
Практик эш. 5 нче сыйныф (рус төркеме), 4 чирек. Гаиләмне яратам! 

1.Прочитайте текст.  Текстны укыгыз. 

Синең иң кадерле кешеләрең 

      Син дөньяда үзеңнең иң ышанычлы һәм иң якын дусларыңны беләсеңме? Алар — 

синең әниең һәм әтиең. Алар һәрвакыт синең яныңда: бәйрәмнәрдә дә, иң авыр минутларда 

да. 

     Әниең көне буена күпме эш эшләргә өлгерә: иртәнге аш әзерләргә, табын 

җыештырырга, балаларны мәктәпкә, озатырга. Ул үзе дә ничә сәгать эшләп кайта. Ләкин 

кибеткә барырга да, кичке аш пешерергә дә, синең белән китап укырга да, энең белән 

уйнарга һәм юындырып яткырырга өлгерә. Аннан соң кер юарга, тегәргә, бәйләргә һәм 

тагын бик күп эшләр эшләргә вакыт таба. Әлбәттә, әтиең һәм сез булмасагыз, бу эшләрне 

үзенә генә эшләргә әниеңә бик авыр булыр иде. Әниең һәм әтиең сезне бик яраталар. Шуңа 

күрә син дә аларны хөрмәт итәргә һәм беркайчан да аларга күңелсезлек китермәскә тиеш. 

                                         (Л. ВасильеваТангнустан ) 

2.Выберите правильный ответ.  Дөрес җавапны билгеләгез. (5б.) 

1. Син дөньяда үзеңнең иң ышанычлы һәм иң якын дусларың – әниең һәм әтиең. 

                       1)текстка туры килә     2)текстка туры килми 

2. Әниең көне буена бик аз  эш эшләргә өлгерә. 

                         1)текстка туры килә     2)текстка туры килми 

3. Әтиең кибеткә барырга да, кичке аш пешерергә дә, синең белән китап укырга да, энең 

белән уйнарга һәм юындырып яткырырга өлгерә. 

                                 1)текстка туры килә     2)текстка туры килми 

4. Әниең кер юарга, тегәргә, бәйләргә һәм тагын бик күп эшләр эшләргә вакыт таба. 

                            1) текстка туры килә      2)текстка туры килми 

5. Син әтиең белән әниеңне хөрмәт итәргә һәм беркайчан да аларга күңелсезлек 

китермәскә тиеш. 

                            1) текстка туры килә    2) текстка туры килми 
 

3. Допишите предложения. Җөмләләрне язып бетерегез. (6б.) 

Мин гаиләмне яратам, чөнки.....    Мин әниемә булышам ......   Без гаиләбез белән ..... 

4.Составьте предложения по данным словам. Әлеге сүзләр белән җөмләләр төзегез. 

(6б). 

Без, белән, гаиләбез,  яратабыз, эшләргә, бакчада, яшелчәләр, үстерергә. 

Әнием, өчпочмаклар, эштән, тәмле, кайткач, пешерә. 

Минем, кеше, җаваплы, эшчән, бик, көчле, әтием. 

5.Напишите вопросы к выделенным предложениям. Җөмләләргә сораулар төзегез. 

(8б.) 

Әни һәм әти безне бик яраталар.   Әни көне буена күпме эш эшләргә өлгерә: иртәнге аш 

әзерләргә, табын җыештырырга, балаларны мәктәпкә, озатырга. 

6.Составьте план текста. Текстның планын төзегез. (6б.) 

 

 


