
Татар мәктәбендә укучы балаларга 

татар теленнән мәктәп олимпиадасы өчен биремнәр 

11 нче сыйныф              Үткәрү вакыты 90 минут 

максималь балл - 59 
Алма тәме 

Алма бакчалары белән танылган авыл салкын кышны фаҗига кичерде. Шулай да 

халык бераз көтәргә булды: бәлки берәр агач, берәр ботак яшәреп китәр... 

Яз үтеп китте, Сабан туе якынлашты. Авыл халкы, соңгы өметен өзеп, җимеш 

агачларын утынга турый башлады. Халык җәй буе алмагач кисте, кыш буе аның утынын 

ягып җылынды. 

Авылда “Ак бабай” исемле, ап-ак сакаллы, бик пөхтә, бик хөрмәтле бер карт бар 

иде. Ул һаман үзенең алма бакчасында казынды. Имеш, ул гына алмагачларын кисми 

калдырган, хәтта аларны терелтмәкче була икән. 

Без, авыл малайлары, койма ярыгыннан Ак бабайның пычкы-балта, көрәк-тырма, 

буяу савытлары тотып йөргәнен карап торабыз. Икенче җәйне дә Ак бабай дөньяга 

чыкмады, һаман шул бакчасында казынды.  

Мин, урта мәктәпне тәмамлап, авылдан киттем. Ике-өч елдан кайтып, бакчабызга 

күз салсам, алмагач үсентеләре инде буй җиткәннәр, ботакларында алма да күренгәли... 

Шул вакыт Ак бабай искә төште. Ак бабай торган урамга юл тоттым. Картның иске йорты 

тагын да кечерәеп калган. Йорт биеклегендәге  алмагачларны күргәч, мин ах иттем. 

Соңыннан сорашып белдем. Ак бабайның “корыган” алмагачлары ике елдан соң 

уңыш биргән. Ак бабай үзе генә терелә алмаган: кыш көнендә, агач төбе күмеп йөргәндә, 

салкын тидереп вафат булган... 

Хәзер авылга кайткан саен Ак бабайның бакчасына барып киләм. Шаулап утырган 

бу бакчадагы алмалар тәмлерәк шикелле тоела миңа.  

(Г.Гыйльмановтан, 137 сүз.)  

 

1.Тексттан түбәндәге аваз үзгәрешләре  булган сүзләрне күчереп языгыз: 

- ирен гармониясе :  

- рәт гармониясенә буйсынмаган :  

- борын ассимиляциясе: 

- кече тел ассимиляциясе:  

2.Танылган, алмагачларын, тәмлерәк  сүзләрен төзелеше буенча тикшерегез. 

3. Бирелгән фигыльләрне таблицага тутыр. 

Укый, чигелгән, эшләнде, киенде, сөйләшү, җыенды, булды, утырышу, көлдер,  елатты. 

 

Төп юнәлеш Кайтым 

юнәлеше 

Төшем 

юнәлеше 

Уртаклык 

юнәлеше 

Йөкләтү 

юнәлеше 

     

 

4.Тексттан ике тамыр кушылу юлы белән ясалган исемнәрне язып алыгыз. 

5. Түбәндәге җөмләгә синтаксик анализ ясагыз, схемасын төзегез.  

Шулай да халык бераз көтәргә булды: бәлки берәр агач, берәр ботак яшәреп китәр... 

6. Тексттан  аваз саны хәреф саныннан  күбрәк булган сүзләрне язып алыгыз. 

7. Тексттан төп фикерне белдергән җөмләне күчереп алыгыз, автор фикеренә 

мөнәсәбәтегезне белдереп, 10-15 җөмләдән торган инша языгыз. 

 


