүлмҽмдҽ, ул залында; миннҽн алган бер 

романны укып утырды. (Г.Ибраһимов) 2. Шул кичҽдҽн соң без, аның 

белҽн кочаклашып, берлектҽ ниһаясе булмаган сҽгадҽт диңгезенҽ 

чумабыз. Ул – үз хҿрриятнең хуҗасы; мин дҽ шулай ук. Мин аларда 

торам, теге карчык минем ―ышанычлы адҽм‖ булуыма тҽмам ышанган. 

(Г.Ибраһимов) 3. Бу дҽвердҽ һҽрбер матур, һҽрбер аерым сҽгадҽтле 
булган ҽллҽ ничаклы сҽгатьлҽр, минутлар бар. Алар һҽммҽсе кадерле, 

һҽммҽсе сагындыра. (Г.Ибраһимов) 4. – Кызым, сабыр, - диде ул 

йомшак кына. – Тынычлан.. йҽ, тынычлан... Безнең беркемгҽ дҽ, 

бернинди дҽ вҽгъдҽ биргҽнебез юк. Аллам сакласын, синнҽн узып, 

синең телҽгеңне белмичҽ торып, андый эшне эшлҽргҽ безнең 

башыбызга тай типмҽгҽн лҽбаса. (Ҽ.Еники) 5. Ни исҽп, ни гамь бар бу 

ярда? Ни сагыш, ни моң-зар бу талда? Ни хикмҽт, ни акыл бу ташта?.. 
Ҽгҽр дҽ шуларны белмҽсҽм, ничек мин үткҽнен, бүгенен аңлыйм бу 

Илнең. (Р.Фҽйзуллин) 6. Сезгҽ мин ни ҽйтим... Ничеклҽр юатыйм, 

Җаннарда яңара яралар. (И.Юзеев) 

5 нче бирем.  

Алмашлыкларның кайсы лексик-семантик тӛркемчәгә 

каравын билгеләгез: 1) зат; 2) күрсҽтү; 3) сорау; 4) билгесезлек; 

6) юклык; 7) билгелҽү; 8) тартым (нисбҽтлҽү) алмашлыклары. 

Һичбер, мин, мондый, һҽрбер, ничек, ул, ни, һҽр, кемдер, 
һичкайчан, минеке, ҽллҽ кая, беркем дҽ, тегенеке, үз, без, кемнеңдер, 

барчасы, нҽмҽрсҽ, шул, һҽркем, шундый, сез, кайсыдыр, моныкы, 

нинди, болай, һҽммҽ, алар, ҽнҽ, алай, нигҽ, барча, никтер, һич тҽ, 

һҽммҽбезнеке, бҿтен, кай, бу, ничҽшҽр, бары, һичкайда, үземнеке. 

6 нчы бирем. 

Тексттагы алмашлыкларга морфологик анализ ясагыз 

Бу хҽллҽрнең барысыннан да мин эшнең кая таба барганын 

сизмичҽ калмадым, ҽлбҽттҽ. Мин чын-чынлап борчыла башладым. 
Йҿрҽгем минем тынычлыгым җуйды. Ҽллҽ ничек менҽ язмышымда зур 

бер үзгҽреш булырга торган кебек. Нинди үзгҽреш ул – минем ҿчен 

табышмак түгел. Үзем мин ул үзгҽрешне телим, шул ук вакытта 

аңардан куркам да кебек, ышанам да мин аның булуына, ышанмыйм 

да шикелле... (Ҽ.Еники) 

Алмашлыкка морфологик анализ ясау тәртибе: 1) алмашлыкның 

ясалышы һҽм структурасы; 2) лексик-грамматик тҿркемчҽсе; 3) кайсы 
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сүз тҿркемен алмаштыру ягыннан тҿркемчҽсе; 4) тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽве; 

5) җҿмлҽдҽ кулланылыш үзенчҽлеге. 
Үрнәк: бу – тамыр алмашлык, күрсҽтү алмашлыгы, сыйфат 

алмашлыгы, сыйфатланмышы – хҽллҽр, җҿмлҽдҽ – аергыч. 

Тестлар 

1. Мҽгънҽлҽре һҽм морфологик билгелҽре буенча сан түбҽндҽге 

тҿркемнҽргҽ бүленҽ: 

а) микъдар, тҽртип, бүлем, ҿлеш, җыю 

б) микъдар, тҽртип, бүлем, чама, җыю 

в) микъдар, тҽртип, бүлем, якынча, җыю 
2. Санның бәйсез (мӛстәкыйль) кулланылышы 

а) саналмыш белҽн килгҽндҽ 

б) абстракт тҿшенчҽне белдергҽндҽ, исемлҽшеп килгҽндҽ 

в) исемне ачыклап килгҽндҽ була 

3. Тӛмән сүзе борынгы татар ҽдҽби телендҽ 

а) ―йҿз мең‖ 

б) ―бер мең‖ 
в) ―ун мең‖ мҽгънҽсендҽ кулланылган 

4. Ҿлеш саннары (вакланма саннар) 

а) үзлҽре аерым тҿркемчҽ тҽшкил итҽ 

б) чама саннарына керҽ 

в) микъдар санына керҽ 

5. Унлап кеше, ӛч-дүрт бүре, йӛзләрчә кешелҽр, меңләгән халык 

һ.б. Курсив белҽн бирелгҽн сүзлҽр 

а) ҿлеш саннары 
б) бүлем саннары 

в) чама саннары 

6. Кайсы сүз тҿркемен алмаштырып килүлҽре ягыннан 

Д.Г.Тумашева алмашлыкларны түбҽндҽге тҿркемчҽлҽргҽ бүлҽ: 

а) исем, сыйфат, сан, рҽвеш 

б) исем, сыйфат, сан, кисҽкчҽ 

в) исем, сыйфат, сан, фигылъ  

7. Аның, аңа, аны, аннан, анда сүзлҽре − килеш белҽн тҿрлҽнгҽн 
а) бу алмашлыгы 

б) ул алмашлыгы 

в) шул алмашлыгы 

8. Алай, болай, тегеләй, шулай − 

а) сыйфат 

б) исем 

в) рҽвеш алмашлыклары 
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9. Бар җырымны илгҽ багышладым... (М.Җҽлил) җҿмлҽсендҽ 

аерып бирелгҽн сүзнең кайсы сүз тҿркеменҽ каравын билгелҽгез: 
а) хҽбҽрлек сүз 

б) боерык фигыль 

в) билгелҽү алмашлыгы 

10. ...Ялкынланган йҿрҽгемҽ берәү бик якын кебек. (Ф.Кҽрим) 

Аерып бирелгҽн сүз – 

а) җыю саны 

б) юклык алмашлыгы 

в) билгесезлек алмашлыгы 
11. Билгесезлек алмашлыклары сорау алмашлыкларына 

а) һич кисҽкчҽсе һҽм бер сүзе кушылып ясала 

б) әллә, -дыр/-дер кисҽкчҽлҽре ялганып ясала 

в) бугай сүзе кушылып ясала. 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. Т.II, 2002. – 72-92, 305-318 б. 

2. Тумашева, 1978. – 93-107 б. 
3. Хисамова, 2006. – 134-165 б. 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Ганиев Ф.Ҽ. Хҽзерге татар ҽдҽби теле сүзьясалышы. – Казан: 

Мҽгариф, 2000. – 232-237 б. 

2. Исхаков Ф.Г. Числительное // Исследования посравнительной 

грамматике тюркских языков. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Ч.II. – 

С.180, 196-197. 

3. Җҽлҽй Л. Җ. Татар теленең тарихи морфологиясе (очерклар). – 
Казан: Фикер, 2000. – 82-142 б. 

4. Тумашева, Гыйлҽҗиева, 1988. – 16-34 б. 

 

Тема10. Фигыль сүз тӛркеме турында гомуми тӛшенчә. 

Фигыльнең лексик-грамматик һәм лексик-семантик 

тӛркемчәләре 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Фигыль сүз тҿркеменҽ гомуми билгелҽмҽ: 1) лексик-семантик 

яктан фигыль эш яки хҽлне үтҽлү процессында белдерҽ; 2) морфологик 

яктан фигыль сҿйлҽмдҽ күптҿрле грамматик формаларда кулланыла 

ала, барлык-юклык, зат-сан, заман, наклонение, юнҽлеш, дҽрҽҗҽ 

категориялҽре белҽн тҿрлҽнҽ; 3) синтаксик яктан җҿмлҽдҽге типик 

функциясе – хҽбҽр булып килү һҽм тҿрле грамматик формаларда 
башка җҿмлҽ кисҽклҽре ролендҽ дҽ килҽ ала. Синтаксик яктан фигыль 
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исемне, икенче бер фигыльне, санны, рҽвешне һ.б. ияртеп килҽ, исемне 

иярткҽндҽ, үзе иярткҽн исемнең билгеле бер килештҽ килүен талҽп итҽ 
(килешлҽр белҽн башкару).  

Фигыль сүз тҿркеменең лингвистикада гомумилҽшкҽн билге 

мҽгънҽсен белдергҽн тҿркемгҽ кертелүе (эш-хҽрҽкҽт белҽн бҽйле билге 

буларак Д.Ҽ. Сҽлимова (2001) хезмҽтендҽ бирелеше). Татар телендҽ 

фигыльне башка сүз тҿркемнҽреннҽн аерып торган билгелҽргҽ карата 

фикерлҽр: зат-сан (Д.Г. Тумашева), заман (Д.Ҽ. Сҽлимова), барлык-

юклык (Ф.М. Хисамова).  

Фигыль сүз тҿркеменең лексик составы, лексик мҽгънҽсе турында 
тҿшенчҽ. Фигыль валентлыгы – башка сүзлҽр белҽн бҽйлҽнешкҽ керҽ 

алу сҽлҽте; фигыль актантлары – фигыль белҽн бҽйлҽнешкҽ кергҽн 

сүзлҽр. Фигыльнең лексик-грамматик тҿркемчҽлҽре: 1) ничҽ актант 

алуга бҽйле нуль актантлы, бер актантлы, ике актантлы, ҿч актантлы 

фигыльлҽр; 2) күчемле (эш-хҽрҽкҽт туры объектка юнҽлгҽн булу) һҽм 

күчемсез (эш туры объектка юнҽлми, ҽ субъект белҽн чиклҽнҽ) 

фигыльлҽр; 3) чикле (эшнең ахыргы чиккҽ омтылуы) һҽм чиксез 
(дҽвамлы эш-хҽлне белдерү) фигыльлҽр; 4) динамик (эшнең үзен яки 

хҽрҽкҽтне белдерү) һҽм статик (халҽт, мҿнҽсҽбҽт белдерү) фигыльлҽр; 

5) актив (эш башкаруда субъектның активлыгы) һҽм пассив (эш 

башкаруда субъектның пассив катнашуы) фигыльлҽр.  

Фигыльнең лексик-семантик тҿркемчҽлҽре: 1) эш фигыльлҽре; 

2) хҽл-торыш фигыльлҽре; 3) мҿнҽсҽбҽт фигыльлҽре. Фигыльне 

лексик-семантик тҿркемчҽлҽргҽ аеруда кыенлыклар. Тҿрки тел 

белемендҽ лексик-семантик тҿркемчҽлҽрнең ҿйрҽнелүе 
(Н.К.Дмитриев, Э.Р.Тенишев, Ҽ.Ҽ.Юлдашев, Н.З.Гаджиева, 

А.А.Коклянова, В.Ф.Вещилова һ.б.). Татар тел белемендҽ Ф.Ҽ.Ганиев, 

Р.Д.Лизунова, Р.К.Иштанова тикшеренүлҽре.  

Мҿстҽкыйль мҽгънҽле һҽм ярдҽмче фигыльлҽр. Фигыльнең лексик 

составында мҿстҽкыйль мҽгънҽле фигыльлҽрнең тҿп урынны алып 

торуы. Ярдҽмче фигыльлҽргҽ аңлатма. Мҿстҽкыйль мҽгънҽлҽрен 

югалткан, тулысынча диярлек грамматиклашкан ит, иде фигыльлҽре, 

алар белдергҽн лексик-грамматик мҽгънҽлҽр. Бул- фигыленең 
перифрастик, аналитик модаль формалар ясауда катнашуы. Ярдҽмче 

рольдҽ йҿргҽн мҿстҽкыйль фигыльлҽр ал, бир, ят, тор, утыр, йӛр, бар, 

җит, бет, бетер, кил, кит аларның башка мҿстҽкыйль фигыльлҽр 

белҽн килеп, эш үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдерүлҽре.  

Фигыльгҽ хас гомуми (барлык-юклык, юнҽлеш, дҽрҽҗҽ) һҽм 

хосусый (зат-сан, заман, наклонение) грамматик категориялҽр. 

Фигыльдҽ синтагматик (зат-сан) һҽм синтагматик булмаган (заман, 
наклонение, юнҽлеш) категориялҽр. Сыйфат фигыль һҽм хҽл фигыль 
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формаларының синтагматик категориягҽ кертелүенҽ Ф.М.Хисамова 

карашы (-учы/-үче, -ган/-гҽн, -асы/-ҽсе кушымчаларының заман 
белдерүлҽре, үз чиратында заман синтагматик булмаган категориялҽр 

рҽтендҽ каралуы).  

Зат-сан белҽн тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽүлҽренҽ карап, фигыль 

тҿркемчҽлҽре икегҽ бүленүе: 1) затланышлы фигыльлҽр, аларны 

наклонениегҽ бҽйле аңлату (хикҽя фигыль, боерык фигыль, шарт 

фигыль, телҽк фигыль, шартлы телҽк фигыль); 2) затланышсыз 

фигыльлҽр (сыйфат фигыль, хҽл фигыль, исем фигыль, инфинитив).  

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар. 
1. Фигыль сүз тҿркеменҽ һҽр ҿч аспектта билгелҽмҽ бирегез. 

2. Фигыльгҽ хас гомуми һҽм хосусый грамматик категориялҽрне 

атагыз. 

3. Фигыльлҽрне затланышлы һҽм затланышсыз формаларга бүлү 

нҽрсҽгҽ нигезлҽнҽ? Затланышлы һҽм затланышсыз фигыль 

формаларын атап күрсҽтегез. 

4. Морфологиягҽ бҽйлҽнешле рҽвештҽ фигыль лексикасын ҿйрҽнү 
һҽм аның юнҽлешлҽре. Фигыльнең лексик-грамматик һҽм лексик-

семантик тҿркемчҽлҽре. ―Фигыльнең валентлыгы‖, ―фигыль 

актантлары‖ һ.б. тҿшенчҽлҽргҽ аңлатма бирегез. 

5. Мҿстҽкыйль мҽгънҽле һҽм ярдҽмче фигыльлҽр. Ярдҽмче 

фигыльлҽрнең кулланылыш ҿлкҽлҽре. 

 

Гамәли биремнәр. 

1 нче бирем.  

Бирелгән ӛзектән фигыльләрне табыгыз, лексик-семантик 

һәм лексик-грамматик тӛркемчәләрен билгеләгез. 

Беренче мҽртҽбҽ мин су астына Кызыл дингезнең тҿньяк-

кҿнбатыш ярындагы Кусҽер портында торганда тҿштем. Кайчандыр бу 

шҽһҽр аша хаҗ кылырга баручылар узып йҿргҽннҽр. Давылга каршы 

торырлык зур кораблар булмаган ул чорда. Күпме кораб суга баткан, 

күпме мҿселман ҿммҽте изге юлда шаһит киткҽн. Мҽгълүмат 

тупланмаган бу турыда. Тимер юл һҽм һава транспорты даими эшли 
башлагач, Кусҽер, элекке ҽһҽмиятен югалтып, кечкенҽ генҽ бер калага 

ҽйлҽнеп калган. Яр буендагы ташландык кҽрвансарайлар, җимерек 

хисарлар байлык белҽн данның, вакытлы куаныч икҽнлеген исбатлап 

моңаеп утыралар. Тарих, гомумҽн, моңсу фҽн. Тарихка керҽ алган 

шҽхеслҽрнең барысы да гүрдҽ... Ҽ тарих исҽн, яши. Марсель портында 

чакта мин су астында ата торган пневматик мылтык сатып алган идем. 

Бала-чага шикелле кырыс матурлыкка кызыгып. Шуны сынап карар 
ҿчен Кусҽер шҽһҽреннҽн берничҽ километр кҿньяккарак китеп, 
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диңгезгҽ чумдым. Акваланг йҿзҽргҽ комачауламый. Сулыш алуы 

водолаз киеме белҽн чумгандагы кебек авыр түгел. Су астында йҿзеп 
йҿрү шундый рҽхҽт. Йҿзгеч кигҽн аякларны хҽрҽкҽткҽ китергҽндҽ 

ботлар талмаса, җиргҽ чыкмыйча гел шушы тылсым дҿньясында 

ҽҗҽлең чакырганчы рҽхҽтлектҽ яшҽр идең. (М.Юныс) 

2 нче бирем. 

Фигыльләрне табып, аларга хас грамматик категорияләрне 

күрсәтегез.  

Яр буендагы сай җирлҽрдҽ хисапсыз ярыклар барлыкка килгҽн. 

Ярдан талпынып китү белҽн мин диңгез «ҽтҽчен» күреп алдым. Бу 
балыкның кызыллы-зҽңгҽрле озын койрыгы, аллы-гҿлле канатлары 

һҽм зур кикриге аны нҽкъ ҽтҽчкҽ охшата. Адҽм баласы диңгезне җирдҽ 

яшҽп тҽҗрибҽ туплагач кына үзлҽштерҽ башлаган. Яр буенда яшҽгҽн 

халыкларны континенттан ябырылып килүчелҽр алыштырып торган 

булырга тиеш. Ни хикмҽт, кыйтгаларны иңлҽп сугышып йҿрүчелҽр, 

диңгез ярына килеп җиткҽч, тынычланып яши башлаганнар. Коры 

җирдҽ яшҽү тҽҗрибҽсе сакланган. Шунлыктан балыкларга коры җирдҽ 
яши торган җҽнлеклҽр исеме биргҽннҽр. Балыклар арасында диңгез 

эте, диңгез аты, диңгез керпесе, диңгез күркҽсе, хҽтта диңгез 

шайтанына кадҽр бар. Ҽле тагын диңгез сыеры да булган. Хҽзер андый 

җҽнлекне урта гасырлардан калган литографиялҽрдҽ генҽ күрергҽ була. 

Аучылар аның нҽселен ук корытканнар. Бер заман акылга килеп, 

җҽнлеклҽр кешелҽрдҽн үч ала башламаслармы икҽн? (М.Юныс) 

3 нче бирем. 

Җӛмләләрдән затланышлы һәм затланышсыз фигыльләрне 

табып, аларның охшаш һәм аермалы якларын билгеләгез. 

1. Тҽн биргҽн дҽ ана, сҿт биргҽн дҽ ана, Тел биргҽн дҽ ана, кҿй 

биргҽн дҽ ана. (Мҽкаль) 2. Ак келҽттҽ кемнҽр икҽн? – Тышка чыккан 

нурлары. (Җыр) 3. Дҽртсез кешедҽн эш чыкмас. (Мҽкаль) 4. Асыл 

буяуга тҿшкҽн белҽн карга каргалыктан чыкмас. (Мҽкаль) 5. Саранга 

мал бирүдҽн җан бирү җиңел. (Мҽкаль) 6. Кара урманнарның 

артларында Ап-ак кырау тҿшкҽн игенгҽ. (Табышмак) 7. Килер ул кҿн, 

безнең урамда да бҽйрҽм булыр. (М.Юныс) 8. Бҿтен ҿмет синдҽ, 
Малик туган, бүтҽн сорар кешебез юк. (И.Гази) 9. Ҽйлҽнмҽле тормыш 

чылбырында Алмашынмас боҗра бармы соң? (К.Булатова) 

4 нче бирем.  

Фигыльләрнең нигезләрен (башлангыч формаларын) 

билгеләгез. 

1.Чаршау эче бераз тынып торды, аннары киндер күлмҽк ҿстеннҽн 

шундый ук киндер алъяпкыч буган, оек-чабаталы хатын ситсы 
яулыгының читлҽрен битенҽ тартып һҽм башын иеп кенҽ чыкты да 
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самовар артынарак килеп утырды. (Ҽ.Еники) 2. Садыйк бу ни икҽнен 

аңламаенча, сикереп торып киенергҽ тотынырга ҿлгерҽ алмады, 
стражниклар, аны чорнап алып, янындагы ҽйберлҽрен тенти 

башладылар. (Г.Исхакый) 3. Уртанчы һҽм кече Зҽкиевлар белҽн 

очраштык, хҽтта кабат дуслашып киттек. (М.Хҽсҽнов) 4. Һҽм менҽ 

чирек гасырга якын вакыт үткҽннҽн соң, бҿтенлҽй уйламаганда-

юрамаганда, балачак дустым, классташым Гази белҽн очрашу 

мҿмкинлеге чыгып тора бит, егетлҽр. (М.Хҽсҽнов) 5. Аңа иярҽлҽр, аңа 

охшарга тырышалар, аны яттан сҿйлҽп йҿрилҽр. (Ҽ.Еники) 

5 нче бирем. 

Ярдәмче фигыльләрне һәм ярдәмче рольдә килгән 

фигыльләрне табып, мәгънәләрен аңлатыгыз.  

1. Үзгҽрешлҽрне киткҽнче үк сизенҽ иде Һҽйретдин агай, ҽмма 

сҽфҽрдҽн соң ул туган ягына бҿтенлҽй башка күз белҽн карады. 

(А.Гыйлҽҗев) 2. Менҽ бервакыт «шалт-шолт» иткҽн бер тавыш 

ишетелде. (Г.Ибраһимов) 3. Күңелемдҽ моң ургыла иде. (М.Кҽбиров) 

4.Фатих сугышка кадҽр үк үз авылларында тарих укытып киткҽн иде. 
(Г.Ахунов) 5. Мин унбер яшьлҽрдҽ булганмындыр, яңа гына укудан 

кайткан идем. (Г.Ибраһимов) 6. «Юк, улым, алай итмҽ, сине 

алмаслар», – ди торган идем. (Г.Ахунов) 7. Ҽнилҽре капкага аркылы 

салынган бастырыкны тартып чыгара алмыйча интекте. (А.Гыйлҽҗев) 

8. Үтҽ дҽ уңган бала иде шул. (Г.Ахунов) 10. Кҿн эссе, һава кызу иде. 

(Г.Ибраһимов) 11. Аның үз исҽбе бар, ат аунаган җирдҽ – тҿк, акча 

йҿргҽн якта мая калмыйча булмый. (А.Гыйлҽҗев) 12. Гомер буе йҿрҽк 

түребездҽ Йҿртер идек күпме җҽрҽхҽт, Назлы кулы, җылы тыны белҽн 
Терелтмҽсҽ ҽгҽр мҽхҽббҽт. (Ф.Яруллин) 13. Ҿендҽге мҽшҽкатьлҽре 

никадҽр күп булуга да карамастан, эшенҽ һич зарар китермҽде. 

(Г.Гобҽй) 14. Ул үзе ҿчен шундый нҽтиҗҽ ясады: хатын-кыз арасында 

чын дуслык, бирелгҽнлек була алмый икҽн. (Т.Галиуллин) 15. Эш 

юктан эш тапкан булып, тыкрык башында йҿрде, Наилҽ янына кайтып 

керҽсе килми иде аның. (А.Гыйлҽҗев)  

Тестлар 

1. Фигыльгҽ хас гомуми грамматик категориялҽр: 
а) зат-сан, дҽрҽҗҽ, юнҽлеш 

б) юнҽлеш, дҽрҽҗҽ, барлык-юклык 

в) дҽрҽҗҽ, наклонение, юнҽлеш 

2. Форманың синтагматик мҽгънҽсе ул – 

а) аның аерым торганда яки иң кечкенҽ контексттан аңлашыла 

торган 

б) контекст тҽэсирендҽ барлыкка килгҽн 
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в) фигыль нигезенең лексик мҽгънҽсе йогынтысында барлыкка 

килгҽн мҽгънҽ 
3. Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы булган, ягъни ҿч затта берлектҽ 

һҽм күплектҽ кулланылган фигыль: 

а) затланышлы фигыль 

б) сыйфат фигыль 

в) хикҽя фигыль 

4. Фигыльнең валентлыгы – ул: 

а) фигыльнең тҿрле объектлар белҽн мҿнҽсҽбҽткҽ керү 

мҿмкинлеге 
б) фигыль семантикасында чиккҽ ишарҽ итүе, аңа омтылуы 

в) эш башкаручының яңа халҽткҽ күчүе 

5. Лексик-грамматик яктан буранлый, яктыра, суыта фигыльлҽре: 

а) ике актантлы 

б) ноль актантлы 

в) ҿч актантлы 

6. Лексик-семантик аспектта суыну, җылыну, авыраю фигыльлҽре 
кайсы тҿркемгҽ керҽ: 

а) хҽрҽкҽт фигыльлҽре 

б) мҿнҽсҽбҽт фигыльлҽре 

в) хҽл-торыш фигыльлҽре 

7. Эшләштергәннәр фигыленең башлангыч формасын (нигезен) 

дҿрес аерган очрак: 

а) эшлҽш- 

б) эшлҽ- 
в) эшлҽштер- 

8.  Эшли ал-, йоклап ят-, басып тор- аналитик нигезле фигыльлҽр 

составындагы ал, ят, тор фигыльлҽре: 

а) мҿстҽкыйль фигыльлҽр 

б) ярдҽмче фигыльлҽр 

в) ярдҽмче рольдҽ килгҽн мҿстҽкыйль фигыльлҽр 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. Т. II, 2002. – 92-120 б. 
2. Тумашева, 1978. – 107-109 б. 

3. Тумашева Д.Г. Татарский глагол (опыт функционально-

семантического исследования грамматических категорий).– Казань: 

Изд-во КГУ, 1986. – 120 с. (Алга таба: Тумашева, 1986)  

4. Хисамова, 2006. – 161-174 б. 
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2. Иштанова Р. К. Глаголы татарского языка в семантическом 

аспекте: автореф.дисс. ... канд.филол.наук. – Казань, 2002. – 25 с. 
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Тема 11. Татар телендә юнәлеш категориясе 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Юнҽлеш категориясенең грамматик мҽгънҽсе − эш-хҽлнең 

субъектка мҿнҽсҽбҽтен белдерү. Татар тел белемендҽ юнҽлеш 

категориясе К.Насыйри, Л. Җҽлҽй, В. Хангильдин, Д.Г. Тумашева, К.З. 

Зиннатуллина, Ҽ.Ҽ.Юлдашев, Ф.Ҽ.Ганиев, Ф.М.Хисамова 

хезмҽтлҽрендҽ чагыла. Карашлар тҿрлелеге аның гомуми грамматик 

мҽгънҽсен билгелҽүдҽ (эш-хҽлнең объект-субъект мҿнҽсҽбҽтен 

белдерү); юнҽлеш кушымчаларының фигыльлҽргҽ ялгану мҿмкинлеге 

чиклҽнгҽн булуында; юнҽлеш кушымчаларының  юнҽлеш 
мҽгънҽсеннҽн тыш күп тҿрле башка аспектуаль яки модаль мҽгънҽлҽр 

белдерүдҽ катнашуында; сүз ясалышына мҿнҽсҽбҽтле булуында 

(сүзнең лексик мҽгънҽсен үзгҽртү); юнҽлеш кушымчаларының 

фигыльлҽрнең күчемлелек-күчемсезлек үзенчҽлегендҽ чагыла.  

Татар телендҽ биш юнҽлеш бар: тҿп, кайтым, тҿшем, уртаклык, 

йҿклҽтү юнҽлешлҽре.  

Тӛп юнәлешнең грамматик формасы юк. Грамматик мҽгънҽлҽре: 

1) субъект турыдан-туры эшне башкара; 2) субъект эш-хҽлне турыдан-
туры үзе башкармый, ҽ эш-хҽл аңа карый, нисбҽтлҽнҽ.  

Тӛшем юнәлешенең грамматик формасы -ыл/-ел, -л кушымчалары. 

Грамматик мҽгънҽсе − эш-хҽлнең логик объект тарафыннан үтҽлүен, ҽ 

субъект роленең пассив булуын белдерү. Логик субъектны белдерү 

юллары: контекст; исем (алмашлык) + тарафыннан сүзе; исем + белән 

бҽйлеге; юнҽлеш яки чыгыш килешендҽге исем. Тҿшем юнҽлешендҽге 

фигыльлҽр тҿп мҽгънҽдҽн тыш күчерелмҽ мҽгънҽлҽр белдерҽ ала, 

күчемле фигыльлҽрне күчемсезгҽ ҽйлҽндерҽ, яңа лексик мҽгънҽгҽ ия 
фигыльлҽр ясый. 

Кайтым юнәлешенең грамматик формасы -ын/-ен, -н 

кушымчалары. Грамматик мҽгънҽсе − процесс субъектның үзе 

тарафыннан башкарылу һҽм үзенҽ кайту. Кайтым юнҽлешендҽге 

фигыльлҽрнең башка мҽгънҽлҽре: күчемле фигыльлҽрне күчемсезгҽ 

ҽйлҽндерҽ; процессның кҿчҽюен, интенсивлыгы артуын, процессның 

кабатлануын белдерҽ; яңа сүз ясый.  
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Уртаклык юнәлешенең грамматик формасы -ыш/-еш, -ш 

кушымчалары. Грамматик мҽгънҽсе − процессны башкаруда берьюлы 
берничҽ субъект катнашуны белдерү; яңа сүз ясауда катнашу.  

Йӛкләтү юнәлешенең грамматик формалары -т, -дыр/-дер, -гыр/-

гер, (-кыр/-кер), -ыр/-ер (-ар/-ҽр), -гыз/-гез. Грамматик мҽгънҽсе − эш-

хҽлне башкаруда ике яки берничҽ субъект катнашу һҽм беренче 

субъект (гадҽттҽ ул грамматик ия була) эшне эшлҽргҽ кушучы, 

мҿмкинлек бирүче, ҽ икенче субъект − эшне башкаручы яки эш-хҽл 

турыдан-туры аңа карый. Йҿклҽтү юнҽлешенең башка мҽгънҽлҽре: 

күчемсез фигыльлҽрне күчемлегҽ ҽйлҽндерү; затка мҿнҽсҽбҽтсез эш-
хҽллҽрне белдерү; яңа фигыльлҽр ясау.  

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 

1. Юнҽлеш категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез. Аның гомум-

грамматик мҽгънҽсен ҽйтегез, тҿп формаларын санагыз. 

2. Тҿшем, кайтым, уртаклык, йҿклҽтү юнҽлешлҽренең 

мҽгънҽлҽрен санагыз. 

3. Юнҽлеш формалары белдергҽн нинди ҿстҽмҽ мҽгънҽлҽр бар?  
4. Тҿрки теллҽрдҽ юнҽлеш категориясе турында нинди карашлар 

яши? 

5. Юнҽлеш формаларының сүз ясалышына һҽм форма ясалышына 

мҿнҽсҽбҽте ничек? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Җӛмләләрдән фигыльләрне табып, морфемаларга аерыгыз, 

нинди юнәлештә килүләрен билгеләгез. 

1) Сүзнең болай җиңелчҽ-шук тонда башлануы үзе генҽ минем 

кул-аякны чишеп җибҽрергҽ, яшь хуҗабикҽ белҽн иркенрҽк 

сҿйлҽшергҽ, сорашырга мҿмкинлек бирде. (А.Расих) 2) Җитте бер 

заман, без, үзебез дҽ сизмҽстҽн, бер-беребезне яратыша ук 

башлаганбыз. (А.Расих) 3) Киндер йолкынган, бҽрҽңгелҽр алынган, 

ындырдагы кайбер эшлҽр дҽ беткҽн иде. (А.Шамов) 4) Кондуктор 

кызны танып: ―Ялгыш киленгҽнме, ҽллҽ адаштыгызмы?‖ – диде. 
(И.Гази) 

2 нче бирем. 

Түбәндәге җӛмләләрдә юнәлеш формалары белдергән 

мәгънәләрне атагыз.  

1) Снаряд кыйпылчыгы Хисмҽтнең тез башын чҽлпҽрҽмҽ китерде, 

иптҽшлҽре белҽн йҿгереп барган Хисмҽт нарат астындагы чокырга 

гҿрселдҽп барып тҿште. (М.Мҽһдиев) 2) Сергеевның усал карашыннан 
ук аңладылар булса кирҽк, тҿркемне камап торган солдатлар халык 
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ҿстенҽ шашкан эт ҿере сыман ябырылды һҽм олысын-кечесен аралап 

тормыйча камчыларга тотынды. Сергеев авыл уртасында утырган иң 
зур йортка таба атлап китте. (В.Исмагилов) 3) Бу халыкны шул 

бозадыр, шул котырта, аздыра; Ялтырап, күзлҽрне чагып, тугъры 

юлдан яздыра. (Г.Тукай) 4) Бер мҽртҽбҽ, белмҽмешкҽ салынып, хҽзрҽт 

түренҽ, хҽзрҽт китап карап тора торган бүлмҽгҽ, ҿч-дүрт кызны 

берьюлы кертте. (Г.Исхакый) 5) Күпергҽ хҽтле зыянсыз гына килеп 

җиттелҽр, машина кирелҽнеп янтаеп алгалады, андый мизгеллҽрдҽ кыз 

күзлҽрен чытырдатып йома һҽм егетнең таза белҽгенҽ ябыша иде. 

(А.Гыйлҽҗев) 6) Хҽлил бер-ике адым алга атлады, аннары нҽкъ 
каршысында торган салкын цемент баганага маңгае белҽн сҿялде дҽ, 

калтыранып, үксеп җибҽрде. (Ҽ.Еники) 

3 нче бирем. 

Юнәлеш кушымчаларын алган фигыльләрне табыгыз, 

мәгънәләрен аңлатыгыз.  

1) Чакырылган кешелҽр арасында Рҽүфҽ дҽ бар иде. (А.Шамов ) 

2) Безнең Кларабыз бик сылу кыз, бик чибҽр киенгҽн иде. (Ҽ.Еники) 
3) Башта ачуланышалар, аннан ничек килешергҽ белмилҽр. 

(Г.Ҽпсҽлҽмов) 4) Ул иң элек Зҽйнҽпне читкҽ чакырып алып, колагына 

нҽрсҽдер ҽйтеп, каядыр йҿгертте. (Ҽ.Еники) 5) Шулай булгач, 

ахирҽтлҽр, бүгеннҽн башлап юкка талашып йҿрүне ташлагыз инде. 

(Ф.Хҿсни) 6) Нарат сагызы исенҽ каен җилҽгенең татлы хуш исе 

ҿстҽлҽ дҽ башларны ҽйлҽндерҽ (Ф.Латыйфи) 7) Кече якта, караваттагы 

колак мендҽренҽ капланып, Тҽнзилҽ елый. (А.Гыйлҽҗев) 8) Бҽтинеке 

тҿсле матур, сҿйкемле күзлҽре, куркынып, Хҽлимгҽ тҿбҽлде. И буржуй 
дисҽң, буржуй, малы ҿчен калтырана. (И.Гази) 9) Гҿллҽрем күпереп 

чҽчҽк атып утыра, ҽ тҽрҽзҽдҽн ичмасам бер генҽ кеше заты күренсенче. 

(Ф.Хҿсни) 10) Сез үзегез дҽ бит бергҽ җыелышып намаз укыйсыз, 

гаеткҽ йҿрисез. (Т.Нҽбиуллин) 

4 нче бирем. 

Юнәлеш кушымчаларының яңа сүз ясау һәм дәрәҗә белдерү 

очрагына бишәр мисал әйтегез. 

Тестлар 
1. Татар телендҽ ничҽ юнҽлеш бар? 

а) 6 

б) 7 

в) 5 

г) 3 

2. Йҿгерү – йҿгеренү, сикерү – сикеренү, тибү – тибенү 

фигыльлҽрендҽ кайтым юнҽлеше нинди мҽгънҽ белдерҽ? 
а) процессның кабатлануын 
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б) эш-хҽлнең интенсивлашуын, кҿчҽюен 

в) ихтыярсыздан башкарылган эшне 
г) тҿшем юнҽлеше мҽгънҽсен 

3. Юнҽлеш кушымчалары яңа сүз ясаган тҿркемне күрсҽтегез 

а) сҿенү, ясату, китерү 

б) кабыну, сорашу, уяту 

в) ярышу, кагылу, уйлану 

г) үтенү, ярату, булышу 

4. Илһамлану, усаллану, зәһәрләнү фигыльлҽренең юнҽлешен 

билгелҽгез 
а) тҿп юнҽлеш 

б) кайтым юнҽлеше 

в) тҿшем юнҽлеше 

г) йҿклҽтү юнҽлеше 

5. Кайтым юнҽлешенең тҿп мҽгънҽсе реальлҽшкҽн фигыльне 

күрсҽтегез 

а) үтенү 
б) агарыну  

в) эзлҽнү 

г) бизҽнү 

6. Мҿгаен, җеннҽр саташтыра аны (Н.Гыйматдинова) 

җҿмлҽсендҽ аерып бирелгҽн фигыльнең юнҽлешен билгелҽгез  

а) йҿклҽтү  

б) уртаклык 

в) тҿшем 
г) кайтым 

7. Уртаклык юнҽлешендҽге фигыль кулланылган җҿмлҽне 

күрсҽтегез: 

а) Ҽ хатны ул үзеннҽн кушып укыды. (Г.Бҽширов) 

б) Ул, саубуллашып, капкага таба юнҽлде. (Ф.Хҿсни) 

в) Инде ҽнкҽсе бҽйлҽнергҽ кереште. (М.Юныс) 

г) Рота командиры траншеядҽ коммунистлар белҽн сҿйлҽшҽ. 

(И.Гази) 
8. Эшнең күчемсезлеген белдергҽн кайтым юнҽлешендҽ килгҽн 

фигыльлҽр: 

а) назлану, күренү, сизенү 

б) сҿенү, тҿшенү, сыену 

в) кабарыну, кызарыну, шашыну 

г) пошыну, сагыну, атыну 
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9. Җиде яше тулып җитмҽгҽн кыз бала илле җидесе тулып узган 

апа хҽтерендҽ ҽле дҽ очынып йӛри. (Ф. Бҽйрҽмова) җҿмлҽсендҽ аерып 
бирелгҽн фигыльнең юнҽлешен билгелҽгез 

а) тҿп юнҽлештҽ 

б) уртаклык юнҽлешендҽ 

в) кайтым юнҽлешендҽ 

г) йҿклҽтү юнҽлешендҽ 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. –234-255 б. 

2. Хисамова, 2006. –209-216 б. 
3. Тумашева, 1978. – 161-170 б. 
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1. Ганиев Ф.А. Семантические разряды глаголов татарского языка 

// Исследование по татарскому языкознанию. – Казань, 1984. –С. 75-84 

2. Зиннатуллина К.З. Залоги глагола в современном татарском 

литературном языке. – Казан: Татар.кн.изд-во, 1969.–231 с. 

 

Тема 12. Фигыльдә дәрәҗә (Аспектуальлек) 

(4 + 4 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Дҽрҽҗҽнең эш үтҽлү характерын (башлануын, дҽвам итүен, 

кинҽтлеген, кабатлануын, тҽмамлануын һ.б. ) белдерү мҽгънҽсе. 

Синтетик һҽм аналитик ысуллар. Тҿп чаралары: кушымчалар, ярдҽмче 

фигыльлҽр, фигыльне кабатлау.  
Ярдҽмче фигыль белҽн ясалган аналитик фигыльлҽрнең мҽгънҽ 

тҿрлелеге һҽм киңлеге, аларны мҽгънҽлҽре буенча тҿркемлҽү. 

Дҽрҽҗҽнең лексик-грамматик категория булуы. Ярдҽмче 

фигыльлҽрнең грамматикалашу дҽрҽҗҽсе һҽм фигыльнең лексик 

мҽгънҽсе белҽн бҽйлҽнеше, кулланылыш чиклҽнгҽнлеге. Ярдҽмче 

фигыльлҽрнең дҽрҽҗҽ мҽгънҽсеннҽн тыш модаль мҽгънҽ белдерү һҽм 

сүз ясау функциялҽре һ.б. 

Эшнең үтҽлү характерын белдерүче башка чаралар: лексик, 
морфологик, синтаксик, контекст. 

Типологик яктан тҿрки теллҽрдҽ эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен 

белдерүнең үзенчҽлеге. Вид категориясе һҽм аспектуальлек. 

Хезмҽтлҽр, карашлар (Ганиев Ф.Ҽ., Тумашева Д.Г., Зҽкиев М.З., 

Хисамова Ф.М. һ.б.). 

Татар телендҽ эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен кушымчалар ярдҽмендҽ 

белдерү (синтетик ысул):-гала/-гәлә, -кала/-кәлә кушымчасы эшнең 
эзлекле яки шактый регуляр тҿстҽ кабатлануын белдерҽ; -штыр/-
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штер/-ыштыр/-ештер кушымчасы эшнең сирҽк-мирҽк, ара-тирҽ 

булуын белдерҽ; -нкыра/-нкерә/-ынкыра/-енкерә һҽм -мсыра/-мсерә/-
ымсыра/-емсерә кушымчалары эшнең кимлеген, тулы булмавын 

белдерҽ. Бу ысулның чиклҽнгҽн булуы.  

Эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен аналитик ысул белҽн белдерү, аның 

структур типлары, тҿрле формалар. 

I. -ып/-еп + ярдҽмче фигыль 

II. -а/-ҽ + ярдҽмче фигыль 

Эшнең вакыт эчендҽ үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдерҽ торган тҿп 

формалар: башлану, дҽвамлылык, тҿгҽллҽнү, кинҽтлек, ҿлешчҽ үтҽлү 
һ.б. 

Ят-, тор-, утыр-, кал-, йӛр- фигыльлҽре, -п кушымчалы хҽл 

фигыль белҽн килеп, эшнең дҽвамлы булуын яки статикага күчүен 

белдерҽлҽр. 

Бар-, кал- фигыльлҽре эшнең дҽвамлы булуын белдерҽлҽр.  

Бар-, кал-, бир-, тор- фигыльлҽре, -а/-ә кушымчалы хҽл фигыль 

белҽн килеп, эшнең ниндидер бер ноктадан башлап дҽвам итүен 
белдерҽлҽр. 

Тӛш- фигыле, -а/-ә кушымчалы хҽл фигыль белҽн килеп,тҿп 

фигыльдҽге процессның үтҽлеп җитмҽвен белдерҽ. 

Бир-, ал- фигыльлҽре, -п кушымчалы хҽл фигыль белҽн 

килеп,эшнең кем файдасына эшлҽнүен белдерҽлҽр, -а/-ә кушымчалы 

хҽл фигыль белҽн бҽйлҽнешкҽ кергҽндҽ бҿтенлҽй башка мҽгънҽлҽр 

белдерҽ. 

Куй-, ташла-, сал- фигыльлҽре эшнең бер генҽ тапкыр булуын 
белдерҽлҽр. 

Җит-, җиткер-, бет-, бетер-, чык- фигыльлҽре эшнең 

ахырынача, тулысынча үтҽлүен тасвирлыйлар; кит-, тӛш- фигыльлҽре 

эшнең үтҽлүенҽ, тҽмамлануына кинҽтлек тҿсмере ҿстилҽр; -башла, -

җибәр- фигыльлҽре эшнең башлануын белдерҽлҽр; яз- фигыле эшнең 

үтҽлү алдында тукталып калуын (егыла язды һ.б.), кара-, бак- 

фигыльлҽре эшне үтҽргҽ сынап карауны (уйлап карагыз һ.б.) 

белдерҽлҽр. 
Эшнең юнҽлешен белдерҽ торган формаларның ясалышы, 

семантикасы. 

Дҽрҽҗҽ категориясен ҿйрҽнү мҽсьҽлҽсе, тҿрле карашлар. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Фигыльдҽ эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдерүдҽ синтетик һҽм 

аналитик чаралар. 
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2. Вакытка мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсе 

(аспектуальлекне) аналитик тҿзелмҽлҽр ярдҽмендҽ белдерү. Бу турыда 
нинди карашлар бар? 

3. Процессның ике чик арасында барышын, дҽвам итүен аналитик 

юл белҽн белдерү очракларын аңлатыгыз. 

4. Эшнең юнҽлешен белдергҽн аналитик тҿзелмҽлҽргҽ мисаллар 

китерегез һҽм аңлатыгыз. 

5. Эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдерүдҽ редупликация юлы. 

6. Дҽрҽҗҽ формаларының форма ясалышына һҽм сүз ясалышына 

мҿнҽсҽбҽте, бу турыдагы тҿрле карашларның асылын аңлатып бирегез. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Аналитик нигезле фигыльләрнең эшнең үтәлү характерын 

белдерү үзенчәлекләрен билгеләгез: 1) эшнең кем файдасына 

башкарылуын; 2) эшнең бер тапкыр булуын; 3) эшнең статикага 

күчүен; 4) эшнең тулысынча башкарылуын; 5) эшнең башлану 
алдыннан тукталып калуын; 6) эшнең дҽвамлылыгын; 7) эшнең 

кинҽтлеген, кҿтелмҽгҽнлеген. 

1. Рҽсемне ҿстҽлгҽ җҽеп салды, аскы иренен тешлҽре белҽн 

йомшартып куйды. (М.Галиев) 2. Икмҽкне шунда ук бүлеп тҽ 

ташладылар. (Г.Бҽширов) 3. Аннан соң ул, үз теле белҽн берни дҽ 

ҽйтмҽде, политрукка шаян елмайган бер кыз рҽсемен һҽм хат чыгарып 

бирде. (Г.Бҽширов) 4. Үзенҽ кирҽкне хҽзер элҽктереп ала ул, бер генҽ 

ишетсен. (М.Маликова) 5. Сҽйяр тҿбҽп бирелгҽн бу сораудан кызарып 
куйды. (М.Галиев) 6. Ҽйтерсең, аны озаткан кичтҽге шикелле, зарыгып 

Нҽсимҽсе кҿтеп тора. (Г.Бҽширов) 7. Ишек тҿбендҽ бҿкрҽеп нидер 

эшлҽп яткан  ҽбиемне дҽ бҽреп ега язганмын. (Ф.Бҽйрҽмова) 8. Җиһан 

ҽби бераз тын гына утырды, күзлҽре моңланып, моңсуланып калды. 

(М.Галиев) 9. Яңартылып ясалган чҽйлҽр эчелеп бетте. (М.Галиев). 

2 нче бирем.  

Матур әдәбияттан әлеге калыпларга туры килгән аналитик 

фигыльләргә мисаллар табып языгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз.  
хҽл фигыль + ят- ; хҽл фигыль + тор- ; хҽлфигыль + утыр- ; хҽл 

фигыль + кал- ; хҽл фигыль + йҿр; хҽл фигыль + бар-; хҽл фигыль + 

кил-; хҽл фигыль + бир-; хҽл фигыль + тҿш-; хҽл фигыль + ал-; хҽл 

фигыль + куй-; хҽл фигыль + ташла-; хҽл фигыль + сал-; хҽл фигыль + 

башла-; хҽл фигыль + җибҽр-; хҽл фигыль + җит-, җиткер-; хҽл фигыль 

+ бет-, бетер-; хҽл фигыль + чык -. 

3 нче бирем. 
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Аерып бирелгән аналитик нигез составындагы ярдәмче 

фигыльләрнең мәгънәләрен ачыклагыз. 
1. Хикҽяче, Шүрҽле кытыклагандай, кычкырып кӛлеп җибәрде. 

(Т.Галиуллин) 2. Аңа ни – нҽрсҽ дип тҽ җавап бирергҽ ҿлгермҽделҽр, 

Бҽдрикамалы ишеттеме-юкмы, Сҽлҽхи карт болдырдан чыгып килүче 

тавыштан сагаеп калды. (Р.Гыйззҽтуллин) 3. Кҿндегезге ашка булыр 

дип, бҽрҽңге әрчеп маташкан Сҽлҽхи карт, урын ҿстендҽ ятучы 

карчыгының сүзлҽрен ишеткҽч, сискәнеп куйды. (Р.Гыйззҽтуллин) 

4. Эчендҽ утырган шайтан суы да, ярдҽм итҽсе урынга, киресенчҽ, 

хислҽрен куертып җибәрде. (Т.Галиуллин) 5. Ҿйдҽгелҽр һичнҽрсҽ 
аңламыйча, куркышып, урыннарыннан сикереп тордылар. 

(Р.Гыйззҽтуллин) 6. Ҽнисҽ хҽлсезлҽнеп, ҿй баскычына килеп утырды. 

(Р.Гыйззҽтуллин) 7. Сазлыкка элҽккҽн кешегҽ охшап калган, гҽүдҽсе 

күз алдында кечерәя барган хикҽячегҽ яшертен генҽ күз ташлый да 

тҽнкыйть кҽлимҽсен ялгап алып китә. (Т.Галиуллин) 8. Аннан иң элек 

ялан аяклы кечкенҽ малай атылып чыкты. (Р.Гыйззҽтуллин) 

9. Борылды да кире ишегалдына кереп китте, теге юеш борын да 
Ҽнисҽ артыннан чабулады. (Р. Гыйззҽтуллин) 10. Яртылаш 

кабыгыннан ҽрчелгҽн бҽрҽңгесе кулыннан шуып чыкты да идҽнгҽ 

тҿшеп, сҽке астына ук тҽгҽрҽп кереп китте. (Р.Гыйззҽтуллин) 

11. Атасының тамак кыруын ишеткҽч, килен сискәнеп куйды. 

(Р.Гыйззҽтуллин). 12. Шул мҽлдҽ кызның җанында нҽрсҽдер 

актарылып алды. (Р. Гыйззҽтуллин) 

4 нче бирем. 

Эшнең үтәлү дәрәҗәсен, ысулын~характерын белдерә торган 

аналитик нигезле фигыльләргә морфологик анализ ясагыз. 

1. Пахомов шул якка колак салып тагын бераз тыңлап торды. 

(Г.Бҽширов) 2. Талгын гына шыбырдап утырган топольлҽрдҽн яфрак 

исе килҽ. (М.Галиев) 4. Машина кузгалып киткҽндҽ, кул болгагандай 

итеп нҽүмизлҽнеп басып калды. (М.Галиев) 3. Аның ҿстендҽге шинеле 

тузган, юка, җҽйге гимнастеркасы телгҽлҽнеп беткҽн. (Г.Бҽширов) 

4. Ҽмма аның бу башсызлыгы аркасында ниндидер сугыш сере ачыла 

язган, имеш. (Г.Бҽширов) 5. Яшен! Күк гҿмбҽзе чатнап ярыла да 
тармакланып балкып китҽ. (М.Галиев) 6. Үсҽ тҿшкҽч, дҿньяны таный, 

зиһене утыра башлагач, бу хакта үзе дҽ ишетте. (Г.Гыйльманов) 

Аналитик фигыльләрне тикшерү тәртибе:1) аналитик нигезле 

фигыльнең грамматик формасы, тҿрлҽнеше; 2) аналитик нигезнең 

тҿзелеше; 3) нинди дҽрҽҗҽ белдерүе. 

Үрнәк: тыңлап торды – аналитик нигезле фигыль (тыңлап тор-), -

ды күрсҽткечле категорик (билгеле) үткҽн заман хикҽя фигыль, 
парадигматик мҽгънҽдҽ (сҿйлҽү моментыннан алда, бер генҽ тапкыр 
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булган, сҿйлҽүче үзе күргҽн, кабатланмаган, тҽмамаланган эш-хҽл), 

зат-сан кушымчаларының II (кыска) тҿрен алып тҿрлҽнҽ, III зат 
берлектҽ, тҿп юнҽлештҽ, барлыкта,; 

тыңлап – -п кушымчалы хҽл фигыль, тҿп лексик мҽгънҽ; 

тор- – ярдҽмче фигыль, дҽрҽҗҽ белдерҽ (процессның 

дҽвамлылыгын). 

Тестлар 

1. Татар телендҽ дҽрҽҗҽ белдерү юллары: 

а) махсус кушымчалар 

б) ярдҽмче фигыльле конструкциялҽр 
в) редупликация 

г) ҿч җавап да дҿрес 

2. Эшнең үтҽлү алдыннан тукталып калуын белдергҽн аналитик 

фигыль кергҽн җҿмлҽне билгелҽгез: 

а) Карчыкның тавышы йомшый тҿште (Г.Бҽширов) 

б) Бригадир аның юклыгын шунда ук күреп алды (Ф.Хҿсни) 

в) Ул куркуыннан кычкырып җибҽрҽ язды (М.Мҽһдиев) 
г) Йҿгерҽ торгач, Хҽдичҽ түтинең тыны бетте (Г.Бҽширов) 

3. Бир ярдҽмче фигыле процессның ике чик арасында үзгҽрешсез 

дҽвам итүен белдергҽн җҿмлҽне билгелҽгез: 

а) Галия үзе ҽйтеп бирер 

б) Билетларны тиз генҽ сатып бирде 

в) Як-юненҽ каранып бара бирҽ Хҽлим 

г) Туганы аңа ничек итеп хакыйкать эшлҽвен сҿйлҽп биргҽн 

4. Кӛн караңгыланып килә (Һ.Такташ) җҿмлҽсендҽге аналитик 
нигезле фигыль түбҽндҽге дҽрҽҗҽ мҽгънҽсен белдерҽ: 

а) берҽр урынга яки сҿйлҽүчегҽ юнҽлгҽн эш-хҽрҽкҽтне 

б) нҽтиҗҽле эш-хҽрҽкҽтне 

в) үзенең чигенҽ, соңгы дҽрҽҗҽсенҽ якынлашып барган эш-

хҽрҽкҽтне 

г) тҽкрарлы (регуляр) башкарыла торган эш-хҽрҽкҽтне 

5. Түбҽндҽге фигыльлҽрнең ничҽсе ярдҽмче фигыль ролендҽ килҽ 

ала: җибәр-, башла-, тәмамла-, укы-, яз-, чык-, кер-, кил-. 
а) 8 

б) 7 

в) 6 

г) 5 

Тӛп әдәбият 
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Тема 13. Фигыльдә зат-сан категориясе 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Зат-сан категориясе – затланышлы фигыльлҽргҽ хас тҿп 

грамматик категориялҽренең берсе. Аның категориаль грамматик 
мәгънәсе – эш-хҽлнең үтҽүчесен сҿйлҽүчегҽ мҿнҽсҽбҽттҽ белдерү. 

Грамматик формасы – ике структур типтан торган парадигма: тулы 

һҽм кыска тҿрлҽнеш формалары. Боерык фигыльлҽргҽ хас үзенчҽлекле 

тҿрлҽнеш. Тулы тҿрлҽнеш зат-сан кушымчалары хҽзерге заман, 

нҽтиҗҽле үткҽн заман һҽм килҽчҽк заман хикҽя фигыльлҽргҽ, кыска 

тҿрлҽнештҽге зат-сан кушымчалары билгеле (категорик) үткҽн заман 

хикҽя фигыль, шарт фигыль һҽм телҽк фигыльлҽргҽ хас. 

Фигыльлҽрнең зат-сан белҽн тҿрлҽнгҽндҽ берлектҽ һҽм күплектҽ 
килүе. Кайбер грамматик хезмҽтлҽрдҽ зат һҽм сан категориялҽренең 

аерым каралуы. Фигыльдҽ күплек мҽгънҽсенең затка мҿнҽсҽбҽттҽ генҽ 

белдерелүе, ягъни күплек формалары эш-хҽлнең күплеген түгел, эш-

хҽлне башкаручы затларның күплеген белдерҽ. Шуңа күрҽ тҿрки 

теллҽрдҽ зат категориясен зат-сан категориясе дип, яки фигыльлҽрнең 

зат-сан белҽн тҿрлҽнеше дип тҽ йҿртү кабул ителгҽн. 

I зат берлек санның парадигматик мҽгънҽсе – эш-хҽлнең 
сҿйлҽүчегҽ каравын белдерҽ (мин язам). Синтагматик мҽгънҽсе – 



68 
 

мҽкаль, ҽйтемнҽрдҽ очрый торган гомумилҽшкҽн затка каравын 

белдерҽ (туры телемне тыя алмыйм, туганыма керә алмыйм). 
I зат күплек санның парадигматик мҽгънҽсе – эш-хҽлнең күплҽгҽн 

затка каравын, шуларның берсе сҿйлҽүче зат булуын белдерҽ (без 

язабыз). Синтагматик мҽгънҽлҽре – эш-хҽлнең 1) сҿйлҽүчегҽ; 2) 

гомумилҽшкҽн затка; 3) берлек сандагы адресатка каравын белдерҽ.   

II зат берлек санның парадигматик мҽгънҽсе – эш-хҽлнең 

адресатка каравын белдерҽ (син язасың). Синтагматик мҽгънҽлҽре – 

эш-хҽлнең 1) мҽкаль-ҽйтемнҽрдҽ гомумилҽшкҽн затка каравын; 2) 

сҿйлҽүче катнашындагы гомумилҽшкҽн зат мҽгънҽсе; 3) 
гомумилҽшкҽн I зат күплек сан мҽгънҽсен белдерҽ.  

II зат күплек санның парадигматик мҽгънҽсе – эш-хҽлнең берничҽ 

зат тарафыннан башкарылуын, шуларның берсе адресат булуын 

белдерҽ (сез язасыз). Синтагматик мҽгънҽлҽре – эш-хҽлнең 1) берлек 

сандагы адресатка хҿрмҽт йҿзеннҽн күплектҽ эндҽшү; 2) 

гомумилҽшкҽн зат мҽгънҽсе; 3) ―җанландыру‖ ярдҽмендҽ затка 

карамаган күренешлҽрне адресат рҽвешендҽ куллану (Карабай, син 
акыллы идең бит.). 

III зат берлек санның парадигматик мҽгънҽлҽре – эш-хҽлнең 1) 

сҿйлҽмдҽ катнашмый торган затка каравын белдерҽ (ул яза); 2) затка 

түгел, башка җан иялҽренҽ, табигать күренешлҽренҽ караган эшлҽрне, 

хҽл-торышны белдерҽ. Синтагматик мҽгънҽлҽре – 1) эш-хҽлнең 

гомумилҽшкҽн затка яисҽ билгесез затка каравын; 2) затны белдермҽү 

(бүген җылыта, озак буранлый, тиз аяза); 3) аналитик модаль 

формаларда III затка мҿнҽсҽбҽте югала тҿшҽ, контектска бҽйле тҿрле 
модаль мҽгънҽлҽр белдерҽ (аласым килә, аласың килә, аласы килә).   

III зат күплек санның парадигматик мҽгънҽсе – эш-хҽлнең 

сҿйлҽмдҽ катнашмый торган күп затларга каравын белдерҽ (алар 

язалар). Синтагматик мҽгънҽлҽре – эш-хҽлнең 1) билгесез затка 

каравын; 2) гомумилҽшкҽн затка каравын; 3) сҿйлҽүчегҽ яки адресатка 

каравын белдерҽ.  

Зат-сан категориясе персональлек функциональ-семантик 

категориясенең үзҽген тҽшкил итҽ. Башкаручы зат, зат-сан 
кушымчаларыннан тыш, сҿйлҽм эчендҽ башка тҿрле тел чаралары – 

лексик, синтаксик чаралар һ.б. белҽн дҽ белдерелҽ ала. Бу бигрҽк тҽ 

затланышсыз фигыльлҽргҽ карый. Затланышсыз фигыльлҽр дҽ, 

гадҽттҽ, үтҽүчегҽ бҽйле эш-хҽлне белдерҽлҽр, ҽмма эшнең үтҽүчесе 

аларда башка чаралар (тартым кушымчасы, лексик, синтаксик чаралар, 

контекст, һ.б.) ярдҽмендҽ белдерелҽ (укыган китабым, мин укыган 

китап, син килгәч, аның кайтуы).  

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 
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1. Зат-сан категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез. 

2. Зат-сан белҽн тҿрлҽнешнең структур типларын атагыз.  
3. Персональлекне белдерүнең нинди ҿстҽмҽ чараларын белҽсез? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Зат категориясенең парадигматик һәм синтагматик 

мәгънәләрен билгеләгез. 

1. Сикереп тҿштем бакчага, Бастым бакыр акчага. (Ф. Баязитова) 

2. Туңам, туганкаем, туның бир. (Җыр) 3. Иртҽ таңнарның берсендҽ, бу 
йортның кыйшая тҿшкҽн янкапкасыннан ҽле хҽрби киемнҽрен дҽ 

салып ҿлгермҽгҽн кыю десантчы Хҽлил йҿгереп чыга да туп-туры 

станциягҽ юл тота. (Р.Мирхҽйдҽров) 4. – Сҽлам, күрше, ял итҽбезме? – 

Ял итҽбез... – диде карт ҿнҽмичҽ генҽ. (Г.Ахунов) 5. Ялгыш йоклап 

кителгҽн бит, Тимергали абзый, түзмҽгҽнмен. (Г.Бҽширов) 

2 нче бирем. 

Гомумиләшкән затны белдергән очракларга матур әдәбияттан 

һәм халык авыз иҗатыннан мисаллар табыгыз. 

3 нче бирем.  

Түбәндәге мисаллардан затланышлы фигыльләрне табып, 

аларның зат-сан белән тӛрләнеш үзенчәлекләрен билгеләгез. 

1. Хҽзер бҿтен нҽрсҽ дҽррҽү кузгалып, күтҽрелеп, үсеп бара: 

арышлар сабакка сузыла башлаган, бодайлар куе булып, кучкыл-яшел 

булып, егетлҽр мыегыдай, сызылып кына чыгып килҽ; сҿрелмҽгҽн 

чирҽмнҽрдҽ яшь үлҽн былтыргы корыган үлҽнне басып, каплап та 
киткҽн. (Ҽ.Еники) 2. Ярсыган, шашкан тулпарлар кҿтүе җҽйлҽү 

ҿстеннҽн очып узарга да ҿлгермҽде, алар артында кулларына сҿңге, 

җҽя тоткан йҿзлҽгҽн җайдак гүя җир астыннан калкып чыкты. 

(В.Имамов) 3. ―Юк, булмас, хатын-кыз сүзен сҿйлҽмҽ!‖ – дип кырт 

кисте Краснов. (Х.Камалов) 4. Туры юлга тҿшкҽн тиз калкыр. (Мҽкаль) 

5. Яхшының ҿстеннҽн киеме тҿшмҽс, Яманның астыннан күне тҿшмҽс. 

(Ҽйтем) 6. Ҽмҽкҽй суы буенда Кармак сала торган идем мин. (Җыр) 

7. Кыңгыраулар тагып, ястык салып, Кыз алырга килдек җилгереп. 
(Җыр) 8. ―Ҽнҽ, ҽтҽм‖ дигҽч тҽ, Каршы чыгар анасы. (Ҽйтем) 

9. Шҽһҽрдҽ ҽле иске ҿй башлыклары кулларында бераз сакланган 

борынгы сҽүдҽгҽр яки чиновник семьялары һаман табылып тора, шул 

ук вакытта соңгы елларда гына күтҽрелгҽн, акчаны күп тапкан, лҽкин 

байлыкны күрмҽгҽн дҽ, танымаган да яңа интеллигент семьялар һаман 

күбҽеп бара. (Ҽ.Еники) 10. Алдагысын Алла белҽ, дигҽннҽр. 

(Х.Камалов) 11. Коега тҿкермҽ, суын үзең эчҽрсең. (Мҽкаль) 12. ―Кем 
белҽн яшҽсҽң, шуның каршында тезлҽн! Туеңны да аның белҽн 
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уздыр!‖ – дигҽне генҽ колакка чалынып калды. (М.Маликова) 

13. Ашыккан – ашка пешкҽн. (Мҽкаль) 14. Бу хатыннар җилкҽлҽренҽ 
капчыклар күтҽргҽннҽр. (Ф.Хҿсни) 

Тестлар 

1. Зат-сан мҽгънҽсен кушымчалардан тыш башка чаралар белҽн 

белдерү кайсы функциональ-семантик категориягҽ карый? 

а) темпоральлек 

б) персональлек 

в) аспектуальлек 

2. Кайсы очракта башкаручы зат грамматик юл белҽн 
белдерелгҽн? 

а) мин барып, бераз утыргач 

б) аның сҿйлҽгҽнен тыңлау 

в) бар да тыңладылар 

3. Кайсы кушымча тулы зат-сан кушымчалары тҿркеменҽ керми? 

а) -быз/-без 

б) -мын/-мен 
в) -гыз/-гез 

4. Без кемнәр белән генә бергә эшләмәгән? Каян белеп бетерәсең 

аларны! (Ҽ.Баянов) җҿмлҽсендҽ эшләмәгән фигыле 

а) III зат берлек санда 

б) I зат күплек санда 

в) I зат берлек санда 

5. I зат күплек сан формасы эш-хҽлнең берлек сандагы адресатка 

каравын белдергҽн җҿмлҽне билгелҽгез: 
а) Ярты гомеребез бергҽ үтҽ, ҽ кеше ничек яши – шуны рҽтлҽп 

белмибез, дип уйлады ул (Г.Ҽпсҽлҽмов) 

б) Сҽлам, күрше, ял итҽбезме? – Ял итҽбез.. – диде карт ҿнҽмичҽ 

генҽ (Г.Ахунов) 

в) Димҽк, хҽзерге кҿндҽ тел тарихын һҽм ҽдҽби тел тарихын язу 

ҿчен җитҽрлек материал тупланды дип ҽйтҽ алабыз. (Л.Мҽхмүтова) 

6. II зат берлек санда килгҽн форманың парадигматик мҽгънҽдҽ 

кулланылган очрагын билгелҽгез: 
а) Мине ишетҽсеңме? 

б) Күпне белсҽң, тиз картаерсың. 

в) Кая барасың, ризалаштык инде! 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. – 175-188 б. 

2. Тумашева, 1978. – 111-113 б. 

3. Тумашева, 1986. –С. 156-176. 
4. Хисамова, 2006. –170-171 б. 



71 
 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Камалова Р.Т. Категория лица, числа и притяжательности в 
татарском языке в сопоставлении с английским и немецким языками: 

автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Казань, 2010. – 21 с. 

2. Шайхайдарова Д.Ш. Грамматическая категория лица татарского 

глагола в рамках функционально-семантической категории 

персональности: Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Алма-Ата, 1980. 

– 29 с.  

 

Тема 14. Наклонение турында тӛшенчә. Затланышлы 

фигыльләр. Хикәяләү наклонениесе. Заман грамматик 

категориясе 

(6+6 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Модальлек – сҿйлҽмнең тҿп үзенчҽлеге. Модальлек белдерҽ 

торган лексик, грамматик чаралар. Модальлекне белдерүнең тҿп 
чарасы буларак наклонение. Наклонение – эш-хҽлнең чынбарлыкка 

мҿнҽсҽбҽтен сҿйлҽүче аша белдерҽ торган грамматик категория. 

Хҽзерге татар телендҽ формалашып җиткҽн хикҽялҽү (хикҽя фигыль); 

боеру (боерык фигыль); шарт (шарт фигыль); телҽк (телҽк фигыль); 

шартлы телҽк наклонениелҽре. 

Хикәяләү наклонениесенең мҽгънҽсе – эш-хҽлне сҿйлҽү моментына 

мҿнҽсҽбҽттҽ объектив рҽвештҽ хҽбҽр итү. Грамматик формасы – заман 

кушымчалары. Заманнар системасының синтетик (хҽзерге заман, 
категорик үткҽн заман, нҽтиҗҽле үткҽн заман, билгесез килҽчҽк заман, 

катгый килҽчҽк заман) һҽм аналитик формадагы (тҽмамланмаган 

үткҽн заман, күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы үткҽн заман, килҽчҽк 

үткҽн заман) тугыз заманнан торуы. Абсолют һҽм мҿнҽсҽбҽтле 

заманнар турында тҿшенчҽ. Абсолют заманның эш-хҽлне сҿйлҽү 

моментына бҽйле, мҿнҽсҽбҽтле заманның контексттагы икенче бер 

фигыльнең үтҽлү вакытына бҽйле билгелҽнүе. Заманнарның мҽгънҽсе 

– эш-хҽлнең сҿйлҽү моментына мҿнҽсҽбҽтен, ягъни эш-хҽлнең 
с ӛ й л ә ү  м о м е н т ы н д а , сҿйлҽү моментыннан а л д а , яки сҿйлҽү 

моментыннан с о ң  башкарылуын белдерү. Сҿйлҽм агышында 

заманнарның мҽгънҽсе ҿч тҿрле ачыла: 1) парадигматик мҽгънҽ, ягъни 

контекстка бҽйсез, тҿп мҽгънҽ. 2) синтагматик мҽгънҽ – контекстка 

бҽйле мҽгънҽ; 3) күчерелмә мҽгънҽ – контекст тҽэсирендҽ заманның 

нигез темпораль мҽгънҽсе үзгҽрү.  

Хәзерге заман хикәя фигыльнең грамматик формасы –фигыль 
нигезенҽ ялганган -а/-ә,-ый/-и кушымчасы. Тҿрлҽнеш парадигмасы 
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тулы, I тҿр зат-сан кушымчаларын алып тҿрлҽнҽ. Парадигматик 

мәгънәсе – сҿйлҽү моментында башкарыла торган эш-хҽллҽрне 
белдерү. Синтагматик мәгънәләре: 1) еш кабатлана торган гадҽти эш-

хҽллҽрне; 2) гомум кабул ителгҽн, бҽхҽссез хакыйкать булып саналган 

вакытка мҿнҽсҽбҽтсез эш-хҽллҽрне белдерү; 3) предметны яки затны 

сыйфатлау. Күчерелмә мәгънәләре: 1) килҽчҽктҽ һичшиксез үтҽлҽчҽк, 

булачак эш-хҽллҽрне; 2) үткҽндҽ булган эш-хҽллҽрне; 3) II зат 

формасында йомшак боеру, эшкҽ кушумҽгънҽсендҽ кулланылу.   

Категорик үткән заман хикәя фигыльнең грамматик формасы–

фигыль нигезенҽ ялганган -ды/-де; -ты/-те кушымчалары. II тҿр зат-
сан кушымчаларын алып тҿрлҽнүе. Парадигматик мәгънәсе – сҿйлҽү 

моментыннан алда, сҿйлҽүченең күз алдында булган, тҽмамланган, 

кабатланмаган эш-хҽллҽрне процесс рҽвешендҽ белдерү. 

Синтагматик мәгънәсе – дҽвамлы, яки кабатланган эшлҽрне белдерү. 

Күчерелмә мәгънәләре: 1) килҽчҽккҽ караган эш-хҽллҽрне; 2) хҽзерге 

заман мҽгънҽсен; 3) чакыру, ҿндҽү мҽгънҽсен белдерү.  

Нәтиҗәле үткән заман хикәя фигыльнең грамматик формасы – 
фигыль нигезенҽ ялганган -ган/-гән (-кан/-кән) кушымчалары. 

Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, I тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Форма үткҽн заман сыйфат фигыль белҽн тышкы яктан 

охшаш. Парадигматик мәгънәләре: 1) сҿйлҽү моментына кадҽр булган, 

сҿйлҽүче үзе күрмҽгҽн һҽм тҿгҽллҽнгҽн эшнең нҽтиҗҽсен белдерү; 2) 

сҿйлҽү моментына кадҽр булган һҽм сҿйлҽү моментында ҽле бу эшнең 

нҽтиҗҽсе дҽвам иткҽн, актуаль булган эш-хҽллҽрне белдерү; 3) үткҽндҽ 

булган вакыйгаларны хикҽялҽү, тасвирлау. Синтагматик мәгънәсе: 1) 
күптҽн үткҽн заман мҽгънҽсендҽ кулланылу; 2) килҽчҽк ҿчен актуаль 

булган үткҽндҽге эшлҽрне белдерү. Күчерелмә мәгънәсе: даими эш-

хҽллҽрне белдереп, хҽзерге заман мҽгънҽсенҽ якынаю, күбрҽк 

афористик сҿйлҽмдҽ – мҽкаль-ҽйтемнҽрдҽ кулланылу. 

Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыльнең грамматик 

формасы – фигыль нигезенҽ ялганган -а/-ә, -ый/-и кушымчалары һҽм 

иде ярдҽмче фигыле (-а/-ә, -ый/-и+иде). Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, 

II тҿр зат-сан кушымчаларын алып тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәсе – 
сҿйлҽү моментыннан алда булган, үткҽннең билгеле бер моментында 

процесс рҽвешендҽ башкарылган эш-хҽллҽрне белдерү. Синтагматик 

мәгънәләре: 1) чиксез фигыльлҽрдҽ эшнең дҽвамлы булуын белдерү; 2) 

чикле фигыльлҽрдҽ үткҽндҽге кабатланган, гадҽти эш-хҽллҽр 

белдерелү; 3) үткҽндҽге эшне субъектка хас билге итеп белдерү. 

Күчерелмә мәгънәсе – хҽзерге заман мҽгънҽсендҽ кулланылу.  

Күптән үткән заман хикәя фигыльнең грамматик формасы – 
фигыль нигезенҽ ялганган -ган кушымчасы һҽм иде ярдҽмче фигыле   
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(-ган + иде). Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, II тҿр зат-сан 

кушымчаларын алып тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәләре: 1) күптҽн 
үткҽн заман үткҽннең билгеле бер моментында булган, тҿгҽллҽнгҽн, 

сҿйлҽү моменты белҽн бҽйлҽнешле (контактлы) эш-хҽллҽрне белдерү; 

2) үткҽндҽге икенче бер эштҽн алда булган эш-хҽллҽрне белдерү. 

Синтагматик мәгънәләре: 1) үткҽндҽ булган ҽмма сҿйлҽү моментына 

караган эш хҽллҽрне белдерү; 2) сҿйлҽү моменты белҽн бҽйле 

үткҽндҽге эшне беркадҽр эмоциональ тҿсмердҽ белдерү. Күчерелмә 

мәгънәсе – шарт фигыльле җҿмлҽдҽ булуы мҿмкин эш-хҽлне, ягъни 

шартлы телҽк мҽгънҽсен белдерү. 
Кабатлаулы үткән заман хикәя фигыльнең грамматик формасы 

– фигыль нигезенҽ ялганган -а торган иде аналитик формасы. 

Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, II тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәсе - узганда булган гадҽти яки 

кабатланган эш-хҽллҽрне белдерү. Чиксез фигыльлҽр (аеруча хҽл-

торыш, яшҽеш фигыльлҽре) белҽн килгҽндҽ үткҽндҽге гадҽти дҽвамлы 

эш-хҽллҽрне белдерҽ, ҽ чикле фигыльлҽрдҽ исҽ күбрҽк үткҽндҽ булган 
кабатланган эш-хҽллҽр белдерелҽ. Синтагматик мәгънәсе – 

субъектның үткҽнгҽ караган ниндидер эшен, хҽлен яисҽ даими 

билгесен белдерү. Ҽлеге форма татар телендҽ чагыштырмача соңрак 

барлыкка килҽ, шунлыктан семантик яктан парадигматик һҽм 

синтагматик мҽгънҽлҽр бер-берсеннҽн кискен аерылмыйлар, 

күчерелмҽ мҽгънҽдҽ телдҽ сирҽк кулланыла.  

Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең грамматик формасы 

– фигыль нигезенҽ ялганган -ыр/-ер, -ар/-әр,-р кушымчалары. 
Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, I тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәсе – сҿйлҽү моментыннан соң булачак 

эш-хҽлллҽрне билгесезлек тҿсмере белҽн белдерү. Синтагматик 

мәгънәләре – 1) килҽчҽктҽ булачак эшне фараз кылу рҽвешендҽ, 

билгесезлек тҿсмере белҽн белдерү; 2) тарихи рҽвештҽ хҽзерге заман 

мҽгънҽсен белдерү (тҿрки тел белемендҽ бу формага карата хҽзерге-

килҽчҽк заман термины кулланыла). Күчерелмә мәгънәсе – эшкҽ кушу, 

боеру мҽгънҽсен белдерү.  
Катгый киләчәк заман хикәя фигыльнең грамматик формасы – 

фигыль нигезенҽ ялганган -ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк кушымчалары. 

Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, I тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәсе – сҿйлҽү моментыннан соң булачак 

эшне катгыйлык тҿсмере белҽн белдерү. Татар телендҽ соңрак 

формалашып җиткҽнлектҽн, синтагматик һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽре 

таралмаган.  
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Киләчәк-үткән заман хикәя фигыльнең грамматик формасы – 

фигыль нигезенҽ ялганган -ачак кушымчасы һҽм иде ярдҽмче фигыле. 
Тҿрлҽнеш парадигмасы тулы, II тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Парадигматик мәгънәсе – килҽчҽктҽ үтҽлергҽ тиеш булган 

эшне үткҽнгҽ күчерү. Синтагматик мҽгънҽсе – шартлы телҽк 

наклонениесендҽ килү һҽм бу очракта шарт фигыльле җҿмлҽлҽрдҽ 

килҽчҽккҽ караган телҽк, мҿмкинлек кебек модаль мҽгънҽлҽрне 

белдерү. 

Заман категориясенең функциональ-семантик кыры. 

Тасвирлама фигыль формалары.1) бул ярдҽмче фигыле белҽн ясалган 
тасвирлама перифрастик) формалар (барган булган, бара булган, 

барачак булган, барасы була, бармакчы була, барырга булган, бара 

торган булган һ.б.), аларның заман мҽгънҽсендҽ һҽм модаль мҽгънҽдҽ 

кулланылулары. Темпораль мҽгънҽдҽ кулланылган тасвирлама 

формалар (-ган була – үткҽннең билгеле бер моментында булган эшне, 

яки үткҽндҽге гадҽти эш-хҽллҽрне нҽтиҗҽлелек тҿсмере белҽн белдерҽ, 

-ган булды – үткҽндҽ булган эшнең нҽтиҗҽсен күреп үткҽнлек тҿсмере 
белҽн белдерҽ -ган булган – үткҽндҽге эштҽн алда булган яки үткҽннең 

билгеле бер моментында булган эшнең нҽтиҗҽсен белдерҽ һҽм 

семантик яктан күптҽн үткҽн заманга охшаш мҽгънҽдҽ кулланыла, -ган 

булыр – эшнең нҽтиҗҽсен килҽчҽкнең билгеле бер моментына күчерҽ 

яки гадҽти, кабатланган эш-хҽл нҽтиҗҽсен хҽзерге заманга күчерҽ,-ган 

була иде – үткҽннең билгеле бер моментына караган һҽм кабатланган 

яки гадҽти эш-хҽлнең нҽтиҗҽсен белдерҽ, -а торган булган – үткҽндҽге 

кабатланган эш-хҽллҽрне белдерҽ, кабатлаулы үткҽн заманга охшаш 
мҽгънҽдҽ кулланыла һ.б.). 2) -ган бар (-ган юк) сыйфат фигыльле 

ҽйлҽнмҽ үткҽндҽ булган эш-хҽллҽрне барлый; аңа шулай ук беркадҽр 

күптҽн үткҽн заман мҽгънҽсе дҽ хас. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 

1. Наклонение категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез, Наклонение 

категориясе һҽм модальлек. Татар телендҽ наклонениелҽр системасы. 

2. Заман категориясенҽ билгелҽмҽ бирегез: аның гомуми 

грамматик мҽгънҽсе нинди? Парадигматик, синтагматик, күчерелмҽ 
мҽгънҽлҽр турында аңлатма бирегез. Заманнарның ясалышы буенча 

синтетик һҽм аналитик тҿрлҽрен күрсҽтегез. Тел белемендҽ кулланыла 

торган ―абсолют заман‖, ―мҿнҽсҽбҽтле заман‖ тҿшенчҽлҽрен 

аңлатыгыз. 

3. Хикҽялҽү наклонениесе һҽм аның заманнар системасы. 

Заманнарның тҿгҽл атамаларын, ясалышын, тҿрлҽнеш үзенчҽлеклҽрен 

хҽтердҽ калдырыгыз. 
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4. Хҽзерге заман хикҽя фигыль, мҽгънҽсе, ясалышы һҽм 

тҿрлҽнеше. 
5. Хҽзерге заманның тҿп (парадигматик), синтагматик һҽм 

күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. 

6. Үткҽн заман хикҽя фигыльлҽр. Категорик үткҽн заман, аның 

ясалышы, тҿрлҽнеше, тҿп категориаль мҽгънҽсе, функциональ-

семантик кыры. 

7. Нҽтиҗҽле үткҽн заман хикҽя фигыль. Аның ясалышы, 

тҿрлҽнеше, тҿп һҽм синтагматик мҽгънҽлҽре. Категорик үткҽн заман 

һҽм нҽтиҗҽле үткҽн заман хикҽя фигыльлҽр бер-берсеннҽн нинди 
мҽгънҽ тҿсмерлҽре белҽн аерыла. 

8. Аналитик үткҽн заман хикҽя фигыль формалары: 

тҽмамланмаган үткҽн заман; күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы үткҽн 

заман, аларның тҿп һҽм синтагматик мҽгънҽлҽре, тҿрлҽнеш һҽм 

кулланылыш үзенчҽлеклҽрен күрсҽтегез. 

9. Килҽчҽк заман хикҽя фигыльлҽр: билгесез килҽчҽк заман, 

ясалышы, мҽгънҽлҽре, тҿрлҽнеш һҽм кулланылыш үзенчҽлеклҽре. 
10. Катгый килҽчҽк заман һҽм килҽчҽк-үткҽн заман хикҽя 

фигыльлҽр: ясалышы, мҽгънҽ тҿсмерлҽре, кулланылышы. 

11. Заман категориясенең функциональ-семантик кыры: а) 

тасвирлама фигыль формаларының заман мҽгънҽсендҽ кулланылышы; 

б) сыйфат фигыльле ҽйлҽнмҽлҽрнең хикҽя фигыль заманнарына якын 

мҽгънҽдҽ кулланылышы. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Хикәя фигыльләрне табып, заман формаларын аерыгыз. 

1. Белҽсеңме, ни сҿйли торган иде картлар без яшь чакта. 

(Р.Мингалим) 2. Ничек уйлыйсың, Гҿлзифа, сынатмабыз бит, ҽ? 

(Р.Тҿхфҽтуллин) 3. Җеп нечкҽ җиреннҽн ҿзелҽ, дигҽннҽр шул. 

(Б.Камалов) 4. Ул һичкайчан ашыгып нҽтиҗҽ ясамас, вакыты килеп 

җиткҽнче сабырсызланмас. (Г.Ахунов) 5. Карт аның белҽн эч 

пошканнан гына вакыт уздыру ҿчен генҽ такылдап утырмый иде. 
(Г.Бҽширов) 6. Биек кенҽ тауның, ҽй, башыннан Таш тҽгҽрҽп тҿшҽ, 

тамаша. (Җыр) 7. Ҿстемҽ тҿште лап итеп Тҽгҽрмҽче юк арба. (Җыр) 

8. Якынрак килгҽч, чишмҽ ҽйлҽнҽсендҽге бозның балта белҽн чабып, 

таймас хҽлгҽ китерелүен күреп тагы бер кат гаҗҽплҽнде ул, кабаланып 

як-ягына каранды һҽм хҽйран калды – кар астындагы бҽрҽңге 

бакчалары аша чишмҽ яныннан ҿйлҽргҽ таба бормаланып тар сукмак 

сузылган иде. (Р.Мҿхҽммҽдиев) 9. Ул шушы матурлыкка сокланып 
атлый, шул матурлыкны җанына сеңдерҽ, табигатьнең шушы 
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хозурлыгында эреп үзе дҽ бер гүзҽллеккҽ ҽйлҽнҽ баруын тоя иде. 

(М.Кҽбиров) 10. Үзем, нидҽй коры кеше, аның сҿенгҽнен күреп, 
күңеллҽрем нечкҽрҽ иде, җүнлегҽ генҽ булса ярар иде бу сҿенечлҽр, 

дип уйлап та куя торган идем. (Г.Ахунов) 

2 нче бирем. 

Хәзерге заман хикәя фигыльләрне табып, парадигматик һәм 

синтагматик мәгънәләрен ачыклагыз. 

1. Тҿн кыскара бара, кҿн озая, Үзенекен итҽ яз ае... (Ф.Кҽрим) 

2. Безнең уй бара, җыр бара Җҽлиллҽр, Кҽримнҽр эзеннҽн. (Г.Афзал) 

3. Яшь чакта җиңелҽеп йҿргҽн буласың да, хурлыгы тора-тора килҽ-
баса. Ике кул башыңа ике тау аскан кебек, сине җиргҽ беркетеп куя. 

(М.Хҽнҽфи) 4) Крестьян баласы, ир малай булса, җиде яшьтҽн атка, 

тырмага, сабанга йҿри башлый. (Г.Ибраһимов) 5. Юлда ул бер 

шҽкертен очрата, аңа үзенең кайгысын сҿйлҽп бирҽ. (Г.Ҽпсҽлҽмов) 

6. Шул ак түбҽлҽрдҽн ара-тирҽ ап-ак тҿтен чыгып тора. 

(Р.Мҿхҽммҽдиев) 7. Хҽлим ишектҽн тышка сикерде. Тышта җил 

котыра! Аркага китереп бҽрҽ дҽ йҿгертеп-йҿгертеп алып китҽ. (И.Гази) 

3 нче бирем. 

Синтетик үткән заман хикәя фигыльләрне табып, 

мәгънәләрен аңлатыгыз. 

1. Ичмасам, күзлҽрем күрмҽсен, дип шырпыны тиз генҽ сүндереп 

ташладым, бер сүз дҽ дҽшмичҽ, аягымны салып киендем. (Ф.Хҿсни) 

2. Имештер, менҽ бу чишмҽлҽрне дҽ Алып бабай чыгарган. Шул 

чишмҽлҽр шавын тыңлый-тыңлый, улларын кҿтеп, бик озак утырган 

бабай. (Г.Бҽширов) 3. – Картым кайтты, – диде карчык, Данилгҽ карап, 
– син кичкҽ бҽрҽңге пешерерсең. (М.Мҽһдиев) 4. Ул кызу-кызу 

баскычтан тҿшеп, караңгы бүлмҽгҽ кереп, акырып-акырып еларга 

тотынды. (Г.Исхакый) 5. Акъҽби шунда ук кем килгҽнен белеп алды 

һҽм ни ҿчен икҽн бу дип борчылып уйлап куйды. (Ҽ.Еники) 

4 нче бирем. 

Аналитик үткән заман хикәя фигыльләрне табып, аларның 

мәгънәләрен аңлатыгыз. 

1. Ул авыр елларны ҿйнең эче дҽ тышы кебек үк гади булып, анда 
кҿзге, сҽгать, шкаф кебек зиннҽтлҽрдҽн берсе дҽ булмый иде һҽм 

боларны сатып алып мҽшҽкать чишелми иде. (Г.Бҽширов) 

2. Улибаевны ниндидер ашыгыч эшлҽр белҽн районга чакырганнар иде 

– Тимерхан кичен идарҽгҽ картларны, ҿлкҽннҽрне җыйды. 

(М.Мҽһдиев) 3. Туганы аның һҽр елны шушы числоларда яки июль 

башларында институттан кайта торган иде. (Ҽ.Еники) 4. Ҽйе, мин 

Сафиуллинга борылып карадым. Зҽңгҽргҽ буялган биек коймалы, имҽн 
баганалы, урыс капкалы ҿйдҽ яши иде ул. (Т.Миңнуллин) 5. Иң 
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гаҗҽбе, башка вакытта сак күңелле Рҽшат бүген аны 

тынычландырырга ашыкмый, кызның яшь коеп бҽргҽлҽнгҽнен тын 
гына карап утыра иде. (А.Гыйлҽҗев) 

5 нче бирем. 

Киләчәк заман хикәя фигыльләрне табып, мәгънәләрен 

аңлатыгыз. 

1. Һич бетҽрме бу тарихи бергҽлек? – Без туган бер җепкҽ бергҽ 

теркҽлеп. (Г.Тукай) 2. Мондый буранлы тҿндҽ кайсы йҿрер икҽн? – 

диде ул, сукранып. (А.Шамов) 3. Ҽмма барысы да белҽлҽр, хҽзер җыр 

башланачак. (М.Мҽһдиев) 4. Тик аз гына синең тҿсле чалны Үзең итеп 
саный алмассың. (Х.Туфан) 5. Кыш башлану белҽн исҽ бер үк тҿрле 

кҿндҽлек тормышта күптҽн кҿтелгҽн үзгҽрешлҽр, күңелле һҽм 

тынгысыз мҽшҽкатьлҽр башланачак иде. (Н.Фҽттах) 

6 нчы бирем. 

Фигыльләрне табып күчереп языгыз, заманның 

функциональ-семантик кырын билгеләгез. 

1. Күмҽче уңган булыр, Күпереп торган булыр. Һҽрбер күзҽнҽгенҽ 
Бер кояш сеңгҽн булыр. (Ф.Яруллин) 2. Алар азык эзлҽп, бер урыннан 

икенче урынга күчеп йҿри торган булганнар (Г.Бҽширов) 3. Сҿяр 

булсаң, бир вҽгъдҽңне, Сҿймҽс булсаң, алдашма. (Җыр) 4. Судта 

булганы бармы? (Г.Бҽширов) 5. Кайбер пошмас инженерларны селкеп 

карарга исҽп. Шул хакта Мҽскҽүгҽ баруым. (Җ.Рҽхимов) 6. Хҽер, 

аннан бик ҽйбҽт укытучы да чыккан булыр иде. (М.Мҽһдиев) 7. Минем 

килҽсемне алдан ҽйтеп куйган булганнар. (И.Гази) 8. – Андый хҽлнең 

булганы юк, арттырганнардыр, – диде Дҽүлҽтшин коры гына. (И.Гази) 
9. Кҿз кҿнендҽ алма бакчасына кергҽнегез бармы сезнең? (И.Гази) 

10. Бу минем ничҽнче тапкыр тҿшеп калуым? (М.Юныс) 11. Без бара 

торган ял йортында сезнең булганыгыз бармы? (И.Гази) 

7 нче бирем. 

Хикәя фигыльләргә морфологик анализ ясагыз. 

Якынаябыз, ахры. Юл дисҽң юл түгел, ниндидер бер чирҽмлектҽн 

бара башладык. Тҽгҽрмҽч астыннан ургылып су чыга. Бомба 

чокырларына да су җыелган. Ҽллҽнигҽ бер туптан аткан тавышлар 
ишетелеп китҽ. Сугыш, чылбырдагы эт кебек, ерактан ырылдый. 

Ниндидер бер яшел яр эченҽ килеп кергҽч, шофер: «Җиттек!» – 

диде. Шуннан ары машина белҽн барырга рҿхсҽт ителми икҽн. Хҽтта 

бирегҽ дҽ снарядлар тҿшкҽ-лҽгҽн. 

– Менҽ, ҽле яңарак кына чҽпҽгҽн, су да җыелып ҿлгермҽгҽн, – 

диде шофер, берничҽ кара чокырга күрсҽтте. 

Шофер белҽн саубуллаштым да яр эчлҽп китеп бардым. 
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– Анда безнең егетлҽрне очратырсыз, алар сезгҽ юл күрсҽтерлҽр, – 

дип калды ул минем арттан. (И.Гази) 
Хикәя фигыльгә морфологик анализ тәртибе: 1) фигыльнең 

ясалышы ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, кушма һ.б.); 2) хикҽя 

фигыльнең заманы; 3) зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 4) юнҽлеше; 

5) барлыкта-юклыкта булуы; 

Үрнәк: якынаябыз – ясалма нигезле фигыль; хҽзерге заман хикҽя 

фигыль (синтагматик мҽгънҽдҽ − фараз итү), зат-сан кушымчаларының 

I (тулы) тҿрен алып тҿрлҽнҽ, I зат күплектҽ, тҿп юнҽлештҽ; барлыкта. 

 

Тестлар 

1. Эш-хҽлнең чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽтен сҿйлҽүче аша белдерҽ 

торган грамматик категория: 

а) зат 

б) наклонение 

в) заман 

2. Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ ничҽ наклонение бар? 
а) 5 наклонение 

б) 3 наклонение 

в) 9 наклонение 

3. Тасвирлама форма темпораль мҽгънҽдҽ килгҽн җҿмлҽне 

билгелҽгез: 

а) Яратам дигҽн була, ҿрмҽгҽн урыннарга да утыртмам дигҽн була 

б) Мин ҿстҽл кырыенда юл дҽфтҽремҽ язып утырган булам 

(И.Гази) 
в) Алар азык эзлҽп, бер урыннан икенче урынга күчеп йҿри торган 

булганнар (Г.Бҽширов) 

4. Татар телендҽ ничҽ объектив заман бар? 

а) 9 

б) 3 

в) 5 

5. – Әй, юлдаш, ни булды? Әйдә киттек! – дип кычкырды ул 

Солтангәрәйгә (Ш.Еникеев) җҿмлҽсендҽ киттек фигылендҽ -те 
формасының мҽгънҽсен билгелҽгез:  

а) катгый үткҽн заманның синтагматик мҽгънҽсе 

б) катгый үткҽн заманның парадигматик мҽгънҽсе 

в) катгый үткҽн заман күчерелмҽ мҽгънҽдҽ 

6. Ләкин Хәмдия дә каты серле. Авызын ачып кешегә ләм-мим 

чыгармас (Ф.Хҿсни) җҿмлҽсендҽге ләм-мим чыгармас фигыле 

а) сҿйлҽү моментыннан соң булачак эш-хҽлне белдерҽ 
б) даими эш-хҽлне кешегҽ хас билге итеп белдерҽ 
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в) заманга битараф мҽгънҽдҽ килҽ 

7. Заманнарның мҽгънҽлҽренҽ, семантикасына килгҽндҽ, алар эш-
хҽлнең: 

а) сҿйлҽү моментына мҿнҽсҽбҽтен 

б) башка бер эшкҽ мҿнҽсҽбҽтен 

в) үтҽүченең сҿйлҽүчегҽ мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ 

8. Кайсы җҿмлҽдҽ хҽзерге заман формасы килҽчҽктҽ 

башкарылачак эш-хҽлне белдерҽ? 

а) Кешене артык иркҽлҽү дҽ боза икҽн (Ф.Хҿсни) 

б) Бүген минем ҽти Казаннан кайта (Г.Исхакый) 
в) Ник бу тикле ярсу син, йҿрҽгем. Ашкынасың, дҿрлҽп янасың. 

(М.Ногман) 

9. Кайсы тҿркемдҽ аналитик заманнар тҿгҽл күрсҽтелгҽн? 

а) тҽмамланмаган үткҽн заман, күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы 

үткҽн заман, килҽчҽк-үткҽн заман 

б) категорик үткҽн заман, күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы үткҽн 

заман, килҽчҽк-үткҽн заман 
в) билгесез килҽчҽк заман, күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы үткҽн 

заман, килҽчҽк-үткҽн заман 

10. Категорик үткҽн заман сҿйлҽү моментыннан алда сҿйлҽүченең 

күз алдында булган, тҽмамланган, кабатланмаган эш-хҽллҽрне процесс 

рҽвешендҽ белдерсҽ, бу заманның: 

а) парадигматик 

б) синтагматик 

в) күчерелмҽ мҽгънҽсе була 
11. -р иде формасы кайсы заман күрсҽткече санала? 

а) килҽчҽк-үткҽн заман 

б) шартлы телҽк наклонениесе 

в) тасвирлама фигыль формасы 

12. -а ал формасы: 

а) мҿмкинлек модальлеген 

б) кирҽклек модальлеген 

в) тиешлек модальлеген белдерҽ торган аналитик фигыль 
формасы. 

13. Кайсы наклонение татар телендҽ тулы булмаган парадигмада, I 

зат берлек һҽм күплек формаларында сакланып калган? 

а) боерык фигыль 

б) телҽк фигыль 

в) шарт фигыль 

14. Тышкы яктан фигыль нигезе белҽн охшаш наклонение 
формасы кайсы тҿркемдҽ күрсҽтелгҽн? 
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а) хикҽя фигыль 

б) телҽк фигыль 
в) боерык фигыль 

15. Аналитик заман формалары зат-сан кушымчаларының 

а) I (тулы) һҽм II (кыска) тҿрен 

б) II (кыска) тҿрен 

в) I (тулы) тҿрен алып тҿрлҽнҽ 
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Тема 15. Боерык һәм теләк фигыльләр 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Боерык фигыль тулы булмаган тҿрлҽнеш парадигмасына ия: ул 

II зат (берлек сан) бар, кил! (күплек сан) бар-ыгыз, кил-егез; III зат 
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(берлек сан) барсын, кил-сен, (күплек сан) бар-сыннар, кил-сеннәр 

формаларында гына кулланыла. Боеру наклонениесенең семантикасын 
тҽшкил иткҽн компонентлар: сҿйлҽүче, адресат, эш-хҽлнең килҽчҽккҽ 

каравы һҽм императив интонация.  

Боеру мҽгънҽсенең типлары һҽм парадигматик мәгънәләре: 

катгый (категорик) тип, (боеру эшкҽ кушу катгый боеру рҽвешендҽ, 

команда рҽвешендҽ, эш кушу, йомыш тапшыру мҽгънҽсендҽ, эштҽн 

тыю, янау тҿсмерендҽ бирелү), нейтраль тип ( боеру II затка киңҽш 

мҽгънҽсендҽ, эшне үтҽргҽ рҿхсҽт итү), йомшак тип (боеру формасы үзе 

генҽ яки -чы/-че кушымчасы, әле, инде кебек кисҽкчҽлҽр белҽн килеп, 
боеру эшне үтҽргҽ яки үтҽмҽскҽ киңҽш итү, сорау, үтенү мҽгънҽсен 

белдерү).  

Боерык фигыльнең телҽк, тиешлек, кирҽклек, шарт, кире шарт, 

мҿмкинлек/мҿмкин түгеллек кебек күчерелмҽ мҽгънҽлҽр белдерү 

мҿмкинлеге. 

Боеру мҽгънҽсенең хикҽя фигыль, шартлы телҽк фигыль, 

инфинитив формалары, шарт фигыль формалары һҽм кисҽкчҽлҽр 
ярдҽмендҽ белдерелүе.  

Телҽк наклонениесе татар телендҽ тулы булмаган парадигмада, 

I зат берлек һҽм күплек формаларында кулланылуы. Грамматик 

формасы −-ый/-и кушымчалары һҽм алар белҽн бергҽ -чы/-че, инде, -ла, 

-лә кисҽкчҽлҽре, әйдә, әйдәгез ымлыклары кулланылу. 

Телҽк наклонениесенең парадигматик мәгънәсе − нинди дҽ булса 

эшне эшлҽргҽ телҽкне, яки  ихтыяр күрсҽтүне белдерү. Синтагматик 

мәгънәләре: шарт, кире шарт, тиешлек, мҿмкинлек кебек модаль 
мҽгънҽлҽр белдерү.  

Телҽк мҽгънҽсен белдерҽ торган синтетик формалар: -гай/-гәй,       

-гыры/-гере, -кыры/-кере; аналитик формалар: -асы иде, -асы килә, -са 

иде, -сын иде, -ырга иде. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 

1. Боеру наклонениесенҽ гомуми билгелҽмҽ бирегез.  

2. Аның грамматик формасын, тҿрлҽнеш үзенчҽлеклҽрен, 

семантикасын атагыз.  
3. Адресатка һҽм адресантка бҽйле рҽвештҽ боеруның нинди 

тҿрлҽре аерыла? 

4. Боерык фигыльнең функциональ-семантик кыры. Боерык 

фигыльнең ҿстҽмҽ, контекстуаль мҽгънҽлҽре.  

5. Боеру мҽгънҽсендҽ башка нинди формалар кулланыла? 

6. Телҽк наклонениесе, аның ясалышы, тҿрлҽнеше, чиклҽнгҽн 

рҽвештҽ кулланылуы.  
7. Телҽк наклонениесенең функциональ-семантик кыры. 



82 
 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Боерык фигыльләрне табыгыз, боеру тӛсмерләрен билгеләгез. 

1. Баскыч тҿбенҽ җиткҽч, безне скҽмьягҽ тезелеп утырган берничҽ 

хатын каршы алды, Фҽсҽхҽт түти шуларның берсенҽ:– Без килдек, 

күрсҽт фатирыңны! – диде. (Г.Ахунов) 2. Ул да түгел, малайлар 

Заһидны күреп алдылар. Икесе берьюлы хор белҽн: – Абый, безне 

карточкага тҿшер ҽле, – дип кычкырып җибҽрделҽр. (Г.Ахунов) 3. Юк, 

Гафият якын да килмҽде, ишетергҽ дҽ телҽмҽде. – Юк, юк, Барый 

Хҽлимович, –диде, – гомер эчендҽ бер туры килгҽнсең икҽн, авызыңны 
да ачма. Ҿйгҽ керҽбез ҽле, бик ҽйбҽтлҽп чҽй эчҽбез ҽле. (Г.Ахунов) 

4. Ҽни кайтмый да кайтмый. – Бүген кҿн салкын, ҿстегез юк, тышка 

чыгып йҿрмҽгез. Мин урманга утынга барам, – дип иртҽ үк чыгып 

киткҽн иде. (Х. Садрый) 5. Ҽни Тавис абый Сҽрбиҗиһан апага карап: – 

Нҽрсҽ карап торасыз, чишегез чабаталарны! – дип кычкырды һҽм 

йомычка кисҽклҽрен мич алдына атып бҽрде. (Х. Садрый) 

6. Шулпасын бер-ике кашык капты да җамаякны читкҽ этеп куйды: – 
Мҽ, ашагыз, тамагымнан бармый, –диде. (Х. Садрый) 

2 нче бирем. 

Боеру мәгънәсен белдергән формаларны табып, типларын 

аерыгыз. 

1. Телҽми аңларга: «Бергҽ кайтабыз!» – ди дҽ – вҽссҽлам! 

(М.Юныс) 2. Кисляков тҽмҽке тҿпчеген диңгезгҽ ташлады да: 

«Ҽйдҽгез, калган шҽрабны эчеп бетерҽбез!» – диде. (М.Юныс) 

3. «Ҽйдҽгез эзлибез», – диде Маркин. (М.Юныс) 4. «Ату уенын 
туктатырга! Тупланырга, боерык булганны кҿтеп торырга!» – диде. 

(Н.Фҽттах) 5. «Ҽй, ташласагыз ла! – Миңнулла тагын урыныннан 

сикереп торды. – Аюны ҽле тотканыгыз юк, ҽ инде тиресен бүлҽ дҽ 

башладыгыз». (И.Гази) 6. Берничҽ кҿннҽн соң ҽни байларга кер юарга 

китте. Киткҽндҽ, безгҽ пешкҽн бҽрҽңге күрсҽтеп: «Менҽ шуны ашап 

торырсыз, мин кич кенҽ кайтырмын. Сугышмагыз, елашмагыз», – диде 

(Х. Садрый). 7. Нҽҗип юмакай – тҿче тавыш белҽн: «Син шҽп егет 

икҽнсең, бзне олы юлга чыгарып куйчы», – дип кҽтҽнҽгҽ эндҽште. 
(А.Гыйлҽҗев) 8. «Ҽйт Коненкога: рҿхсҽтсез атмасын, патронны саклап 

тотсын». (И.Гази) 

3 нче бирем. 

Боерык фигыльләрне табып, тулы морфологик анализ ясагыз. 

1. «Мҽ, бир Габдуллага, ашасын!» – диде Кҽрим җизни 

Сҽрбиҗиһан апага. (Х. Садрый) 2. «Алырбыз, улым, бҽхетеңнҽн эшлҽр 

генҽ уң туры килсен», – дип малайның сүзен җүплҽде Корбангали 
абзый. (Ф. Хҿсни) 3. Вакчыллыкка ничек каршы торырга, аны ничек 
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җиңҽргҽ? Җавап табып кара ҽле шушы сорауларга! (М.Юныс) 

4. «Минем җырлыйсым килҽ, – дип, Смекун урындыктагы 
аккордеонны күрсҽтте. – Андрей Иосифович, уйнап җибҽрегез ҽле». 

(М.Юныс) 5. Яшегез җитсен йҿзгҽ, Малыгыз артсын кҿзгҽ. (Җыр) 

6. Гадҽт буенча, ике карчык дога кылырга утырдылар. «Ҽйдҽ, Гҿлгенҽ, 

якынрак утыр, – диде Фҽгыйлҽ ҽби, – чҽй ясыйм. Хҽзер улым Фатыйх 

та кайтыр! – диде һҽм миңа таба борылып: – Бу кем улы, Биби улы 

түгелме соң? Кил мондарак, кил, бирегҽ утыр! – дип, миңа солы 

күмҽче сузды. – Кил, улым, кил», - диде Гҿлгенҽ ҽби дҽ. (Х.Садрый) 

7. «Укып мулла, чукып карга булмас. Бар укыганы җитҽр. Кулы ата-
бабасының һҿнҽренҽ ҿйрҽнҽ торсын». (Ф.Хҿсни) 8. «Ярый, син 

беркемгҽ дҽ ҽйтмҽ, сҿйлҽнеп йҿрмҽ. Мин сине шҽһҽргҽ үзем алып 

китермен, ярыймы? Тик тырышып укуыңны гына бел!» – диде. 

(Х.Садрый) 9. «Ҽгҽр дҽ болай тавыш чыгарсагыз, тегермҽнне ябам да 

куям. Ҽнҽ җитмеш-сиксҽн чакрым җиргҽ барып тарттырыгыз!» дип 

сүзне кыска тотты. (Х.Садрый) 10. Чҽй эчеп бетергҽч, Егоров, байтак 

уйлап торды да, миңа бер язу язып бирде: «Һичбер башка җиргҽ барма, 
тот та Уфага кит», – диде. (Х.Садрый) 

Боерык фигыльгә морфологик анализ тәртибе: 1) фигыльнең 

ясалышы ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, кушма һ.б.); 2) юнҽлеше; 

3) барлыкта-юклыкта булуы; 4) боеру мҽгънҽсенең тҿсмере; 5) зат-сан 

белҽн тҿрлҽнеше. 

Үрнәк: бар – тамыр нигезле фигыль; тҿп юнҽлештҽ; барлыкта; 

боерык фигыль; тҿп мҽгънҽдҽ (катгый боеруны белдерҽ); II зат 

берлектҽ. 

4 нче бирем. 

Теләк фигыльләрне табып, аларга морфологик анализ ясагыз. 

1. – Ҽйдҽгез, егетлҽр, тизрҽк кайтыйк инде, Ибрай абзыегызның 

сүзе бетмҽс, анда, ҿйдҽ кҿтҽлҽр, – диде ул. (М.Ҽмир) 2. Дҿнья хҽлен 

белмҽссең, – диде Гата абзый, – ҽйдҽгез, туганнар, ындыр артыдагы 

юлдан гына үтеп китик. (Х.Садрый) 3. – Туктагыз, – диде Ибрай, – 

Имҽли абзыегыз килҽ, аны да тыңлап карыйк. (М.Ҽмир) 4. – Барыйк 

ҽле анда без, алайса... (М.Ҽмир) 5. – Бу тирҽдҽ бик сак барырга кирҽк. 
Су ҿстендҽге кешелҽргҽ юлыга күрмик, –  диде капитан ҿлкҽн 

штурманга. (М.Юныс) 6. – Таныш булыйк: Низамый Солтанбҽков. 

(М.Ҽмир) 7. – Андагы таштан ясалган кешелҽрне күргҽнем бар минем, 

кайтыйк инде, –  ди кочегар Трак. (М.Юныс) 

Теләк фигыльгә морфологик анализ тәртибе: 1) фигыльнең 

ясалышы ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, кушма һ.б.); 2) юнҽлеше; 

3) барлыкта-юклыкта булуы; 4) телҽк мҽгънҽсенең тҿсмере; 5) зат-сан 
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белҽн тҿрлҽнеше; 6) хҽзерге заман хикҽя фигыль белҽн тҽңгҽл 

килгҽндҽ аермасы күрсҽтелҽ. 
Үрнәк: кайтыйк (инде) – тамыр нигезле фигыль, тҿп юнҽлештҽ, 

барлыкта, телҽк фигыль -ый кушымчасы ярдҽмендҽ ясалган, эшкҽ 

чакыру тҿсмере белҽн телҽкне белдерҽ, I зат күплектҽ. 

5 нче бирем 

Җӛмләләрдән теләк мәгънәсен белдергән формаларны 

табыгыз, аларның тӛрләрен күрсәтегез. 

1. Их, кулда фонарь булса! (М.Юныс) 2. Минем бит яшисем килҽ. 

Яшисем, шатланасым, бҽхетле буласым килҽ. (М.Юныс) 3. Кемнҽн дҽ 
булса сорашып белҽсем килде. (И.Гази) 4. Яхшыга булсын, ходаем! 

(А.Гыйлҽҗев) 5. Телҽгем шул: елмаюым аша Бҿтен җаным сиңа 

күренсен. (Н.Арсланов) 6. Еларга, еларга иде хҽзер, күз яшьлҽрең 

дҽрья булып бҿтен хҽсрҽтеңне алып китсен иде. (Ф.Хҿсни) 7. Шул 

дҽрьяда үзең дҽ йҿзеп китеп, тыныч кешесез яр буена чыгыең. 

(Ф.Хҿсни) 8. Уйларны да, керлҽр кебек, ак иткҽнче, пакъ итҽнче, эх, 

чайкарга иде!.. (Р.Файзуллин) 

Тестлар 

1. Боеру мҽгънҽсенең ҿч тибы бар: 

а) йомшак, катгый, эштҽн тыю 

б) йомшак, катгый (категорик), нейтраль 

в) катгый (категорик), нейтраль, талҽп итү 

2. Боерык фигыль нҽрсҽдҽн булса да кисҽтүне белдермҽгҽн 

җҿмлҽне билгелҽгез: 

а) Тизрҽк кайт, буран чыкмасын (М.Хҽбибуллин) 
б) Хислҽрем ярсысын, Уйларым ташысын... (Р.Фҽйзуллин) 

в) Тизрҽк кыймылдагыз, машиналар кузгалмасын (М.Галиев) 

3. Боерык фигыль кире шарт мҽгънҽсен белдергҽн җҿмлҽне 

билгелҽгез: 

а) Сҿйли алмыйм, мине кичерегез. (Һ.Такташ) 

б) Ҽй, юкларны сҿйлҽп утырмагыз ла! (Ш.Камал) 

в) Бер канатының астына тыга башын, Уянмый ул – бҿтен кеше 

тавышлансын. (Г.Тукай) 
4. Тигезләнергә! Артка калмаска! (Г.Бәширов) хҽбҽр 

функциясендҽге инфинитив формасы: 

а) киңҽшне белдерҽ 

б) команда рҽвешендҽге боеруны белдерҽ 

в) үтенүне белдерҽ 

5. Җырлыйк, иптәшләр, күктә гӛрләсен, җирдә яңгырасын безнең 

шат җырлар (Ә.Ерикәй) җҿмлҽсендҽ I зат күплек сандагы телҽк 
фигыль: 
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а) сҿйлҽүченең эшнең үтҽлү-үтҽлмҽвенҽ телҽк яки ният белҽн 

каравын 
б) эшкҽ ҿндҽү, чакыруны 

в) боеруны белдерҽ 
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1. Татар грамматикасы Т. II, 2002. – 146-156 б. 
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Тема 16. Шарт, кире шарт һәм шартлы теләк фигыльләр. 

Модальлекне белдерүнең башка морфологик чаралары 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Шарт фигыльнең грамматик формасы −-са/-сә кушымчасы. Тулы 

тҿрлҽнеш парадигмасына ия һҽм II тҿр зат-сан кушымчаларын алып 

тҿрлҽнҽ. Грамматик мҽгънҽсе− икенче бер эшнең үтҽлүе ҿчен кирҽкле 

шартны белдерү. Шарт фигыльнең ҿч тҿрле мҽгънҽсе аерыла: реаль 
шарт, фаразый шарт һҽм ирреаль шарт мҽгънҽлҽре, аларның заманга 

мҿнҽсҽбҽтле белдергҽн мҽгънҽ тҿсмерлҽре. Фигыльлҽр арасында шарт-

нҽтиҗҽ мҿнҽсҽбҽте.  

Шарт фигыль формаларының контекстта белдергҽн башка 

мҽгънҽлҽре: шарт фигыль тҿп эштҽн алда булган, тиз алышынган эш-

хҽллҽрне; шарт фигыль иде ярдҽмче фигыле икән, -чы/-че кисҽкчҽлҽре 

белҽн килеп, телҽк, үкенү, җиңелчҽ шелтҽлҽү кебек модаль 

мҽгънҽлҽрне; шарт фигыль тҿрле катып калган ҽйлҽнмҽлҽрдҽ 
кулланылуы.  

Шарт фигыльне белдергҽн башка формалар: хҽзерге заман хикҽя 

фигыль икән кисҽкчҽсе белҽн килеп; –ды исә, -ды-мы формалары; III 

зат боерык фигыль; -гач/-гәч, -ганда/-гәндә формалы хҽл фигыль. 

Кире шарт фигыльнең грамматик формасы шарт фигыль 

кушымчасына да/дә (-са/-сә + да/дә)кисҽкчҽлҽре ялганып ясала. 

Грамматик мҽгънҽсе – эшнең үтҽлү-үтҽлмҽвенҽ шарт табылса да, 
эшнең киресе булуын белдерелү. Кире шарт фигыльне белдергҽн 
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башка формалар: II һҽм III зат боерык фигыль формаларының юклыгы; 

телҽк фигыльнең юклык формасы. 
Шартлы теләк наклонениесенең грамматик формасы -ыр иде. 

Грамматик мҽгънҽсе − килҽчҽктҽ булуы мҿмкин булган, булыр дип 

фараз кылынган эш-хҽллҽрне, шулай ук килҽчҽккҽ юнҽлтелгҽн 

телҽкне, ихтыярны белдерү. Шартлы телҽк формасы күбрҽк телҽк, 

шартка бҽйле телҽк, чакыру кебек модаль мҽгънҽлҽр белдерүдҽ 

катнаша. Шартлы телҽкне белдерүдҽ шулай ук -ачак иде, -ган булыр 

иде, -а иде аналитик формалары катнаша.  

Мҿмкинлек, тиешлек, кирҽклек, ният, фараз итү кебек модаль 
мҽгънҽ белдерҽ торган аналитик фигыль формаларының тҿп 

тҿркемнҽре: 1) телдҽ регуляр кулланыла торган һҽм наклонениелҽргҽ 

якын торган аналитик формалар һҽм ҽйлҽнмҽлҽр (-а ал, -асы бар (-асы 

юк)); 2) бул ярдҽмче фигыле белҽн ясалган тасвирлама формалар (-ып 

бул, -ырга бул, -макчы бул, -ачак бул һ.б.; 3) иде, ит, кыл һ.б. ярдҽмче 

фигыльлҽр белҽн ясалган модаль формалар һҽм ҽйлҽнмҽлҽр (барасы 

иде, барсаң иде, барырга иде, барсын иде, барасы килҽ, -са ярар иде, -
асы (-ыйсы) -асы (-ыйсы) ит һ.б.). 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 

1. Шарт наклонениесе, аның ясалышы һҽм тҿрлҽнеше. Шарт 

фигыльнең семантикасы. Реаль, фаразый, ирреаль шартларны белдерү. 

2. Шарт фигыльнең контекстуаль һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽрдҽ 

кулланылуы. Шарт мҽгънҽсен башка формалар белҽн белдерү. 

3. Шартлы телҽк фигыль, шартлы телҽк модальлеген аналитик 

ысул белҽн белдерү.  
4. Модаль мҽгънҽ белдерҽ торган аналитик фигыль формалары, 

аларның ҿч структур тибы, кулланылыш үзенчҽлеклҽре. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Җӛмләләрдән шарт фигыльләрне табыгыз, аларны реаль, 

фаразый һәм ирреаль шарт мәгънәләренә аерып языгыз. 

1) Бу уйнаганнарыбыз, кҿлгҽнебез Исебезгҽ тҿшсҽ, елатыр. (Җыр) 
2. Хезмҽт белҽн дан казансаң, Тҿшмҽс дҽрҽҗҽлҽрең. (Җыр) 3. Ҿстҽлдҽн 

кашык-чҽнечке, пычак тҿшсҽ, кунак килҽ. (Ҽйтем) 4. Ҽбиең ипи 

салмаса, Ни ашарсың Бҽчмҽчҽ? (Җыр) 5. Полиция минем 24 сҽгать 

эчендҽ китмҽгҽнлегемне белсҽ, мине тагын тотып алып, йҽ тҿрмҽгҽ 

җибҽрҽчҽк, яисҽ мине этап берлҽн озатачак иде. (Г.Исхакый) 6. Барам. 

Керҽм. Күрҽм. Сҿйлҽшҽм! Бала-чагамы мин аларга? Чакырып 

сҿйлҽшсҽлҽр, укалары коелыр идеме?! (А. Гыйлҽҗев) 
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2 нче бирем.  

Бирелгән җӛмләләрдә шарт фигыльнең контекстка бәйле 

белдергән мәгънәләрен ачыклагыз. 

1. Кире күзен бирсҽ дҽ, сүзен бирмҽс. (Мҽкаль) 2. Карга килсҽ, кар 

китҽр. (Ҽйтем) 3. Тик булса иде ирек! (М.Җҽлил) 4. Атың арыса, 

абруең китҽр. (Мҽкаль) 5. Урманнарга барсам, исем китҽ Аландагы 

кызыл чҽчҽккҽ. (Җыр) 6. Аз булса, җитҽр, Күп булса, бетҽр. (Мҽкаль) 

7. Шул йолдыз җиргҽ тҿшсҽ, Булыр кҿндез, булыр кҿндез. (Җыр) 

6. Агач башы бҿрелҽнер, язга чыкса тҿрлҽнер. (Җыр) 8. ... Мин 

туктасам – туктый, Арышлардан Тагын тавышы килҽ тартарның. 
(С.Хҽким) 

3 нче бирем.  

Шарт мәгънәсен белдергән формаларны табыгыз, аларның 

тӛрләрен билгеләгез. 

1. Бакча ясамый, алма булмый. (Мҽкаль) 2. Ипекҽйне 

кадерсезлҽмҽ, үзең кадерсезлеккҽ тҿшҽрсең. (Мҽкаль) 3. Күп артык 

сҿйлҽмҽ, кулбашын чыгарырсың! (Мҽкаль) 4. Үлҽм икҽн, үкенечле 
түгел, бу үлемнең миңа килүе... (М.Җҽлил) 5. Август җиттеме, тау 

башындагы чиклҽвеккҽ ябырыла халык. (М.Мҽһдиев) 6. Мҽдинҽ 

чиратын бирергҽ телҽми икҽн, без аңа каршы килмик. (Ш.Камал) 

7. Ҽйе, алай булганда бу эшлҽрдҽн күз яшеннҽн башка нҽрсҽ чыкмый! 

(Г.Исхакый) 8. Аны күрде исҽ хҽзер терелҽ имеш. (Ш.Камал) 

9. Мондый авыруга сүз ярамый, келт итеп ҿйдҽ җайсыз сүз чыкты исҽ 

− бу егыла. (М.Мҽһдиев). 10. Вакытны кызганмый эшлҽгҽндҽ зур 

нҽтиҗҽлҽргҽ ирешеп була. (А.Шамов) 

4 нче бирем.  

Җӛмләләрдән шарт һәм кире шарт фигыльләрне табып, 

морфологик анализ ясагыз. 

1.. Мин үзем дҽ эчемнҽн нидер сизҽм, ходай кушса, бергҽ 

булырбыз ҽле дип ҿметлҽнҽ идем. (Г.Ибраһимов) 2. Каршысында 

җҽһҽннҽм яисҽ кайнап котырып торган диңгез булса да, керҽчҽк иде. 

(Ш.Камал) 3. Күңелемнҽн берсеннҽн-берсе шҿһбҽле йҿз уй йҿгереп 

узса да, анык кына бер нҽтиҗҽгҽ килҽ алмадым. (А.Гыйлҽҗев) 
4. Аннан, язылалар икҽн, алар ун язылса, без егерме язылырбыз, алар 

егерме язылса, без кырык язылырбыз. (Ш.Камал) 5. Пароходның 

кузгаласын белсҽ дҽ, кайтырга телҽмҽде. (М.Юныс) 6. Гҽрчҽ ул минем 

начальнигым беркадҽр корырак кебек булса да, айлар буенча бергҽ ут 

астында йҿрү аркасында, безнең арада шактый җылы мҿнҽсҽбҽт 

урнашкан иде. (И.Гази) 7. Алҗыган, тирлҽгҽн булса да, карашы 

ягымлы, күңеле күтҽренке иде. (Ф.Хҿсни) 8. Ишеткҽн булса, миңа 
ҽйтер иде инде (Ш.Камал) 9. Ҽгҽр Закир, алар урынына калып, сугыш 
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беткҽнче үз колхозында җиң сызганып эшлҽгҽн булса, – бер хҽер иде. 

(Ҽ.Еники) 10. Ҿйлҽр дисҽң, тҽрҽзҽлҽре юк, амбарлар була микҽнни? 
(И.Гази) 

Шарт фигыльгә морфологик анализ тәртибе: 1) фигыльнең 

ясалышы ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, кушма һ.б.); 2) юнҽлеше; 

3) барлыкта-юклыкта булуы; 4) реаль, фаразый, реаль булмаган 

(ирреаль) шарт, күчерелмҽ мҽгънҽ; 5) зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

Үрнәк: исебезгҽ тҿшсҽ (елатыр) – тезмҽ нигезле (искҽ тҿш-) 

фигыль, тҿп юнҽлештҽ, барлыкта, шарт фигыль, реаль шартны 

белдерҽ, III зат берлектҽ.  

5 нче бирем. 

Шартлы теләк фигыль формасы белдергән мәгънәләрне 

аерыгыз. 

1. Абыеңныкы шикелле берҽр һҿнҽрең булса, сине дҽ үзлҽре 

чакырып алырлар иде. (Ф.Ҽмирхан) 2. Минем читеклҽрем 

уңайсызламаса, мин Нурины узган булыр идем, – дип сҿйлҽнергҽ 

тотындым. (Ф.Ҽмирхан) 3. Балачагыма кайтыр идем дҽ ҽтием 
сугыштан исҽн-сау кайткан булып! – Аның белҽн болыннарда җуа 

ашап йҿрер идем. (Р.Сибат) 4. Арадан берсе: ―Җил дҽ юк, балыкка 

барсак, шҽп тҿшҽр иде‖, – диде. (Г.Ибраһимов) 5. Мин, сиңа райкомга 

барып, Мангушев дигҽн бер иптҽш белҽн сҿйлҽшергҽ кушар идем. 

(Ҽ.Еники)  

6 нчы бирем.  

Түбәндәге җӛмләләрдә модаль мәгънә белдерә торган 

аналитик формаларны табыгыз, аларга тулы морфологик анализ 

ясагыз. 

1. Мин сабан туе карарга каласы иттем. (И.Гази) 2. Кайсының эше 

кҿтҽ, кайсының курортка китҽсе була. (Ҽ.Еники) 3. – Бакчадагы 

бҽрҽңгесен аласы иде, кар астында кала бит... – диделҽр аңа. (И.Гази) 

4. – Синең беркая да барасың юкмы? – Тегүчегҽ барасы бар иде дҽ... 

(Г.Ҽпсҽлҽмов) 5. «Үземнең элекке батальонымны таба алмасам, иске 

иптҽшлҽрне очрата алмасам, нишлҽрмен?» дип борчылам. (И.Гази) 

6. Башка мҽсьҽлҽлҽр турында уйламасагыз да була. (М.Ҽмир) 7. Озак 
йҿрергҽ дҽ туры килмҽде, үзебезнекелҽрнең эзлҽренҽ бастым. (И.Гази) 

8. Менҽ моның аркылы дҿньяның бҿтен серлҽрен, бҿтен яшерен 

җирлҽрен күреп була. (М.Ҽмир). 9. Без кичҽ алмаган юк кара урман, 

Без җиңҽ алмаган дошман тумаган... (И.Гази) 10. Кулымдагы 

мҽгълүматларга караганда, мин эзли торган часть шушы тирҽдҽ 

булырга тиеш. (И.Гази)  

Модаль мәгънә белдерә торган аналитик формаларга морфологик 
анализ тәртибе: 1) фигыльнең ясалышы ягыннан тҿре (тамыр, ясалма, 
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кушма һ.б.); 2) аналитик форманың тҿзелеше; 3) модаль мҽгънҽ 

белдерүе; 4) тҿрлҽнеше. 
Үрнәк: каласы иттем – тамыр нигезле (кал-); модаль мҽгънҽ 

белдерҽ торган аналитик фигыль формасы (-асы + ит-) – ниятне 

белдерҽ; категорик үткҽн заман хикҽя фигыль (парадигматик 

мҽгънҽсе); I зат берлектҽ. 

Тестлар 

1. Реаль шарт мҽгънҽсендҽге фигыль кулланылган җҿмлҽне 

күрсҽтегез: 

а) Агач яфраклары коелып бетмҽсҽ, ел авыр килҽ (М.Мҽһдиев) 
б) Кҿтҽсе булсагыз, мин дҽ сезнең белҽн барыр идем (Ш.Камал) 

в) Ул килгҽн булса, барысы да җайлана иде (М.Мҽһдиев) 

2. Татар телендҽ -макчы кайсы модальлекне белдерҽ торган тҿп 

форма санала? 

а) кирҽклек 

б) тиешлек 

в) ният 
3. Эш яки хҽлнең үтҽлүе ҿчен кирҽк булган шарт, контекст һҽм 

шартның үтҽлү/үтҽлмҽү нҽтиҗҽсен белдергҽн фигыльгҽ карап ҿч тҿрле 

булырга мҿмкин: 

а) ирреаль, фаразый, реаль булмаган 

б) реаль, фаразый, ирреаль 

в) реаль, фаразый, ихтимал булган 

4. Кайсы җҿмлҽдҽ шарт мҽгънҽсен белдергҽн фигыль 

кулланылган? 
а) Иясен эзлҽгҽн шатлык бҽхеткҽ сусаган җаннарны эзлҽп таба. 

(Р.Фҽйзуллин) 

б) Ходайның бер рҽхмҽте белҽн котылганда, минем хҽбҽремне 

ирештерерсең. (Г.Ибраһимов) 

в) Сентябрь булгач, сентябрь инде! (Ф.Хҿсни) 

5. Кире шарт фигыль кулланылган җҿмлҽне аерыгыз: 

а) Тели икҽн – ул иртҽгҽ үк бернигҽ карамый килеп җитҽчҽк. 

(Г.Бҽширов) 
б) Белемең булмаса, син кеше түгел. (Г.Исхакый) 

в) Кичерешлҽрен тышка чыгармаска тырышса да, булдыра 

алмады. (Т.Галиуллин) 

6. Кайсыгызның кулы җылы? Бәйлисе бар йӛрәкне (Х.Туфан) 

җҿмлҽсендҽ бәйлисе бар модаль мҽгънҽ белдерҽ торган форма  

а) ният мҽгънҽсен 

б) кирҽклек мҽгънҽсен 
в) телҽк мҽгънҽсен белдерҽ 
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7. Бул ярдҽмче фигыле белҽн ясалган тасвирлама формалар  

а) модальлек белдерҽ 
б) темпоральлек белдерҽ 

в) ике җавап та дҿрес 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. Т. II, 2002. – 157-175 б. 

2. Тумашева, 1978. – 132-136, 177-184 б. 

3. Тумашева,1986. – С. 118-154  

4. Хисамова, 2006. – 199-208 б. 

Ӛстәмә әдәбият 
1. Ибрагимова М.Ю. Ирреальная модальность и средства ее 

передачи в татарском языке: Автореф. дисс. ... канд.филол.наук. – 

Казань, 1975. – 26 с. 

2. Мардиева М.Б. К сравнительной характеристике 

перифрастических форм тюркских языков // Очерки по морфологии 

татарского глагола. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. – С. 63-83; 

Перифрастические формы татарского глагола в сравнении с 
узбекскими и турецкими формами: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 

– Казань, 1974. – 20 с.; Роль перифрастических форм в выражении 

временных и модальных значений // Структура и история татарского 

языка. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С.45-51 

3. Тумашева, Гыйлҽҗиева, 1988. – 16-34 б. 

 

Тема 17. Затланышсыз фигыль формалары.   

 Сыйфат фигыль 
(2 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Затланышсыз фигыль, аларның затланышлы фигыльлҽрдҽн тҿп 

аермасы. Затланышсыз фигыльлҽрдҽ персональлек белдерү ысуллары. 

Сыйфат фигыль. Сыйфат фигыльлҽргҽ гомуми характеристика. 

Сыйфат фигыльне фигыль һҽм сыйфат билгелҽрен үзендҽ 

берлҽштергҽн фигыльлҽр буларак ҿч аспектта (лексик-семантик, 
морфологик , синтаксик) характерлау. 

Фигыль билгелҽре: а) сыйфат фигыльлҽрнең предмет билгесен 

белдерү үзенчҽлеклҽре – лексик як; фигыльгҽ хас гомуми 

категориялҽрнең сыйфат фигыльдҽ чагылышы (барлык-юклык, заман, 

дҽрҽҗҽ, юнҽлеш) – морфологик як; иярчен җҿмлҽнең хҽбҽре буларак 

кулланылуы – синтаксик як. 
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Сыйфат билгелҽре: предметның эш-хҽл буенча билгесен белдерүе 

– лексик-семантик як; исемне ачыклаганда тҿрлҽнми; исемлҽшҽ – 
морфологик як, иярчен җҿмлҽнең хҽбҽре булып килҽ – синтаксик як. 

Сыйфат фигыль формалары һҽм аларның заман белдерү буенча 

тҿркемлҽнүе: 

1) хҽзерге заман сыйфат фигыльлҽр: -учы/-үче, -а торган/-ҽ торган 

(-ый торган/-и торган); 

2) үткҽн заман сыйфат фигыль: -ган/-гҽн (-кан/-кҽн); 

3) килҽчҽк заман сыйфат фигыльлҽр: -ыр/-ер (-ар/-ҽр), -асы/-ҽсе    

(-ыйсы/-исе), -ачак/-ҽчҽк (-ячак/-ячҽк). 
Сыйфат фигыльлҽрнең үзенчҽлекле грамматик табигате, 

сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽре, күпфункциялелеге. 

Үткән заман сыйфат фигыль. Ясалышы, нҽтиҗҽле үткҽн заман 

хикҽя фигыль белҽн форма уртаклыгы, структур һҽм функциональ 

аермасы. 

Үткҽн заман сыйфат фигыльнең эш-хҽлнең субъектын (килгән 

кеше), объектын (укыган китап), вакытын (укыган еллар), урынын 
(укыган мәктәп) ачыклап килүе. Үткҽн заман сыйфат фигыльлҽрдҽ эш 

башкаручы затны белдерү ысуллары (персональлек): сыйфатланмышка 

ялганган тартым кушымчалары аша (укыган китабым), 

сыйфатланмыш аша (килгән кеше), ҿч буынлы тҿзелмҽ аша (мин 

укыган китап). 

Үткҽн заман сыйфат фигыльнең күпфункциялелеге: аергыч, 

исемлҽшү, исем фигыль функциясе (мисаллар ҿстендҽ аңлатыла). 

Исемлҽшкҽн һҽм исем фигыль функциясендҽ килгҽн үткҽн заман 
сыйфат фигыльнең килеш һҽм тартым белҽн тҿрлҽнеше. 

Заман белдерү үзенчҽлеге. Үткҽн заман сыйфат фигыльнең үткҽн 

заманны белдерүдҽн тыш контекстта мҿнҽсҽбҽтле заманны белдерү 

мҿмкинлеге, ягъни сыйфат фигыльнең заманы җҿмлҽдҽге тҿп фигыль 

заманына бҽйле булган очраклар: Кҿчле искҽн җил аяктан ега – хҽзерге 

заман. 

Киләчәк заман сыйфат фигыльлҽр, аларның формалары (-ыр/-ер/-

р, -асы/-ҽсе, -ачак/-ҽчҽк), мҽгънҽлҽре һҽм семантик аермалыгы.  
-ыр/-ер формасы, кушымчаның вариантлары, килҽчҽк заман хикҽя 

фигыль белҽн форма уртаклыгы. Сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽте, 

күбрҽк урын (барыр җир), вакыт (китәр чак) мҿнҽсҽбҽтен белдерүе. 

Юклык формасы, аның ясалыш үзенчҽлеге. 

-ыр/-ер кушымчалы сыйфат фигыльдҽ заман мҽгънҽсе, аның 

күбрҽк хҽзерге-килҽчҽк заманны белдерүе, килҽчҽк заманны белдерүгҽ 

беркетелҽ баруы (туар таң, килер кӛн). -ыр/-ер кушымчалы сыйфат 
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фигыльнең исемлҽшүе һҽм исем фигыль мҽгънҽсендҽ кулланылуы 

(мисаллар ҿстендҽ аңлатыла). 
-асы/-ҽсе (-ыйсы/-исе) кушымчалы сыйфат фигыль. Ясалышы, 

кулланылышы: аергыч функциясе (барасы җир), исемлҽшүе 

(әйтәсеңне әйт), исем фигыль функциясе (синең киләсеңне белмәдем). 

Сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽте: субъектны ачыклый – килҽсе 

(кунак), объектны ачыклый – бетерәсе (эш), урынны ачыклый – 

барасы (җир), вакытны ачыклый – сез киләсе (кҿн). 

-асы кушымчалы сыйфат фигыльнең хҽбҽр функциясендҽ килүе, 

кирҽклек-тиешлек модальлеген белдерүе: Иртәгә районга барасы. 
-ачак/-ҽчҽк (-ячак/-ячҽк) кушымчалы килҽчҽк заман сыйфат 

фигыль. 

Ясалышы, катгый (категорик) килҽчҽк заман хикҽя фигыль белҽн 

форма уртаклыгы. 

Сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽте: субъектны ачыклый – булачак 

(җыелыш), объектны ачыклый – укыячак (китап), урынны ачыклый – 

без барачак (шҽһҽр), вакытны ачыклый – кунаклар киләчәк (кҿн). 
Функция киңлеге – аергыч функциясе (әйтеләчәк фикер); 

исемлҽшү һҽм исемгҽ күчү (киләчәк, алачак, бирәчәк); исем фигыль 

функциясе (җыелыш булачагы билгеле иде). 

Хҽзерге заман сыйфат фигыльлҽр. 

-учы/-үче формасы. Бу сыйфат фигыльнең башка сыйфат 

фигыльлҽрдҽн аермасы (тҿп юнҽлештҽ субъектны гына ачыклый, исем 

фигыль фунциясе юк, хикҽя фигыль ясалмаган). 

-учы/-үче формасының заман белдерү үзенчҽлеклҽре; эш 
башкаручы субъектны сыйфатланмыш аша белдерүе.  

-учы/-үче кушымчалы сыйфат фигыльнең исемлҽшүе һҽм исемгҽ 

күчүе (укучы, сатучы, тегүче, тӛзүче һ.б.). 

-а торган формалы сыйфат фигыль. Бу сыйфат фигыльнең күбрҽк 

атрибутив функциядҽ кулланылуы, субъект белҽн мҿнҽсҽбҽте: матур 

җырлый торган кыз – сыйфатланмыш – субъект; син карый торган 

фильм (объект мҿнҽсҽбҽте), без яши торган йорт (урын мҿнҽсҽбҽте) 

һ.б. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Затланышсыз фигыль формаларына гомуми характеристика 

бирегез. Сыйфат фигыль һҽм аның заман формалары. 

2. Тҿрки теллҽрдҽ сыйфат фигыльлҽрнең үзенчҽлекле грамматик 

табигате нҽрсҽдҽн гыйбарҽт? 

3. -ган кушымчалы үткҽн заман сыйфат фигыльнең кулланылыш 

үзенчҽлеклҽрен аңлатыгыз: 
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а) -ган формасының атрибутив мҽгънҽдҽ, исемлҽшкҽн хҽлдҽ һҽм 

исем фигыль мҽгънҽсендҽ кулланылуы 

б) сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽте 

в) заман белдерү үзенчҽлеклҽре 

г) эш башкаручыны белдерү ысуллары 

д) -ганлык формасы һҽм -ган бар/ -ган юк тҿзелмҽлҽренең 

кулланылыш үзенчҽлеклҽре.  

4. Килҽчҽк заман сыйфат фигыльнең һҽр ҿч формасы  (-ыр/-ер, -

асы/-әсе, -ачак/-әчәк) шул ук аспектларда тулы аңлатма бирегез. 

5. -ыр/-ер кушымчалы сыйфат фигыль: заманга мҿнҽсҽбҽтле 
рҽвештҽ  семантикасы; сыйфатланмыш белҽн мҿнҽсҽбҽте, исемлҽшкҽн 

хҽлдҽ һҽм исем фигыль мҽгънҽсендҽ кулланылыш үзенчҽлеклҽре. 

6. -асы/-әсе (-ыйсе/-исе) кушымчалы сыйфат фигыль: 

семантикасы, сыйфатланмышка мҿнҽсҽбҽте, функциялҽре. Бу 

форманың мҿстҽкыйль җҿмлҽнең хҽбҽре вазифасында кулланылуы. 

7. -ачак/-әчәк (-ячак/-ячәк) формасы, кулланылыш үзенчҽлеклҽре. 

8. Хҽзерге заман сыйфат фигыльнең синтетик һҽм аналитик 
формалары. -учы кушымчалы сыйфат фигыльнең үзенчҽлекле яклары: 

аның сүз ясалышына (конверсия) һҽм терминнар ясалышына 

мҿнҽсҽбҽтен аңлатыгыз. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Сыйфат фигыльләрнең кулланылыш үзенчәлекләрен 

билгеләгез: а) атрибутив мҽгънҽ (аергыч функциясе); б) исемлҽшкҽн; 
в) исем фигыль функциясе; г) иярчен җҿмлҽнең хҽбҽре вазифасы. 

1. Күрсҽтүчелҽр, сорашучылар, Мҽрьям абыстайны кызганучылар 

һаман арта бара. (Ҽ.Еники) 2. Хат язышучы яшьтҽшлҽре дҽ белми иде. 

(Ф.Садриев) 3. Ҽ минемчҽ телҽгҽннҽр укысыннар, телҽмҽгҽннҽр 

урыннарында утырсыннар. (Ш.Усманов) 4. Иртҽнге тынлыкны бозып, 

һавада самолетлар очканы ишетелҽ. (Р.Тҿхфҽтуллин) 5. Кайтырына ак 

чҽчҽклҽр ҿзгҽн таңда Ил күгенҽ карап ауды батыр егет. 

(Р.Ҽхмҽтҗанов) 6. Исҽнтҽй йоклап яткан картны уятты. (Н.Фҽттах) 
7. Кизү торган сҿн ирлҽре, качучылар якынаю белҽн, ук яудырдылар. 

(Н.Фҽттах) 8. Алдан килгҽн – урын ҿчен, арттан килгҽн – ашар ҿчен. 

(Мҽкаль) 9. Ясалма бҿдрҽлҽре маңгаена коелып тҿшкҽн машинистка 

Мҽрзия тыкы-тыкы нидер басып утырган җиреннҽн, сҽерсенеп башын 

күтҽрде. (И.Гази) 10. Мин китҽсе поезд күрше станциядҽн чыккан 

икҽн. (М.Ҽмир) 11. Ишек алдыннан ниндидер этнең ялкау гына ҿргҽне 

ишетелде. (А.Расих)  
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2 нче бирем. 

Сыйфат фигыльләрне хәзерге, үткән, киләчәк заман 

формаларына аерып, сыйфатланмышлары белән язып алыгыз, 

мӛнәсәбәтләрен (субъект, объект, урын, вакыт) билгеләгез. 

1. Туктале, бу теге кҿткҽн кешесе түгелме соң? (Н.Фҽттах) 

2. Туган илгҽ кайтыр аккошларга Тамчылап күл җыя сагышын. 

(Р.Ҽхҽтҗан) 3. Чулпыларын чылтыр-чылтыр итеп, Суга тҿшкҽн нечкҽ 

биллҽрнең Сукмагына карыйм исем китеп, Моңлы кҿен тыңлыйм 

җырларның... (Г.Афзал) 4. Баласына сүз тидертмҽс ҿчен, Газиз җанын 

бирер кеше бар. (Н.Измайлова) 5. Илья Муромецны ҽкиятлҽргҽ 
керткҽн кала артта калды. (Р.Харис) 6. Ҽле кайтырга ҿч ай вакыт бар, 

гел бер сорауга ялгызы җавап эзлҽүче кеше ҿчен бу ҿч ай ел кебек 

озак, бертҿрле һҽм мҽңге бетмҽс кебек иде... (Ф.Садриев) 7. Белмҽгҽн-

күрмҽгҽн кешене бусагасыннан да атлатмый, ди. (Н.Гыйматдинова) 

8. Минем ат чибҽрлектҽ беренче: аңа атланган малай да начар 

күренмҽсен дим. (Г.Ибраһимов) 9. Чиста күк йҿзендҽ талпынучы 

кошка охшаш сурҽт пҽйда булды. (Ф.Латыйфи) 10. Урман ҿстеннҽн 
йҿгереп узган алтын болыт агачларның яфракларын сары тҿскҽ манды. 

(Р.Сибат) 11. Мин менҽсе таулар биек, мин узасы юл озын. Мин керҽсе 

урман куе, мин кичҽсе елга киң. Мин ҿзҽсе гҿллҽр гүзҽл, мин гизҽсе 

иллҽр күп. Мин эчҽсе сулар изге, мин сулыйсы һава саф. (Л.Лерон) 

3 нче бирем. 

Сыйфат фигыльле әйләнмәләргә һәм икенчел формаларга 

аңлатма бирегез. 

1. Бераздан Сания ачылып киткҽндҽй булды. (Г.Гыйльманов) 
2. Кыз бҽрҽңгесен салып, ут тергезеп җибҽреп чыкканда, ишек 

алдында малай юк иде инде. (А.Гыйлҽҗев) 3. Кинҽт Майяның 

күзаллары караңгыланып, башы ҽйлҽнеп киткҽндҽй булды. 

(Г.Гыйльманов) 4. Тешен алдырып кайткач Нҽгыйм ике кҿн ашый 

алмыйча, гел сызланып йҿргҽнгҽ, Рузилҽ теш врачы дигҽннҽн үлеп 

курка иде. (А.Гыйлҽҗев) 5. Күп җирлҽрдҽ булганым бар, күп кешелҽр 

белҽн очрашып сҿйлҽшкҽнем бар. (Т.Миңнуллин) 6. Бер атнадан бирле 

йокламаганлыктан, ул бик йончыган иде, йокыга талды. (М.Мҽһдиев) 
7. Ялгыз калганда, адҽм баласы сагышка бирелүчҽн икҽн. 

(М.Хҽбибуллин) 8. Ни уйларга да белгҽн юк. (А.Гыйлҽҗев)  

4 нче бирем. 

Сыйфат фигыльләргә морфологик анализ ясагыз. 

1. Ни ҽйтерсең, серлҽргҽ тҿрелгҽн, Хҿкем кҿтеп яткан миллионга, 

Сусыз-нисез атып үтерелгҽн, Гади халык исеме юк монда. (Г.Афзал) 

2. Ул чакта мин үземнең сугышка китҽсемне тҽмам оныттым. 
(Г.Ҽпсҽлҽмов) 3. Сҿйгҽне кулында Соңгы кат талпынгач, Шат, 
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мҽгърүр һҽм батыр, Җан бирҽ сандугач. (М.Җҽлил) 4. Беркҿнне 

аптыраган-йҿдҽгҽн Рҽхимҗан ишегалдындагы такталар ҿстенҽ урын 
җҽеп ятты. (Н.Гыйматдинова) 5. Буш корсагын уа-уа, Тиле кебек 

кҿлгҽн ил...Безнең ил ул алга карап, Артка таба йҿргҽн ил! Бүтҽн 

илллҽр белмҽгҽнне Үзе генҽ белгҽн ил: Үлҽ-үлҽ яшҽгҽн ил, Байый-

байый бҿлгҽн ил. (Л.Лерон) – Ул балалар ярата! – дип  Сокланышып 

йҿрделҽр... Аның ничек яратканын Еллар үткҽч белделҽр. (Л.Лерон) 

Уйламагандыр да... Кҿнгҽ кадҽр Озак узачагын тҿн чорын... (Л.Лерон) 

Сыйфат фигыльләргә анализ ясау тәртибе:1) сыйфат фигыльнең 

нигезе, ясалышы, заманы; 2) нинди мҽгънҽдҽ кулланыла: а) аергыч 
функциясе (атрибутив мҽгънҽ), сыйфатланмышка мҿнҽсҽбҽте; 

б) исемлҽшү; в) исем фигыль функциясе; 3) тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽве; 

4) юнҽлеше, барлыкта-юклыкта килүе. 

Үрнәк: тҿрелгҽн (миллионга) – тамыр нигезле фигыль, -гҽн 

кушымчалы үткҽн заман сыйфат фигыль, атрибутив мҽгънҽдҽ, аергыч 

функциясендҽ кулланылган, сыйфатланмышы – миллионга, аның 

белҽн субъект мҿнҽсҽбҽтендҽ; тҿшем юнҽлешендҽ, барлыкта. 

Тестлар 

1. Сыйфат фигыльнең ҿч заманга бҽйле түбҽндҽге формалары бар 

а) -учы, -асы, -ачак, -ыр, -ган, -макчы 

б) -асы, -ачак, -ыр, -учы, -а торган, -ган 

в) -ган, -учы, -а торган, -ганчы, -ачак, -ыр 

2.  Шул арада үзе килгән-киткәннең йомышын тыңларга да ӛлгерә 

(Ф.Хҿсни) җҿмлҽсендҽ килгән-киткәннең сыйфат фигыленең 

функциясен билгелҽгез 
а) исем фигыль функциясендҽ 

б) исем сүз тҿркеменҽ күчкҽн 

в) исемлҽшкҽн 

г) алдагы җаваплар дҿрес түгел 

3. Әгәр дә немецлар тырнагы астында калсам – минем үземнең, 

хатынымның, күз нурыма тиң балаларымның, гомумән, халкымның 

тормышы, үткәрәчәк кӛннәре, киләчәге – менә шушы баз (Ф.Кҽрим). 

Аерып бирелгҽн сүзлҽрнең формаларын билгелҽгез. 
а) икесе дҽ килҽчҽк заман сыйфат фигыль 

б) беренчесе килҽчҽк заман хикҽя фигыль, икенчесе килҽчҽк заман 

сыйфат фигыль 

в) беренчесе сыйфат фигыль, икенчесе конверсия юлы белҽн 

ясалган исем  

г) беренчесе килҽчҽк заман хикҽя фигыль, икенчесе конверсия 

юлы белҽн ясалган сыйфат 
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4. Барганлык, килгәнлек, эшләгәнлек, уйнаганлык кебек сүзлҽр 

Н.А.Баскаков фикеренчҽ: 
а) ясалма исемнҽр 

б) сыйфат фигыльлҽр 

в) икенчел исем фигыльлҽр 

г) сыйфатлар 

5. Сыйфат фигыльнең исем фигыль функциясендҽ килү очрагын 

билгелҽгез: 

а) Калганнарын дулкында уйнап торган зур кҿймҽгҽ куып 

керттелҽр. (М.Мҽһдиев) 
б) Күп газаплар кичергҽн ана һаман ирен кҿтте. (А.Расих.) 

в) Ерактан кҿтү кайтканы күренде. (Г.Ибраһимов) 

г) Ул кайгы баскан күзлҽрен халат итҽгенҽ тҿшерде. 

(М.Насыйбуллин) 

Тӛп әдәбият 

1. Татар грамматикасы. Т.II, 2002. – 72-92, 255-290 б. 

2. Тумашева, 1978. – 136-147 б. 
3. Хисамова, 2006. – 226-256 б. 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Алиев В.Л. Причастие в современном азербайджанском и 

узбекском языках: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 

1965. – 26 с. 

2. Тумашева, 1986. –С. 169-177  

3. Тумашева, Гыйлҽҗиева, 1988. – 16-34 б.  

4. Хисамова Ф.М. Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ сыйфат фигыльлҽр: 
Филология фҽннҽре кандидаты гыйльми дҽрҽҗҽсе алу ҿчен тҽкъдим 

ителгҽн диссертация. – Казан, 1970. – 243 б.  

 

 

Тема18. Хәл фигыль 

(2 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Фигыль һҽм рҽвеш билгелҽрен берлҽштергҽн затланышсыз 

фигыль формасы буларак хҽл фигыльлҽр, ҿч аспектта (лексик-

семантик, морфологик, синтаксик) аларның фигыль һҽм рҽвеш белҽн 

уртак яклары. 

Хҽл фигыль формалары, аларның ясалышы: -а/-ҽ (-ый/-и), -ып/-еп, 

-гач/-гҽч, -кач/-кҽч, -ганчы/-гҽнче, -канчы/-кҽнче формалары. 

-ып/-еп/-п кушымчалы хҽл фигыль. Ясалышы, контекстта тҿп 
фигыльгҽ карата тҿрле заман мҽгънҽлҽрен белдерүе (мҿнҽсҽбҽтле 
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заман тҿшенчҽсе; тҿп фигыль белҽн бер үк вакытта, тҿп эштҽн алда 

булган эш-хҽллҽрне белдерүе). 
Хҽл фигыльнең контекстта эш-хҽлнең сҽбҽбен, максатын, кире 

шартын һ.б. белдерүе (мисаллар ҿстендҽ аңлатыла). 

-ып/-еп кушымчалы хҽл фигыльнең юклык формасы. 

-а/-ҽ (-ый/-и) кушымчалы хҽл фигыль. Ясалышы, һҽрвакыт тҿп 

фигыль белҽн бер үк вакытта башкарылган эшне белдерүе; парлашып 

килүе, ялгыз кулланылу очраклары. 

-а/-ҽ кушымчалы хҽл фигыльнең хҽзерге заман хикҽя фигыль 

белҽн форма уртаклыгы. 
-гач/-гҽч (-кач/-кҽч) кушымчалы хҽл фигыль. Ясалышы, заман 

семантикасын белдерү үзенчҽлеклҽре (тҿп эштҽн соң булган эш, эшнең 

үтҽлү чиге, чагыштыру мҽгънҽсе һ.б.). 

-гач формасы һҽм –ганчы формасының килеп чыгышы турында 

фикерлҽр. Хҽл фигыль мҽгънҽсенҽ якынлашкан сыйфат фигыль 

формалары (-ганга,-ганда, -мастан һ.б. ). 

Хҽл фигыльнең дилекталь формалары. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Хҽл фигыльлҽр, аларның фигыль һҽм рҽвеш белҽн уртак 

яклары, тҿп формалары турында сҿйлҽгез. 

2. -ып/-еп, -а/-ә кушымчалы хҽл фигыльлҽр. Аларның эшнең үтҽлү 

вакытын белдерү һҽм тҿп фигыльне ачыклау үзенчҽлеклҽре 

(семантикасы). 

3. -гач/-гәч, -ганчы/-гәнче кушымчалы хҽл фигыльлҽр турында 

сҿйлҽгез, аларның структур һҽм семантик үзенчҽлеклҽрен күрсҽтегез. 
4. Хҽл фигыльлҽрнеңфункциональ-семантик кыры: 

а) контекстта хҽл фигыльлҽр белдергҽн ҿстҽмҽ мҽгънҽлҽр; 

б) хҽл фигыльлҽр мҽгънҽсендҽ башка фигыль формаларының 

кулланылуы. 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Хәл фигыльләрне тӛзелеше ягыннан тикшерегез. 

1. Ул ашыга-ашыга урман эченҽ кереп бара. Аның эзлҽрен яңгыр 
юып, җир белҽн тигезли. (Н.Гыйматдинова) 2. Тҽхет янына килеп 

җиткҽч, ул туктады (Н.Фҽттах) 3. Сҿякчел кулы белҽн сыпырып 

карады, битенҽ тигереп, бҽрхетнең йомшаклыгыннан, хуш исеннҽн 

лҽззҽтле оеп алды. (М.Галиев) 4. Мҽдинҽнең артык купшы кыяфҽтен 

күргҽч, Сҽйяр чигенеп куйды. (М.Галиев) 5. Ярлы чиннҽрдҽн ишеткҽн 

икенче нҽрсҽне ул бҿтенлҽй ҽйтмичҽ калдырды. (Н.Фҽттах) 6. Бер-

берсенҽ янҽшҽ китереп, бер түгҽрҽк белҽн шактый озынча бер шҽкел 
ясагач, бераз уйланып торды. (Г.Бҽширов) 7. Туан җирне кабат 
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кочакларбыз, Оча-оча арып егылгач. (Р.Ҽхмҽтҗанов) 8. Картайгачтын, 

бҿкрҽйгҽчтен, Кызлар күрсҽк, тукталып. Кыз да урлап булмады, дип, 
Торырбызмы уфтанып. (Р.Миңнуллин) 9. Шҽмси, коңгырт күзлҽрен 

кысып, бераз моңаеп алды (Г.Бҽширов) 

2 нче бирем. 

Хәл һәм хикәя фигыльләрдәге грамматик омонимия 

күренешен билгеләгез. 

1. Җил бик ачы тавыш белҽн сызгыра, бик калын тавыш белҽн 

үкерҽ, ҽле ыжгырып, бүре улаган тавышлар чыгара, ҽле җен 

алыштырган бала шикелле елый да тагы үкерҽ, тагы сызгыра, тагы 
ыжгыра башлый иде. (Ф.Ҽмирхан) 2. Айлар буе, еллар буе шулай 

Тенти, капшый... протокол тҿзи. (Х.Туфан) 3. Кем ни ҽйтҽ, эш киңҽйтҽ, 

Эш ишҽйтҽ ил кҿчен (Г.Афзал) 4. Утыра-утыра ярты тҿн җиткҽн иде 

(Н.Гыйматдинова) 5. ―Сҿйлҽгҽчтен кыйссаны, алды тарагымны ҽни, 

Курка үзе алса да. Уйлый эченнҽн ҽллҽ ни... (Г.Тукай) 6. У-у, моның 

ҿчен мая туплый-туплый биш-алты тиреңне агызасы иде шул 

(Н.Гыйматдинова) 7. Ҽйтерсең бу ике тҽннең яшьлек рухы качкан, 
йҿрҽклҽр тибҽ-тибҽ арган, җан картайган ... (Н.Гыйматдинова)  

3 нче бирем. 

Җӛмләләрдә урын алган хәл фигыль + тӛп фигыль тибындагы 

ирекле сүзтезмә һәм дәрәҗә белдерүгә бәйле формалашкан 

аналитик нигезле фигыльләрне аерып языгыз.  

1. Вҽлитов аңа ачуланып кычкырды – Син нҽрсҽ кукраеп калкуга 

менеп яттың? Тҿш ызанга! (Г.Бҽширов) 2. Елый-елый шешенеп беткҽн 

анасы ап-ак кҽфен кебек басып торган малае ҿстенҽ ташлана. 
(Ф.Бҽйрҽмова) 3. Без инде ҽйтҽсен ҽйтеп бетереп, гаҗҽплҽнеп, 

аптырашып бер-беребезгҽ карап торабыз. (Ф.Бҽйрҽмова) 

4. Художникның гына сытык чыраен, тыңкышланып сҿйлҽшүен ҿнҽп 

бетерми, бал үзе инде ачылып киткҽн иде. (М.Галиев) 5. Ул минем 

ҿчен борчыла, берҽр җүлҽрлек эшлҽп ташламасын тагын дип 

уйлыйдыр. (Ф.Бҽйрҽмова) 6. Кыска юан бармаклары белҽн янчыгының 

тҿбен капшап карады да, җиз кашларын җыерып, аны яңадан кесҽсенҽ 

салып куйды. (Г.Бҽширов) 7. Тасмадай елтырап, куак араларыннан 
чишмҽ йҿзе чагылып китҽ. (М.Галиев) 8. Ишекне ачып җибҽрүгҽ, 

эчтҽге җылыны суырып алып, аның урынына карлы җил ыжгырып 

бҽреп керде. (М.Галиев) 9. Юлда кайтканда шиңҽ башлаган гҿл тиздҽн 

сынын турайтып җибҽрде, терелеп, яшҽреп-яшеллҽнеп китте. Туфак 

килеште үзенҽ – бераздан чҽчҽк тҽ атты, тҽрҽзҽ тҿбен бизҽп, ҽллҽ 

кайдан янып-балкып тора башлады... (Г. Гыйльманов) 
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4 нче бирем. 

Парлы һәм кабатлаулы хәл фигыльләрнең кулланылыш 

үзенчәлекләрен ачыклагыз. 

1. Шуннан соң госпитальнең озын кҿннҽрен кыскарта-кыскарта, 

озак-озак сҿйлҽшҽ торган булдык. (Г.Ҽпсҽлҽмов) 2. Ул ашыга-ашыга 

урман эченҽ кереп бара, ҽ аның эзлҽрен яңгыр юып, җир белҽн тигезли. 

(Н.Гыйматдинова) 3. Ул, хҽлсез икҽнен онытып, җҽһҽт кенҽ оекбашын 

киде дҽ сҿртенҽ-сҿртенҽ ишеккҽ таба йҿгерде. (З.Хҿснияр) 4. Шул ук 

кырмыскалары, бҿҗҽклҽре, киек-җанварлары белҽн мҽш килеп, сҿенеп 

яшҽгҽн дҽрья тере җан иялҽре кырылу белҽн сүнҽ-боега башлады. 
(Н.Гыйматдинова) 5. Гаян аның тҽнен сҿеп-сыпырып чыкты. 

(М.Хуҗин) 6. Ҽхмҽдулла дулый-дулый ҿеннҽн чыкты да, ишегалды 

уртасында басып торган Сҽкинҽдҽн дҽ оялмыйча, сүгенҽ-сүгенҽ 

сарайга кереп китте. (Н.Гыйматдинова) 7. Ерак тупларның 

ялкыннарыннан кабынып-кабынып киткҽн кызгылт шҽүлҽлҽр генҽ, 

аҗаган утлары кебек, бик азга ялтырадылар. (Г.Ҽпсҽлҽмов) 8. Алар 

туктарга уйламыйлар да, ҽнҽ, койманы изеп-сытып, мунчаны актарып-
чҿеп, ҿйгҽ борылдылар. (Н.Гыйматдинова) 9. Очып-очып биеде 

урманчы хатыны, аннан гҿрселдҽп егылмас ҿчен юри озаклап шҽлен 

башына урады. (Н.Гыйматдинова) 10. Вҽккас сҿйлҽнҽ-сҿйлҽнҽ тагын 

адымлый башлады. (М.Хуҗин) 11. Кире ҽйлҽнеп килгҽндҽ, дуслар 

ашап-эчеп, җырлап-биеп дҿньяларын онытып утыралар иде. 

(Н.Гыйматдинова) 12. Һава болытлырак булса да, азрак ай яктысы да 

чагылып-чагылып тора, мулла таяк очы белҽн бозлавык җиргҽ нык 

кына бҽреп-бҽреп, урам аркылы күчеп бара иде. (Ш.Камал) 
13. Абушахманның аты исҽ, бер-ике атлады да, гҿрселдҽп җиргҽ ауды 

һҽм бҽргҽлҽнҽ-суккалана башлады. (Г.Ҽпсҽлҽмов)  

5 нче бирем. 

Җӛмләләрдән фигыльләрне табып, абсолют һәм мӛнәсәбәтле 

заманнарны аерыгыз. 

1. Апалар тҿянеп Себердҽн кайтты ҽнҽ, бҿтенлҽйгҽ, ҿч бала белҽн. 

(Н.Гыйматдинова) 2. Җил-буран котырынып электр чыбыкларын ҿзде, 

без ач, арган хҽлдҽ тома караңгыда борчылып калдык. (А.Гыйлҽҗев) 
3. Бүген карабодайларны карарга дип кырга чыккан идем. (Г.Исхакый) 

4. Без тагын күп кенҽ агачларны: тҽүлегенҽ берҽр метр үсҽ торган 

бамбукларны, яфракларының озынлыгы икешҽр-ҿчҽр метрга җиткҽн 

бананнарны, тҿрле-тҿрле гаҗҽеп матур пальмаларны карап уздык. 

(Ҽ.Еники) 5. Кайдадыр кемнҽрнеңдер нҽрсҽ хакындадыр ашыгып-

ашыгып сҿйлҽшкҽннҽре ишетелҽ. (Г.Ибраһимов) 6. Сҽяхҽткҽ йҿргҽндҽ, 

тҿрле тҿрки халыкларның гади вҽкиллҽре белҽн очрашып, язылмаган 
фольклорын ҿйрҽндем. (Х.Туфан) 
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6 нче бирем. 

Хәл фигыльләргә морфологик анализ ясагыз. 
1. Сҽүбҽн янҽшҽсендҽ барган малайга ҽллҽ нҽрсҽ булды. Ул үз 

эченҽ йомылып, хҽтта бераз чүгеп, кечерҽеп калды. Маңгайларын 

җыерып та, йҿзен чытып, күзлҽрен йомгалап та уйланды, ҽмма җавап 

бирерлек сүз тапмады. (Г.Гыйльманов) 2. Тирҽнрҽк кергҽн саен наз-

сҿю телҽп ымсылган тҽнне дулкын күмҽ-күмҽ үзенҽ суыра, егетнең 

йомшак кулларын хҽтерлҽтеп, йҿрҽкне чемердҽтеп куя иде. 

(Н.Гыйматдинова) 3. Капка тҿбенҽ җыелган халыкны ничек куып 

таратырга белмҽгҽндҽй, яулык очын бҿтерҽ-бҿтерҽ, карчык ҽле бер 
башка, ҽле икенче башка барып тҿртелҽ, ҽле икенчесенҽ җавап бирҽ-

бирҽ тҽмам миңгерҽгҽч, бүрҽнҽ ҿстенҽ утыра. (Н.Гыйматдинова) 

4. Шыгырдый-шыгырдый кайтыр сукмагына тҿшкҽн Май ҽбинең 

кызганыч хҽле, ниһаять, аны айнытып җибҽрде. Сҽүбҽн үзен-үзе 

белештермичҽ, йҿгереп барып, аның кҿянтҽсенҽ барып ябышты... 

(Г.Гыйльманов) 5. Ҽйтерсең, каршысында йҿрҽк тибешен кузгатып, 

тҽненең һҽр ҿлешен бармаклары белҽн сыйпап, юындырып-киендереп, 
дҽва биреп терелткҽн ир түгел, җиде ят утыра. (Н.Гыйматдинова) 

6. Күреп тормагач, онытып та җибҽргҽндер инде (Г. Гыйльманов) 

7. Мҿнҽвҽрҽ куаклар эченҽ кереп күмелгҽнче ике тапкыр каерылып-

каерылып артына карады. (Н.Гыйматдинова) 8. Малае чыгып киткҽч тҽ 

озак кына уйланып утырды Сҽвия (Г.Гыйльманов) 9. Бүрене чокырга 

казып күмгҽч, ашап-эчеп хҽл җыйгач, Мҿнҽвҽрҽ, мылтыгын иңенҽ 

асып, урманны карарга чыкты. (Н.Гыйматдинова) 10. Чилҽклҽрне 

мҿлдерҽмҽ тутырганчы, ҽүвҽл Мҿнҽвҽрҽ йотымлап-йотымлап салкын 
су эчте. (Н.Гыйматдинова) 

Хәл фигыльләргә анализ ясау тәртибе:1) фигыльнең нигезе; 2) хҽл 

фигыльнең ясалышы, тҿре; 3) тҿп фигыльгҽ карата заман мҿнҽсҽбҽтен 

белдерүе, семантикасы; 4) барлыкта-юклыкта булуы, юнҽлеше. 

Үрнәк: җыерып (уйланды) – тамыр нигезле -ып кушымчалы хҽл 

фигыль; тҿп фигыльдҽн аңлашылган эш-хҽл белҽн бер үк вакытта 

(параллель) башкарылган процессны белдерҽ; тҿп юнҽлештҽ, 

барлыкта. 
Искәрмә: Дҽрҽҗҽ белдерүгҽ бҽйле аналитик нигез составында 

кулланылган хҽл фигыльлҽргҽ дҽ күзҽтү ясагыз.  

Тестлар 

1. Аерып бирелгҽн хҽл фигыльнең мҽгънҽсен билгелҽгез: Җил 

исми, яфрак селкенми (мҽкаль).  

а) эшнең сҽбҽбе 

б) эшнең шарты 
в) исми – хҽзерге заман хикҽя фигыль 
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2. Биле сыгылыбрак торган тарантаска яңа чапкан печән 

тутырып, ӛстенә чуар палас бөкләп салганнар. (Ҽ.Еники). Аерып 
бирелгҽн хҽл фигыль 

а) аналитик нигездҽ тҿп эшне белдергҽн фигыль 

б) тҿп эштҽн алда булган эш-хҽлне белдерҽ 

в) тҿп эш белҽн парллель башкарылган эш-хҽлне белдерҽ 

3. Җҿмлҽлҽрдҽ -ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче кушымчалы хҽл 

фигыль эшнең күлҽм-чамасы мҽгънҽсен белдергҽн очракны 

билгелҽгез: 

а) Самавыр кайнаганчы, ҿстҽл янына утырып, нҽрсҽдер 
эшлҽделҽр. (Ф.Кҽрим) 

б) Яманның яхшысы булганчы, яхшының яманы бул. (Мҽкаль) 

в) Мин ишекне ача алмыйм вҽ ишек тҿбендҽ аякларым бозга 

ҽйлҽнеп катканчы кҿтеп торам икҽн. (Г. Тукай). 

4. Юклыктагы -а/-ҽ, -ый/-и кушымчалы хҽл фигыль белдергҽн 

мҽгънҽгҽ туры килгҽн җавапны билгелҽгез: Язмыш кӛлде, үлем 

кагылмыйча үтте яннан минем тирәләп. (М.Җәлил) 
а) эшнең үтҽлү шарты 

б) эшнең үтҽлү рҽвеше 

в) эшнең үтҽлү сҽбҽбе 

5. Хҽл фигыль тҿп эштҽн алда башкарылган процессны белдергҽн 

очракны билгелҽгез 

а) ...Сҽүбҽн үз битенҽ кемнеңдер кагылуын тоеп айнып китте. 

(Г.Гыйльманов) 

б) Кҽҗҽ сакалын сыпыра-сыпыра килеп, иплҽп, җайлап күреште. 
(Г.Гыйльманов) 

в) Менҽ тҽвҽккҽллҽп кайттым... (Г.Гыйльманов) 
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Тема 19. Исем фигыль. Инфинитив 
(2 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Үзендҽ исем һҽм фигыль мҽгънҽлҽрен берлҽштергҽн, тҿрки теллҽр 

ҿчен үзенчҽлекле фигыль формасы буларак исем фигыль. Аның 

ясалышы, семантикасы (процессны атый, процесс атамасын белдерҽ). 

Исем фигыльдҽ исем һҽм фигыль билгелҽре. Фигыль кебек: 

барлык-юклык белҽн тҿрлҽнҽ, юнҽлеш кушымчаларын ала, дҽрҽҗҽ 
белдерҽ. Исем кебек: килеш, тартым, сан белҽн тҿрлҽнҽ. Исем фигыль 

исемлҽшми (!), ул үзе исем билгелҽренҽ ия. 

Исем фигыльнең конверсия ысулы белҽн исем һҽм сыйфат 

ясаудагы роле. 

Исем фигыльнең диалекталь формалары. 

Инфинитив. Аның ясалышы, семантикасы – башка типтагы 

теллҽрдҽге максат мҽгънҽсен белдергҽн фигыль формасы белҽн 
уртаклыгы.  

Сҿйлҽм эчендҽ инфинитивның кулланылышы: 

а) тҿп фигыльгҽ ияреп максат мҽгънҽсендҽ кулланылышы (укырга 

китте); 

б) модаль сүзлҽр белҽн кулланылышы (килергҽ мҿмкин) 

в) мҿстҽкыйль кулланылышы (чакыру мҽгънҽсе) (Укырга! 

Укырга!) 

Инфинитивның башка формалары: -мак/-мҽк, -мага/-мҽгҽ, -маска/-
мҽскҽ. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Исем фигыльнең исем сүз тҿркеме һҽм фигыль белҽн уртак 

якларын санагыз. 

2. Исем фигыльнең телдҽ кулланылыш үзенчҽлеклҽре: исем 

фигыльнең килешлҽр белҽн тҿрлҽнеше; исем фигыльдҽ башкаручы 

затның белдерелү юллары. 

3. Исем фигыльлҽрдҽн конверсия ысулы белҽн исемнҽр һҽм 
сыйфатлар ясалышы (мисаллар китерегез). Исем фигыльнең 

архаиклашкан һ.б. формалары.  

4. Инфинитив. Аның ясалышы, кулланылыш үзенчҽлеклҽре 

турында сҿйлҽгез. 
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Гамәли биремнәр 

1 нче бирем 

Исем фигыльләрнең исем һәм фигыль сүз тӛркемнәренә хас 

морфологик билгеләрен ачыклап, тӛркемләп языгыз.  

1. Үзең хезмҽт итү, үзең хезмҽт ярату ҽле бер нҽрсҽ, үз урыныңа 

лаеклы бала калдыру нур ҿстенҽ нур була. (А.Гыйлҽҗев) 

2. Күңелемдҽгесен ҽйтмҽү үз-үземҽ каршы килү булыр иде. 

(Ф.Бҽйрҽмова) 3. Хҽзер анда бармауның файдасы калмаган иде инде. 

(Ф.Садриев) 4. Любовь Васильевна беренче хатында үзен онытмауны 

сораган иде, хҽзер инде башка минем хат язмауны үтенгҽн. (Х.Сарьян) 
5. Аулак ҿй сулый алмаудан селкенҽ, түшҽмнҽр бер күтҽрелҽ, бер тҿшҽ 

иде. (М.Мҽһдиев) 6. Бу минем Вҽсилҽгҽ беренче ялганлавым булды. 

(Ф.Хҿсни) 7. Сезнең җитҽкчелектҽн китүегез, безне ташлавыгыз менҽ 

минем үзем ҿчен зур югалту булыр иде. (Ф.Садриев) 8. Хафазаның 

моны ничегрҽк аңлавы, нҽрсҽ дип ҽйтүе минем ҿчен кызыклы иде. 

(Ҽ.Еники) 9. Күрүемнең тҿп сҽбҽбен без икҽү генҽ белҽбез. 

(М.Мҽһдиев) 10. Минем җавап бирҽ алмавымны аңларга тиешсез. 
(Ҽ.Еники) 11. Кардҽшең белҽн дошманлашудан язмыш үзе сакласын. 

(М.Мҽһдиев) 12. Ҽйе, кешене елатуы гына җиңел, елмайтуы авыр 

икҽн. (Ф.Яруллин) 13. Лҽкин аларның ҿзгҽлҽнүлҽре, бҽргҽлҽнүлҽре 

юкка булып чыкты. (Ф.Садриев) 14. Гҽрҽй абыйның минем 

кызыксынуга бер тамчы да үпкҽлҽмҽвен, хҽтта җавап бирергҽ 

җыенуын чамалап алдым. (Г.Вҽлиева) 

2 нче бирем. 

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр белән кулланылган исем 

фигыльләрнең белдергән мәгънәләрен билгеләгез. 

1. Лҽкиин шушы хакыйкатьне кычкырып ҽйтҽ алуы белҽн бҽхетле 

иде Хҽлимҽ. (Ф.Садриев) 2. Күрмҽү сҽбҽпле, ул моны аңлый алмый. 

(М.Мҽһдиев) 3. Усал җиллҽр моңа сугылу белҽн кинҽт тыелганнар. 

(М.Зҽкиев) 4. Җҽфалау ҿчен генҽ тугансың икҽн. (М.МҽҺдиев) 5. Китү 

– килү кебек үк бҿек эш. (З.Хҽким) 6. Кайту белҽн эшкҽ тотынды. 

(М.Мҽһдиев) 7. Уйлау ҿчен бирелгҽн баш бит инде ул. (М.Мҽһдиев) 

8. Колхозга керү турында беренче җыен буласы кҿнне мҽчет 
манарасына флаг элде. (М.Мҽһдиев) 9. Йолу ҿчен безнең гҿнаһларны, 

Исҽн калу ҿчен дҿньда – Хаклык дигҽн Алла каршысында Туры сүзле 

Тукай догада. (Зҿлфҽт) 10. Ул буйсынмагач, мҽкалҽне кире кактырып, 

материал чыгаруны талҽп итүлҽре, һҽм ул буйсынмагач, бүген бюрода 

түбҽндҽге карарны кабул итүлҽре хакында сҿйлҽп бирде. (Ф.Садриев) 

11. Алмагачлар бер дҽ тҽрбия күрмҽү сҽбҽпле, елдан-ел кыргыйлана 

бара иде. (Х.Сарьян) 12. Ҽхмҽтвҽли кушуы буенча ҿйнең нигезенҽ 
туфрак та салып киттелҽр, утын да китереп аудардылар. (Ҽ.Еники) 
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13. Ҽнҽ бер фронтовик язырга ҿлгермҽве аркасында бҿтенлҽй читкҽ 

карап, мыгырданып утыра. (М.Мҽһдиев) 
3 нче бирем. 

Исем фигыльләргә морфологик анализ ясагыз. 

1. Баштан ук дҿресен сҽйлҽмҽвемнең сҽбҽбе сине югалтудан курку 

иде шул, Ирек. (Ф.Садриев) 2. Апалары шҽһҽрдҽ эшлилҽр һҽм чибҽр 

энелҽрен киендерүдҽн үзлҽренҽ тҽм табалар. (М.Мҽһдиев) 

3. Кодрҽтнең мҽктҽпкҽ кайвакытларда гына килгҽлҽве укытучыны 

борчуга салды. (М.Маликова) 4. Гадел булмаган тҽртиплҽргҽ риза 

булу, яраклашу халыкның кол хҽлендҽ яшҽве белҽн ризалашу дигҽн 
сүз иде. (Ф.Садриев) 5. Кешелҽрнең үзеннҽн узып китүлҽре турында 

алдан ук тыныч сҿйлҽп баруларын яратмыйм. (Ф.Хҿсни) 6. Андый ару-

талулар булгалый инде ул. (М.Мҽһдиев) 7. Ул, йокыга китүгҽ, бик күп 

тҿшлҽр күреп алды. (М.Мҽһдиев) 8. Изелүгҽ вҽ золымга Кайчангача 

түзҽрбез. (И.Юзеев) 9. Сезгҽ рҽхмҽт ҽйтүне үземнең бурычым дип 

саныйм. (М.Мҽһдиев) 10. Килгҽн Батый, Килгҽн яңа Субуйдан, 

Егылмыйлар гҿрзи белҽн сугудан. (И.Юзеев) 11. Яшҽүлҽре авыр булыр 
иде Моң булмаса җирдҽ кешегҽ. (Э.Шҽрифуллина) 12. Тырышуыбыз 

бушка китмҽде дип, куанып йҿри идем, хҽзер нишлҽргҽ белмим. 

(М.Ҽмир) 13. Ул моң сыкраулардан, аһ-зарлардан Халык ярсуына 

ҽверелгҽн... (М.Шабаев) 14. Бу сабырлык аны тынычландыра 

башлаган, кычкыру-акырулар оят була башлаган иде. 

(Н.Гыйматдинова) 15. Ҽ хатын аның бҽргҽлҽнҽ-чҽбҽлҽнүлҽрен 

күрмҽгҽн дҽ шикелле бер читтҽ торды. (Н.Гыйматдинова) 

16. Тҿшлҽнү-бастырылулар һҽр кҿн саен кабатлана башлагач, 
Рҽхимҗан бҿтенлҽй бетҽште. (Н.Гыйматдинова) 17. Килмҽве үзенҽ 

генҽ начар. (М.Мҽһдиев) 

Исем фигыльләргә анализ ясау тәртибе: 1) фигыльнең нигезе, 

исем фигыльнең ясалышы, юнҽлеш категориясенҽ мҿнҽсҽбҽте, барлык-

юклык формасы; 2) исем фигыльнең килеш, тартым, сан белҽн 

тҿрлҽнеше. 

Үрнәк: сҿйлҽмҽвемнең (сҽбҽбе) – тамырлашкан фигыль (сүз+ -лҽ), 

тҿп юнҽлештҽ, барлыктагы -ү кушымчалы исем фигыль, иялек 
килешендҽ, сҽбҽбе сүзе белҽн иялек мҿнҽсҽбҽтендҽ, берлек санда, I зат 

берлектҽге тартым белҽн тҿрлҽнгҽн; 

4 нче бирем 

Инфинитивның җӛмләдә кулланылыш үзенчәлекләрен 

билгеләгез: а) икенче бер фигыльгҽ ияреп килҽ; б) модаль сүзлҽр 

белҽн килеп хҽбҽр функциясендҽ; в) җҿмлҽдҽ мҿстҽкыйль позициядҽ; 

г) модаль мҽгънҽ белдергҽн аналитик тҿзелмҽлҽрдҽ. 
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1. Култык таякларымны бу аз сүзле мҿлаем хатынга 

күрсҽтмҽскҽрҽк тырышкан арада ул инде китеп барган иде. (Ф.Хҿсни) 
2. Бер минуты да бик җитҽр иде миңа, тик Айсылуны күрү һҽм үземҽ 

дҽ аңа күренергҽ генҽ кирҽк. (В.Нуруллин) 3. Кайсы сынган чалгысын, 

кайсы сынган сҽнҽген ялгатырга, кайсы тишек самаварын, тишек 

чилҽк-чүмечен яматырга алып килҽ. (В.Нуруллин) 4. Тик менҽ монда 

кайтыр кҿннҽрдҽ генҽ аерылышырга туры килде, – дип сҿйлҽде абый 

аның турында. (В.Нуруллин) 5. Тик менҽ Казанга нинди максат белҽн 

килүен ҽйтеп салырга бик ашыкмый иде. (Ф.Хҿсни) 6. Маһибҽдҽр үз 

балаларының тҿшеп калмауларын, яхшылыгын кешелҽр алдында 
исбатларга тели иде. (А.Гыйлҽҗев) 7. Барыннан да бигрҽк табигатьнең 

үзенҽ ышанырга кирҽк, барысын да ул тигезли. (А.Гыйлҽҗев) 8. Бу 

гаделсезлектҽн, бу мҽсхҽрҽдҽн ничек котылырга, кая качарга. 

(М.Мҽһдиев) 9. Сиңа монда башка килеп йҿрмҽскҽ кирҽк. (Х.Сарьян) 

10. Маршал килҽсен алдан белдекме-юкмы, аны бит ҽле ҽйтергҽ дҽ 

ярамый. (М.Мҽһдиев) 11. Фазылҗанов вак-тҿяк йомышлар белҽн 

күрше авылга үзе барып кайтырга булган икҽн. (Ф.Хҿсни) 12. Мин 
синең янга килергҽ иттем ҽле. (Х.Сарьян) 13. Менҽ Мҽскҽүгҽ барып 

кайтырга йҿрим ҽле. (Ф.Садриев) 

5нче бирем. 
Инфинитивка морфологик анализ ясагыз. 

1. Чҽй эчкҽч, Миңнурый җитез һҽм килешле хҽрҽкҽтлҽр белҽн 

чынаяк-савытларны җыеп алды да чайкаштырып керергҽ дип чыгып та 

китте. (Р.Мингалим) 2. Дҿньяның серен аңлар ҿчен, чҽчҽк серен 

белергҽ кирҽк. (Р.Батулла) 3. Талип Габдулланы үзе белҽн бергҽ боз 
карарга алып китте. (Ҽ.Фҽйзи) 4. Аны ҽнигҽ сҿйлҽргҽ оят, үзең 

белҽсең... (М.Мҽһдиев) 5. Мине күрмҽскҽ тырышып үтеп китте. 

(М.Мҽһдиев) 6. Күптҽн ташларга вакыт та бит. (М.Мҽһдиев) 7. Кая 

барырга мин үзем ҽйтермен, алдыңа гына кара. (Г.Бҽширов) 8. Сине 

күрергҽ дип кергҽн идем. (М.Мҽһдиев) 9. Сине күрергҽ дип килдем, 

Тизрҽк чыкчы, күз нурым. (Җыр) 10. Ҽгҽр балаларга тҿрттерсҽң... мин 

аларга кайда да ата, бергҽ дҽ, аерым чакта да, ташларга-онытырга 

исҽбем юк. (Н.Гыйматдинова) 11. Исҽн калган сҿннҽр үлгҽн,үтерелгҽн 
туганнарының ҽле һаман күмелмичҽ, телҽсҽ кайда каңгырап йҿргҽн 

җаннары белҽн очрашырга, аларның күңелен күрергҽ һҽм аларга 

корбан бирергҽ тиешлҽр иде. (Н.Фҽттах) 12. Башланмаган еллар бар, 

Бҽхет-шатлык кҿтҽргҽ Узып барган гомерне Кирҽк дҽвам итҽргҽ 

(Р.Ҽхмҽтҗанов) 13. Бу дҿньяда күзебезне ачтың, Хакыбыз юк кабат 

йомарга. (Р.Ҽхмҽтҗанов) 14. Телим аны кочакларга, үбҽргҽ, Аңа 

рҽхмҽт укып, яшьлҽр түгҽргҽ (Г.Тукай)  
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15. Үлҽнгҽ – 

борынлап чыгарга, яшҽрергҽ... тагын җиргҽ сеңҽргҽ. 
Ташка – 

Җилдҽн ярылырга, яңгырдан уелырга... җиргҽ иңҽргҽ... 

Кошка – 

Талпынырга, җил кочагына атылырга, аннан... җиргҽ. 

Миңа – 

Нҽфрҽттҽн Мҽхҽббҽткҽ кадҽр 

күтҽрелергҽ, 

күтҽрелергҽ 
күтҽрелергҽ... (Р.Фҽйзуллин)  

Инфинитивка анализ ясау тәртибе: 1) фигыльнең нигезе, 

инфинитив формасының ясалышы, барлык-юклык формасы, юнҽлеше; 

2) телдҽ кулланылыш үзенчҽлеге. 

Үрнәк: чайкаштырып керергҽ – аналитик нигезле фигыль, -ырга 

кушымчалы инфинитив, тҿп юнҽлештҽ, барлыкта, икенче бер 

фигыльдҽн (чыгып китте) аңлашылган эш яки хҽлнең максатын 
белдерҽ. 

6 нчы бирем. 

Түбәндәге җӛмләләрдән затланышсыз фигыльләрне табыгыз 

һәм аларда зат белдерү юлларын билгеләгез. 

1. Җил йҿгереп килеп кереп, Сҿенечлҽр бирер кебек... (Х.Туфан) 

2. Чатка җиткҽч, Акчурин бик азга гына машинасын туктатып, яңадан 

сҽгатенҽ карап алды. (Г.Ҽпсҽлҽмов) 3. Ҿстҽ чалт аяз күк, рҽхимле 

җылытучы кояш, ҽ күңелендҽ аның бетмҽс-тҿкҽнмҽс җыр. (Ф.Хҿсни) 
4. Лотфулла Дияров үз-үзен аямыйча, үзенҽ күп нҽрсҽ талҽп итмичҽ, 

чын күңеленнҽн хезмҽт итүче фидакаръ кеше иде. (Г.Ахунов) 5. Миңа 

аны күрмичҽ, аның белҽн аңлашмыйча, кире шҽһҽргҽ китҽргҽ ярамый. 

(Ф.Бҽйрҽмова) 6. Безнең җиңҽчҽк болай да билгеле бит инде. 

(М.Мҽһдиев) 7. Кҿз килүнең беренче билгесе тагын нҽрсҽ? 

(М.Мҽһдиев)  

7 нче бирем. 

Исем фигыль һәм инфинитивның архаиклашкан формаларда 
кулланылыш үзенчәлекләрен күзәтегез. 

1. Мин килеп керүгҽ кҿлеш башланды. (М.Мҽһдиев) 2. Тикшерҽ 

башласаң, кемнең гаепле, кемнең гаепсез икҽненең очына чыкмалы да 

түгел. (Ф.Садриев) 3. Авылга кайтып барыш ҽле, Җанга шифа юлы да. 

(С.Хҽким) 4. Кыска вакытка килҽ-китҽ йҿргҽн җиде ят кешегҽ күңелдҽ 

генҽ йҿрткҽн зур серне ничек башламак кирҽк. (Ф.Хҿсни) 5. Керҽ-

керешкҽ зур мич. (М.Мҽһдиев) 6. Ир бирмҽк – җан бирмҽк. (Мҽкаль) 
7. Бодай шыттырырга килеш.(Г.Бҽширов) 8. Иртҽ белҽн кайнамакта бу 
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базар, Кайсы сатмактыр, кайсы ала. (Г.Тукай) 9. Булса калдырмак 

берҽү ушбу җиһанда изге ат, Тир белҽн тапсын ашарын, итсен ҽлбҽт 
иҗтиһад* [*тырышу]. (Г.Тукай) 10. Алъяпкычка алма җыеп Чыгып 

килешең иде, Бакчагызның бер алмасын Татып карыйсым килде. 

(Зҿлфҽт) 11. Урланырлык чибҽр кызлар Бетмҽгҽндер бит ҽле. Шул 

кызларны җырлап кына, Урлап кына китмҽле! (Р.Миңнуллин) 

Тестлар 

1. Язуы матур, кисәтү ясау, ак буяу, җиңү яулау, көтүгә чыгу 

гыйбарҽлҽрендҽге аерып бирелгҽн сүзлҽр – 

а) исем фигыль 
б) конверсия юлы белҽн ясалган исем 

в) дҿрес җавап юк 

2. Барганлык, килгәнлек, эшләгәнлек, уйнаганлык кебек сүзлҽр 

Н.А.Баскаков фикеренчҽ: 

а) ясалма исемнҽр 

б) сыйфат фигыльлҽр 

в) икенчел исем фигыльлҽр 
г) сыйфатлар 

3. – Кая барыш? 

 – Шәһәрдән кайтыш. Ҽлеге җҿмлҽлҽрдҽ аерып бирелгҽн сүзлҽр 

а) уртаклык юнҽлешендҽге фигыльлҽр 

б) исемнҽр 

в) исем фигыльлҽр 

4. Киресенчә, ул һәрвакыт миннән качарга, миңа күренмәскә 

тырыша иде. (Г.Кутуй) җҿмлҽсендҽ инфинитив формалары – 
а) беренчесе бҽйсез, икенчесе бҽйле 

б) беренчесе бҽйле, икенчесе бҽйсез 

в) икесе дҽ бҽйле кулланылганнар 

5. М.Гафури ҽсҽрлҽреннҽн алынган ҿзеклҽрдҽ инфинитивның 

тҽмамлык булып килү очрагын билгелҽгез: 

а) Утын хҽзерлҽргҽ киттелҽр 

б) Калырга риза булды 

в) Укырга, укырга, укырга! 
6. Аерып бирелгҽн фигыль формаларыннан исем фигыльне 

билгелҽгез: 

а) Хҽйдҽр комиссиягҽ барырга уйлавы турында ҽйтми уздырды. 

(Г.Бҽширов) 

б) Без бҽлҽкҽй чакларда ук инде Иргали абзыйның Казан 

калаларыннан кайтасы кҿннҽрен зур бҽйрҽм кҿткҽн сыман кҿтеп ала 

идек. (М.Хҽсҽнов) 
в) Уйнамагач та, кӛлмәгәч, бу дҿнья нигҽ ярый? 
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Тема 20. Рәвеш сүз тӛркеме 

(2+2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 
Рҽвеш сүз тҿркеменҽ гомуми билгелҽмҽ: 1) лексик-семантик яктан 

рҽвеш эш-хҽл билгесен, яки билгенең билгесен белдерҽ; 2) морфологик 

яктан рҽвеш башка сүз тҿркемнҽреннҽн үзенең тҿрлҽнмҽве белҽн 

аерыла (кайбер рҽвешлҽр дҽрҽҗҽ формаларын ала); 3) синтаксик яктан 

фигыльне, сыйфатны, яки башка бер рҽвешне ачыклап, хҽл 

функциясендҽ килҽ (кайбер рҽвешлҽрнең исемне ачыклап, аергыч 

функциясендҽ килү мҿмкинлеге; аерым очракларда җҿмлҽдҽ бҽйсез 

позициядҽ хҽбҽр булып килү мҿмкинлеге). 

Рҽвешнең мәгънә буенча тӛркемчәләре: билге рҽвешлҽре эш-хҽлне 
үтҽлү рҽвеше буенча характерлый, яки күлҽм-чамасын, үтҽлү 

дҽрҽҗҽсен белдерҽлҽр; хҽл рҽвешлҽре эш-хҽлнең үтҽлү вакытын, 

урынын, сҽбҽбен, максатын һ.б. белдерҽлҽр.  

Билге рәвешләренең тҿркемчҽлҽре: 1) эшнең үтҽлү рҽвешен 

белдергҽн рҽвешлҽр: тиз (йҿрү); 2) эшнең күлҽм-чамасын белдергҽн 

рҽвешлҽр: сирәк (килү); 3) эш-хҽлнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен яки билгенең 

дҽрҽҗҽсен белдерҽ торган рҽвешлҽр: шактый (ару); 4) эш-хҽлне, 

процессны чагыштыру аша ачыклый торган рҽвешлҽр (охшату-
чагыштыру рҽвешлҽре): батырларча (сугышу).  

Хәл рәвешләренең тҿркемчҽлҽре: 1) вакыт рҽвешлҽре: кышын 

(эшлҽү); 2) урын рҽвешлҽре: ары (бару); 3) сҽбҽп-максат рҽвешлҽре: 

юкка (ачулану). 

Рҽвеш ясалышы. Рҽвешлҽренең лексик составына күзҽтү. Рҽвеш 

ясалышында киң таралган морфологик, синтаксик, морфологик-

синтаксик (конверсия) ысуллар һҽм алар нигезендҽ ясалган ясалма, 
парлы, кушма, тезмҽ рҽвешлҽр. Рҽвеш ясагыч продуктив кушымчалар  



109 
 

-ча/-чә, -дай / - дәй, лай / -ләй, -лап/-ләп һ.б., аларның рҽвеш 

тҿркемчҽлҽрен ясаудагы роле. Парлы рҽвешлҽрнең компонентлары 
составы, компонентларның кабатланып килү юлы белҽн рҽвеш 

ясалышы. Кушма рҽвешлҽрнең ясалыш үзенчҽлеклҽре. Тезмҽ 

рҽвешлҽрнең аз кулланылышы. Рҽвеш сүз тҿркемен ясауда конверсия 

(морфологик-синтаксик ысул) роле. Бу ысул белҽн рҽвеш ясалышында 

урынара килешлҽрдҽ килгҽн исемнҽр, башка сүзлҽр һҽм функциональ 

яктан рҽвешлҽргҽ якын торган хҽл фигыльлҽр катнашуы. 

Адъективация (рҽвешлҽшү) күренешенең үзенчҽлеклҽре. Татар тел 

белемендҽ конверсия ысулына бҽйле карашлар (Ф.Ҽ. Ганиев, 
Д.Г. Тумашева, Ф.М. Хисамова һ.б.) 

 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 

1. Рҽвеш сүз тҿркемен лексик-семантик, морфологик, синтаксик 

яктан характерлап күрсҽтегез. 

2. Рҽвешлҽр мҽгънҽлҽре буенча ничек тҿркемлҽнҽлҽр? Билге һҽм 

хҽл рҽвешлҽренең тҿрле тҿркемчҽлҽрен аерып күрсҽтегез, мисаллар 
китерегез. 

3. Рҽвешлҽрнең лексик составы һҽм ясалыш ысуллары турында 

сҿйлҽгез. 

4. Рҽвеш ясагыч кушымчаларны атап күрсҽтегез, мисаллар 

китерегез. 

5. Синтаксик ысул белҽн нинди рҽвешлҽр ясала? 

а) парлы рҽвешлҽрнең структур тҿрлҽрен атагыз, мисаллар 

китерегез. 
б) кушма рҽвешлҽр күбрҽк нинди сүз тҿркемнҽреннҽн ясала? 

в) тезмҽ рҽвешлҽргҽ мисаллар китерегез. 

6. Конверсия ысулы белҽн рҽвеш ясалышын аңлатыгыз. Тҿрле сүз 

тҿркемнҽреннҽн һҽм тҿрле грамматик формада рҽвешкҽ күчкҽн 

сүзлҽргҽ мисаллар китерегез. 

7. Конверсия ысулы белҽн рҽвеш ясалышына карата нинди 

бҽхҽсле карашлар бар? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Җӛмләләрдәге рәвешләрнең ясалышын (тамыр, ясалма, 

парлы, тезмә, кушма, конверсия) билгеләгез һәм лексик-семантик 

тӛркемчәләргә аерып языгыз. 

1. Сҽлҽхи белҽн икебез туп-туры шунда киттек. (Г.Ахунов) 

2. Машина тавышлары арасыннан ара-тирҽ генҽ кеше авазлары, 
боерыклар, тиргҽшүлҽр ишетелеп кала. (Г.Ахунов) 3. Шуның ҿстенҽ 
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тагын Сҽфҽргали, уен белҽн мавыгып, кичҽ ҽнисенең юлга нҽрсҽ 

ҽзерлҽвен абайламыйчарак калды. (Ф.Хҿсни) 4. Берҿзлексез үкереп 
торган зур-зур ике бульдозер белҽн тарткалаша иде Карт тирҽк 

чишмҽсе. (Р.Мингалим) 5. Бергҽлҽп язгы сабан туена чыгалар болар. 

(Ф.Хҿсни) 6. Бу кичтҽ тагын бер күзгҽ-күз сҿйлҽшү булды. 

(Г.Ҽпсҽлҽмов) 7. Нҽҗипнең сҿйлҽп бетерүе булды, берничҽ кул 

берьюлы күтҽрелде. (Г.Ахунов) 8. Каравылчы китте бу һаман утыра. 

(Ш.Камал) 9. Юкса ул Мусаны җинаятче дип белеп тҽ юри шаярып 

кына белмҽгҽн тҿсле кыланамы ҽллҽ? (Ш.Камал) 10. Су ҿсте тип-тигез, 

яланаяк йҿгер дҽ кит! (Ҽ.Еники) 11. Моңарчы бу кызның язмышы, 
хислҽре белҽн үз күңелендҽ җиңелчҽ генҽ шаярып йҿрүе аңа җинаять 

булып тоелды. (Ф.Хҿсни) 12. Мҿнир аны, табигый рҽвештҽ, бик 

җентеклҽп күзҽтҽ торган булды. (Р.Тҿхфҽтуллин) 13. Аның фикеренчҽ, 

тиздҽн Самарага җитҽргҽ тиеш иде. (Ш.Мҿхҽммҽдев) 14. Сизелер-

сизелмҽс кенҽ ияк кага. (Б.Камалов) 

2 нче бирем.  

Җӛмләләрдән конверсия ысулы белән ясалган рәвешләрне 

табып, нинди сүз тӛркеменнән күчүләрен аңлатыгыз. 

1. Бер секунд эчендҽ ул яңадан эшкҽ кереште: чынлап та 

Михаилга ни дип җавап бирергҽ кирҽк инде?.. (Ф.Ҽмирхан) 2. Кыз 

инештҽн су алып торганда, арттан килеп кҿянтҽсенҽ ябышуны сизгҽч, 

кинҽт сискҽнеп китте. (Ф. Хҿсни) 3. Ни заман туктамыйча килгҽн 

пароход тикмҽгҽ генҽ туктамагандыр, бушатасы я тҿясе нҽрсҽсе 

бардыр. (И.Гази) 4. Гҿлҗиһан да юк, бик күптҽн юк... (И.Гази) 

5. Шулай да ул эчтҽн тыныч түгел, чҿнки иртҽгҽ ҽтисен алып килҽ 
алуына бик үк ышанмый иде. (Ф.Хҿсни) 6. Шулай булгач, ахирҽтлҽр, 

бүгеннҽн юкка талашып йҿрүне ташлагыз инде. (Ф.Хҿсни) 7. Кырык 

беренче елда немец басып кергҽн җирлҽрнең чиге байтак еракта иде 

инде. (А.Расих) 

3 нче бирем. 

Рәвешләргә морфологик анализ ясагыз. 

1. Ул ярсыган, нҽрсҽ ҽйткҽнен һҽм ни ҿчен ҽйткҽнен үзе дҽ рҽтлҽп 

белми (Ф.Хҿсни). 2. Икенче атна инде җир ҿсте туктаусыз дым йота 
(Г.Ахунов). 3. Ҿстенҽ ҽле генҽ Сҽлихҗан алып килгҽн кыска тунны 

ҽкрен генҽ киде дҽ Сираҗиевтан папирос алып кабызды (Г.Ахунов). 

4. Хатның кат-кат укылган җире шушы иде (А.Расих). 5. Уттай кызу 

эш ҿстендҽ бу Гайрҽтулла чуар йҿрҽккҽ ни җитмҽгҽн тагы? (Ф.Хҿсни). 

6. Кызның бер иңрҽгҽне ишетелеп калды, башкача ул бер сүз дҽ 

ҽйтмҽде һҽм бая ҽйтҽ торган каршылык сүзлҽрен кабатламас булды. 

(Ф.Хҿсни) 7. Шул кҿннҽн алып, Сафуан абый минем белҽн һҽрчак 
олыларча сҿйлҽшҽ иде. (М.Галиев) 8. Алар бер-берсен бик тиз танып 
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алдылар. (Ф.Хҿсни) 9. Муса мҿмкин кадҽр аның белҽн күзгҽ-күз 

караудан кача иде, гүя Муса аның күзенҽ караса, ул кинҽт кҿлеп 
җибҽрҽ һҽм Мусаның күзенҽ карап: «Ничек хатыныңны изҽ алдың? 

Егет! Афҽрин!» дип мыскыллаячак иде. (Ш.Камал) 10. Безнең кадерле 

улыбыз Гаяз турында сорашып язган хатыгызны бүген алдык. 

(А.Расих) 11. Үзлҽре ачыктан-ачык кҿлмилҽр, хҽерсезлҽр. (Ҽ.Еники) 

Рәвешкә морфологик анализ ясау тәртибе: 1) ясалышы буенча 

нигезнең тҿре; 2) мҽгънҽ тҿркемчҽсе; 3) кайсы сүзне ачыклавы; 

4) тҿрлҽнеше (ҽгҽр исемлҽшсҽ яки дҽрҽҗҽ белҽн тҿрлҽнсҽ).  

Үрнәк: бүген (алдык) – кушма рҽвеш; хҽл рҽвеше: вакыт рҽвеше; 
эш-хҽлне ачыклый; тҿрлҽнми. 

4 нче бирем. 

Аерып бирелгән сүзләрнең нинди сүз тӛркеменнән булуын 

билгеләгез. 

1. Берсе тартып, икенчесе арттан этеп бара башлагач, кечкенҽ чана 

җиңелрәк китте һҽм, моны күреп, Сҽфҽргали үзендҽ эчке кҽнҽгатьлҽнү, 

кул арасына керҽ башлавын сизүдҽн туган яшерен горурлык тойды 
(Ф.Хҿсни). 2. Аның ҿзек-ҿзек сүзлҽреннҽн, дулкынланган йҿзеннҽн 

һҽм бу темага ник сүз башлавына уңайсызланып калуыннан Нҽҗип бер 

нҽрсҽне бик яхшы тҿшенеп алды: үзенең иң матур хислҽрен эчкерсез 

беркатлылык белҽн сҿйлҽп баручы бу кыз Касыймны ярата икҽн, ҽмма 

шул ук вакытта ул аңа үпкҽлҽгҽн, Касыйм аның хҽтерен калдырган һҽм 

ул шушы хислҽрен ничек җиңҽргҽ белмичҽ борчыла... (Г.Ахунов). 3. 

Картлач дӛрес сизенгҽн икҽн (Ф.Хҿсни). 4. Залда бераз вакыт тынлык 

урнашып торды (Ф.Хҿсни). 5. Ул җҽүһҽр кисҽклҽре кебек ялтыраган 
хәтсез күп йолдыз! (Ш.Камал) 6. Кҿн саен диярлек алтынчыда 

дҽрестҽн соң ниндидер русча җыр ҿйрҽтҽ. (Ф.Хҿсни) 7. Үзен шактый 

тыйнак һҽм әдәпле генҽ тота. Яхшы ук зирҽк тҽ бугай. 

(Р.Тҿхфҽтуллин) 8. Кояш та ҽле яңа күтҽрелеп килҽ икҽн, - җылына 

башлаган елга урыны-урыны белҽн сӛттәй ак пар кҿйрҽтеп ята 

(Ҽ.Еники) 

Тестлар. 

1. Рҽвешлҽр морфологик яктан: 
а) тҿрлҽнми торган сүз тҿркеме 

б) тҿрлҽнҽ торган сүз тҿркеме 

в) тҿрлҽнми торган сүз тҿркеме, бары кайбер рҽвешлҽр дҽрҽҗҽ 

формаларын ала 

г) исем кебек тҿрлҽнҽ торган сүз тҿркеме 

2. Эш-хҽлне үтҽлү рҽвеше буенча характерлый торган яки эш-

хҽлнең күлҽм-чамасын, үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдергҽн рҽвешлҽр: 
а) билге рҽвешлҽре 
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б) хҽл рҽвешлҽре 

в) вакыт рҽвешлҽре 
г) сҽбҽп рҽвешлҽре 

3. шактый, тәмам, искиткеч – болар ...: 

а) күлҽм-чама рҽвешлҽре 

б) үтҽлү дҽрҽҗҽсен яки билгенең дҽрҽҗҽсен белдерҽ торган 

рҽвешлҽр 

в) хҽл рҽвешлҽре 

г) сҽбҽп-максат рҽвешлҽре 

4. Китерелгҽн җҿмлҽлҽрдҽге соң сүзе кайсы очракта рҽвеш була: 
а) Ул соң кайтты 

б) Ул бездҽн соң кайтты 

в) Ул кайчан кайтты соң? 

5. Башта, еракта, яңадан рҽвешлҽре нинди юл белҽн ясалганнар: 

а) кушымчалау 

б) сүзлҽрнең кабатлануы 

в) тҿрле сүз тҿркемнҽренең аерым формада изоляциядҽ калып 
рҽвешкҽ күчү 

6. Кӛн урталарында шактый җылыта (Г. Ҽпсҽлҽмов) 

җҿмлҽсендҽ шактый рҽвешенең лексик-грамматик мҽгънҽсен аерыгыз:  

а) эшнең үтҽлү рҽвешен белдерҽ 

б) эшнең күлҽм-чамасын белдерҽ 

в) билгенең дҽрҽҗҽсен белдерҽ 

7. Сҽбҽп-максат рҽвеше кулланылган җҿмлҽне күрсҽтегез: 

а) Аның иреннҽре кызу-кызу кыймылдый башлады. (Ҽ. Еники) 
б) Тиздҽн һҿҗүм башлана. (А. Шамов) 

в) Ҽрҽмгҽ үткҽн вакытын кызганып шактый утырды ул. 

(Р. Габделхакова) 
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Тема 21. Ярдәмлек (бәйләгеч) сүз тӛркемнәре: бәйлек һәм 

теркәгеч. Бәйлек сүзләр һәм ярдәмче исемнәр. Теркәгеч сүзләр 
(2 + 2 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Чынбарлык күренешлҽре арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽрне, ягъни 

грамматик мҽгънҽ белдерҽ торган сүз тҿркемнҽре буларак бҽйлек һҽм 

теркҽгеч. Бҽйлек һҽм теркҽгечлҽрнең сүзлҽрне һҽм җҿмлҽлҽрне 

бҽйлҽүгҽ хезмҽт итүлҽре. Бҽйлеклҽрне тҿркемлҽү һҽм аларның 

мҽгънҽлҽре. Бҽйлек сүзлҽр һҽм бҽйлек ролендҽ йҿрүче ярдҽмче 
исемнҽр. Теркҽгечлҽрне тҿркемлҽү: тезүче һҽм ияртүче теркҽгечлҽр. 

Семантик яктан бҽйлеклҽр грамматик мҽгънҽ белдерҽлҽр, ягъни 

алар телдҽ сүзлҽр арасындагы бергҽлек, корал, чагыштыру, сҽбҽп, 

максат, вакыт, урын һҽм башка мҿнҽсҽбҽтлҽрне оештыруда 

катнашалар. Морфологик яктан бҽйлеклҽр тҿрлҽнмилҽр, аларга сүз 

ясагыч кушымчалар да, форма ясагычлар да ялганмый. Синтаксик 

яктан бҽйлеклҽр үзлҽре белҽн кулланылган сүзгҽ карата асылда 
ияртүче кисҽк булалар, һҽм алар килешлҽр белҽн башкаралар, ягъни 

үзе иярткҽн сүзнең (исемнең, алмашлыкның, исемлҽшкҽн башка сүз 

тҿркемнҽренең) билгеле бер килештҽ торуын талҽп итҽлҽр. 

Нинди килешне талҽп итүлҽренҽ карап, бҽйлеклҽр ҿч тҿркемгҽ 

бүленҽ: 

1) баш һҽм иялек килешен талҽп итүче бҽйлеклҽр (белҽн, ҿчен, 

күк, кебек, сыман, шикелле, чаклы, хҽтле, кадҽр, аркылы, аша, буе, 

буенча, буйлап, саен, сҽбҽпле һ.б.); 
2) юнҽлеш килешен талҽп итүче бҽйлеклҽр (кадҽр, чаклы, хҽтле, 

күрҽ, каршы, башлап, алып, таба, караганда, карамастан һ.б.); 

3) чыгыш килешен талҽп итүче бҽйлеклҽр (соң, башка, бүтҽн, 

бирле, тыш, элек һ.б.). 

Бҽйлеклҽр сүзлҽр арасындагы күп тҿрле мҽгънҽ мҿнҽсҽбҽтлҽрен 

белдерҽлҽр һҽм күпчелек бҽйлеклҽр мҽгънҽ тҿрлеллеге белҽн аерылып 

торалар. 

Иң киң функцияле бҽйлек – белән бҽйлеге. Бу бҽйлек бергҽлек һҽм 
катнашлык (апасы белҽн, аның белҽн һ.б.), корал (кҿрҽк белҽн, чилҽк 

белҽн һ.б.), максат (телҽге белҽн, уе белҽн һ.б.), сҽбҽп (Яшьлек белҽн 

ул хата ясады), урын (сукмак белҽн һ.б.), вакыт (кич белҽн, иртҽ белҽн 

һ.б.) мҿнҽсҽбҽтлҽрен белдерҽ ала. 

Татар телендҽ сүзлҽр арасында мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерүдҽ 

кушымчалар һҽм бҽйлеклҽрдҽн тыш бер тҿркем ярдҽмче исемнҽр дҽ 

катнаша. Мондыйларга ас, ӛс, ян, эч, як, ал,арт, урта, тыш, баш, ара 
кебек исемнҽр керҽ. Ярдҽмче сүзлҽр дип, билгеле булганча, 
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мҿстҽкыйль сүзлҽрнең аерым очракларда ярдҽмче рольдҽ 

кулланылуына ҽйтҽлҽр. Ярдҽмче исемнҽр, мҿстҽкыйль кулланылудан 
тыш, сүзлҽр арасындагы турле урын-ара мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерүдҽ 

катнашалар (тау артыннан, кар астыннан һ.б.) 

Теркҽгечлҽр семантик яктан шулай ук грамматик мҽгънҽ 

белдерҽлҽр, морфологик яктан тҿрлҽнмилҽр, бары тик теркҽгеч 

ролендҽ килгҽн мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр генҽ тҿрле килеш формаларын 

алырга мҿмкин, синтаксик яктан җҿмлҽлҽрне, сирҽгрҽк аерым 

сүзлҽрне бҽйлилҽр, үзлҽре җҿмлҽ кисҽге булып килҽ алмыйлар. 

Теркҽгечлҽр, аеруча тезүче теркҽгечлҽр, сүзлҽр яки җҿмлҽлҽр 
арасындагы инде урнашкан мҿнҽсҽбҽтлҽрне, ҽйтик санау, каршы кую 

һ.б. мҽгънҽлҽрне тҿгҽллҽндереп, конкретлаштырып килҽлҽр. 

Нинди ситаксик бҽйлҽнешне барлыкка китерүлҽренҽ карап, 

теркҽгечлҽр ике тҿркемгҽ бүленҽлҽр: 1) тезүче; 2) ияртүче. 

Тезүче теркәгечләр үз эчлҽрендҽ җыючы (һәм, вә, тагын, ни... ни, 

янә, да/дә һ.б.), бүлүче (я, яки, яисә, әле... әле, бер... бер һ.б.), каршы 

куючы (ләкин, әмма, бәлки, фәкать, тик һ.б.) теркҽгечлҽргҽ 
аерылалар. 

Ияртүче теркәгечләр: чӛнки, ки, гүя, гүяки, әгәр, ягъни һ.б. 

Ияртүче теркҽгечлҽр, күпчелек очракта, иярчен җҿмлҽне баш җҿмлҽгҽ 

ияртеп килҽлҽр һҽм алар арасында сҽбҽп, максат, шарт, кире шарт һ.б. 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне оештыруда катнашалар.  

Аналитик тҿзелешле иярченле кушма җҿмлҽ составындагы 

җҿмлҽлҽрне үзара бҽйлҽүдҽ ияртүче теркҽгечлҽрдҽн тыш, теркҽгеч 

сүзлҽр һҽм мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр катнаша. Бу очракта җҿмлҽлҽрне 
теркҽүдҽ күбрҽк сорау, күрсҽтү алмашлыклары кулланыла. Кем - шул, 

кайда – шунда, ничек – шулай, ни – шул, кемнең – шуның кебек сүзлҽр 

парлы мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр дип, шул, шуның, моның, моңа, шунысы, 

шуңа күрә һ.б. алмашлыклар ялгызак мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр дип аталып 

йҿртелҽлҽр. 

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Ярдҽмлек сүз тҿркемнҽренең мҿстҽкыйль сүзлҽрдҽн аермасын 

искҽ тҿшерегез. 
2. Бҽйлек сүз тҿркемене лексик-семантик, морфологик, синтаксик 

яктан характерлагыз. 

3. Бҽйлеклҽрнең грамматик яктан тҿркемчҽлҽрен атагыз, мисаллар 

китерегез. 

4. Бҽйлеклҽрнең грамматик мҽгънҽлҽрен (сүзлҽр арасында нинди 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерүен) истҽ калдырыгыз. Күпмҽгънҽле 

бҽйлеклҽрнең (белҽн, ҿчен һ.б.) мҽгънҽлҽрен атап күрсҽтегез. 
5. Бҽйлек сүзлҽр турында тҿшенчҽ бирегез. 
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6. Бҽйлек ролендҽ йҿрүче ярдҽмче исемнҽрне характерлагыз. 

7. Теркҽгечлҽргҽ ярдҽмлек сүз тҿркеме буларак, семантик, 
морфологик һҽм синтаксик яктан гомуми характеристика бирегез. 

8. Бҽйлек һҽм аермасы арасындагы уртак һҽм аермалы якларны 

күрсҽтегез. 

9. Тезүче теркҽгечлҽр һҽм аларның тҿркемчҽлҽрен атап күрсҽтегез, 

морфологик һҽм синтаксик яктан характерлагыз. 

10. Ияртүче теркҽгечлҽр турында тҿшенчҽ бирегез, аларның 

составын истҽ калдырыгыз. 

11. Мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр асылда синтаксик категория дигҽнне сез 
ничек аңлыйсыз? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем. 

Г.Ибраһимов әсәрләрендә кулланылган бәйлекләрнең үзләре 

ияргән исемнән кайсы килешне таләп итүләре ягыннан 

тӛркемләгез, белдергән мәгънәләрен ачыклагыз. 
1. Алмачуар белҽн минем ҿчен дҽ бүгенге кҿн, бҽлки, гомергҽ бер 

генҽ килеп китҽ торган зур кҿннҽрдҽндер. 2. Ул яшь чакта имҽн кебек 

таза, лачын кебек үткен, арслан кебек гайрҽтле булган, дип сҿйлилҽр. 

3. Буйга зурлыгы ҿчен аны Озын Хафиз дип йҿртҽлҽр. 4. Кайтканда, 

елга аша чыкканда, таеп егылып, бия колын салган. 5. Без теге халык 

диңгезеннҽн сулга, шул чабышкылар йҿргҽн якка таба киттек. 6. Ул ҽз 

генҽ дҽ ачуланмады, минем сүзне ишетү белҽн, урыннан торды да 

коймага эленгҽн нуктаны* [*авызлыксыз йҿгҽн] алды: - Кем ҽйтте, 
сҿенче бирдеңме? 7. ―Бу баланы Алла сукты!‖ – дип уйладымы, ҽллҽ үз 

сүзеннҽн үзе ҿректеме, Гыйльметдин абзый ... үз очларына таба китеп 

барды. 8. Ҽткҽй ачуланмый, ике ҿлкҽн баласының хҽсрҽтеннҽн соң 

бҿтен йҿрҽген миңа баглаган булса кирҽк, ул мине ярата, сүземне 

тыңлый, һҽрвакыт иркҽли... 

2 нче бирем. 

Ә. Еники әсәрләреннән алынган җӛмләләрдә урын-ара 

мәгънәсен белдергән исемнәрнең мӛстәкыйль яки ярдәмче исем 

буларак кулланылышын билгеләгез. 

1. Чаршау эче бераз тынып торды, аннары киндер күлмҽк 

ӛстеннән шундый ук киндер алъяпкыч буган, оек-чабаталы хатын 

ситсы яулыгының читләрен битенҽ тартып һҽм башын иеп кенҽ чыкты 

да самовар артынарак кереп утырды. 2. Ҽтисе башта мич буендагы 

бүкҽндҽ безгҽ бераз шаккатып утырды да,аннары,торып, сҽке кырыена 

чҽй урыны ҽзерли башлады. 3. Бу самоварның да борын һҽм колак 
тӛпләре кургашын белҽн ямалып беткҽн иде. 4. Чирҽм ӛстендә генҽ 
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чилҽктҽн бер беребезгҽ су коеп юынып алдык. 5. Аның ӛстендә 

киндер күлмҽк, тез башларына зур ямаулар салынган киҗеле ыштан, 
башында мескен бүрек... 6. Ул станция белҽн будка арасын эченнән 

исҽплҽп алды... 7. Баланы ут эченә кадҽр алып барырга мҿмкин түгел. 

8. Ул колагы тӛбеннән чинап, сызгырып үткҽн һҽр пуля турында 

уйлана... 

3 нче бирем. 

Бәйлек, бәйлек сүз, ярдәмче исемнәргә морфологик анализ 

ясагыз. 

1. Минем ҿчен, ҽни, туганнарым, илем-кҿнем ҿчен, моннан да зур 
куаныч юк. (Н.Фҽттах) 2. Ат кылы кебек эре тҿкле кашын җыерды да 

чыгып китте. (А.Гыйлҽҗев) 3. Мин ант иттем җанны кызганмаска 

Саклар ҿчен халкым, илемне. (М.Җҽлил) 4. Аның кара күзлҽреннҽн ут 

очкыннары коелды, нҽзек муены корыч чыбык турайды. (А.Гыйлҽҗев) 

5. Сез дҽ солдатлар буласы, Ҽзер торыгыз! Зиннҽт Хасанов шикелле 

Батыр булыгыз! (Р.Миңнуллин) 6. Зиннҽтулла да булгандыр Нҽкъ 

сезнең сыман. Ҽ үзенең йҿрҽгенҽ Күпме кҿч сыйган! (Р.Миңнуллин) 
7. Татынма син, сеңлем, ятсынма син, Серлҽшик бер утырып янҽшҽ, 

Ятлар түгел, сиңа минем аша Бертуганың – матдҽ эндҽшҽ. (Х.Туфан) 

8. Бҿтен тарих үткҽн йҿрҽк аша; Берсеннҽн дҽ читтҽ калмаган – 

Гүзҽллеклҽр аны иркҽлҽгҽн, Хаксызлыклар аны талаган. (Ш.Галиев) 

9. Сизҽм: анда айлы тҿннҽр буе Йокламыйча, ана җеп эрли. (М.Җҽлил) 

10. Европаны күтҽреп син югары күклҽргҽ кадҽр, Ник тҿшердең безне 

– җиде кат җир астына кадҽр? (Г.Тукай) 11. Ишек ачылып берҽү ҽкрен 

генҽ Зҿбҽйдҽгҽ таба атлады. (Һ.Такташ) 12. Биянең дулавына – 
тешлҽргҽ, тибҽргҽ омтылуына карамастан, ҽткҽй туры борды да 

муенына нуктаны ташлады. (Г.Ибраһимов) 13. ―Бүген дҽ яңгыр яумас 

микҽнни?‖ – дип ҽйтеп куйдым мин, чҽй янында (Г.Ибраһимов) 

Бәйлекләргә анализ ясау тәртибе: 1) бҽйлек (бҽйлек сүз, ярдҽмче 

исем) аерылып күрсҽтелҽ; 2) бҽйлекнең грамматик мҽгънҽсе ачыклана; 

3) нинди килешне талҽп итүе билгелҽнелҽ. 

Үрнәк: ҿчен – бҽйлек, алмашлыктан (минем) иялек килешен талҽп 

итҽ, максат мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ. 

4 нче бирем. 

Тезүче теркәгечләрне тӛркемләп языгыз: а) җыючы; б) каршы 

куючы; в) бүлүче 

1. Сҽфҽргали нҽрсҽ дип тҽ ҽйтергҽ белмичҽ аптырап басып тора, 

як-ягына карана, лҽкин гҿлҽп куакларын да, чокырны да – берсен дҽ 

күрми, һҽм, гомумҽн, Зҽйтүнҽ сҿйлҽгҽннҽрне дҽ аңламый, ул сүзлҽргҽ 

чын сүздер дип ышанмый да иде. (Ф.Хҿсни) 2. Ҽхмҽтвҽли янып киткҽн 
күзлҽре белҽн алмашлап ҽле бер Шҽмсинур ҽбигҽ, ҽле бер Локман 
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картка кат-кат карап алды. (Ҽ.Еники) 3. Хҽлим боларның зиһен 

ялгышуы түгеллеген аңлый, ҽмма бу хакта ҽйтергҽ кыймый... 
(Г.Гыйльманов) 4. Йҽ ул ишек тҿбендҽ башын сыртына салып йоклап 

ята, йҽ йорт алдында бҽбкҽ үлҽнен ялкау гына йолкып ҽрле-бирле 

йҿренҽ, тагаракка салып калдырган суны борыны белҽн шапырдатып 

ала, яисҽ кая барырга белмҽгҽндҽй, бҽрҽңге бакчасына кереп китҽ дҽ, 

түтҽллҽр арасынан муенын сузып, башын ҽле бер якка, ҽле икенче 

яккка кырын салып, нҽрсҽдер кҿткҽндҽй, озак кына кранып тора. 

(Ҽ.Еники) 5. Түбҽтҽй ул бик күп тҿрле эшкҽ ярый торган иде: ҽйтик, 

чишмҽдҽн я улактан су эчкҽндҽ, я.ҽйтик, шомырт җыйганда, яисҽ карт 
ҿянке агачындагы карга ояларыннан йомырка чүплҽгҽндҽ, яисҽ кырда 

кҽлтҽ еланы тотканда, түбҽтҽй үз хезмҽтен бер дҽ кызгынмый торган 

иде. (И.Гази) 6. Лҽкин каз ни күзе белҽн күрсен, яшел чирҽмдҽ тавык 

чебилҽре түгел, ҽ каз бҽбкҽлҽре иде. Менҽ алар биш бҽбкҽ нечкҽ 

тҽпилҽрендҽ чак басып, ҽле алга, ҽле артка таба чайкалып торалар. 

(Ҽ.Еники) 7. Аның ябыграк аксыл йҿзе дҽ, яшь соры күзлҽре дҽ, хҽтта 

җеп кебек мыегы һҽм ияк очында гына калдырып татарча китҽрткҽн 
сакалы да, ару күлмҽк ҿстеннҽн кигҽн җиңсез камзулы да – барысыда 

кҿлеп-елмаеп тора кебек иде. (А.Расих) 8. Һҽм кинҽт Ҽхмҽтвҽлинең дҽ 

елыйсы килеп китте, лҽкин карт шикелле сыгылып тҿшеп түгел, ҽ ҿйгҽ 

сыя алмыйча ишекле-түрле йҿреп, таштай йодрыгын кемнҽргҽдер 

селкҽ-селкҽ елыйсы килеп китте. (Ҽ.Еники) ...Ҽмма Харис менмҽде. 

Ханым, яулыкны ҽйбҽт кенҽ тҿреп, күкрҽгенҽ кыскан килеш, 

каютасыннан бер чыкты, бер керде, палубаны ҽллҽ ничҽ тапкыр 

ҽйлҽнде, лҽкин һич юкка. (Ҽ.Еники) 
5 нче бирем.  

Теркәгеч һәм теркәгеч сүзләргә морфологик анализ ясагыз. 

1. Ул инде үзен нык һҽм кҿчле сизҽ иде. (Н.Фҽттах) 2. Мин бит 

аларның ни сүзлҽрен, ни кылган гамҽлллҽрен, ни матди хҽллҽрен 

белмим. (Ф.Сафин) 3. Киң күкрҽкле, юлбарыстай кҿчле һҽм матур егет 

иске чикмҽн астында ҽкрен генҽ елый иде. (Ш.Камал) 4. Солдат 

боларны башта алырга да телҽмҽгҽн иде, чҿнки аның малайларга 

бирердҽй лаеклы бүлҽге юк иде. (Г.Ахунов) 5. Ҽле ҽти, ҽле ҽни кереп 
миңа ярдҽм итҽ башладылар. (Ф.Сафин) 6. Вакыт-вакыт ютҽлем 

кузгала, лҽкин мин аны басарга тырышам. (Ҽ.Еники) 7. Язның 

матурлыгына сокланып, бер күккҽ, бер җиргҽ карады. (Ф.Сафин) 

8.Уйлары кыска булды Фазылның, чҿнки такси бик тиз килеп җитте 

(К.Кҽримов) 9. Сез ни боерсагыз, мин шуны үтҽргҽ ҽзер. 

(С.Сҿлҽйманова) 10. Иң гаҗҽбе шул: алар бернидҽн зарланмыйча, хҿр 

күңел белҽн яшилҽр. (Р.Фҽизов) 
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Теркәгечләргә анализ ясау тәртибе: 1) теркҽгечнең тҿркемчҽсе; 2) 

җҿмлҽдҽге функциясе; 3) теркҽгеч, теркҽгеч сүз, мҿнҽсҽбҽтле сүз 
аерып күрсҽтелҽ. 

Үрнәк: һҽм – теркҽгеч, тезүче (җыючы) теркҽгеч, җҿмлҽ 

кисҽклҽрен (нык, кҿчле) бҽйли. 

Тестлар 

1. Кебек, шикелле, тӛсле, хәтле бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽренең 

нинди килешне талҽп итүлҽре тулы һҽм дҿрес күрсҽтелгҽн җавапны 

билгелҽгез: 

а) баш килеш 
б) чыгыш килеш 

в) баш һҽм юнҽлеш килеше 

г) баш һҽм иялек килеше 

2. Бҽйлеклҽр – синтетик чара дигҽн тҽгъбир 

а) дҿрес 

б) дҿрес түгел 

в) контекстка бҽйле 
г) кыек килешне талҽп итҽ торган бҽйлеклҽр ҿчен генҽ дҿрес 

3. Китерелгҽн җҿмлҽлҽрдҽ аерып бирелгҽн бҽйлеклҽрнең уртак 

билгелҽрен күрсҽтегез: 

Әни белән тагын кем килер икән дип уйлыйм. (Х.Сарьян); Иргали 

абый белән Халәп агай очраштылармы, шаулы бәхәс чыгуын кӛт тә 

тор. (М.Хәсәнов)   

а) катнашлык нисбҽте мҽгънҽсе 

б) баш килешне талҽп итҽ 
в) саф бҽйлек 

г) барлык җаваплар да дҿрес. 

4. Ӛчен бҽйлеге кайсы җҿмлҽдҽ эш-хҽлнең сҽбҽбен белдерүдҽ 

катнашуын билгелҽгез: 

а) Кайбер вакытта юк-бар ҿчен дҽ талашып китҽбез. (Г.Ахунов) 

б) Синеке булып калыр ҿчен тау тишеп чыгарга да ризамын. 

(М.Фҽйзи) 

в) Тирҽклҽр ышыгында туган бу уйлар Нургали ҿчен бер үк 
вакытта лҽззҽтле дҽ, ҽрнүле дҽ иде. (Ҽ.Еники) 

5. Башкаручы затны белдрҽ торган бҽйлек сүзне билгелҽгез: 

а) турында 

б) тарафыннан 

в) янында 

г) аркасында 
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6. Китерелгҽн җҿмлҽдҽ аерып бирелгҽн сүз нинди сүз тҿркеменҽ 

каравын билгелҽгез: Ай тау башына менеп кунаклаган да шуннан 
Ургыл ӛстенә нурларын сибә. (Х.Хәйруллин) 

а) теркҽгеч 

б) кисҽкчҽ 

в) бҽйлек 

г) ымлык 

7. Кайсы җҿмлҽдҽ җыючы теркҽгеч кулланылуын билгелҽгез: 

а) Һҽрчак гадел, ҽмма туры сүзле Шҽвҽли абзый бу юлы да 

түзмҽде, Халҽпкҽ каршы тҿште. (М.Хҽсҽнов) 
б) Яхшылык үзеңнҽн нҽрсҽ дҽ булса ҿзеп бирүне – я артык сынык 

икмҽгеңне, я иркеңне, я җан җылыңны сорый. (Ф.Яруллин) 

в) Урманнар, таулар, елгалар һҽм күллҽр хҽзер безнең тҿштҽ генҽ 

яшилҽр. (М.Юныс) 

г) Байтүрҽнең сүзлҽрен башына сыйдыра алмады, сабыр. Мҽгҽр 

ачулы тавыш белҽн аны бүлде. (Г.Ибраһимов) 

8. Бернәрсә аңламаган күзләре белән бер миңа, бер Гаязга карап 
сорау бирде. (М.Әмир) Аерып бирелгҽн сүзнең нинди сүз тҿркеме 

функциясендҽ кулланылуын билгелҽгез: 

а) сан 

б) кисҽкчҽ 

в) алмашлык 

г) теркҽгеч 

9. Карлыган яфрагы исе килеп торган ике кулын да югары 

күтәрде һәм әле учын, әле кул сыртын әйләндереп күрсәтте. 
(А.Гыйләҗев) Җҿмлҽдҽ теркҽгечлҽрнең тҿрлҽрен билгелҽгез: 

а) беренчесе тезүче, икенчесе ияртүче теркҽгеч 

б) икесе дҽ тезүче теркҽгеч 

в) икесе дҽ ияртүче теркҽгеч 

г) беренчесе ияртүче, икенчесе тезүче теркҽгеч 

10. Буасыз да, тегермәнсез дә калдылар күктаулылар, һәм бу 

хәл авыл җыеннарында ызгышырга шактый озакка бер сәбәп булды. 

(А.Гыйләҗев) Ҽлеге җҿмлҽдҽ ничҽ теркҽгеч булуын билгелҽгез.  
а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4. 
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Тема 22: Модаль cүз тӛркемнәре: ымлык, кисәкчә, модаль 

сүзләр 

(3 + 3 сәгать) 

 

Лекциянең эчтәлеге 

Модаль сүз тҿркемнҽре. Кисҽкчҽ. Кисҽкчҽнең тҿп функциясе, 
тҿркемчҽлҽре, күпмҽгънҽлелеге. 

Ымлык. Ымлыкларны башка сүз тҿркемнҽреннҽн аермасы. 

Сҿйлҽмдҽге роле һҽм белдергҽн мҽгънҽсе. Ымлыкларның семантик 

тҿркемчҽлҽре: императив һҽм эмоциональ ымлыклар. 

Кисҽкчҽ – сүзлҽргҽ һҽм җҿмлҽлҽргҽ модаль-экспрессив мҽгънҽ 

тҿсмерлҽре (үтенү, сорау, раслау, шиклҽнү; мҽгънҽне кҿчҽйтҽлҽр, 

чиклилҽр) ҿсти торган үзенчҽлекле сүз тҿркеме.  
Кисҽкчҽлҽр сүзлҽр арасындагы грамматик мҿнҽсҽбҽтлҽрне 

белдермилҽр, ҽ сүзлҽргҽ модаль мҽгънҽ тҿсмере ҿстилҽр. Бу семантик 

үзенчҽлек кисҽкчҽлҽрне ярдҽмлек сүз тҿркемнҽреннҽн (бҽйлек, 

теркҽгеч) һҽм форма ясагыч кушымчалардан аерып торган тҿп билге 

санала. 

Морфологик яктан кисҽкчҽлҽр тҿрлҽнмилҽр, синтаксик яктан 

үзлҽре ияргҽн сүз белҽн бер җҿмлҽ кисҽге составына керҽлҽр. 

Кулланылышы буенча кисҽкчҽлҽр кушымчаларга якын торалар, 
күпчелеге фонетик яктан вариантлаша, сингармонизмга һҽм тартыклар 

ассимиляциясенҽ буйсыналар: гына/генҽ, кына/кенҽ; мы/ме һ.б. 

Кисҽкчҽлҽр, гадҽттҽ, мҽгънҽлҽре ягыннан тҿркемлҽнҽлҽр: а) 

чиклҽп, аерып кую мҽгънҽсе – гына/генҽ, кына/кенҽ; б) мҽгънҽне 

кҿчҽйтҽ – да/дҽ, та/тҽ; в) билгесезлек,икелҽнү, гҿман итү – -дыр/-дер, 

ҽллҽ; г) раслау, ышандыру, ышану тҿсмере – бит, ич, ласа, лабаса; д) 

сорау, үтенү мҽгънҽлҽре – -чы/-че, -сана/-сҽнҽ, ҽле, инде. 

Ымлыклар – кешелҽрнең хис-тойгыларын, эчке кичерешлҽрен, 
ихтыярын белдерҽ торган сүз тҿркеме. Семантик яктан алар 

чынбарлык күренешлҽрен, хис-тойгыларны, ихтыярны иң кыска юл 

белҽн белдерҽлҽр, атап күрсҽтмилҽр. Морфологик яктан ымлыклар 

тҿрлҽнмилҽр, бары тик кайбер ымлыкларга сүз ясагыч кушымчалар 

ялгана ала (уфылдау һ.б.), синтаксик яктан ымлыклар җҿмлҽ кисҽге 

була алмыйлар, үзлҽре генҽ аерым җҿмлҽ тҿзилҽр яки җҿмлҽгҽ ҿстҽмҽ 

эмоциональ тҿсмер бирү ҿчен кулланылалар. 
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Составы ягыннан ымлыкларны тҿп һҽм ясалма тҿрлҽргҽ бүлеп 

карыйлар.  
Тҿп ымлыкларның ҿч структур тҿрен билгелилҽр: а) ялгызак (йә, 

аһ, ух һ.б.); б) кабатлаулы (ай-ай, чү-чү һ.б.); в) парлы (ах-ух, ай-һай 

һ.б.) 

Ясалма ымлыклар башка сүз тҿркемнҽреннҽн барлыкка килҽлҽр: 

а) мҿстҽкыйль сүзлҽрдҽн: бәәлеш (гаҗҽплҽнү), пычагым, каравыл, 

тамаша һ.б. б) илаһиятка, мифик кҿчлҽргҽ сыгынуга бҽйле ымлыклар: 

Алла сакласын, шайтан алгыры һ.б. в) этикет сүзлҽргҽ бҽйле 

ымлыклар: исәнмесез, хушыгыз, гафу итегез һ.б. 
Мҽгънҽ ягыннан ымлыклар ике зур тҿркемгҽ бүленҽ: 

1) эмоциональ, ягъни хис-тойгы, кичерешлҽрне белдерҽ торган 

ымлыклар – И-и-их, сҿбханалла, аһ һ.б. ; 2) императив, ягъни 

ихтыярны белдерҽ торган ымлыклар – Тсс, Чү, Һҽйт һ.б. 

Модаль сүзлҽр, мҽгънҽсе һҽм синтаксик кулланылышы. Модаль 

сүзлҽрне ҿйрҽнү тарихы. Модаль сүзлҽрнең составы турында 

карашлар. Сҿйлҽмнең чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽтен объектив рҽвештҽ 
яисҽ субъектив бҽялҽве аркылы белдерҽ торган модаль сүзлҽр. Татар 

морфологиясе тарихында сҿйлҽмнең чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽтен 

объектив рҽвештҽ белдерҽ торган модаль сүзлҽрнең хәбәрлек сүзләр 

термины белҽн аталуы (Г. Алпаров, В. Хангилдин, М. Зҽкиев һ.б.). 

Татар грамматикасында хҽбҽрлек сүзлҽрнең аерым мҿстҽкыйль сүз 

тҿркеме итеп бирелүе. Бар, юк сүзлҽренең модаль конструкциялҽр 

барлыкка китерүдҽге роле. 

Модаль сүзлҽр сҿйлҽмдҽ модальлек белдерүнең лексик чарасы 
буларак билгелҽнҽ. Бу очракта модальлек, ягъни сҿйлҽмнең 

чынбарлыкка мҿнҽсҽбҽте сҿйлҽүченең субъектив бҽялҽве аркылы 

белдерелҽ. 

Модаль сүзлҽр җҿмлҽдҽге башка сүзлҽр белҽн мҿнҽсҽбҽткҽ 

кермилҽр, җҿмлҽ кисҽге вазыйфасын башкармыйлар (модаль кисҽк – 

кереш сүз булып килҽлҽр), җҿмлҽгҽ тулаем модаль тҿсмер ҿстилҽр яки 

үзлҽре генҽ аерым җҿмлҽ тҿзилҽр. 

Кереш сүз функциясендҽ кулланыла торган модаль сүзлҽр 
мҽгънҽлҽре буенча берничҽ тҿркемгҽ бүленҽлҽр: 

1) раслауны белдерҽ торган модаль сүзлҽр: ҽлбҽттҽ, һичшиксез, 

дҿрес, тҽгаен, чыннан да һ.б. 

2) фараз кылу, ихтималлык, икелҽнү тҿсмерлҽрен белдерҽ торган 

модаль сүзлҽр: бугай, бҽлки, шҽт, күрҽсең, мҿгаен, ихтимал, ахры, 

икҽн, тиеш һ.б. 
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Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар һәм биремнәр 

1. Модаль сүз тҿркеме буларак кисҽкчҽлҽргҽ гомуми 
характеристика бирегез. Кисҽкчҽлҽр нинди мҽгънҽ тҿсмерлҽрен 

белдерҽлҽр? 

2. Кисҽкчҽлҽрнең кушымчалар һҽм ярдҽмлек сүз тҿркемнҽре 

(бҽйлек, теркҽгеч) белҽн охшашлыгын һҽм аермасын күрсҽтегез. 

3. Кисҽкчҽлҽрнең мҽгънҽ буенча тҿркемчҽлҽрен, аларның 

составын истҽ калдырыгыз, мисаллар китерегез. 

4. Ымлыкларны лексик-семантик, морфологик һҽм синтаксик 

яктан характерлагыз. 
5. Ымлыкларның структур тҿрлҽрен һҽм ясалма ымлыкларны 

аерып күрсҽтегез, мисаллар китерегез. 

6. Хис-тойгыны һҽм ихтыярны белдергҽн ымлыкларның тҿрле 

тематик тҿркемчҽлҽрен билгелҽгез, мисаллар китерегез. 

7. Ымлыкларның ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ кулланылышын аңлатыгыз. 

8. Модальлек белдерүнең лексик чарасы буларак модаль сүзлҽргҽ 

гомуми характеристика бирегез. 
9. Модаль сүзлҽрнең ике тҿрен аерып күрсҽтегез. 

10. Объектив модальлекне белдергҽн бар, юк, кирҽк, тиеш кебек 

сүзлҽрне белдерүдҽ нинди карашлар бар? 

11. Модаль сүзлҽрнең һҽр ике тҿрен характерлагыз, аларның 

охшаш һҽм аермалы якларын күрсҽтегез? 

12. Модаль сүзлҽрнең лексик составын истҽ калдырыгыз. 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

И(р)- тамырыннан ясалган ярдәмлек сүзләрнең кулланылыш 

үзенчәлекләрен һәм белдергән мәгънәләрен билгеләгез. 
1. Күзе зҽгыйфь кешелҽргҽ кидертҽ торган махсус күзлек була 

икҽн – контактлы күзлек дип атала. (Г.Ахунов) 2. Ул ҽлегҽ тик 

малларны гына суырып ала, килҽчҽктҽ бар авылны йотарга тели икҽн. 

(М.Кҽбиров) 3. Фҽхри аны чак таныды: Гҽрҽй Солтан икҽн! 

(Г.Ибраһимов) 4. Караса, дҽһри* [*динсез] Садыйкның дошман 
шҽриклҽреннҽн* [*классташ] Гали белҽн Сафа икҽн! (Г.Ибраһимов) 

5. Их, дҿнья! Адҽм бу чаклы үзгҽрсҽ үзгҽрҽ икҽн. (Г.Ибраһимов) 6. Ул 

шигырьлҽрнең авторы кем булды икҽн? (М.Мҽһдиев) 7. Без исҽ ҽле 

һаман да теге камышны чыгып җиткҽнебез юк икҽн. (Г.Ибраһимов) 

8. Базар тирҽлҽрендҽ исҽ сҽүдҽгҽрлҽрнең берҽр кисҽк икмҽк, берҽр 

сҿяк ыргытканын кҿтеп ҿерлҽре белҽн яталар иде. (М.Кҽбиров) 

9. Мансуров үзе исҽ, алар ҽйлҽнеп кайтканчы, Вҽлиша белҽн бергҽлҽп, 
ашханҽдҽ табын ҽзерлҽү хҽстҽренҽ кереште. (Г.Ахунов) 10. Инде менҽ 
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хҽзер, ник бер генҽ мҽртҽбҽ булса да мактамадым икҽн, дип үкенҽм. 

(Г.Ахунов) 11. Ул кҿннҽн кҿнгҽ зурая барып инде авылга килеп 
терҽлгҽн, кемнҽрнеңдер ындырына кергҽн. (М.Кҽбиров) 12. Ҽнҽ алар 

да килҽ инде. (Г.Ибраһимов) 13. Мҽгариф министырлыганнан 

Хисамиев җибҽргҽн ҽдҽбият укытучысы ҽнҽ шул иде инде. (Г.Ахунов) 

14. Ул җил-давыл, болыт белҽн күтҽрелҽ имеш, ди. (Г.Ибраһимов) 

15. Ходай бирде, Ходай алыр, имеш... Тугры, имеш... (М.Кҽбиров) 

16. Халикъ ачлык елны туган, шуңа күрҽ озын булып үскҽн, имеш. 

(Г.Ахунов) 

2 нче бирем. 

Кисәкчәләргә морфологик анализ ясагыз 
1. Аның юри белмҽгҽнен Сҽүбҽн дҽ сизеп тора, шуңа да юри 

ашыктыра: - Йҽ инде, ҽйт инде. Чулпан йолдыз берни дҽ сҿйлҽшмиме 

ҽллҽ?.. (Г.Гыйльманов) 2. Тизрҽк килче син яныма. (Р.Фҽйзуллин) 

3. Хҽер, рҽт чыгарлык булмагач, карадың ни дҽ, карамадың ни. 

(Ф.Хҿсни) 4. Иң мҿһиме, сынап карау бар бу күзлҽрдҽ. Хҽтта шиклҽнү, 

шомлану бар. Юк, шомлану ук түгел, сагаю бар... (Г. Гыйльманов) 
5. Тҽрҽзҽмне ачып куйдым, Килсҽнҽ, җил, керсҽнҽ. (Х.Туфан) 6. Вакыт 

инде шактый соңдыр. (Н.Ҽхмҽдиев) 7. Ҽ мин – кеше, белҽсеңме, кеше! 

Ке-ше! Мин фҽрештҽ түгел! (Г.Гыйльманов) 8. – Йолдызыңны 

таптыңмы ҽллҽ, Сҽүбҽн? (Г.Гыйльманов) 9. – Юк, син башта ҽйт: 

тиргҽмҽссеңме? – Юк ла, тиргҽмим. – Сҽүбҽн, синең йолдызың минеке 

дҽ булсын ҽле... – Һи, шул гынамы? Булсын соң! Анда барыбызга да 

урын җитҽ. Аннары... Ул синең йолдызың булырга тиеш тҽ бит! 

(Г.Гыйльманов) 
Кисәкчәләргә анализ ясау тәртибе: 1) мҽгънҽ тҿсмере; 

2) язылышы. 

Үрнәк: дҽ – кҿчҽйткеч кисҽкчҽ, аерым языла. 

3 нче бирем 

Эмоциональ ымлыкларны, белдергән мәгънәләренә карап, 

тӛркемчәләргә аерып языгыз. 

1. Ай-һай матур ҽйттең, адаш... Шигырь кебек ҽйттең... 

(Г.Гыйльманов) 2. Ай Аллам! Дҿрес эш түгел бу... Ниндидер сихер, 
шаукым кергҽн монда. (Г. Гыйльманов) 3. Их, атлар! Атлар! Дҿньяны 

тартып баручы атлар! Безне машиналы заманга чыгаручы атлар. 

(Ф.Яруллин) 4. Шулай гына булсын иде, Илаһым!.. Иншалла, шулай 

булыр да. (Г.Гыйльманов) 5. Яңалык ҽйтимме? – Ай-һай яңалык 

булырмы икҽн? (М.Мҽһдиев) 6. Ҽй, хҽчтерүш. Кеше рҽтендҽ йҿрисең 

шунда. (Ф.Яруллин) 7. Йҽ, ярый, күп телеңҽ салынма. Ҽйтсҽң ҽйт тҽ: 

барыргамы миңа, юкмы? (Г.Гыйльманов) 8. Исҽнме, мҽгърур тау! 
Туган як тҽхете – Чатыр тау, исҽнме! (М.Галиев) 9. Хуш, Дилҽ! Хуш, 
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бҽгърем, хуш! Савыгып кына кайт! – дип кабатлады ул күңеленнҽн. 

(А.Гыйлҽҗев) 10. Чү, дим, чү... Нишлҽдең инде, бирҽн булганмы ҽллҽ, 
кепканы тешлисең...(М.Мҽһдиев) 11. Ҽйдҽ, дуслар,җырлыйк ҽле, без 

ташкичү бит ҽле... (М.Мҽһдиев) М-м-м. Белергҽ кирҽк иде Бҽшир. 

(Г.Бҽширов) Ҽти нидер тҿшенҽ башлаган сыман: Ҽ-ҽ-ҽ... дип сузды. 

(Г.Бҽширов) 

4 нче бирем. 

Г.Гыйльманов әсәрләрендә кулланылган ымлыкларга 

морфологик анализ ясагыз 
1.―Ах! Харап булды!‖ – дип уйлап ҿлгерҽ Сҽүбҽн. 2. – Ыһ!.. Кем 

син? Кайсы йолдыздан?.. 3. –Йҽ, һаваланма,улым. Берни дҽ булмады. 

4. – Май ҽби, исҽнме-саумы! – Бу юлы Сҽүбҽн тавышын кызганмады. – 

Аллага шҿкер, исҽнлектҽ гомер сҿрҽбез, рҽхмҽт, балам, матур 

сҿйлҽшүең ҿчен. 5. – И-и, балам, ни дигҽн сүз инде ул?! 6. Ҽйдҽ, менҽ 

шушында утырышыйк. Менҽ бу шҽмаил ягы кыйбла як булыр. 7. ―Ҽй 

Аллаһы! Бу сҽфҽрне безгҽ җиңел кылдың... И Аллам! Барысы ҿчен дҽ 

мең рҽхмҽтлҽр Үзеңҽ! Амин! 8. – Да-а-а... Ниндидер сер бар монда. 
Могҗиза бар. Һҽм... Фаҗига бар.  

Ымлыкларга анализ ясау тәртибе: 1) ымлыкның тҿзелеше. 

2) мҽгънҽ буенча тҿре. 

Үрнәк: ах – хис-тойгыны белдерҽ торган (эмоциональ) ымлык, 

ялгызак ымлык, шҿбһҽлҽнүне белдерҽ. 

5 нче бирем 

Модаль сүзләрне тикшерегез 
1. Мин, гадҽттҽ, бакчага караган тҽрҽзҽне ачык калдырып 

йоклыйм. (Ҽ.Еники) 2. Икенчедҽн, мин аны азат иттем. (Ф.Латыйфи) 

3. Карт, чыннан да, сүз арасына шундый такмазалар кыстырып 

сҿйлҽргҽ ярата икҽн. (Ҽ.Фҽйзи) 4. Мин тҽртипкҽ салам дҿньяны, Тик, 

кызганыч, бары шигырьдҽ.(И.Юзеев) 5. Хҽер, елның бер кҿне дҽ 

икенчесенҽ ошамый. (М.Мҽһдиев) 6. Син, минемчҽ, сер саклый 

белҽсең. (Н.Гыйматдинова) 7. Ниһаять, ―күңел күзе‖, ―җан күзе‖ дигҽн 

сүз бар. (Г.Гыйльманов) 8. Малайның гҿнаһсыз күз яшьлҽре пычракка 

тҿшеп буялган алманы юарга җиткҽн булыр иде, мҿгаен. (Р.Низамиев) 
9. Кҿндез йолдыз да атылмый бит ул, ичмасам! (Р.Низамиев) 

10. Биллҽһи, ул кҿнне басу сулый. (М.Мҽһдиев) 11. Белмим, хатыннар, 

бҽлкем, мҽсьҽлҽнең бу ягын нечкҽрҽк аңлый торганнардыр, лҽкин 

минем ҿчен, хҽер, минем ҿчен генҽ түгел, ҽ Тамара Сергеевнаны 

якыннан белгҽн күплҽр ҿчен мҽсьҽлҽ тирҽнрҽк һҽм катлауларак иде. 

(Ҽ.Еники) 12. Ҽ Майя, чынлап та, мондый юлны беренче мҽртҽбҽ күрҽ 

иде. (Г.Гыйльманов) 13. Дҿрес, башта, танышуның беренче 
вакытларында, без еш-еш кына, клуб, театр кебек урыннарда очраша 
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идек. ... Ихтимал, шул чакларда без бер-беребезгҽ җан телҽгҽн кешелҽр 

булып күренгҽнбездер, йҿрҽклҽребез тҿбендҽ мҽхҽббҽт дигҽн сихри ут 
менҽ-менҽ кабынырга торгандыр, һичшиксез, ул шулай булгандыр. 

(Ҽ.Еники)  

Модаль сүзләргә анализ ясау тәртибе: 1) модаль сүзнең тҿре 

(объектив яки субъектив модальлекне белдергҽн сүз); 2) мҽгънҽ 

тҿсмере. 

Үрнәк: гадҽттҽ – модаль сүз, субъектив модальлекне (фикернең 

гадҽтилеген) белдерҽ. 

6 нчы бирем 

Хәбәрлек сүзләрне табыгыз, кулланылу үзенчәлегенә 

игътибар итегез, морфологик анализ ясагыз. 

1. Экипаж исемлеген кесҽмнҽн чыгарып укырга керештем: 

―Птушкин‖ ―Бар.‖ (М.Юныс) 2. Тормышымның күзгҽ күренми торган 

кҿчле агымнары бардыр дип уйлыйм мин. Шул агымга бер килеп 

юлыксаң, чыга да, борыла да алмыйсың. Каршыга барсаң, бетҽсең. 

(М.Юныс) 3. Үзе хатын-кыз затыннан булса да, белмҽгҽн эше юк, дип 
сҿйлилҽр. (И.Гази) 4. Ҽ минем талантлы булырга хакым юкмыни? – 

диде кинҽт Фердинант һҽм кҿлеп җибҽрде. (И.Гази) 5. Егылды, тагы ни 

кирҽк! (И.Гази) 6. Миңа шҿһрҽт тҽ, дан да, байлык та кирҽкми бит. 

(М.Юныс) 7. Без бит кайсы җыелышта нҽрсҽ ҽйтергҽ кирҽклеген укып 

ҿйрҽнҽгҽн кеше түгел, ҽллҽ нинди ярамаган нҽрсҽ ҽйтеп җибҽрүең бар. 

(М.Юныс) 8. Юк, егетлҽр, җыелышта бер тҿрле, җыелыштан соң 

икенче тҿрле сҿйлҽргҽ ярамый. (М.Юныс) 9. Болардан аерылып 

китсҽм, чыннан да, саран кеше дип уйлаулары бар иде. 
(М.Юныс)10. Аның авыруында Гҿлчирҽнең ни эше бар! (М.Мҽһдиев) 

Хәбәрлек сүзләргә морфологик анализ тәртибе: 1) хҽбҽрлек сүз 

булуы ҽйтелҽ; 2) мҽгънҽсе; 3) кулланылыш үзенчҽлеге күрсҽтелҽ 

(мҿстҽкыйль, аналитик фигыль формасы составында һ.б.). 

Үрнәк: бар – хҽбҽрлек сүз, барлыкны белдерҽ, мҿстҽкыйль 

кулланылган. 

Тестлар 

1. Бар, юк, кирәк, ярый сүзлҽре: 
а) исем 

б) фигыль 

в) хҽбҽрлек сүз тҿркеменҽ керҽ 

2. Татар грамматикасының II томында (2002) модаль сүзлҽр һҽм 

хҽбҽрлек сүзлҽр 

а) бергҽ, ярдҽмлек сүз тҿркеме буларак 

б) аерым, ярдҽмлек сүз тҿркемнҽре буларак карала 
в) берсе мҿстҽкыйль, икенчесе ярдҽмлек сүз тҿркемендҽ карала 
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3. Объектив модальлекне белдергҽн тҿркемне билгелҽгез: 

а) чыннан да, ихтимал, имеш 
б) ҽйе, бар, кирҽк, тиеш 

в) дҿрес, юк, мҿмкин, ихтимал 

4. Субъектив модальлекне белдергҽн тҿркемне билгелҽгез: 

а) чыннан да, дҿрес, мҿмкин, ахрысы 

б) бар, дҿрес, бугай, икҽн 

в) бҽлки, гүя, рас, юк 
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1. Татар грамматикасы Т.II, 2002. – 328-350, 402-397, 413-422 б. 
2. Тумашева, 1978. – 204-216 б. 

3. Хисамова, 2006. – 308-322 б. 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Абдуллин А.А. Этические выражения в современном татарском 

литературном языке: Автореф.дисс. … канд.филол.наук. ИЯЛИ им. 

Г.Ибрагимова АН РТ. – Казань, 2006. – 25 с. 

2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах 
// Труды ин-та. рус. яз. – М.-Л.:АН СССР, 1950. – С.38-79. 

3. Гарданова Л. Татар телендҽ модаль сүзлҽрне ҿйрҽнү // Совет 

мҽктҽбе. – 1965, –  № 12. – Б. 22-25. 

4. Латыйпов Һ. Сорау кисҽкчҽсенең кушма формалары // Совет 

мҽктҽбе. – 1987, № 1. -21-23 б.; Үтенү-ялыну кисҽкчҽлҽре // Совет 

мҽктҽбе. – 1987, № 7.- 22-23 б.; 1988, № 1. – 22-24 б.; Татар телендҽ 

раслау кисҽкчҽлҽре // Совет мҽктҽбе. – 1989, № 12. – 28-30 б.; Инкарь 

кисҽкчҽлҽре // Мҽгариф. – 1994, № 3. – 22-24 б.; Татар телендҽ 
кҿчҽйтү-аныклау кисҽкчҽлҽре. – 1995, № 3. – 18-19 б.; № 4. – 18-19 б.  

5. Сибагатов Р.Г. Особенности функционирования частиц в 

предложении // Советская тюркология. – 1984, № 5. – С. 52-58; 

Модальные слова в функции предикативных средств // Советская 

тюркология, 1985. - № 6. – С.13-16 

6. Тумашева, Гыйлҽҗиева, 1988. – 16-34 б. 

7. Ураксин З.Т. О междометиях и их классификации // 

Исследования по грамматике современного башкирского языка. – Уфа, 
1979. – С.88-945. 

8. Хангилдин В.Н. Татар телег рамматикасы. – Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 1959. – 243 б. 

 

Тема 23. Ияртемнәр 

(1 + 1 сәгать): 

 

Лекциянең эчтәлеге 
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Ияртемнҽр – кеше тавышына, хайван һҽм кош-корт, бҿҗҽклҽр 

чыгарган авазларга, һҽм  тҿрле җансыз предметлар тудырган авазларга 
охшатып ясалган сүзлҽр. Татар тел белемендҽ ияртемнҽрне ҿйрҽнү һҽм 

термин мҽсьҽлҽсе (В.Н. Хангилдин, Д.Г. Тумашева, Ф.М, Хисамова 

һ.б.).   

Лексик-семантик яктан ияртемнҽрнең атау функциялҽре булмау; 

морфологик яктан тҿрлҽнмҽүлҽре, ҽмма алар нигезендҽ яңа сүзлҽр 

ясалу үзенчҽлеге; синтаксик яктан җҿмлҽдҽ рҽвеш хҽле, хҽбҽр һҽм ия 

булып килүлҽре. Семантик яктан аваз ияртемнҽре һҽм образ 

ияртемнҽренҽ бүленүлҽре. 
Аваз ияртемнәренең лексик-тематик тҿркемнҽре: 1) хайван, 

җҽнлек, кош-корт, бҿҗҽк тавышларын тасвирлый торган аваз 

ияртемнҽре; 2) җансыз предметлар чыгарган тавышларга охшатып 

ясалган аваз ияртемнҽре; 3) кеше хҽрҽкҽте тудырган тавышка охшатып 

ясалган аваз ияртемнҽре; 4) кеше тавышына охшатып ясалган аваз 

ияртемнҽре.  

Образ ияртемнәренең семантик тҿркемчҽлҽре: 1) яктылык һҽм тҿс 
тасвирлары, 2) хҽрҽкҽт тасвирлары, 3) кыяфҽт һҽм характер 

тасвирлары, 4) эчке сиземлҽүгҽ бҽйле тасвирлар. 

Ияртемнҽрнең структур тҿзелеше ягыннан тҿрлҽре: ялгызак 

ияртемнҽр: гӛрс, гӛлт; парлы ияртемнҽр: ялт-йолт, шак-шок; 

кабатланып килгҽн ияртемнҽр: дер-дер,  кар-кар;  ҿч компонентлы аваз 

ияртемнҽре: ха-ха-ха, хи-хи-хи. 

Ияртемнҽрнең фигыльлҽр һҽм исемнҽр ясауда катнашуы.  

Белемнәрне тикшерү ӛчен сораулар 
1. Ияртемнҽр чынбарлык күренешлҽрен ничек белдерҽлҽр? 

2. Ияртемнҽрнең семантик тҿркемчҽлҽрен атагыз, терминга бҽйле 

нинди карашлар бар, аларның нигезе нҽрсҽдҽ? 

3. Аваз ияртемнҽренең лексик-семантик тҿркемчҽлҽрен атап 

күрсҽтегез, мисаллар китерегез. 

4. Образ ияртемнҽре турында тҿшенчҽ бирегез, аларның аерым 

тҿрлҽренҽ мисаллар китерегез. 

5. Тҿзелеше буенча аваз ияртемнҽренең нинди тҿрлҽре бар? 

 

Гамәли биремнәр 

1 нче бирем.  

Аваз һәм образ ияртемнәрен табыгыз, структур тӛзелеше һәм 

семантикасы буенча тӛрләрен билгеләгез. Алардан фигыль 

ясалган очракларга аңлатма бирегез. 

1. Кҽҗҽ ҽйтҽ: ―Мики-мики!‖ Капчыктагы бүре башы бит унике 
(Г.Тукай). 2. Аның фикерлҽрен бүлеп, ҿй эче кинҽт дер селкенде, ишек 
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ачылып китте (И.Гази). 3. Караңгы, тын урманда тып-тып тамчылар 

тама (Ҽ.Еники). 4. Солдат, ялт-йолт каранып, шешҽлҽрне кесҽлҽренҽ 
тыкмакчы булган иде, лҽкин моның мҽгънҽсез эш икҽнен аңлап алды 

(И.Гази). 5. Мҽрьямбикҽ карчык баш ҿянҽген онытты, кҿндезлҽрен 

мендҽргҽ баш куеп хҽл җыеп тормый, тыр-тыр чаба (А.Гыйлҽҗев). 

6. Нинди боерыклар? Ҽһҽ, ҽһҽ, ҽһҽ... ҽлбҽттҽ, флангтан да бҽрҽбез 

(И.Гази).  

2 нче бирем  

Ияртемнәргә нигезләнеп барлыкка килгән фигыльләрне 

табыгыз һәм морфемаларга таркатыгыз. 
1. Ҽ баш шаулый. Ох шаулый! (Ш.Хҿсҽенов) 2. Тырылдаган 

тавыш ишетелде. (А.Гыйлҽҗев) 3. Уң аягына аксый-аксый, авыз 

эченнҽн нҽрсҽдер мыгырдап, ул Неплюйко артына килеп ышыкланды 

(И.Гази). 4. Кҽнфит суырып, прҽннек кештердҽтеп, куе баллы су 

чҿмегҽн малайларның тамагы кипте (А.Гыйлҽҗев). 5. Йҿрсен, йҿрсен! 

Выжлап ачка койрык чҽнчеп кайтыр, күрегез дҽ торыгыз 

(А.Гыйлҽҗев). 6. Кызлар, күзлҽрен елтыратып, ҽбилҽренҽ карап тора 
башладылар. (Ҽ.Еники) 7. Ҿске палубада нҽрсҽдер гҿрселдҽп ауды. 

(М.Юныс) 

 

3 нче бирем.  

Җӛмләләрдәге аваз һәм образ ияртемнәренә морфологик 

анализ ясагыз. 
1. Чын күл бу, хҽтта җем-җем уйнаклаган вак дулкыннарга кадҽр 

күренҽ (Ҽ.Еники). 2. Урман эчендҽ лап-лап басып килгҽн аяк 
тавышлары ишетелде (Г.Гобҽй). 3. Каз, поварны аңлагандай, 

җанланып сҿйли башлый: ―Кый-кый, каг-каг‖, – ди һҽм поварга бер-

ике тапкыр ышкылып үтҽ: ―Кыйгак-кыйгак!‖ – ди. (Ҽ.Еники) 

4. Яучылар тыз да быз йҿреп торалар. (Г.Гобҽй) 5. Бҿтен тҽнем, 

белҽклҽрем, муеннарым чымыр-чымыр килҽ. (М.Ҽмир) 6. Пуля очкан 

саен баш иеп, һҽртҿрле дҿбер-шатырдан кот алынып йҿри торган чак 

үтеп киткҽн, сугыш кҿндҽлек гади бер хезмҽткҽ ҽйлҽнеп калган. 

(И.Гази)  
Ияртемнәргә морфологик анализ тәртибе: 1) аваз яки образ 

ияртеме булуы; 2) мҽгънҽ буенча тҿркемчҽсе; 3) кулланылышы 

(мҿстҽкыйль кулланылыш, фигыль составында). 

Үрнәк: җем-җем – парлы образ ияртеме, яктылык тасвиры, 

мҿстҽкыйль кулланылган: җем-җем уйнаклаган. 

 

Тестлар 
1. Кайсы билгелҽмҽ дҿрес түгел: 
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а) Ияртемнҽр – чынбарлык күренешлҽрен белдерҽлҽр, ҽмма алар 

аны атап күрсҽтмилҽр, ягъни аларның номинатив функциялҽре юк 
б) Ияртемнҽр – мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре 

в) Синтаксик яктан ияртемнҽр аерым җҿмлҽ кисҽге булып килҽлҽр 

г) Барлык җаваплар да дҿрес 

2. Бар, юк, кирәк, ярый сүзлҽре: 

а) исем 

б) фигыль 

в) хҽбҽрлек сүз тҿркеменҽ керҽ 

3. ―Хҽзерге татар ҽдҽби теле. Морфология‖ (1978) хезмҽтендҽ 
модаль сүзлҽр һҽм хҽбҽрлек сүзлҽр Д.Г.Тумашева тарафыннан 

а) бергҽ, модаль сүз тҿркеме буларак 

ҽ) аерым, ярдҽмлек сүз тҿркемнҽре буларак карала 

б) берсе мҿстҽкыйль, икенчесе ярдҽмлек сүз тҿркемендҽ карала. 

4. Кӛрәшкәндә хәрәмләшсәң дә – чаж берне аркага (Ш.Маннур) 

җҿмлҽсендҽ калын хҽрефлҽр белҽн бирелгҽн сүз: 

а) җансыз предметлар чыгарган тавышларга охшатып ясалган аваз 
ияртеме 

б) кеше хҽрҽкҽте тудырган тавышка охшатып ясалган аваз ияртеме 

в) хҽрҽкҽт тасвиры белдергҽн образ ияртеме 

г) кеше тавышына охшатып ясалган аваз ияртеме 

5. Аваз һҽм образ ияртемнҽре тҿзелеше буенча:  

а) ялгызак ияртемнҽр, парлы ияртемнҽр, кабатланып килгҽн 

ияртемнҽр, ҿч компонентлы ияртемнҽр 

б) ялгызак ияртемнҽр, ясалма ияртемнҽр, кабатланып килгҽн 
ияртемнҽр, ҿч компонетлы ияртемнҽр 

в) тамыр ияртемнҽр, парлы ияртемнҽр, кабатланып килгҽн 

ияртемнҽр 

г) бары тик тамыр ияртемнҽр генҽ була 

Тӛп әдәбият 
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3. Хисамова, 2006. – 292-296, 317-321 б. 

Ӛстәмә әдәбият 

1. Сҽгыйтов М.А. Аваз ияртемнҽрен ҿйрҽнүгҽ карата // Вопросы 

тюркологии. – Казань, 1970. – С. 176-186. 

2. Тумашева, Гыйлҽҗиева, 1988. – 16-34 б.  

3. Шҽрҽфетдинова З.Г. Хҽзерге татар телендҽ ияртемнҽр. – Казан: 

Дом печати, 2007. – 208 б. 



130 
 

 

Эчтәлек 

Аңлатма язуы ...................................................................................... 4 

Тема 1. Морфология – грамматиканың бер ҿлеше. Ҿйрҽнү объекты 

һҽм тҿп тҿшенчҽлҽре. Грамматик категория ............................................ 8 

Тема 2. Морфемика .......................................................................... 13 

Тема 3.Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре системасы ........................... 18 

Тема 4. Мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре. Исем, аның лексик-

грамматик тҿркемчҽлҽре. Сан категориясе. Исемдҽ иркҽлҽү-кечерҽйтү 

кушымчалары ........................................................................................... 22 
Тема 5. Исемдҽ килеш категориясе ................................................. 26 

Тема 6. Исемдҽ тартым категориясе ................................................ 32 

Тема 7. Исемдҽ хҽбҽрлек категориясе. Билгелелек-билгесезлек. 

Исемлҽшү күренеше. Исемнҽрнең ясалышы ......................................... 37 

Тема 8. Сыйфат сүз тҿркеме ............................................................ 41 

Тема 9. Сан һҽм алмашлык сүз тҿркемнҽре .................................... 46 

Тема10. Фигыль сүз тҿркеме турында гомуми тҿшенчҽ. 
Фигыльнең лексик-грамматик һҽм лексик-семантик тҿркемчҽлҽре ..... 52 

Тема 11. Татар телендҽ юнҽлеш категориясе ................................. 58 

Тема 12. Фигыльдҽ дҽрҽҗҽ (Аспектуальлек) .................................. 62 

Тема 13. Фигыльдҽ зат-сан категориясе .......................................... 67 

Тема 14. Наклонение турында тҿшенчҽ. Затланышлы фигыльлҽр. 

Хикҽялҽү наклонениесе. Заман грамматик категориясе ....................... 71 

Тема 15. Боерык һҽм телҽк фигыльлҽр ........................................... 80 

Тема 16. Шарт, кире шарт һҽм шартлы телҽк фигыльлҽр. 
Модальлекне белдерүнең башка морфологик чаралары ....................... 85 

Тема 17. Затланышсыз фигыль формалары. Сыйфат фигыль ....... 90 

Тема18. Хҽл фигыль ......................................................................... 96 

Тема 19. Исем фигыль. Инфинитив ............................................... 102 

Тема 20. Рҽвеш сүз тҿркеме ........................................................... 108 

Тема 21. Ярдҽмлек (бҽйлҽгеч) сүз тҿркемнҽре: бҽйлек һҽм 

теркҽгеч. Бҽйлек сүзлҽр һҽм ярдҽмче исемнҽр. Теркҽгеч сүзлҽр ........ 113 
Тема 22: Модаль  cүз  тҿркемнҽре:  ымлык,  кисҽкчҽ, модаль 

сүзлҽр ...................................................................................................... 120 

Тема 23. Ияртемнҽр ........................................................................ 126 

 
 


	Аңлатма язуы
	Тема 1. Морфология – грамматиканың бер өлеше. Өйрәнү объекты һәм төп төшенчәләре. Грамматик категория
	Тема 2. Морфемика
	Тема 3.Татар телендә сүз төркемнәре системасы
	Тема 4. Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Исем, аның лексик-грамматик төркемчәләре. Сан категориясе. Исемдә иркәләү-кечерәйтү кушымчалары
	Тема 5. Исемдә килеш категориясе
	Тема 6. Исемдә тартым категориясе
	Тема 7. Исемдә хәбәрлек категориясе. Билгелелек-билгесезлек. Исемләшү күренеше. Исемнәрнең ясалышы
	Тема 8. Сыйфат сүз төркеме
	Тема 9. Сан һәм алмашлык сүз төркемнәре
	Тема10. Фигыль сүз төркеме турында гомуми төшенчә. Фигыльнең лексик-грамматик һәм лексик-семантик төркемчәләре
	Тема 11. Татар телендә юнәлеш категориясе
	Тема 12. Фигыльдә дәрәҗә (Аспектуальлек)
	Тема 13. Фигыльдә зат-сан категориясе
	Тема 14. Наклонение турында төшенчә. Затланышлы фигыльләр. Хикәяләү наклонениесе. Заман грамматик категориясе
	Тема 15. Боерык һәм теләк фигыльләр
	Тема 16. Шарт, кире шарт һәм шартлы теләк фигыльләр. Модальлекне белдерүнең башка морфологик чаралары
	Тема 17. Затланышсыз фигыль формалары.    Сыйфат фигыль
	Тема18. Хәл фигыль
	Тема 19. Исем фигыль. Инфинитив
	Тема 20. Рәвеш сүз төркеме
	Тема 21. Ярдәмлек (бәйләгеч) сүз төркемнәре: бәйлек һәм теркәгеч. Бәйлек сүзләр һәм ярдәмче исемнәр. Теркәгеч сүзләр
	Тема 22: Модаль cүз төркемнәре: ымлык, кисәкчә, модаль сүзләр
	Тема 23. Ияртемнәр

