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Анализ текстов рекламы на татарско языке на морфологическом уровне 
позволяет выделить специфику употребления определенных частей речи, ко-
торые помогают реализовать основные функции рекламы. В статье рассмотре-
ны номинативные имена существительные, формы настоящего, прошедшего 
и будущего времени глаголов, выяснена их роль в реализации информативной 
функции рекламного текста. Определена роль личных местоимений в текстах 
рекламы в установке контакта с потребителем, прилагательных, повелитель-
ного и  условного наклонения в реализации воздействующей и побуждающей 
функции рекламы.  

Ключевые слова: реклама на татарском языке, части речи, имена соб-
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The morphological analysis of Tatar advertising texts allows us to see the spe-
cifi c features in using certain parts of speech, which help to maintain the basic func-
tions of advertising. The article discusses nominative nouns, the present, past and 
future tenses of verbs; it shows that these speech parts are used to convey informa-
tion in advertising. The article determines that personal pronouns in advertising help 
to establish a contact with the consumer, and adjectives, imperative and conditional 
moods are used to infl uence attitudes, aff ect behavior and motivate customers to buy 
the product or use the service. 

Keywords: Tatar advertising, speech parts, proper nouns, verbs, pronouns, 
 adjectives.

Реклама базар мөнəсəбəтлəренə корылган җəмгыятьтə сатып алу-
чыга мəгълүмат бирү һəм йогынты ясауда иң нəтиҗəле чаралар-

ның берсе булып тора һəм товар җитештерүчелəр, сəнгать, мəдəният, 
хокук, медицина, көнкүреш өлкəлəрендə хезмəт күрсəтүчелəр, эш-
мəкəрлəр өчен зур мөмкинлеклəр ача.

Көнбатыш иллəрендə реклама исəп-хисапка нигезлəнгəн кампа-
ния буларак кабул ителə, ул билгеле бер үрнəктəге формулалар, со-
раштыру, рейтинг һəм мониторингка таянып оештырыла. Россиядə 
исə төп игътибар мəгълүмат тапшыру һəм тəэсир итү чарасы буларак 
сүзгə, махсус тел чараларына юнəлдерелə, алгы планга текст куела 
һəм ул гуманитар фəннəр кысасында өйрəнелə. Атаманың тамыры 
латинча reclamare сүзеннəн, француз телендə réclame «кычкырып əй-
тəм» мəгънəсендə кулланыла. «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндə 
файдаланучы, кулланучы, сатып алучы, тамашачы һəм башкаларны 
тарту, аларның игътибарын җəлеп итү максаты белəн үткəрелгəн чара 
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буларак теркəлгəн [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 2018, б. 725], 
шулай ук берəр кеше яисə берəр нəрсə турында хəбəр-мəгълүмат бирə 
торган игълан, белдерү, плакат, афиша һ.б. мəгънəлəре урын алган. 
Шуңа нигезлəнеп, рекламаны игълан, плакат, афиша белəн тəңгəл-
лəштерергə мөмкин, лəкин, төп аерма булып, аның потенциаль сатып 
алучыга коры мəгълүмат бирүдəн тыш, игътибарны җəлеп итү макса-
ты алгы планга чыга.

Хəзерге чорда икътисади шартларга, бизнес үсешенə, товар җи-
тештерүчелəрнең үз продукциясен башкалардан аеру ихтияҗына 
бəйле рəвештə татар телендəге рекламаның яңарышы күзəтелə. Əле-
ге күренеш, бигрəк тə мəгълүматны җиткерү ысулларында, кулла-
нучыларның социаль үзенчəлеклəренə, зəвыгына бəйле сыйфат үз-
гəрешендə, милли-мəдəни мирас, татар теленең бай мөмкинлеклəрен 
файдалануда чагылыш таба. XX гасыр ахырында реклама саф икъти-
сади күренеш булып кына калмыйча, сəясəткə, идеологиягə, əхлак- 
тəрбиягə дə караган катлаулы, үзенчəлекле бер иҗтимагый характер-
дагы көчле коммуникация чарасына əверелде. Шуңа бəйле рəвештə 
татар телендə язылган реклама текстларын төрле юнəлешлəрдə: тари-
хи яктан – үсеш-үзгəрешен, лингвистик аспектта – реклама текстла-
рының тел үзенчəлеклəрен, психологик аспектта кешегə тəэсир иткəн 
факторларны фəнни нигездə өйрəнү ихтыяҗы туа. Татар тел белемен-
дə бу өлкəдə иң беренче җитди тикшеренү И.М. Низамовның «Татар 
рекламы һəм матбугат» монографиясендə чагылыш таба [Низамов, 
1997]. Татарча рекламага кагылышлы күзəтүлəр һəм фикерлəр,  аеруча 
əлеге төр текстларны оештыру, махсус тел чараларын куллануга бəй-
ле булганнары, А.А. Гафурова, Г.Н. Фəхретдинова хезмəтлəрендə 
күрсəтелгəн [Гафурова, 2012; Фахретдинова, 2019]. Тел белемендə ча-
гыштырмача яңа булган юнəлешне төрле аспектларда өйрəнү реклама 
стиленə хас төп закончалыкларны, текст белəн бəйле үзенчəлеклəрне 
тулырак ачыкларга мөмкинлек бирə. Сату-алу, хезмəт күрсəтү сфе-
расына караган информацияне төгəл һəм кызыксындырырлык итеп 
оештыруда тел чаралары төп рольне уйный. Шуны истə тотып, рекла-
маның лингвистик үзенчəлеклəрен өйрəнү татар тел белемендə əһə-
миятле юнəлеш булып тора, мəкалəдə төп игътибар сүз төркемнəрен 
куллану мəсьəлəлəренə юнəлтелə.

Реклама телен тикшерүче галимнəр əлеге төр текстларда аеруча 
күп кулланылган сүз төркемнəренə игътибар итə. Əйтик, Америка 
филологы Ф. Джеффкинс шундыйлардан тəэсир итү көченə ия бул-
ган фигыль төрлəрен һəм сыйфатларны бүлеп чыгарса [Джеффкинс, 
2002, с. 270], рус тел белгечлəре Н. Кохтев һəм Д. Розенталь еш очра-
ган сүз төркемнəренə конкрет мəгънəгə ия исемнəрне һəм боеру-
ны белдерə торган фигыльлəрне кертəлəр [Розенталь, Кохтев, 1981, 
с. 57]. Рекламаның прагматик функциясен башкарган фигыль сүз 
төркеме Н.К. Дементьева хезмəтендə махсус өйрəнелгəн [Дементьева, 
2004]. Татар тел белгече И.М. Низамов шулай ук сүз төркемнəренең 
адресатка йогынты ясавына басым ясап, аерым тəэсир итү чарасы бу-
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ларак, боерык фигыльлəр һəм сыйфатларны аерып күрсəтə [Низамов, 
1997]. Гəрчə татарча реклама текстларында барлык сүз төркемнəре 
һəм грамматик төрлəр урын алса да, хезмəтебездə прагматик потенци-
алга ия булган, кулланучыга хəбəр итү яисə аның игътибарын җəлеп 
итү максатын күз алдында тотып кулланылган исем, сыйфат, алмаш-
лык һəм фигыльлəрнең кулланылышына тукталабыз.

Реклама текстларында төрле əйбер, күренеш атамалары урын 
алуга бəйле, сүз төркемнəре арасында бигрəк тə исемнəрнең еш кул-
ланылуы күзəтелə. Мəгълүм булганча, телəсə нинди рекламаның төп 
бурычы – объектны аңа охшашлардан аерып күрсəтү, кулланучылар-
ның аңында товар яисə хезмəтнең исемен ишетүгə үк уңай образ ту-
дырырга тырышу. Компаниянең урнашу урыны турында хəбəр итү 
һəм аның атамасын истə калдыру, теге яисə бу чарада катнашучы-
ларны санап чыгу һəм адресатларда кызыксыну уяту максатын күздə 
тотып, текстларда ялгызлык исемнəрнең түбəндəге төрлəре аеруча 
актив кулланыла:

– кеше фамилиялəре һəм исемнəре. Нигездə, алар танылган ар-
тистларның концертлары яисə иҗади кичəлəре турында мəгълүмат 
җиткергəн афиша-текстларда еш очрый, анда чакырылган артист-
лар санап үтелə: Австралия халкының күпсанлы сораулары буенча 
«Татар радиосы»нда кичке шоу – «Хəерле иртə, Австралия»! Ай-
ваз Садыров, Айсылу Лерон һəм син! Дүшəмбе, сишəмбе, чəршəм-
бе һəм пəнҗешəмбе кичке сəгать биштə. (Татар радиосы, 2018, 
сентябрь). Ялгызлык исемнəрне куллану үзенчəлеген тикшерүче 
А.А. Га фурова татар фамилиялəрендə -ов/-ев рус суффиксларның 
төшеп калуына игътибар итə (Шəмси Закир), бигрəк тə əлеге күре-
нешне яшьлəр арасында төрки традициялəргə кайту омтылышы белəн 
бəйли [Гафурова, 2012, с. 76]. Без анализлаган материал да əлеге 
тенденцияне раслый;

– җитештерүче яисə хезмəт күрсəткəн фирманың урнашу урыны 
турында конкрет мəгълүмат туплаган географик һəм администра-
тив-территориаль исемнəр. Бу төр атамалар арасында Казан, шəһəр 
урамнары, Татарстан һəм республика объектлары (Арча, Билəр, Идел) 
өстенлек итүен күзəтəбез, бу, үз чиратында, рекламага милли-мəдəни 
компонент һəм этник коннотация өсти: Сайлыйбызмы Казан сувенир-
ларын? Əйдə инде, күпме фотога төшеп була? Киттек сувенирлар 
сата торган җиргə! Аларны кибетлəрдə табып була. Ə иң күбе – 
Бау ман урамында (Татар радиосы, 2007, июнь);

– сəүдə һəм хезмəт күрсəтү белəн шөгыльлəнгəн оешмаларның, 
массакүлəм мəгълүмат чаралары исемнəре, бер яктан, җитештерүче 
фирма атамасын күрсəтсə, икенче яктан, аларны популярлаштырып, 
ныграк истə калуны көчəйтə: «Ил-Гөл» кибете түбəн бəялəрдəн 
азык-төлек, яшелчə, җилəк-җимеш, көнкүреш химиясе тəкъдим итə 
(Таң, 2018, 12 октябрь, № 74).

Рекламадагы товарны уңай яктан тасвирлап бирүдə сыйфат-
ларның роле зур, сатып алучыга эмоциональ йогынты ясауда һəм 
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 товарның уңай образын тудыруда аларның иң кирəкле сүз төрке-
ме булуын барлык галимнəр дə ассызыклый. Тупланган материалга 
нигезлəнеп, реклама текстларында объектка характеристика бир-
гəн сыйфатларны түбəндəге лексик-семантик төркемнəргə бүлеп 
карыйбыз:

– физик халəт һəм тышкы сыйфатны белдерүчелəр: «Лагуна» 
кафесы бəйрəмегезне оештыра: уңай, пөхтə зал, күңелле музыка, 
тəмле ашлар – («Яңа Гасыр» радиосы, 2010, апрель);

– объектның төсен белдерүче сыйфатлар: Җирəн, ак, көрəн, 
зəңгəрсу, кара төстəге декоратив яшь тавыклар сатыла (Кайбыч 
таңнары, 2018, 2 март, № 15);

– вакыт ягыннан билге белдерүчелəр: Хатын-кызларга Россия-
нең иң яхшы фабрикаларында тегелгəн кышкы һəм язгы-көзге пəл-
тəлəр, шулай ук язгы плащлар һəм курткалар тəкъдим итə (Безнең 
Чирмешəн, 2014, 24 апрель, № 26);

– күлəм, чама ягыннан билге белдерүчелəр: «Гулливер» сəүдə үзə-
ге! Чиксез сайлау мөмкинлеге! (Татар радиосы, 2010, декабрь);

– акыл ягыннан билге белдерүчелəр: Югары белемле, аралашу-
чан, инициативалы сəүдə вəкиленə вакансия, 25 – 35 яшьлəрдə (Бай-
рак, 2016, 20 февраль, № 13).

Реклама текстында товар турында тулы мəгълүмат бирүдə һəм 
экспрессивлык тудыруда төп роль уйнаган, төрле мөнəсəбəтлəрне ха-
рактерлый торган сыйфатларга өстенлек бирелə: Үзе кыю, үзе кызык, 
үзе арзан, төсле, 16 битле нəрсə ул? Ул – «Безнең гəҗит» газетасы! 
(Татар радиосы, 2010, май).

Еш кына товар яки хезмəтнең иң отышлы ягына басым ясау чара-
сы итеп сыйфат дəрəҗəлəренə мөрəҗəгать итəлəр, мəсəлəн, чагышты-
ру дəрəҗəсе көндəш оешма җитештергəн əйбердəн өстенрəк торуны 
күрсəтү өчен кулланыла: Искиткеч яңалык! «Коника-Минота» фото-
салоннары белəн фотога төшү тагын да күңеллерəк, тагын да фай-
далырак, тагын да отышлырак (Татарстан яшьлəре, 2010, 13 гыйн-
вар, № 2). Билгеле булганча, артыклык дəрəҗəсе гомумəн билгенең 
яисə башка предметларның, шундый ук билгелəре белəн чагыштыр-
ганда, иң югары интенсивлыгын белдерə, ə реклама телендə «башка 
предметлар» дигəндə, көндəшлəрнең товар яисə хезмəтлəре күз ал-
дында тотыла. Шул рəвешле, артыклык дəрəҗəсе объектның иң яхшы 
сыйфатларын аерып, кулланучылар игътибарын нəкъ менə аларның 
тəкъдимнəренең отышлы булуына юнəлтə. Нигездə, иң кисəкчəсе 
популяр: Татар эстрадасының «Иң яхшы дуэтлар» концерты! Иң 
якты йолдызлар сезгə үзлəренең иң матур җырларын бүлəк итəр! 
(Татар радиосы, 2019, гыйнвар). 

Товар яки хезмəтнең нинди билгесен белдерүлəренə карап, текст-
та еш кулланылган сыйфатларның түбəндəге семантик төркемнəре 
аерып чыгарылды: 

– предметны характерлый торган билгелəр: кулай, отышлы, ар-
зан, яңа, махсус, түбəн;
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– товарның сыйфатын атаган билгелəр: сыйфатлы, шəп, затлы, 
ышанычлы, ныклы, эксклюзив, уникаль, файдалы, оригиналь, яңа, кы-
зыклы, уңайлы, кирəкле;

– башкарыла торган хезмəтне характерлый торган билгелəр: 
тəҗрибəле, профессиональ, намуслы;

– тəм ягыннан сыйфатлаган билгелəр: тəмле, татлы, хəлəл, мил-
ли, натураль, чиста, искиткеч, файдалы, шифалы;

– күчемсез милекне характерлый торган билгелəр: иркен, якты, 
матур, яңа, зур, җылы.

Реклама текстындагы алмашлыклар, Ю.С. Бернадская фикерен-
чə, объектның кемгə юнəлгəнен күрсəтү өчен файдаланыла, бигрəк 
тə беренче зат потенциаль кулланучыга мөрəҗəгать итү типик алым 
булып тора [Бернадская, 2009, с. 75 ]. Əлеге үзенчəлек татар телен-
дəге реклама өчен дə хас. Мин һəм без зат алмашлыклары берничə 
субъектка ишарə итү, клиентта ышаныч уяту өчен файдаланылган: 
Əй, җəмəгать! Һаман машина алмадыгызмени əле?! Ə мин алам! 
«Стан» автосалоныннан! (Татар радиосы, 2016, ноябрь); Теш дəва-
лау бүлмəсеннəн елмаеп чыгасыгыз килəме? «Таланид». Сəламəт 
теш – безнең эш! (Татар ра диосы, 2018, февраль).

Сатучының кулланучыга мөрəҗəгате формасында бирелгəн ре-
кламада зат алмашлыклары товар яки хезмəт сыйфаты өчен шəхси 
җаваплылыкка ишарəли, ə бу потенциаль клиентта ышаныч уята һəм 
йогынтыны көчəйтə. Алмашлыклар шулай ук сөйлəмдə катнашучылар 
арасындагы мөнəсəбəтлəрне чагылдыра, əйтик, беренче зат реклама 
бирүчене атаса, икенче зат потенциаль сатып алучыны күрсəтə һəм 
сатучы белəн клиент арасында ышанычлы атмосфера урнаштыру-
га хезмəт итə: «КМБ Банк»та без сезнең бизнесның реаль мөмкин-
леклəрен күрəбез, һəм, аны үстерер өчен, бездə яхшы тəкъдим бар. 
Сезнең кече бизнес – безнең өчен зур эш (Болгар радиосы, 2015, июнь).

Күплек сандагы икенче зат сез алмашлыгы текстларда ике мəгъ-
нəдə теркəлде. Ихтирам белдергəндə – икенче зат берлек сан урыны-
на, бер төркем адресатка мөрəҗəгать иткəндə – тыңлаучы затларның 
күплеген белдергəндə файдаланыла: Сезнең шəп концерт карап, 
рəхəтлəнеп ял итəсегез килəме? Алайса Казанның иң матур Корстон 
концертлар залына «Көзге бал»га рəхим итегез! Монда сезне искит-
кеч тамаша көтə! Шəп матур зал, уникаль тавыш, кич буена сезнең 
өчен күп йолдызлар җырлаячак! Эксклюзив тамашага килми калма-
гыз (Татар радиосы, 2018, октябрь).

Татарча реклама текстларында син алмашлыгының тик ике очрак-
та кулланылуы билгелəнде: 

– интимизация, сатучы үзенең продукциясе турындагы мəгълү-
матны якыннарына тəкъдим иткəн кебек игътибарны җəлеп иткəндə, 
берлек сандагы икенче зат файдаланыла: Тешлəреңне дəваларга җай 
табалмый йөрсəң, бер уңайдан ультратавыш белəн агартырмын 
дисəң, елмаеп каршы алырлар сине һəрчак монда, «Таланид»ка кил – 
«Казан» ял йортына (Татар радиосы, 2018, август).
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– яшьлəр аудиториясенə мөрəҗəгать иткəндə, текстта син ал-
машлыгын куллану отышлы алым булып тора: Син яшь! Син актив! 
Татар миллəтенең килəчəген кайгыртасың! Димəк, син – иң алдын-
гы татар яшьлəренең берсе! Əгəр дə син төшеп калганнардан тү-
гел икəнсең, 26 апрель көнне Бауман урамына кил. «Үзебез» яңа буын 
хəрəкəте һəм «Яңа гасыр» радиосы «Мин татарча сөйлəшəм» акци-
ясен уздыра. Татарча белү синең зəвыклы, бик тə кəттə булуыңны 
аңлата. Сине Бауман урамында татарча рок, татарча рэп, уен бəй-
гелəре һəм бүлəклəр көтə («Яңа Гасыр» радиосы, 2010, апрель).

Реклама текстларында фигыль сүз төркемен куллану шулай ук 
үзенчəлекле. Билгеле булганча, фигыльлəр – зат яки предметның 
эшен, хəрəкəтен, хəлен, торышын белдерүче сүз төркеме. Фигыль 
башка сүз төркемнəреннəн мəгънə киңлеге, чынбарлыктагы объект-
ларның хəрəкəтен, динамикасын белдерү мөмкинлегенə ия булуы 
белəн аерылып тора. Галимнəр билгелəвенчə, рекламада төп фикер 
фигыль формалары ярдəмендə тапшырылса, истə калдыру бермə-бер 
арта икəн. Мəсəлəн, А.В. Николаева фигыльнең төп функциясен кул-
ланучының эш-гамəллəрен тасвирлауда, товар яисə хезмəтнең мөм-
кинлеклəрен ачуда һəм кулланучыга йогынтысын арттыруда күрə 
[Николаева, с. 176]. Татар телендəге реклама текстларында затланыш-
лы фигыльлəренең барлык төрлəре дə урын алган.

Эш, хəл, хəрəкəтнең булу-булмавын хəбəр иткəн хикəя  фигыль 
 реклама текстларында еш очрый. Аның күбрəк хəзерге заман форма-
сы өстенлек итə, контекстларда кабатланып торган, даими, һəрвакыт 
булып тора торган мəгънəсендə кулланыла. Мисаллар: Чаллы бройлер- 
кошчылык фабрикасы хəлəл тавык, казылык һəм иттəн төрле 
тəм-томнар тəкъдим итə. «Чаллы бройлеры» җитештергəн азык-
төлек Ислам кануннарына нигезлəнеп эшлəнə. «Идел-хаҗ» фонды да 
безнең ризыкларны югары бəяли. Сез дə авыз итеп карагыз. Шалты-
ратыгыз һəм килегез! («Яңа Гасыр» радиосы, 2010, декабрь). Акташ 
заводы 42 ел буена кирпеч җитештерə һəм сата. Акташ кирпече – 
ул заман технологиясе, югары сыйфат һəм ышанычлылык, чыдам-
лылык билгесе. Кирпечне уңайлы вакытта сатып алып була. Əлмəт 
районы, Рус Акташ авылы (Татар радиосы, 2008, гыйнвар).

Реклама бирүчелəр тəкъдим мəгънəсендə, гадəттə, булачак эшне 
катгыйлык төсмере белəн белдерə торган -ачак, -əчəк кушымчалы 
килəчəк заман фигылен файдалана: «Адонис» ширкəтенең яңа язгы- 
җəйге кием коллекциясенең классик костюмнары һəр имтиханда 
сезгə ышаныч, чыгарылыш кичəлəрендə кабатланмас стиль бүлəк 
итəчəк. («Яңа Гасыр» радиосы, 2009, май).

Билгеле үткəн заман хикəя фигыль эшнең үтəлергə тиешлеге 
бəхəссез икəнен, икелəнергə юл калдырмавын белдергəн очраклар-
да кулланылган. Мисаллар: Хыялланырга түгел, ə хыялларга уты-
рып йөрер вакыт җитте! «Автолайф» автосалонына зəвыклы һəм 
ышанычлы «Тойота Раф 4» автомобиле кайтты! «Автолайф» ав-
тосалоны (Татар радиосы, 2011, сентябрь); Күп йөрдем! Күпне күр-
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дем! «Азино Авто» яхшырак! ВАЗ автомобильлəре кредитка! (Татар 
радиосы, 2009, март). 

Реклама текстларында урын алган фигыльнең иң актив форма-
сы – боерык фигыль. Мəгълүм булганча, рекламаның төп максаты – 
укучы, тыңлаучыны теге яисə бу товарны сатып алырга, яки билге-
ле бер хезмəт күрсəтү оешмасына мөрəҗəгать итəргə чакыру, өндəү. 
Шушы максатны күздə тотып, текстларда боерык фигыльлəр киң кул-
ланыла, боеруның төсмерлəре эш кушучы белəн эшне үтəүче арасын-
дагы мөнəсəбəтлəргə бəйле була. Реклама үрнəклəрендə хəбəр бирүче 
эш башкаручы белəн тигез дəрəҗəдə кабул ителə, боеру киңəш төсме-
ре белəн җиткерелə: Ком сəгате, ком сəгате, ага гомерлəребез, «Кəеф 
ничек?» гəҗитенə язылмыйча калмагыз, язылмыйча калмагыз!» (Та-
тар радиосы, 2007, декабрь); «Таланид» стоматология клиникасы. 
Тешлəрне кристаллар белəн бизəклəү. Игътибар үзəгендə булыгыз! 
Шалтыратыгыз! «Таланид» – елмаерга оялмагыз! (Татар радиосы, 
2008, декабрь); Кил! Күр! Иске машинаңны яңага алыштыр! «Азино 
Авто»! (Татар радиосы, 2009, май).

Икенче бер эшнең үтəлүе өчен кирəкле шарт мəгънəсен белдер-
гəн -са, -сə кушымчалы шарт фигыль реклама текстларында да үзенең 
төп функциясен саклый: Вакыт җил кебек исə дə үтеп китə. Менə 
Яңа ел да килеп җитəр. «Шəһри Казан»га язылмый калсак, килəсе 
елдан ул фатирыбызга килүдəн туктар. «Шəһри Казанга» язылыйк, 
җəмəгать! (Шəһри Казан, 2007, 5 декабрь, № 140); Тышкы кыяфə-
тегезне үзгəртергə телəсəгез, «Имидж» салон-кибетенə чакырыбыз 
(Таң, 2009, 5 октябрь, № 72). 

Реклама текстларында шартны белдерү өчен башка фигыльлəр дə 
килə ала. Аеруча, хəзерге заман хикəя фигыль икəн кисəкчəсе белəн 
еш кулланыла: Йорт салырга телəп мəшəкатьлəнеп йөрисез икəн, 
Байлар Сабасының сəүдə йорты искиткеч мөмкинлек бирə. Төзе-
леш материалларын өегезгə китерү шарты белəн сатып ала аласыз 
(«Яңа Гасыр» радиосы, 2009, май); Əгəр сезнең машинагыз куркыныч 
булачагын алдан сизеп, сезгə хəбəр итə икəн, яисə үзеннəн үзе авто-
пилотка күчə икəн, алга таба əлеге рекламаны тыңлап тормасагыз 
да була. Ə калганнарга «Промышленная Страховая Компания» ав-
тогражданлык җаваплылыгын страховкалау турында искə төшерə 
(Яңа Гасыр» радиосы, 2009, сентябрь).

Затланышсыз фигыльлəрдəн реклама текстларында эшкə өндəү, 
чакыру кебек модаль мəгънəлəрне белдергəн, процессны динамика-
да күрсəткəн инфинитив фигыль формалары еш очрый. Мисаллар: 
Бүлəк эзлəп йөрисезме бəйрəм белəн котларга?! «Безнең Мирас» – 
затлы бүлəк туганнарга, дусларга. «Безнең Мирас» журналы белəн 
бергə булыгыз! (Болгар радиосы, 2018, май); Ишеттегезме? «Музы-
каль десант» МР3 форматта! Инде сатуда! Мин киттем сатып 
алырга! Мин дə! (Татар радиосы, 2008, октябрь).

Текстларда урын алган сүз төркемнəрен анализлаудан күренгəн-
чə, кулланучыларның, сатып алучыларның  игътибарын җəлеп итү 
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максатында морфологик чараларның зур əһəмияткə ия булулары, кон-
текстта аларның билгеле бер стилистик төсмерлəре барлыкка килүе 
билгелəнде. Рекламаның информацион функциясе ялгызлык исемнəр, 
хəзерге, үткəн һəм килəчəк заман хикəя фигыль формалары, инфи-
нитив ярдəмендə тормышка ашырыла. Алар ярдəмендə кулланучы-
га өстəмə информация бирелə, товар яки хезмəтнең үзенчəлеклəре 
турында хəбəр ителə. Текстларда зат алмашлыклары адресат белəн 
элемтə урнаштыра, реклама бирүченең позициясен билгели, əлеге 
мөнəсəбəт дустанə «син» яисə формаль «сез» алмашлыгы ярдəмендə 
барлыкка килə. Сыйфат, шарт һəм боерык фигыльлəр адресатларның 
игътибарын җəлеп итү максаты белəн файдаланыла. 
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