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I.«Башҡорт теле»  предметын үҙләштереү  һөҙөмтәләре. 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып  уҡыусыларҙа  формалаштырылған түбәндәге 

сифаттар   тора: 

-Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт уятыу;  -Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын   белеү,толерантлыҡ;  -Әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына 

дөрөҫ баһа биреү;   -хислелек, үҙеңдең  хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә)белеү; башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм 

билдәләй белеү, уртаҡлаша  алыу;    -матурлыҡ тойғоһо  –  тәбиғәт матурлығын күрә белеү,  йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш;   -нәфис һүҙҙең 

матурлығын тоя белеү,  үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға  ынтылыу;ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, 

рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары;   -текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж;   үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге 

кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү;    -мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып ғәфү үтенеү.  Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып әҙәби  әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле 

уҡыу технологияһы тора.                                                                                                «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» предметының дөйөм 

(метапредмет) һөҙөмтәләре булып универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыу тора.    

          -   Дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙаллы табып әйтә белеү; 

          -Уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү;    

          -Ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү;    

Уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү.   

Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыу сараһы булып һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы 

уңыштарын баһалау технологияһы   тора. 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуы тора: 

 -Әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм 

быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген аңлау;   

 -Уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 

-уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

-аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 

-текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙаллау. 

-таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

-тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

-текстың төп фекерен үҙаллы билдәләй белеү; 

-текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

-тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

-геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 



 

 

-уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

-уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу;        

 -асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү;                                                      

 -проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

-нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

-уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

                                               II. Уҡыу предметының йөкмәткеһе. 

  5класс 

Тел буйынса башланғыс синыфтарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр               

системаһын рус теленең өндәр  системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус 

телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың    

әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендәге ҡ-ғ, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр  ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең   үҙгәреше. 

Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик 

күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү 

ҡағиҙәләре менән танышыу. 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт 

һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 

Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсә биреү. Тамырға ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүен 

күҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү. 

Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, телмәр мелодикаһы, тойғо 

баҫымы. 

Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән 

уҡырға өйрәтеү күнекмәләре биреү. 

Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле 

һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 



 

 

Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәне асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән 

сағыштырыу, алмаштырыу күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. Башҡорт һәм рус телендәге 

һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. 

Башҡорт телендә һүҙьяһалыш. Һүҙ составы. Башҡорт теленең агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. 

Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу, ул 

варианттарҙың барлыҡҡа килеү сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. 

Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау ҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын, йәки һуҙынҡылар 

өҫтәлеүен практик үҙләштереү. 

Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы. Практик танышыу. 

Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, 

ҡушма һүҙ. 

Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик эштәр башҡарыу. 

Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү.   Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, 

тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр. 

  Эш ҡағыҙҙары төрҙәренә белешмә биреү. Хат яҙырға өйрәтеү. 

  Әҙәбиәт. 

С. Муллабаев. “Шатлыҡлы иртә”. 

Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында 

әңгәмә ойоштороу. 

Б. Бикбай. “Туған тел”. Р. Ғарипов. “Туған тел”. 

Шиғырҙарҙа туған телде данлау, хөрмәтләү мотивтарының сағылышы. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең 

мөһимлеге тураһында әңгәмә. 

“Әминбәк” (башҡорт халыҡ әкиәте). 

Әкиәттең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  әкиәт  стилендә  һөйләү  күнекмәләре    үткәреү. 

Һүҙлек өҫтөндә эш. 

К. Кинйәбулатова. “Көҙ еткәс”. Ф. Рәхимғолова. “Көҙгө Урал”. Р. Ғарипов. “Торналар”.Н. Иҙелбай. “Дүрт миҙгел”. 

Б. Ноғоманов. “Йәйбикә менән Көҙбикә”. 

Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, һүрәттәр    

төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе,  һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү. 

М. Кәрим. “Сыйырсыҡ балаһы”. А. Йәғәфәрова.“Яҡшылыҡ”. 

Әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу. 

Н. Әминева. “Тыуған ер”. Д. Бураҡаев. “Урал тауҙары”. “Тыуған ер” (ҡобайыр). Т. Ғәниева. “Уралиә тигән ил”(әкиәт). 



 

 

Р. Ниғмәти. “Йәмле Ағиҙел буйҙары” (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. “Мин – Башҡортостандан”. Ә. Вахитов. “Аҡһаҡал аманаты”. 

«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы 

башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. 

А. Йәғәфәрова. “Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар” (әкиәт). Ф. Мөхәмәтйәнов. “Ҡыҙыҡ һүҙ”. Ф. Иҫәнғолов. “Хәмит күпере”. “Йылмайыу”.  

Р. Ғарипов.“Алма”. 

Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт 

темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 

С. Әлибаев. “Ҡыш”. Н. Мусин. “Ҡоралайҙар”. В. Әхмәҙиев. “Ҡышҡы урманда”. Ҡ. Даян. “Шыршы”.                              М.Кәрим. 

“Ҡыш бабай бәләкәй саҡтаШиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири уҡыу күнекмәләре 

үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе 

үҙләштереү. Шиғри телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 

Башҡорт  халҡының  ауыҙ-тел  ижады.  «Аҡъял  батыр»,  «Ҡамыр  батыр» әкиәттәре. 

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар. 

Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе 

асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. 

Р. Солтангәрәев. “Эшләп ашаһаң”. З. Биишева. “Йәшәү – хеҙмәт”.  Ф.  Туғыҙбаева. “Яңы күлдәк. «Ҡәмән менән Сәмән, картуф 

сәскән Сәлмән» әкиәте. 

Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә”. Төрлө һөнәрҙәр тураһында 

мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау. 

Д. Бүләков. “Яралы китап”. Ғ. Рамазанов. “Ағайым хаты”. Ә. Вахитов. “Өс бөртөк бойҙай”.М. Кәрим. “Дан кәпәс түгел”. 

Н. Мусин. “Атайымдың ос һәнәге”. 

Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш. Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең 

йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. 

Ә.Әминев.“Әсикмәк”.Ф.Мөхәмәтйәнов.“Әсәйем ҡулы”.“Әсә йөрәге”(ҡобайыр). 

Ғ. Аллаяров.“Таҫтамал”. 

К. Кинйәбулатова. “Әсә күңеле”. 

Әҫәрҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 

Р. Назаров. “Яҙ килә”. З. Хисмәтуллин. “Сыйырсыҡ”. С. Әлибаев. “Яҙҙы кем килтергән?” М. Кәрим. “Һеңлемдең төшө”. 

Ҡ. Даян. “Торналар”. Р. Ғарипов. “Һабантурғай йыры”. 



 

 

Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, 

хайуандарҙың   тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ 

тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә. 

«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. “Ҡарһылыу менән Яҙһылыу”. Ғ. Хисамов. “Аҡъяурын сал бөркөт”. 

Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады 

һәм әҙәбиәт. 

М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. 

Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың 

сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына характеристика биреү. 

А. Игебаев. “Еңеү көнө”. К. Мәргән. “Ҡурайсының үлеме”. Р. Ниғмәти. “Еңеүселәргә дан”.  В. Исхаҡов. “Миҙал һәм малай”. 

Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә мөнәсәбәтен, 

ватансылыҡ тойғоларының сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн һуғышта күрһәткән 

батырлығы тураһында әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе  үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү 

тураһында йырҙар өйрәнеү. 

Р. Назаров. “Тракторсы йыры”. З. Хисмәтуллин. “Урман ҡунағы”. С. Агиш. “Турыҡай”.М. Ғафури. “Һарыҡты кем ашаған?” 

Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында бурыс төшөнсәләре 

тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири    итеп    уҡыу    үҙенсәлектәренә    төшөнөү.    Мәҫәлдәрҙең    мәғәнәһенә   

төшөнөү.йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәрең менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға   характеристика биреү. 

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 

С. Муллабаев. “Йомарт йәй”. Б. Рафиҡов. “Йондоҙ һанаусы малай”. М. Кәрим. “Ап-аҡ мөғжизә”. 

Шиғырҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр 

тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға 

характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. 

  6 класс 
   Йырым минең –Башҡортостан 

Башҡортостан (белешмә). З.Биишева “Башҡортостан”. Р. Ғарипов “Дан һиңә, дан, Башҡортостан!” Ф. Туғыҙбаева “Эй, яҙмышым  

минең”.  

Ш. Бабич“Башҡортостан”. 

Башҡортостан тураһында дөйөм белешмә биреү, уның тарихы, географияһы, климаты, халҡы, дәүләт ҡоролошо, мәҙәниәте 

мәсьәләләренә ҡағылышлы әңгәмәләр ойоштороу. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү мәсьәләләре, авторҙарҙың 

Башҡортостанға, тыуған төйәгенә мөнәсәбәтен асыҡлау, уға үҙеңдең ҡарашыңды белдереү. Башҡорт теле буйынса алдағы синыфтарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Башҡорт әҙәби теле, уның нормалар системаһы тураһында төшөнсә биреү. 



 

 

Уҙған ғүмер – ҡалған хәтер 
Ә.Усманов “Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте”. “Ҡолой кантон” (Башҡорт халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов “Рудасы Исмәғил Тасим улы” 

(повестан өҙөктәр).  

М. Ғафури “Беҙҙең нәмәләрҙе һатҡанда”. 

Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте, ил сиген һаҡлаусы, төрлө хәрби походтарҙа ҡатнашыуы тураһында белешмә биреү, фекер алышыу. 

Уҙған замандарҙағы халыҡ тормошоноң төрлө әҫәрҙәрҙә төрлөсә сағылышын ҡарау, уға үҙ мөнәсәбәтеңде булдырыу. 

Һүҙ төркөмдәре тураһында төшөнсә. Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре.Исем. 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап 

“Башҡорт ихтилалдары” (белешмә). М. Иҙелбаев “Хушлашыу”. “Салауат” (Башҡорт халыҡ йыры). Р.  Бикбаев  “Салауат  

ҡылысы”.  С.  Злобин  “Салауат  Юлаев”. Ғ.  Ибраһимов“Кинйә”. 

Башҡорт халҡының азатлыҡ өсөн көрәш тарихы менән танышыу, уның халыҡ ижадында һәм әҙәбиәттә сағылышын ҡарау, халыҡ 

азатлығы өсөн көрәшкән батырҙарҙың исемдәрен барлау. Һүрәтләү саралары (5 синыфта үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү) 

Исемдәрҙең һан, килеш, эйәлек һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгәрешенең үҙенсәлектәрен, ялғауҙарҙың фонетик 

варианттарының ҡулланылышын практик күҙәтеү күнегеүҙәре. 

Төньяҡ амурҙары 

“Рус-француз һуғышы” бәйете. Я. Хамматов “Төньяҡ амурҙары”. “Любизар” (Башҡорт  халыҡ йыры). “Кутузов” (Башҡорт халыҡ 

йыры). “Ҡаһым түрә”(риүәйәт) 

Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте тураһында иҫкә төшөрөү. 1812 йығы Ватан һуғышы тураһында белешмә биреү. Был ваҡиғаның 

халыҡ ижадында сағылышын күҙәтеү. 

Бәйет тураһында төшөнсә 

Исемдәрҙең күплек категорияһы, уларҙың рус теленең күплек категоряһы менән сағыштырыу. 

Башҡорт телендә, рус теленән айырмалы рәүештә, фәҡәт берлектә йәки күплектә генә ҡулланыла торған исемдәрҙең юҡлығын 

асыҡлау. 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш 

Ә.З. Вәлиди Туған “Беренсе башҡорт ҡоролтайы”. Ш. Бабич “Башҡорт халҡына көйлө хитап”.   Р. Солтангәрәев “Осто бөркөт...” 

Башҡортостан автономиялы республиканың төҙөлөү тарихы, Башҡорт ҡоролтайҙары тураһында төшөнсә биреү, был ваҡиғаларға 

арналған ғилми хеҙмәттәр менән танышыу, әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Хитап тураһында төшөнсә. 

Башҡорт телендә исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Башҡорт һәм рус телендәге килештәр системаһын сағыштырыу, уларҙың 

атамаларын, һорауҙарын асыҡлау. 

Уралып ятҡан Уралтау. 

Башҡортостан тауҙары(белешмә). 



 

 

“Урал” (Башҡорт халыҡ йыры). Р. Бикбаев “Уралыма”. Я. Хамматов “Ғәйзулла”. Башҡортостан тураһында белешмә. Башҡортостан 

тауҙары, Урал тураһында халыҡ ижады өлгөләрен, әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Исемдәрҙең хәбәрлек категорияһы, уның бирелеү юлдары. Исемдәр буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау,дөйөмләштереү. 

Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын 

Башҡортостан йылғалары (белешмә). “Йәмле Ағиҙел буйҙары” (Башҡорт халыҡ йыры). Р.Бикбаев “Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ!”, 

“Йәмле Дим буйы” (Башҡорт халыҡ йыры).  “Ағиҙел менән Яйыҡ” (риүәйәт). Ә. Вахитов “Ир ҡанаты”. 

Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә. Башҡортостан йылғалары, Ағиҙел тураһында халыҡ ижады өлгөләрен, әҙәби әҫәрҙәрҙе 

иҫкә төшөрөү. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 

Халыҡ хикәйәләре тураһында төшөнсә 

Сифат. Һүҙ төркөмө булараҡ башҡорт телендә сифат,уның башҡорт һәм рус телендәге үҙенсәлектәрен практик асыҡлау: башҡорт 

телендә сифаттарҙың килеш,   һәм һан менән үҙгәреүен рус телендәге  сифаттар менән сағыштырып практик күҙәтеү. 

Ә. Вахитовтың “Ир ҡанаты” әҫәренән алынған өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек эше башҡарыу, яҙма эштәр эшләү. 

Тау башында балҡый бер ҡала 

Өфө (белешмә). Р. Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам” (йыр). А. Камалов “Боронғо башҡорт ҡалалары”. 

Башҡортостан ҡалалары, баш ҡалабыҙ Өфө тураһында белешмә. Өфөнөң Башҡортостан тормошонда тотҡан урыны тураһында фекер 

алышыу, уға арналған ғилми хеҙмәттәрҙе, әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Башҡорт телендә исем алдында килгән сифаттарҙы, рус теленән айырмалы рәүештә, һан, килеш, род категориялары менән үҙгәрмәүен 

практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Башҡорт йолалары 

А. Ҡобағошов “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме?” “Ҡарға бутҡаһы” (башҡорт халыҡ йыры). Т. Ҡарамышева “Кәкүк сәйе”. С. Ағиш “Ҡунаҡ 

һәм намыҫ”. 

Башҡорт йолалары тураһында белешмә. Халыҡ йолаларына бәйле байрамдар, ауыҙ-тел ижады өлгөләре, әҙәби әҫәрҙәр тураһында 

әңгәмә. 

Характеристика тураһында төшөнсә 

Башҡорт телендә исемдәрҙең сифат урынында килә алыуы. 

Башҡорт аштары 

Милли аштар (белешмә). Ҡ. Даян “Башҡорт ҡымыҙы” (йыр). М. Өмөтбаев “Башҡорт  ҡорото”.  В. Власов “Башҡорт балы”. Н.Сафин 

“Бишбармаҡ”(рецепт). 

Башҡорт халҡының традицион милли аштары тураһында белешмә. Уларҙы рус, татар,  сыуаш һ.б. халыҡтарҙың милли аштары, хәҙрге 

заманда өйҙә, ашхналарҙа әҙерләнә торған көндәлек аҙыҡтар менән сағыштырыу. 

Башҡорт телендә сифаттарҙың исемләшеү осраҡтары. Исемләшәкән сифаттарҙың эйәлек заты, һан, килеш, хәбәрлек категориялары 

менән үҙгәреүе. 

 



 

 

Әсәм  теле – сәсән теле 

Башҡорт теле (белешмә). З. Биишева “Башҡорт теле”. “Яҡшы һүҙ – йән аҙығы” (Башҡорт халыҡ әкиәте. Ә. Вахитов “Һүҙ хаҡында 

баллада”. Ғ. Хөсәйенов “Әсәм теле – сәсән теле”. 

Башҡорт теле, уның тарихы, ҡәрҙәш төрки телдәр араһында урыны, уны өйрәнеүгә арналған милли хеҙмәттәр тураһында фекер 

алышыу. 

Алмаш. Уларҙың һүҙ төркөмө булараҡ төп үҙенсәлектәрен, ни өсөн алмаш тип аталыуын асыҡлау. 

Башҡорттар китте һуғышҡа   Я. Хамматов “Башҡорттар китте һуғышҡа...” . Ҡ. Даян “Шайморатов генерал” (йыр). Ж. Кейекбаев    

“Зөбәй Үтәғолов”. Ә. Бикчәнтәев “Бөркөт һауала үлә”.  

 Р. Насиров “Ил ағаһы Шакирйән”. 

Бөйөк Ватан һуғышы, унда Башҡортостанда төҙөлгән хәрби частарҙың, 112-се Башҡорт атлы дивизияның ҡатнашыуы, 

Башҡортостанда тыуып үҫкән Советтар Союзы геройҙары тураһында фекер алышыу. 

Алмаштарҙың башҡорт һәм рус телдәрендә мәғәнә үҙенсәлектәрен, төркөмсәләрен сағыштырыу, телмәрҙә ҡулланыу, башҡа һүҙ 

төркөмдәренә ҡараған һүҙҙәрҙе алмаштырыу үҙенсәлектәрен асыҡлау. 

Башҡорт ауыҙ-тел ижады 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады (белешмә). “Урал батыр” (Башҡорт халыҡ әкиәте). “Алдар менән Шайтан” (Башҡорт халыҡ 

әкиәте). Йомаҡтар. “Ҡурай” (Башҡорт халыҡ әкиәте). “Ҡурай моңо” (Башҡорт халыҡ әкиәте). М. Кәрим “Азамат”.Көләмәстәр. 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады тураһында төшөнсә биреү, 5 синыфта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. Яңы һүҙҙәр 

үҙләштереү, яҙма эштәр башҡарыу. 

Көләмәс тураһында төшөнсә. 

Һан. Һандарҙың үҙенсәлекле һүҙ төркөмө булыуын текстарҙа күҙәтеү, ул текстарҙы рус  теленә тәржемә итеп сағыштырыу, башҡорт 

һәм рус телдәрендә уларҙың оҡшашлығын, айырмалы яҡтарын билдәләү. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ Башҡорт әҙәбиәте (белешмә). Ҡол Ғәли “Йософ ҡиссаһы”. 

“Ҡармасан менән Сәрмәсән”. С. Юлаев “Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырға ҡуш булып”. “Ҡарабай менән Сарыбай”. М. 

Аҡмулла“Нәсихәттәр”. 

Башҡорт әҙәбиәте, уның тарихы, бөгөнгө ҡаҙаныштары, күренекле вәкилдәре тураһында белешмә биреү. 

Архаизм, неологизм, варваризм тураһында төшөнсә. 

Башҡорт телендә исем алдында килеүсе һандарҙың үҙгәреүе. 

Сәсәндәр ижады (белешмә).Һабрау. «Һабрау сәсәндең ир-егеттәргә әйткәне”. Ҡобағош сәсән. “Ҡобағош сәсәндең Аҡмырҙа сәсән 

менән әйтешкәне”. Байыҡ сәсән. “Байыҡ сәсәндең ҡаҙаҡ аҡыны Бохар менән әйтешкәне”. 

Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә ҡушма һандарҙың һуңғы һүҙенә генә  ялғау ҡушылыуына практик эштәр башҡарыу. 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, халыҡ яҙыусылары 

М. Ғафури (биографик белешмә) “Бир ҡулыңды”. Р. Ниғмәти (биографик белешмә) “Ҡыҙымдың һоруҙарына яуптар”. М. Кәрим 

(биографик белешмә) “Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа”. С. Ҡудаш (биографик белешмә) “Сәй”. Н. Нәжми (биографик белешмә) “Күлдәк”. Р. 



 

 

Ғарипов (биографик белешмә) “Аманат”. Р. Бикбаев (биографик белешмә) “Халҡыма хат”. Ә. Атнабаев (биографик белешмә) “Салауат 

менән һөйләшеү”. М. Кәримов  (биографик белешмә) “Фасылдар”. Т. Йосопов (биографик белешмә) “Күңел тула”. 

Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында урыны 

тураһында фекер алышыу. 

Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә. Ҡушма һандарҙы дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу күнекмәләре үткәреү. 

З. Биишева (биографик белешмә) “Кәмһетелгәндәр”. Ә. Хәкимов (биографик белешмә) “Сәләх ҡарт”. Н. Мусин (биографик белешмә) 

“Күҙ йәше”. Н. Асанбаев (биографик белешмә) “Ҡыҙыл паша”. Ғ. Хөсәйенов (биографик белешмә) “Алдар батыр ҡиссаһы”. 

Халыҡ яҙыусыларының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында 

урыны тураһында фекер алышыу.Ҡисса тураһында төшөнсә 

    Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ 

Ҡ. Аралбай “Дуҫлыҡ һәйкәле”. М. Кәрим “Беҙҙең өйҙөң йәме”. З. Биишева “Дуҫ булайыҡ”. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеләрен үҙләштереү, 

һөйләү күнекмәләре эшләү.Әҙәбиәт теорияһы буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 

 7  класс 

Теле барҙың – иле бар.Халыҡ ижады тураһында. Әкиәттәр 

Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. 

Әҙәбиәт теорияһы: Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Риүәйәт һәм легендалар. Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. 

Һүҙ төркөмө булараҡ ҡылым. Уның телмәрҙеге роле. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар. Йырҙар 

Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 

төркөмдәргә бүленеше. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы. 

Таҡмаҡтар. Таҡмаҡтар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙан айырмаһы. 

Киләсәк заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы,үҙгәреше. 

Алтын көҙ 

М. Тажи “ Алтын көҙ”, Ф. Рәхимғолова “Көҙ” шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ билдәләренең һүрәтләнеше. 

Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә. 

М. Ғафури. “Ҡыр ҡаҙы” хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. 

Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән үҙгәреше, барлыҡта  йәки юҡлыҡта 

килеүе. 

           Уҡыу – белем шишмәһе 

Р. Байбулатов “Күңел күҙҙәре”.Н.Мусин“Тайғаҡбаҫма”.Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ,тырышлыҡ,намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемларының 

сағылышы. 



 

 

Дуҫлыҡта –берҙәмлек 
Б.Бикбай “Рус теле”, Р. Сафин “Дуҫлыҡ”, Ш. Биҡҡол “Дуҫлыҡ”, М. Кәрим “Миләш”. Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын 

дуҫлыҡты баһалау. 

Р. Байбулатов “Һарыбай”. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда дуҫлыҡтың сағылышы. 

Ә.Бикчәнтәев“  Бакенщиктар илаҡ булмай”. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү.Унда батырлыҡтың сағылышы.Ата һәм 

ул образдары. 

Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе,үҙгәреше. 

Хеҙмәте юҡтың  - хөрмәте юҡ 

М. Ғафури “Гөлдәр баҡсаһында” шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма- ҡаршы һүрәтләнеүе. 

М.  Ямалетдинов  “  Ураҡ  өҫтө” шиғырында ураҡ  ваҡытында  иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте. 

Ж. Кейекбаев “Оморҙаҡ бабай”. Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, 

хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе. Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре. 

Ж. Кейекбаев “Туғандар һәм таныштар” романынан өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҙәбиәт теорияһы: Герой тураһында 

төшөнсә 

Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреүе. 

 Ә. Үтәбай “Башҡортостан” шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә Башҡортостан, Тыуған ил образы. А. Игебаев “Онотманым 

һине, ауылым” шиғырында байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү. 

   Башҡортостан – ғәзиз ергенәм 

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлылыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни предметтың, заттың билдәһен, уның эше, 

хәрәкәте буйынса белдереүе. 

Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта,  юҡлыҡта килә алыуы. 

М. Кәрим “Ҡайын япрағы тураһында. Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы. 

Ап-аҡ ҡарҙар яуа 

К. Кинйәбулатова “Һаумы, аҡ ҡыш!”, Ш. Биҡҡолов “Урман”, Ә.Әхмәт-Хужа “Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!”, Г. Ғәлиева “Ҡарһылыу”. 

Шиғырҙарында ҡыш миҙгеленең, тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Ә. Әһлиуллин “Биҙәкле сана”. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Ҡылым төркөмәсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы тәржемә итеү 

күнекмәләрен үҫтереү. Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау. 

Ил намыҫы – ир күңелендә 

Р. Шәкүр “Һаҡта тора илдең улдары” шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил улдары образдары. 

Ф. Аҡбулатова “Атай икмәге” хикәйәһе.  Бөйөк Ватан һуғышының һүрәтләнеше. Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. 

В. Исхаҡов “Кеше күңеле – тәрән даръя”. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Рәүеш төркөмсәләре. 



 

 

А. Баһуманов “Ҡайҙа һин, генерал?”. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Проблемларына, образдарына характеристика 

биреү. 

Рәүештәрҙең яһалышы. Дәрәжәләре. Уларҙың телмәрҙә ҡулланылышы. 

Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр 

Г. Юнысова “Әсәйҙәр байрамы”, “Йырлайым әсәйҙәр тураһында”, Ф. Мөхәмәтйәнов “Әсәйем ҡулдары” шиғырҙарын һәм йырҙы 

тасуири уҡыу. 

Ф. Иҫәнғолов “Бер ҡаҙаҡ май” .Әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте баһалау. Ә. Бикчәнтәев “Яраланған бүре күҙҙәре”.  

Г. Яҡупова “Әсәйҙәр ниңә ҡартая?” , “Мейес әбей”. Әсә менән бала, ейән менән өләсәй мөнәсәбәттәре тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Теркәүестәр. Уларҙың төркөмсәләре. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Эх, күңелле яҙ килә! 

Р. Ниғмәти “Яҙ килде, яҙ!”. Шиғырҙа яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, яҙғы эштәр башланыуының һүрәтләнеше. Р. Ғарипов 

“Һабантурғай” шиғырында яҙ килтереүсе һабантурғай образы. 

Һ. Дәүләтшина “Айбикә”. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда азатлыҡ өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең 

һүрәтләнеше. 

Бәйләүестәр. Уларҙың төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге роле. 

Тел – тере шишмә 

Ҡ. Аралбай “Башҡорт теле”, Ғ. Байбурин “Тыуған илемә” шиғырҙарында тыуған илгә, телгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. 

М. Кәрим “Оҙон – оҙаҡ бала саҡ” повесы. Идея –тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. 

Киҫәксәләр.Уларҙың төркөмсәләре, дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

 Йәмле йәй 

М. Ғафури “Болон” шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

Х. Назар “Йәйге йәшен”. Әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. Ымлыҡтар. Уларҙың төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, 

дөрөҫ яҙылышы. 

  С. Әлибай “Ямғыр теләү” шиғырында ямғыр теләүҙең һүрәтләнеше. Н. Игеҙйәнова “Өйрөлмәк” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү 

Әҙәбиәттән   бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау.Морфология  буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

           8 класс 
Мәктәп – белем шишмәһе 

С.   Әлибай   “Мәктәп юлы” шиғырында мәктәп  юлы  менән  тормош юлы бәйләнешенең һүрәтләнеше. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Н. Мусин “Һабаҡ”. Йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм.    Р. Тимершин “Уйлап табыусы”. 

Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Логик баҫым. 

Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы 

“Ике сәсән”, “Сура батыр” ҡобайырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарын асыу. 



 

 

Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле 

З. Биишева “Көҙгө ямғыр”, Х.Назар “Көҙгө көн. Болотло. Һалҡын” шиғырында көҙгө ямғыр һәм моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәр. 

Р. Ханнанов “Икмәк ҡәҙере”. Әҫәрҙә көҙгө  ураҡ, игенсе хеҙмәтенең һүрәтләнеше.   Р. Өмөтбаев “Әмир баҫыуы”. Һуғыш йылдарында 

ябай халыҡтың фиҙаҡәр хеҙмәте. 

Башҡортостан – алтын бишек 

А. Игебаев “Башҡортостан илгенәм”, “Ҡырлас тауҙар иле - Башҡортостан”, И.  Кинйәбулатов “Дуҫлыҡ төйәге” шиғырҙарында 

Башҡортостан, Тыуған ер образдары. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусылар. Уларҙың бирелеше, һөйләмдә исем менән белдерелгән киҫәккә ҡарауы.    Тиң һәм тиң 

булмаған аныҡлаусылар. Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. 

Н. Нәжми “Өфө йүкәләре” йырының тексын үҙләштереү. 

Тултырыусылар, уларҙың ҡылым менән белдерелгән һөйләм киҫәгенә ҡарауы, исем менән исемләшкән һүҙҙәрҙән килеүе. 

Салауат батыр – ир ине 

“Салауат батыр” ҡобайыры. Ф. Күзбәков “Яу ораны бит һин, Салауат”, Ф. Рәхимғолова “Салауат”, Т. Дәүләтбирҙина “Салауат рухы” 

шиғырҙарында башҡорт халҡының милли батыры Салауат рухының сағылышы. 

Хәлдәр. Уларҙың төрҙәре. Рәүеш хәле.  Я. Хамматов “Салауат”романы. 

Урын хәле. Ваҡыт хәле. Уларҙың телмәрҙәге роле. 

Ш. Бабич “Ҡышҡы юлда”, Ф. Рәхимғолова “Ҡыш” шиғырҙарында ҡышҡы тәбиғәттең һүрәтләнеше. 

Маҡсат хәле. Сәбәп хәле. 

Б. Рафиҡов “Бүреләр” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү.  Күләм-дәрәжә хәле. 

И. Теләүембәтов “Маралым таңы”. Әҫәрҙә тәбиғәт, кейектәрҙең һүрәтләнеше.    Шарт  хәле.  Кире хәл. 

А. Йәғәфәрова “Кескәй шишмә”хикәйәһе. 

Данлы йылдар, шанлы йылдар 

М. Кәрим “Үлмәҫбай” поэмаһы. Поэманың идея-тематик йөкмәткеһе. Ябай һөйләм синтаксисы. 

Н. Ғәлиев “Яуҙан ҡайтҡан ҡурай” әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Р. Өмөтбаев “Генерал Күсимов” әҫәренең 

йөкмәткеһен үҙләштереү.Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 

    Әсәйем – күңел ҡояшым! 

Ш. Биҡҡол “Әсәйемдең кәңәштәре” шиғырының төп идеяһын билдәләү. Ике составлы һөйләмдәр. 

Т. Ғиниәтуллин “Әсә һәм бала” әҫәрендә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәттәренең сағылышы. 

Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре. 

Әҙәп барҙа – иман бар 

Х. Назар “Өс һүҙ” шиғырының йөкмәткеһен үҙләштереү, төп идеяһын асыу. Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. 

Айырымланыу тураһында төшөнсә.  



 

 

М. Ямалетдинов “Иман” хикәйәһенең идея-тематикаһын асыҡлау. 

З. Ғәлимов “Ялан сәскәләре” әҫәрендә атай һәм ул мөнәсәбәте. 

Шаулап, гөрләп яҙ килә 

Р.Ғарипов “Яҙғы йыр” шиғырында тәбиғәттең йәнләнеүенең һүрәтләнеше.  

Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы. 

З. Ураҡсин “Алмағас”, “Сәскә ғүмере” хикәйәләрендә кешенең тәбиғәткә мөнәсәбәте. Хәлдәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәре һәм 

уларҙың айырымланыуы. 

Р.  Сафин  “Тол  ҡатындар  һәм  аяҡһыҙҙар  бейеүе”  шиғырында   һуғыштан һуңғы осорҙоң һүрәтләнеүе. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Ай, Уралым,Уралым! 

Ҡ. Аралбай “Ер тураһында ете һүҙ”, Б. Бикбай “Ер” шиғырҙарында ерҙе һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемалары. 

Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәр һәм улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Ж. Кейекбаев “Урал тураһында ҡобайыр”. Уралдың сал тарихының һүрәтләнеше, ер, азатлыҡ, көрәш  темаларының сағылышы.  Инеш 

һүҙҙәр. Инеш һөйләмдәр. 

Н. Мусин “Һуңғы солоҡ” романы. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Төп идеяһын, проблемаһын асыҡлау. 

 К.   Шафиҡова   “Уйна,   ҡурай!”   әҫәрендә  башҡорттоң  күңел сафлығы, рухи байлығын сағылдырыусы ҡурай образы. 

Тура  һәм  ситләтелгән  телмәр  тураһында  төшөнсә. Тура телмәрҙең һәм автор һүҙҙәренең һөйләмдә урынлашыу тәртибе.Тура һәм 

ситләтелгән телмәр тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

  Йәй 
Ф. Рәхимғолова “Бал ҡорто һәм күбәләк”. Шиғырҙы тасуири уҡыу, төп идеяһын асыу. Ш. Яныбаев “Тегәнәк”. Кеше тормошонда 

үҫемлектәрҙең әһәмиәте. 

Р.  Солтангәрәев  “Һуңғы  һунар”.  Нәфселек  һәм намыҫлылыҡ проблемалары. Эт –кешенең тоғро дуҫы. 

Ә.Хәмәтдинова “Йәшел аптека” әҫәрендә дарыу үләндәренең әһәмиәтен асыҡлау. 

Әҙәбиәттән бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырманы аңлата белеү. 

9 класс 
  Башҡорт халыҡ ижады 

Халыҡ ижады тураһында түбән кластарҙа алған белемдәрҙе иҫкә төшөрөү. Әкиәт, мәҡәл, таҡмаҡ, көләмәс, йыр, легенда,ҡобайыр, 

сеңләү, бәйет жанрҙарын ҡабатлау. 

Ябай һөйләм синтаксисы  буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар 

“Урал батыр” эпосы. Һүҙлек өҫтөндә эш. Эпоста күтәреләгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар. Ғаилә һәм тәрбиә 

мәсьәләләре. 



 

 

Ҡушма һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. Ҡушма һөйләм һәм уның төрҙәре. Теҙмә ҡушма 

һөйләмдәр тураһында. Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы тыныш билдәләре. Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 

“Аҡбуҙат” эпосы. Эпостың йөкмәткеһен үҙләштереү. Төп темаһын, идеяһын , проблемаларын асыҡлау. 

Әҙәбиәт теорияһы: Ҡобайыр жанрына төшөнсә. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, улар тураһында төшөнсә. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар Боронғо ҡулъяҙма китаптар. Китап күсереүсе Ғәбденнасир. 

Эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә яғынан бүленеше. 

Ҡол Ғәли “Ҡиссаи Йософ”. Ҡиссаның идея-тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә туғанлыҡ, дуҫлыҡ,  ата һәм балалар мөнәсәбәте. 

Эйәрсән эйә һөйләм, уның баш һөйләмдең эйәһе урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән эйәне 

асыҡлауы, баш һөйләмгә бәйләүсе саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Йырауҙар.Һабрау йырау тураһында мәғлүмәт. “Һабрауҙың Уралға әйткәне”. Ә. Хәкимдең “Думбыра сыңы” романынан Һабрау 

тураһындағы өҙөктәр. Өҙөктәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау. 

Әҙәбиәт теорияһы: Йырауҙар тураһында төшөнсә. 

Эйәрсән аныҡлаусы һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмдең аныҡлаусы урынында килеүе, уларҙың баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, 

тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Сәсәндәр ижады 

Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. “Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош сәсәндең әйтешкәне”. Әҫәрҙең төп идеяһы. 

Әҙәбиәт теорияһы: Әйтеш тураһында төшөнсә. Эйәрсән тултырыусы һөйләмдәр. 

Шәжәрәләр 

“Юрматы ырыуы шәжәрәһе”нең идея-тематик йөкмәткеһе. Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. 

Әҙәбиәт теорияһы: Шәжәрә тураһында төшөнсә. Эйәрсән хәл һөйләмдәр. 

Салауат Юлаев. Яуғир –шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Шиғырҙарҙың тематикаһы проблематикаһы. 

Эйәрсән урын һөйләм.  

Мөхәббәт лирикаһы: “Зөләйхә”, “Йүгереп тә йүгереп үрттәр һалдым”, “Ҡәҙерлекәй ғаиләм, һөйгән йәрҙәр”, “Юлһыҙ ғына ерҙән юлдар 

ярып”. 

Эйәрсән рәүеш һөйләмдәр. 

Азатлыҡ һәм батырлыҡ тураһындағы шиғырҙар: “Уҡ”, “Яу”, “Егеткә”, “Бабайҙарға биргән  яза кеүек”. 

Әҙәбиәт теорияһы: Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында төшөнсә. 

Эйәрсән сәбәп һөйләм. 

           Аҡмулла. Биографик белешмә. “Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!”, “Ир аҙмаҫ” шиғырҙарында мәғрифәткә өндәү. 

Эйәрсән маҡсат һөйләм. 

Философик   лирика:   “Өмөт”,   “Тел”,“Аҡыл” шиғырҙарында донъяға, кешеләргә ҡарата мөнәсәбәте. 

Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләм. 

Тәбиғәт лирикаһы: “Ел”, “Тупраҡ”, “Төн менән көн” шиғырҙарында тәбиғәттең һүрәтләнеше. Эйәрсән шарт һөйләм. 



 

 

Шиғыр-ҡобайырҙар: “Аттың ниһен маҡтайһың?”,“Бәхет”.Уларҙың идея-тематик йөкмәткеһе. 

  М. Өмөтбаев. Ижады тураһында белешмә. “Ҡайыш илә йүкә”, “Көрәшсе”, әҫәрҙәренең идея- тематик йөкмәткеһе, әһәмиәте. 

М. Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, , этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 

Эйәрсән кире һөйләм. 

Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. 

Р. Фәхретдин. Тормошо һәм ижады. Ваҡытлы матбуғат, мәғариф, тарих, энциклопедия өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 

“Аҫар” – уҡымышлылар, дин әһелдәре тураһындағы библиографик белешмә хеҙмәте. “Сәлимә”, “Әсмә”повестары. 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә. 

С. Яҡшығолов. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. “Бығаулы фил”, “Төлкө менән торна” мәҫәлдәренең төп идеяһын 

асыҡлау. 

Теҙемдәр. Уларҙың төрө,төҙөлөшө. 

Ҡушма һөйләм буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Ф. Сөләймәнов. Биографик белешмә. “Тимербай ҡурайсы” хикәйәһенең төп идеяһы. Һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре. Өтөр, 

уның ҡуйылыу осраҡтары. 

М. Ғафури. Тормош юлы һәм ижадына белешмә. “Юҡтырһың да, алла!”, “Баҙарға сыҡтым” әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, 

ғәҙелһеҙлекте фашлау. 

Һыҙыҡ, уның ҡуйылыу осраҡтары. 

Проза. “Ҡара йөҙҙәр” повесының төп идеяһы. Әҫәрҙә үткән тормоштоң реаль һүрәтләнеше. Нөктәле өтөр, уның ябай һөйләмдәрҙә һәм 

ҡушма һөйләмдәрҙә ҡуйылыу осраҡтары. “Шағирҙың алтын приискаһында” автобиографик характерҙағы повесының төп темаһы, идеяһы. 

Ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары. 

Әҙәбиәт теорияһы: Художество методы, художество образ тураһында төшөнсә.  Ш. Бабич. Шағирҙың тормош һәм ижад юлы 

тураһында белешмә. 

Башҡортостан темаһы: “Беҙ”, “Башҡорт халҡына көйлө хитап”. “Халҡым өсөн”, “Кем өсөн?” шиғырҙарында  халыҡ образы  һәм уның 

яҙмышы сағылышы. 

Йәйәләр һәм тырнаҡтарҙың ҡуйылыу осраҡтары. 

Азатлыҡ өсөн көрәш лирикаһы: “Көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде”, “Ҡурайҡайға”, “Салауат батыр”. 

Мөхәббәт лирикаһы: “Минең фәрештәм”, “Бер минут”. 

Синтаксик һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға һалыу. Әҙәбиәттән үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

дөйөмләштереү. 

                                                                   

                                                                



 

 

                                                                        III.Тематик планлаштырыу    

                                                                                             5 класс  

№   Дәрес темаһы       Сәғәт 

һаны 

Үткәреү вакыты   Иҫкәрмәләр 

Планл. Фактик 

1 Тел- кешеләрҙең төп аралашыу ҡоралы 1 3.09   

           2 С.Муллабаев  “Шатлыҡлы иртә” 

Б.Бикбай  «Туған тел»,  Р. Ғарипов  “Туған тел” 

 

1 

6.09       

     

3 «Әминбәк» әкиәте 1 10.09   

4 Өндәр һәм хәрефтәр 1 13.09      

5 М.Кәрим «Сыйырсыҡ балаһы» 1 17.09   

6 Б.т.ү.Изложение «Сыйырсыҡ балаһы»  

1 

20.09   

7 Синонимдар 1 24.09   

8 Ф.Мөхәмәтйәнов  «Ҡыҙыҡ һүҙ» 1 27.09   

9 А.Йәғәфәрова «Яҡшылыҡ» әкиәте 1 1.10   

10 Һуҙынҡыларҙың һәм тартынҡыларҙың дөрөҫ 

әйтелеше 

 

1 

4.10   

11 А.Йәғәфәрова «Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар» әкиәте 1 8.10   

12 Б.т.ү. Изложение«Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар»  

1 

15.10      

13 Һүҙьяһалыш 1 18.10   

14 Контроль диктант«Урманда» 1 22.10   

15 Д.Бураҡаев «Урал тауҙары» 

Т.Ғәниева «Уралиә тигән ил» 

 

1 

25.10   

16 Ф.Рахимғолова «Мин-Башҡортостандан»,   

«Тыуған  ер» ҡобайыры, 

Р.Ниғмәти «Йәмле Ағиҙел буйҙары» 

 

1 

 

29.10   

17 Ә.Вахитов «Аҡһаҡал аманаты» 1 1.11   

18 Б.т.ү. Шәжәрә 1 8.11   



 

 

19 Ф.Иҫәнғолов «Хәмит күпере» 1 12.11   

20 Ф.Иҫәнғолов «Йылмайыу» 1 15.11   

21 Омонимдар 1 19.11      

22 Н.Мусин «Ҡоралайҙар» 1 22.11   

23 М.Кәрим «Ҡыш бабай бәләкәй саҡта» 1 26.11   

24 Ижек 1 29.11     

25 Башҡорт халыҡ ижады. “Аҡъял батыр ” әкиәте 1 3.12      

26 Иҫкәртмәле диктант  “Ҡара айғыр” 1 

 

6.12   

27  «Ҡамыр батыр» әкиәте 1 

 

10.12     

28 Йомаҡтар, мәҡәлдәр 1 13.12   

29 Баҫым 1 17.12   

30 Р.Солтангәрәев  «Эшләп ашаһаң» 1 20.12   

31 Контроль диктант “Ер” 

 

 

1 

 

24.12     

32 Ф.Туғыҙбаева «Яңы күлдәк» 1 27.12   

33 Кәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән  1 17.01   

34 Һүҙьяһалыш 1 21.01   

35 Д.Бүләков  “Яралы китап” 1 24.01   

36 Әнүр Вахитов «Өс бөртөк бойҙай» 1 28.01   

37 М.Кәрим «Дан кәпәс түгел» 1 31.01   

38 Н.Мусин «Атайымдың ос һәнәге» 1 4.02   

39 Н.Мусин «Атайымдың ос һәнәге» 1 7.02   

40 Һүҙҙәрҙең яһалышы 1 11.02   

41 Ә.Әминев «Әсикмәк» 1 14.02   

42 «Әсә йөрәге»ҡобайыры, 

Ф.Мөхәмәтйәнов «Әсәйем ҡулы» 

1 

 

18.02   

43 Ғ.Аллаяров «Таҫтамал» 1 21.02   

44 Синонимдар 1 25.02   

45 Антонимдар 1 28.02   



 

 

46 Б.т.ү. Инша “Яҙ” 1 4.03   

47 Р.Назаров «Яҙ килә» 

З.Хисмәтуллин “Сыйырсыҡ” 

1 

 

7.03   

48 Б.т.ү. Изложение «Беҙҙең сыйырсыҡтар» 1 11.03   

49 С.Әлибаев «Яҙҙы кем килтергән» 

М.Кәрим  “Һеңлемдең төшө” 

1 

 

14.03   

50 Ҡушма һүҙҙәр 1 18.03   

51 Контроль диктант«Айыу» 1 

 

21.03   

52 «Айыу менән бал ҡорттары» әкиәте 1 4.04   

53 Ғ.Хисамов «Аҡъяурын сал бөркөт» 1 8.04   

54 Фразеологизмдар 1 11.04     

55 М.Карим «Өс таған» 1 15.04   

56 М.Карим «Өс таған» 1 15.04     

57 Фразелогик берәмектәр 1 18.04   

58 К.Мәргән «Ҡурайсының үлеме» 1 22.04   

59 А.Игебаев «Еңеү көнө» 

Р.Ниғмәти «Еңеүселәргә дан» 

 

1 

25.04   

60 В.Исхаков «Миҙал һәм малай» 1 29.04   

61 Р.Назаров «Тракторсы йыры» 1 2.05   

62 З.Хисмәтуллин.  “Урман ҡунағы” 1 6.05   

63 Фонетик күнегеүҙәр 1 13.05   

64 С.Агиш «Турыҡай» 1 16.05   

65 М.Ғафури  “Һарыҡты кем ашаған?”  1 20.05   

66 С.Муллабаев «Йомарт йәй» 1 23.05   

67 Контроль  диктант  

«Ағиҙел  буйҙарына  яҙ килде» 

1 27.05   

68 Б.Рафиков «Йондоҙ һанаусы малай» 1 30.05   

                                                          

 



 

 

6 класс 
№ 

п/п 

 

   Дәрес   темаһы 

Сәғәт 

һаны 

 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмәләр 

Планл. фактик 

1 Инеш дәрес 1 1.09   

2 З.Биишева. “Башҡортостан”  шиғыры 1 5.09   

3 Ф.Туғыҙбаева. “Әй яҙмышым минең!” шиғыры 1 8.09   

4 Ш.Бабич. “Башҡортостан” шиғыры. 1 15.09   

5 Ә.Усманов. Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте. Исем. 1 19.09   

6 Ғ.Хөсәйенов. Рудасы Исмәғил Тасим улы. Исем. 1 22.09   

7 М.Ғафури. “Беҙҙең нәмәләрҙе һатҡанда” 

( әҫәрҙән өҙөк) 

1 

 

26.09   

8 “Ҡолой кантон” йыры 1 29.09   

9 Башҡорт ихтилалдары 1 3.10   

10 Р.Бикбаев. “Салауат ҡылысы” шиғыры. Исемдәрҙең 

һан менән үҙгәреүе. 

1 

 

6.10   

11 С.Злобин. “ Салауат Юлаев” романынан өҙөк. 1 10.10   

12 Инша. Салауат Юлаев – халҡыбыҙҙың милли батыры. 1 13.10   

13 Ғ.Ибраһимов. “Кинйә” романынан өҙөк. Исемдәрҙең 

килеш менән үҙгәреүе. 

 

1 

17.10   

14 Иҫкәртмәле  диктант  «Ватаным» 1 20.10   

15 Я.Хамматов.  Төньяҡ амурҙары 1 

 

24.10   

16 Контроль диктант  «Ҡара  алтын» 

 

1 27.10   

17 “Любизар” йыры. 1 31.10   

18 “Ҡаһым түрә” риүәйәте. 1 7.11   

19 “Ҡаһым түрә” риүәйәте. 1 10.11   

20 Бәйет тураһында төшөнсә. 1 14.11   

21 Ә.Вәлиди Туған. Беренсе башҡорт ҡоролтайы. 1 17.11   



 

 

22 Р.Солтангәрәев. “Осто бөркөт” повесынан өҙөк. 1 21.11   

23 Р.Солтангәрәев. “Осто бөркөт” 1 24.11   

24 Башҡортостан тауҙары. “Урал” йыры. 1 28.11   

25 Я.Хамматов. “Ғәйзулла” ( әҫәрҙән өҙөк) 1 1.12   

26 Я.Хамматов. “Ғәйзулла” 1 5.12   

27 Б.т.ү.Изложение  «Илгизәрҙең эше» 

 

 

1 

8.12   

28 Башҡортостан йылғалары. Р.Бикбаев. “Һыуһаным, 

һыуҙар бирегеҙ!” поэмаһынан өҙөк. “Исем” темаһын 

ҡабатлау. 

1 

 

12.12   

29 Контроль диктант. «Тыуған ил » 1 15.12 

 

  

30 Ә.Вахитов. “Ир ҡанаты” әҫәренән өҙөк. 1 19.12   

31 Ә.Вахитов. “Ир ҡанаты” 1 22.12   

32 Сифат 1 26.12   

33 Р.Янбулатова. Гүзәл Өфөм – баш ҡалам. Сифат. 1 29.12   

34 А.Камалов. Боронғо башҡорт ҡалалары. 1 16.01   

35 А.Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме?” 

Исемдәрҙең сифат  урынында килеүе. 

1 

 

19.01   

36 Т.Ҡарамышева. Кәкүк сәйе. 1 23.01   

37 С.Ағиш. “Ҡунаҡ һәм намыҫ” хикәйәһе 1 26.01   

38 С.Ағиш. “Ҡунаҡ һәм намыҫ” хикәйәһе. 1 30.01   

39 Ҡ.Даян. Башҡорт ҡымыҙы. 1 2.02   

40 В.Власов. Башҡорт балы. 1 6.02   

41 Б.т.ү. Ә.Ситдиҡованың “Башҡорт балы” картинаһы 

буйынса  инша 

1 

 

9.02   

42 З.Биишева. “ Башҡорт теле” шиғыры. 1 13.02   

43 “Яҡшы һүҙ – йән аҙығы” әкиәте. 1 16.02   

44 Ә.Вахитов. Һүҙ хаҡында баллада. Алмаш. 1 20.02   



 

 

45 Ғ.Хөсәйенов. “Әсәм теле – сәсән теле” парсаһы. 

Алмаш. 

1 27.02   

46 Я.Хамматов. Башҡорттар китте һуғышҡа. 1 2.03   

47 Ҡ.Даян. Шайморатов генерал. 1 6.03   

48 Ә.Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә” повесынан өҙөк. 1 9.03   

49 Р.Насиров. Ил балаһы Шакирйән. 1 13.03   

50 “Урал батыр” әкиәте. 1 16.03   

51 “Алдар менән Шайтан” әкиәте. 1 20.03   

52 Контроль диктант  «Әсәлек» 1 23.03   

53 Йомаҡтар. Һан. 1 3.04   

54 “Ҡурай моңо” әкиәте. 1 6.04   

55 Көләмәс. Һан. 1 10.04   

56 Б.т.ү.Изложение «Аҡкүл»  

 

 

13.04   

57 Ҡол Ғәли. Йософ ҡиссаһы. 1 17.04   

58 М.Аҡмулла. Нәсихәттәр. Архаизм. 1 20.04   

59 Сәсәндәр ижады. 1 24.04   

60 М.Ғафури. “ Бир ҡулыңды” шиғыры. 1 27.04   

61 Р.Ниғмәти. “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар” 

поэмаһы. 

1 4.05   

62 С.Ҡудаш. Сәй. 1 8.05   

63 Ә.Хәкимов  «Сәләх ҡарт» 1 11.05   

64 Н.Мусин. “Күҙ йәше” нәҫере 1 15.05   

65 Н.Асанбаев. “Ҡыҙыл паша” драмаһынан өҙөк 1 18.05   

66 Ғ.Хөсәйенов  “Алдар батыр ҡиссаһы” 1 22.05   

67 Контроль диктант «Муйыл» 1 25.05   

68 М.Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме” повесынан өҙөк 1 29.05   

69 З.Биишева. “Дуҫ булайыҡ” әҫәренән өҙөк 1 29.05   



 

 

                                                                                                       7 класс 
 

       №                    Дәрес темаһы Сәғәт 

һаны 

         Үткәреү ваҡыты            Иҫкәрмәләр 

Планл. Фактик 

1  Халыҡ ижады .Хайуандар тур-да әкиәттәр. “Етем     

төлкө”әкиәте 

1    

2  Тылсымлы әкиәттәр. “Алтын алма”, “Әбйәлиил” 1    

3  Тормош-көкүреш әкиәттәре. “Алтын тамсы” 1    

4  Фонетика, һүзьяһалыш, морфология Ҡабатлау 1    

5  Риүәйәттәр һәм легендалар. “Етегән йондоҙ, “Ай  

менән Зөһрә”, “Сыңрау торна” 

1    

6  Ҡылым. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар 1    

7  Ҡылым һөйкәлеше. Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының 

хәҙерге заманы 

1    

8  Йырҙар  1    

9  Таҡмаҡтар 1    

10  М. Тажи “Алтын көҙ”, Ф. Рәхимғолова“Көҙ” 1    



 

 

11  Т.ү. Изложение “Ҡотҡарҙы” 1    

12  М. Ғафури “Ҡыр ҡаҙы” 1    

13  Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары 1    

14  Р. Байбулатов “Күңел күҙҙәре” 1    

15  Н. Мусин “Тайғаҡ баҫма” 1    

16  Контроль диктант “Көршәктәр” 1    

17  Теләк һөйкәлеше ҡылымдары 1    

18  Б.Бикбай “Рус теле”, Ш.Биҡҡол “Дуҫлыҡ” 1    

19  Дуҫлыҡта –берҙәмлек 1    

20  Т.ү. Инша “Тоғро дуҫым” 1    

21  Р. Байбулатов“Һарыбай” 1    

22  Р. Байбулатов“Һарыбай” 1    

23  Ә. Бикчәнтәев “Бакенщиктар илаҡ булмай” 1    

24  Шарт һөйкәлеше ҡылымдары 1    

25  Контроль диктант “Шәжәрә” 1    

26  М. Ғафури “Гөлдәр баҡсаһында” 1    

27  М. Ямалетдинов “Ураҡ өҫтө” 1    



 

 

28  Ҡылым төркөмсәләре. Исем ҡылым 1    

29  Ж. Кейекбаев “Туғандар һәм таныштар” 1    

30  Ж. Кейекбаев “Оморҙаҡ бабай” 1    

31  Сифат ҡылым 1    

32  Ә. Үтәбай “Башҡортостан”, А. Игебаев “Онотманым  

һине,ауылым!” 

1    

33  Уртаҡ ҡылым 1    

34  М. Кәрим “Ҡайын япрағы тураһында” 1    

35  Т/ү. Инша “Донъяла иң ҡәҙерле кеше” 1    

36  .Кинйәбулатова “Һаумы, аҡ ҡыш!”, Ш.Биҡҡ Ап-аҡ 

ҡарҙар яуа 

1    

37  Колов “Урман” 1    

38  Ә.Әхмәт-Хужа “Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!”,  

Ғ.Ғәлиева “Ҡарһылыу” 

1    

39  Хәл ҡылым 1    

40  Ә. Әһлиуллин “Биҙәкле сана” 1    

41  Р.Шәкүр “Һаҡта тора илдең улдары” 1    

42  Ф. Аҡбулатова “Атай икмәге” 1    



 

 

43  Ф. Аҡбулатова “Атай икмәге” 1    

44  Рәүеш. Рәүештәрҙең белдергән мәғәнәһе 1    

45  В. Исхаҡов “Кеше күңеле – тәрән даръя” 1    

46  Рәүеш төркөмсәләре. Рәүеш дәрәжәләре 1    

47  А. Баһуманов “Ҡайҙа һин,генерал?” 1    

48  А. Баһуманов “Ҡайҙа һин,генерал?” 1    

49   Ғәзиздәрҙән – ғәзиз әсәләр 1    

50  Ф. Иҫәнғолов  “Бер йомғаҡ май” 1    

51  Ә. Бикчәнтәев “Яраланған бүре күҙҙәре” 1    

52  Т.ү. Изложение “Әтәс һәм төрөк солтаны” 1    

53  Г. Яҡупова “Мейес әбей” 1    

54  Теркәүестәр. Эйәртеү теркәүестәре 1    

55  Р. Ниғмәти “Яҙ килде, яҙ!”, Р. Ғарипов “Һабантурғай” 1    

56  Һ. Дәүләтшина“Айбикә” 1    

57  Һ. Дәүләтшина“Айбикә” 1    

58  Бәйләүестәр. Бәйләүестәрҙең бүленеше 1    

59  Тел – тере шишмә 1    



 

 

60  М. Кәрим “Оҙон-оҙаҡ баласаҡ” 1    

61  М. Кәрим “Оҙон-оҙаҡ баласаҡ” 1    

62  М. Кәрим “Оҙон-оҙаҡ баласаҡ” 1    

63  Киҫәксәләр 1    

64  Мөнәсәбәт һүҙҙәр 1    

65  Ымлыҡтар. Ымлыҡтарҙың дөрөҫ яҙылышы 1    

66  Контроль диктант“Өфө” 1    

67  Н. Игеҙйәнова“Өйрөлмәк” 1    

68  Һүҙ төркөмдәре буйынса контроль эш 1    

69  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1    

70  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1    

 

                                                                                      

 

 

                                                                                            

                                                                                                  



 

 

                                                                                      8  класс 

 

№ Дәрес темаһы Сәғәт 

һаны 

  Үткәреү ваҡыты   Иҫкәрмәләр 

Планл. Фактик 

1 С. Әлибай “Мәктәп юлы” 1    

2 Н. Мусин“Һабаҡ” 1    

3 Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм 1    

4 Р. Тимершин “Уйлап табыусы” 1    

5 Һүҙбәйләнештәр. Һүҙбәйләнештәрҙең яһалышы 1    

6 Эйәртеүле бәйләнештәрҙең төрҙәре. Ярашыу, 

башҡарылыу 

1    

7 Һөйкәлеү,йәнәшәлек 1    

8 Контроль диктант“Изгелек” 1    

9 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы 1    



 

 

10 З. Биишева “Көҙгө ямғыр”, Х. Назар “Көҙгө көн 

” 

1    

11 Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәр 1    

12 Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ 1    

13 Р. Ханнанов “Икмәк ҡәҙере” 1    

14 Р. Өмөтбаев “Әмир баҫыуы” 1    

15 Т/ү. Инша “Ил яҙмышы – беҙҙең яҙмыш” 1    

16 Башҡортостан – алтын бишек 1    

17 Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Аныҡлаусы 1    

18 Өҫтәлмәлек 1    

19 Тултырыусы. Тура һәм ситләтелгән 

тултырыусылар 

 

 

1    

20 “Салауат батыр ир ине” 1    

21 Контроль диктант “Иң матур байрам” 1    

22 Хәлдәр. Уларҙың төрҙәре 1    

23 Я. Хамматов“Салауат” 1    

24 Урын хәле. Ваҡыт хәле 1    

25 Т/ү. Изложение“Әсә” 1    



 

 

26 Ш. Бабич “Ҡышҡы юлда”, М. Ғәйфуллина 

“Ҡыш моңдары” 

1    

27 Маҡсат хәле. Сәбәп хәле 1    

28 Б. Рафиҡов“Бүреләр” 1    

29 Б. Рафиҡов“Бүреләр” 1    

30 Күләм-дәрәжә хәле. Шарт хәле. Кире хәл 1    

31 И. Теләүембәтов “Маралым таңы” 1    

32 М. Кәрим“Үлмәҫбай” 1    

33 Ябай һөйләмгә синтаксик анализ яһау 1    

34 Контроль диктант“Яҙ” 1    



 

 

      

35 Р. Өмөтбаев “Башҡорттар китте 

һуғышҡа” 

1    

36 Р. Өмөтбаев “Башҡорттар китте 

һуғышҡа” 

1    

37 Тиң киҫәкле һөйләмдәр 1    

38 Тиң киҫәктәр эргәһендә 

дөйөмләштереүсе һүҙҙәр 

1    

39 Т/ү. Инша  “Минең ғаиләм”     

40 Ш. Бикҡол “Әсәйемдең кәңәштәре” 1    

41 Ике һәм бер составлы һөйләмдәр 1    

42 Т. Ғиниәтуллин “Әсә һәм бала” 1    

43 Билдәле эйәле һөйләм. Билдәһеҙ эйәле 

һөйләм 

1    

44 Эйәһеҙ һөйләм. Атама һөйләмдәр 1    

45 Тулы һәм кәм һөйләмдәр 1    

46 Т/ү. Изложение “Һабантуй» 1    

47 Х. Назар “Өс һүҙ” 1    

48 Айырымланыу тураһында төшөнсә 1    



 

 

49 Аныҡлаусыларҙың, өҫтәлмәлектәрҙең 

айырымланыуы 

1    

50 М. Ямалетдинов“Иман” 1    

51 З. Ғәлимов “Ялан сәскәләре” 1    

52 З. Ураҡсин “Алмағас”, “Сәскә ғүмере” 1    

53 Контроль диктант “Ҡиммәтле ағастар” 1    

54 Хәл әйтемдәре һәм уларҙың 

айырымланыуы 

1    

55 Р. Сафин “Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар 

бейеүе” 

1    

56 Синтаксис бүлеге буйынса контроль эш 1    

57 Ҡ. Аралбай “Ер тураһында ете һүҙ”, Б. 

Бикбай“Ер” 

1    

58 Өндәш һүҙҙәр 1    

59 Ж. Кейекбаев “Урал тураһында 

ҡобайыр” 

1    

60 Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр 1    

61 Т/ү. Инша “Башҡорт балы” 1    

62 Н. Мусин “Һуңғы солоҡ” 1    

63 Контроль диктант “Матур ҙа, күңелле 

лә” 

1    



 

 

64 Тура һәм ситләтелгән телмәр 1    

65 Диалог. Тура телмәрле һөйләмдәрҙә 

тыныш билдәләре 

1    

66 А. Йәғәфәрова “Кескәй шишмә” 1    

67 Ш. Янбаев“Дегәнәк” 1    

68 Р. Солтангәрәев “Һуңғы һунар” 1    

69 Ә. Хәмәтдинова “Йәшел дарыухана” 1    

70 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1    

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             9 класс 

 

№         Дәрес темаһы Сәғәт 

һаны 

    Үткәреү ваҡыты     Иҫкәрмәләр 

    Планл.    Фактик 

1  Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1    

2  Ябай һөйләм синтаксисы буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

1    

3  Ябай һөйләм синтаксисы буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

1    

4  Башҡорт халыҡ ижады 1    

5  Ҡушма һөйләм синтаксисы. Ҡушма һөйләм 

тураһындатөшөнсә 

1    

6  “Урал батыр” 1    

7  “Урал батыр” эпосы тураһында 1    

8  Т/ү. Изложение «Ағиҙел менән  Яйыҡ” 1    

9  Ҡушма һөйләм һәм уның төрҙәре 1    

10  Теҙмә һәм эйәртеүле  ҡушма һөйләмдәр 1    

11  Теҙмә ҡушма һөйләмдәр 1    



 

 

12  Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙа 

тыныш билдәләренең ҡуйылышы 

1    

13  Теркәүесле  теҙмә ҡушма һөйләмдәр 1    

14 “Иҙеүкәй менән Мораҙым” 1    

15  Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. Баш һәм 

эйәрсән һөйләм 

1    

16  Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. Баш һәм 

эйәрсән һөйләм 

1    

17  Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе 

саралар, тыныш билдәләре 

1    

18  Боронғо әҙәби ҡомартҡылар. Мәхмүд 

Ҡашғари «Диуану лүғәт әттөрк” 

1    

19  Йософ Баласағуни Кутадғу билиғ. 

“Уғыҙнамә”.“Ҡорҡот ата” 

1    

20  Ҡол Ғәли “Ҡисса – и Йософ”,“Буҙйегет” 1    

21  Контроль диктант “Башҡорт аты” 1    

22  Эйәрсән һөйләм төрҙәре 1    

23  Урта быуат әҙәби ҡомартҡылары 1    

24  Эйә һөйләм 1    



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

25  Милли колониаль иҙеүгә  ҡаршы көрәш 1    

26  Хәбәр эйәрсән һөйләм 1    

27  “Ҡуҙыйкүрпәс менән  

Маянһылыу”,“Бәхтиәрнамә” 

1    

28  Аныҡлаусы һөйләм. Тултырыусы һөйләм 

 

1    

29  Контроль диктант “Яҡын дуҫ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

30  Йырауҙар. Һабрау.Ҡаҙтуған йырау 1    

31  Сәсәндәр ижады. “Ҡобағош сәсән менән  

Аҡмырҙа сәсән әйтешкәне” 

1    

32  Ҡарас сәсән 1    

33  Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт һөйләм. Урын һөйләм 1    

34  Ерәнсә сәсән. Байыҡ сәсән 1    

35  Буранбай Йәркәй сәсән. Ишмөхәмәт сәсән 1    

36  Ғәбит сәсән 1    

37 

 

 

 

 

 

 

 Салауат Юлаев. Шиғырҙары 

 

 

 

 

1 

 

 

 

   



 

 

38  Т/ү. Инша “Әҙәбиәттә С. Юлаев образы” 1    

39  Рәүеш һөйләм. Сәбәп һөйләм 1    

40  Маҡсат һөйләм 1    

41  Тажетдин Ялсоғол. Ғәбдерәхим Усман 1    

42  Күләм-дәрәжә һөйләм. Шарт һөйләм 1    

43  Кире һөйләм 1    

44  Теҙмә һәм ҡушма һөйләмдәр тураһында 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

1    

45  Рус ғалимдары һәм яҙыусылары ижадында  

Башҡортостан темаһы 

1    

46  Контроль  диктант  “Икмәк – бөтәһенә лә 

баш” 

1    

47  Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр 1    

48  Ғәли Соҡорой ижады 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

57  Өтөрҙөң ҡуйылыу осраҡтары 1    

58  Һыҙыҡтың ҡуйылыу осраҡтары 1    

59  Т/ү. Инша  “Минең хыялым” 1    

60  Р. Фәхретдинов “Сәлимә, Әсмә…” 1    

49  Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр һәм уларҙа тыныш 

билдәләре 

1    

50  М. Аҡмулла шиғырҙары 1    

51  М. Аҡмулла шиғырҙары 1    

52  Теҙемдәр һәм уларҙы тыныш билдәләре 1    

53  Контроль диктант “Ниндәй ул башҡорт аты?” 1    

54  М.Өмөтбаевтың тормош һәм ижад юлы 1    

55  Тыныш билдәләренең ҡуйылышын ҡабатлау 1    

56  Һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре 1    



 

 

61  Нөктәле өтөрҙөң ҡуйылыу осраҡтары. Ике 

нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары 

1    

62  Йәйәләрҙең һәм тырнаҡтарҙың ҡуйы- 

лыу осраҡтары 

1    

63  С. Яҡшығолов  “Башҡорт                                           

ағаларыма хитап” 

1    

64  Фәтхелҡадир Сөләймәнов “Салауат батыр” 

драмаһы 

1    

65  Фәтхелҡадир Сөләймәнов “Салауат батыр” 

драмаһы 

1    

66  Морфология, синтаксис     буйынса  

үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға  

һалыу 

1    

67  Контроль диктант“Көҙ” 1    

68  М. Ғафури “Себер тимер юлы 

йәки милләттең хәле”.Шиғырҙары 

1    

69  “Шағирҙың алтын приискаһында”. Х 

удожестволы образ 

1    

70  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1    

                    



 

 

  Ҡушымта                                                 5класс 

                                           Контроль диктант «Ағиҙел буйҙарына яҙ килде» 

 Тау битләүҙәре генә түгел,тигеҙ ерҙәрҙең дә бик күп өлөшө ҡарҙан асылғас, Иҙелдә боҙ асылды. Беҙ был ваҡиғаны бик күптән 

түҙемһеҙләнеп көтә инек инде. Йәй көндәре тыныс ҡына ағып ятҡан таҙа һыулы тыйнаҡ йылға, нимәгәлер ҡаты асыуланып 

йөҙөнә ҡара ҡойған шикелле, һыуын ҡуйыртҡан да ҡыш буйы өҫтөн томалап баҫып торған ҡалын боҙҙарҙы емереп, тулай 

башлаған. Үҙенең өҫтөндә ҙур-ҙур боҙ киҫәктәрен юнысҡы һымаҡ өйөрөп, ярға һыйынып торған бер тағы ла ҙурыраҡ боҙға 

килтереп бәрә лә, дөбөрләп, боҙ өҫтөнә боҙ менә. Уларға тағы бер киҫәк килеп һуғыла. Тик торған боҙ бер нисә урындан 

шартлап ярыла һәм теләр-теләмәҫ кенә ҡуҙғала башлай. Йылға шаулай, ашҡына, үҙ юлына һыйыша алмай ярһып ярҙарынан 

сыға.    (З.Ғәлимов) 

                                                                 Контроль диктант«Ер» 

    Ниндәй таныш та  беҙгә был ер! 

 Бына тау. Бөтә тигеҙлектәр өҫтөнән ҡалҡып, тирә-яғын мәғрур күҙәтеп тора ул бейек тау. Ул тыныс. Ләкин ошо тыныслыҡ 

аҫтында аҙмы ни  дауыллы көндәр һаҡлана! 

Бына урман. Меңләгән ваҡ һәм эре тормоштоң бөтә тауыштары менән шаулап тора ул урман, һәм ошо тыйып алғыһыҙ шау 

аҫтында аҙмы ни  дәһшәтле аҙналар һаҡланған! 

Бына йылға. Тулҡындар теле менән яр ташып тәмләп ҡарай-ҡарай аға ул йылға. Ә йылғаның теге һәм был яҡ ярҙарында, 

онотолмаҫлыҡ иҫтәлек булып, аҙмы ни тулҡынлы айҙар һаҡлана! Был-ер. Яҡын да был ер, йылы ла был ер, һөйөклө лә был ер. 

                                                                        Контроль диктант«Айыу» 

    Айыу – беҙҙең яҡ йыртҡыс йәнлектәре араһында иң ҙуры. Уның буйы ике метрҙан да оҙон, ә ауырлығы биш йөҙ килограмға 

етә. Көрән айыуҙар ҡуйы урман эсендә йәшәй. 



 

 

Айыу иҫ киткес көслө. Ул алғы аяғы менән һуғып аттың, мышының һыртын еңел һындыра ала. Уның атлауы ла үҙенә бер 

төрлө: аяғының үксәләрен ситкә тарбайтып, бармаҡтарын эскә ҡаратып баҫа. Ул шәп йүгерә, яҡшы йөҙә. 

                                                                     Контроль диктант«Урманда» 

    Ҡайын урманын бәшмәктәр ҙә ярата. Иң мул булып үҫкәне – ҡайын бәшмәктәре инде. 

Улар эшләпәнең аҡһылын, һарыһын, көрәнен – төрлө төҫтәгеһен кейә. 

Ҡайынлыҡта бүтән бәшмәктәр ҙә етерлек үҫә. Күҙҙең яуын алырлыҡ тулҡынҡайҙар тигән бәшмәктәрҙе лә осратырға була. 

Аҡһыл ерлектә алһыу тулҡындар кеүек һыҙыҡтар булғанға, ул шулай атала. Бында әтәс бәшмәктәр ҙә бар. Былары ҡупшы 

әтәстәргә оҡшаған. 

Нисә төрлө бәшмәк бар – барыһы ла ҡайынлыҡты һөйә. Ә ҡайынлыҡта үҫкән аҡ бәшмәктәрҙе мин бәшмәктәр батшаһы тип 

атар инем. Урманда үҫкән ҡайындар ҙа аҡ, бәшмәктәр ҙә аҡ.   (Ғ.Хөсәйенов) 



 

 

                                                                                  6класс  

                                                          Контроль диктант «Ҡара алтын» 

    Нефтте халыҡ ҡара алтын менән сағыштыра. Был юҡҡа ғына түгел. Нефттән төрлө нәмәләр эшләнә. Бензин, кәрәсин, 

мазут кеүек яғыулыҡ майҙарынан тыш, унан ер ашлау  өсөн химикаттар ҙа алына. Беҙҙең күлдәк, костюм, кофта һәм 

ойоҡбаштарға ла нефттән алынған ептәр ҡушыла. 

Башҡортостандың көнбайыш һәм төньяҡ райондарында нефть ятҡылыҡтары табылды. Ҡаланың тирә-яғында нефть 

вышкалары һәм газ факелдары күп. Был ҡаланы, нефть һәм Кама йылғаһына арнап, Нефтекама тип атанылар. 

     (75 һүҙ) (“Аманат”журналынан) 

 

                                                              Контроль диктант «Тыуған ил» 

          Тыуған ил ул тыуған ерҙән башлана, тибеҙ. Башлана ғына шул әле. Ул ошо тойғо булып үҫеп китһен өсөн, атай 

йортоноң еҫен татып, тәпәйҙәрең менән тыуған тупраҡҡа баҫып, тәбиғәттең, тирә-йүндең йәмен йөрәгеңә һеңдереп, тойоп 

йәшәй башлап китеүең шарт. 

Тыуған ил тойғоһо иһә Тыуған ил, туған халыҡ төшөнсәләрен эсенә алыр һәм уның асылын тәшкил итер туған тарихы, 

мәҙәниәте, теле һәм моңо, ғөрөф-ғәҙәте һәм легендалары, ҡала һәм ауылдары, бар тәбиғәте һәм географияһы, бар 

булмышы һәм яҙмышы менән бер бөтөн булып тыуып, үҫеп китә. 

Тыуған илде һөйөү – һәр кемдең тойғоһо. Әммә шул уҡ ваҡытта Тыуған илең дә һине һөйһөн. Шунда ғына был тойғо 

ғәмәлгә ашҡан изге тойғо буласаҡ. Тимәк, кеше илен  һөйөүен эше менән аҡлап, Тыуған иленең һөйөүенә лайыҡ булһын 

тигән һүҙ. 

                                                                             Контроль диктант «Әсәлек» 



 

 

         Әсә! Бала! Ниндәй матур һүҙҙәр был. Матур ғына ла түгел, донъялағы иң ҡәҙерле, иң изге һүҙҙәр улар. Бигерәк тә – 

бала... Тормош сәскәһе, ғүмер йәме. Ошо оло тойғоно кисереү генә лә уның ҡылыҡ-торошон тамырынан үҙгәртеп 

ебәрҙе.Әсәлек тойғоһо иһә икенсе бер нәфислек – изге, сабыр, икһеҙ-сикһеҙ эске матурлыҡ. Уның хәҙер бөтә тормошо 

нурлана, балҡый ине. Әйтерһең, быға тиклем шаян, үҙһүҙле, моңһоу һәм һағышлы, ваҡыты менән, бар донъяһын онотоп, 

башын артҡа сайҡап ебәреп көлә белгән күңелсәк бер ҡыҙ булып йәшәгән дә, тора килә әлеге бөтә мәшәҡәттәрен онотоп, 

яңынан донъяға бар булған.Уға хәҙер тирә-яғындағы бар нәмә, бар тереклек иҫ киткес бер йәм булып күренә, һәр 

береһенән, яҙҙарын түбәләрҙән тупылдап тамған кеүек, билдәһеҙ бер моң эркелә. Хатта тәҙрә алдында үҫкән сирень дә тик 

уның өсөн генә сәскә атҡан кеүек, шул уҡ ҡыуаҡтарҙа ҡояшҡа ҡарап талпынышҡан ҡошсоҡтар ҙа тик уға, әсәлек 

мөғжизәһенә сорналған кешегә, дан йырлайҙар төҫлө. Йөрәге аҫтында ла бер йомарлап нур ғына йөрөтәлер һымаҡ.   

(Д.Бүләков) 

                                                                   Изложение«Аҡкүл» 

    Беҙҙең ауылдан ике генә саҡрым самаһында, ергә төшкән ай кеүек, түңәрәк тәңкә  кеүек ялтырап ята торған Аҡкүл тигән 

бик ҙур күл бар ине. Күлдең киңлеге 4-5 саҡрым самаһы булғанлыҡтан, уның бер яғынан икенсе яғында булған нәмәләр 

күҙгә саҡ-саҡ ҡына күренәләр ине. 

Йәй көндәрендә күлдең эргәһе бөтөнләй тиерлек йәшел үләндәр һәм төрлө игендәр менән уратып алынғанлыҡтан, күлдән 

алыҫ түгел тау башынан ҡарағанда, был күл йәшел хәтфә балаҫ өҫтөндә түңәрәк көҙгө кеүек ялтырап ята ине. 

 Май айы инеү менән, күл тирәһендә кешеләр ҡайнаша башлай. 

    Бында яҡын-тирәләге ауылдарҙан әллә ни тиклем халыҡ йыйылып, шунда уйнап- көлөп көн үткәрә. 

    Аҡкүл буйы йылы яҡҡа күсеп бара торған ҡыр ҡаҙҙарының туҡтап, тамаҡ туйҙырып, күңел асып китә торған урындары 

булып әүерелә.   (М.Ғафури) 

                                                                            Контроль диктант«Муйыл» 



 

 

     Яҙ еттеме – муйыл ағасына көн бөтә. Матур итеп сәскә атып ултырған ботаҡтарҙы кәрәкме – кәрәкмәйме һындырып, 

өйгә алып ҡайталар. Сәскә бер-ике көн йәшәй ҙә, хуш еҫе бөткәс, ҡыйлыҡҡа ташлана. Муйыл емештәре өлгөрһә, уға ла 

кара көндәр башлана. Ағаста үҫеп ултырған көйөнсә генә йыйып алырға йыбанып, әҙәм балаһы ботаҡтарҙы һындыра, 

ҡырҡа, хатта тотош ағасы менән ауҙарып ҡуя. 

Был вәхшилек, әлбиттә, эҙһеҙ ҡалмай. Муйыллыҡтар юҡҡа сыға. Хәҙер ауыл эргәһендә муйыл табырмын тип уйлама ла. 

Муйыллыҡтар ныҡлы, оҙон тамырҙары менән ярҙарҙы емерелеүҙән һаҡлай. Улар ҡороғас, яр емерелә, һыу бысрана, 

һайыға. Ҡышҡыһын бәләкәс йылғалар төбөнә тиклем туңып ҡуя. Балыҡҡа тын алыуы ауырлаша, улар тонсоға, йылға 

еҫләнә, сафлығын юғалта.                                                                                                                                                                                                                         

Контроль диктант «Ватаным» 

      Ватаным минең йөрәгемдә ниндәй ҙә булһа айырым өлөштәре менән түгел, ә үҙенең бөтә киңлектәре, төҫ-буяуҙары, 

бөтә дәүерҙәре, үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән йәшәй. Ватанды өлөштәргә, киҫәктәргә бүлеп яратыу мөмкинме һуң? 

Тауҙарҙағы йәшен йәшнәүе лә, сабый бала көлөүе лә, далалағы яңғыҙ уба ла, республикам өҫтөндә елберләгән өс төҫлө 

байраҡ та – улар бөтәһе лә минең Ватаным. 

Ватаным тиһәк, ергә уны үҙҙәренең эш-фекере менән биҙәү өсөн килгән, был донъяла әллә күпме байлыҡтар ҡалдырып 

киткән ата – бабаларыбыҙҙы күҙ алдына килтерәбеҙ. Ватан тиһәк, беҙ хәтер, мөхәббәт һәм хыялды ла аңлайбыҙ. 

Уның үткәндәре менән ғорурланам да, хәсрәтләнәм дә мин, бөгөнгөһөн яратам, киләсәге тураһында тулҡынланып 

уйлайым.                       (М.Кәрим) 

 

                                                                                              7 класс 

 

                                                                Контроль диктант «Көршәктәр» 



 

 

 

Мин аҡҡошҡа оҡшатып эшләнгән көршәктән һоҡланыулы күҙҙәремде ала алмайым. 

Бына юғарыға табан оҙонайып, аҡҡош муйынына барып тоташҡан йомрораҡ ҡорһағына ҡойроҡто урата терәп, туҙбаш 

йылан көршәктән һыу эсергә ынтылған. Уның йыланса нәфис, бормас тәне лә, айырыуса теле лә ҡыбырлап тора һымаҡ... 

Был – көршәктең тотҡаһы; тау ҡыҙҙары уны ошо туҙбаш йыландан тотоп яурындарына  күтәреп ултыртҡандар... 

Көршәктең эсе аҡһыл зәңгәргә буялған, ә тышы иртәнге аҡ томан баҫҡан мең төрлө сәскәгә күмелгән туғайҙы хәтерләтә. 

Ә бына бында, теге туҙбаш йылан үрелеп сыҡҡан ерҙә, тау ландышы яңы сәскә атҡан. Ынйы кеүек нәфис кескәй ҡыңғырау 

сәскәләр. Улар шул хәтле тереләр, хатта уларҙың хуш еҫтәре танауға бәрелгән һымаҡ.... 

 

                                                                  Контроль диктант «Шәжәрә» 

 

Шәжәрә – ырыу тарихының йылъяҙмаһы. Башҡорттарҙа борон-борондан ырыу шәжәрәһен яҙыу һәм уны һаҡлау йолаһы 

йәшәгән. Шәжәрәгә ырыуҙың ирҙәр исеме генә индерелгән һәм уларҙы иҫтә тотоу талап ителгән. Нәҫел-ырыу тураһындағы 

мәғлүмәттәр ныҡлы һаҡланылған, быуындан быуынға аманат рәүешендә ҡалдырыла килгән. 

Үҙеңдең шәжәрәңде белеү ғәҙәте башҡорттарҙа бик борондан һаҡланып килгән, элек 7 быуыныңды белеү ғәҙәти хәл 

булған. Хатта ата-бабаларын 10-12 быуынға тиклем белеүселәр бар. 

Халыҡ тарихын өйрәнеүҙә шәжәрәләрҙең әһәмиәте бик ҙур.(68 һүҙ)   

 (Мәктәп календарынан) 

 



 

 

 

 

 

                                                       Контроль диктант«Ағиҙел» 

Ағиҙел – республикабыҙҙың иң ҙур йылғаһы. Урал тауы итәгенән башланып, ул Башҡортостан аша 1400 километр самаһы 

ер үтә һәм бик күп йылғаларҙың һыуын үҙенә йыя. Ағиҙел буйында Белорет, Күмертау, Мәләүез, Салауат, Ишембай, 

Стәрлетамаҡ, Өфө, Бөрө ҡалалары теҙелгән. Колхоз, совхоз баҫыуҙары йәйелеп ята. 

Ағиҙелдә иген, ағас, нефть һәм пассажирҙар тейәгән ҙур пароходтар, теплоходтар,баржалар, катерҙар йөрөй. Йылғаның аҡ 

тулҡындарына, бейек ҡаяларына, унда үҫкән ҡалын урмандарына, йәшел туғайҙарына һоҡланмаған кеше юҡ. Бына ниндәй 

ул йылғалар әсәһе Ағиҙел! (76 һүҙ)  (Башҡортостан календарынан.) 

                                                      Контроль диктант«Имгәкләү» 

 Бәпестәре шыуыша башлағас, йәш атай менән әсәй бик шатланды. Бер аҙҙан сабый имгәкләп тә китте. Был да сикһеҙ 

ҡыуаныс булды. Ҡыуаныс-шатлыҡтар алда ла аҙ түгел ине әле. Сөнки бала шуның менән генә туҡтап ҡалманы: һәр 

осраған әйбергә тотоноп, атларға тырыша  башланы. Йығыла, күҙен-башын  күгәртә,  ә  барыбер аяҡҡа  баҫыр өсөн 

көрәшә. 

Тормошта имгәкләп йәшәүең түбәнлек икәнен ҡайҙан  һиҙә һуң был әҙәм ишараты? 

... Уҫлаптай йәш егет тәнтерәкләп, ауа-түнә ҡайтып килә. Тип-тигеҙ ерҙә абынып китә лә шыуыша, имгәкләргә маташа. 

Ҡаршы сығып алырға оялып, тәҙрә аша уға әлеге ике пар  күҙ баға - әсәй менән атай күҙҙәре. Һәм ул күҙҙәрҙән мөлдөрәп 

йәш тама. Шыуышыу һәм имгәкләү гел генә ҡыуандырмай икән шул. 

Тормошта имгәкләп һәм теҙ сүгеп көн күреүҙең хурлыҡ икәнен ҡасан онотоп өлгөргән был әҙәм аҡтығы? 

(М.Әбсәләмов) 



 

 

                                                         Контроль диктант«Өфө» 

Башҡотростаныбыҙҙың баш ҡалаһы Өфөнөң тарих биттәре һәр кем өсөн дә фәһемле. Әлеге Өфө урынлашҡан ерҙәр – тулы 

һыулы йылағалар, ҡуйы урмандар, күпереп хәтфә үлән үҫкән киң туғайҙар иң боронғо замандарҙа уҡ кешеләрҙе йәлеп итә. 

Бында һунарсылыҡ һәм балыҡсылыҡ менән дә, игенселек һәм малсылыҡ менән дә шөғөлләнергә шарттар уңайлы. Боронғо 

таш быуат – палеолит осоронда уҡ тауҙарҙағы мәмерйәләрҙә кешеләр тәүге торлаҡтарын ҡора, һунарсылыҡ менән көн итә. 

Урта таш быуат – мезолит осоро кешеләре саҡматаштан бысаҡтар, уҡ баштары, киҫкестәр, ҡырғыстар яһай. Улар йәшәгән 

урындар Өфөнөң хәҙерге Орджоникидзе районында – элекке Яңы Турбаслы ауылы эргәһендә, Ағиҙел йылғаһының элекке 

үҙәне ярында – Романовка ауылы янында , Ҡариҙел йылғаһының уң яҡ ярында – Дудкино ауылы тәңгәлендә табыла. 

XIV быуатта Дим йылғаһы буйына һәм Ҡариҙелдең түбәнге ағымына иң күп һанлы башҡорт ырыуы – меңдәр килеп 

урынлаша. 

(Мәктәп календарынан) 

 

 

 

                                                  Контроль диктант «Яҙмыш» 

     Күпме ҡалалар, ауылдар, йорттар, өйҙәр күргән бар. Һәр бер өй – күпме яҙмыштар төйөнө. Ауыл өйҙәре үҙҙәре генә 

күпме ул-ҡыҙҙар үҫтереп, ҡош балалары шикелле уларҙы ҡайҙарға ғына осороп ебәрмәгән. Шунда тыуып, шунда ғүмер 

итеп киткәндәре бихисап. 

 Һәр өйгә ҡайғыһы ла, шатлығы ла инеп сыға. Яҙған ризыҡ ейелә, татыр рәхәттәр татыла, күрер михнәттәр күрелә, сырхау, 

ғазаптары кисерелә. 



 

 

Усаҡта ут булһа, өй теремек. Тәҙрәлә яҡтылыҡ булһа, йорт күркәм. Кеше яҙмышы үҙе бер роман икән, өй яҙмышы – үҙе 

бер эпопея. 

Илдә улар миллион –миллиондар... 

Кешем, мин һинең хаҡта уйлайым. Һин күпме ишектәрҙе асаһың, төрлө яҙмыштарҙы бәйләйһең, тегенеһенә, быныһына 

сәбәпсе булаһың, үҙеңде ни етәкләй? Йөрәгеңдә ниндәй усаҡ утын йөрөтәһең, яңы өйҙәргә ниндәй ут-ялҡындар илтәһең? 

Әсә һөтөнән, усаҡ ҡуҙынан һинең йөрәккә күскән утта йылыныусылар барҙыр,тим. 

Туң күңелдәрҙе иретәһе, өшөгәндәрҙе йылытаһы ла бар бит. 

Өйөңдә лә, йөрәгеңдә лә һүндерә күрмә утыңды,кешем. 

 

                                                                           Изложение«Ете» 

 

Ете ғәжәйеп хикмәтле һан. 

Әҙәмде донъяла шул етелек уратып тора кеүек: өҫтә ете ҡат күк, аҫта ете ҡат ер. Күктә ете йондоҙ, ерҙә ете мәғдән. 

Аҙнаның ете көнө, йәйғорҙоң ете төҫө, моңдоң ете өнө. Ете мөғжизә. 

Әкиәт батырҙары ете юл сатында ете башлы аждаһаны еңгән, ете төн уртаһында шашынған ен-пәрейҙәрҙе ҡыйратҡан. Сер 

булһа, уны ете йоҙаҡ менән бикләгәндәр, хазинаны ете ҡат һандыҡ эсендә һаҡлағандар. Иң ҡаты яза итеп ете ҡат тиреһен 

тунағандар. Батырҙар ете диңгеҙ, ете тау гиҙгән. Бәхетлеләр ете йәннәт ишеген асып ингән. Мөхәббәтлеләр төнөнә ете ҡат 

уянған. Еңелгәнде етегә бөкләп һалғандар. Етегә еткәндәр йә уңғандар, йә туңғандар. Кешенең тирә-йүне, ғүмере серле ете 

менән тулы кеүек. Ғәжәп хикмәтле лә, серле лә ул. 

 



 

 

                                                             Изложение «Әтәс һәм төрөк солтаны» 

 

Донъяла бер ярлы ҡатын йәшәгән, ти. Уның берҙән-бер байлығы - Әтәсе булған. Бер ваҡыт, сүп-сар араһында тибенеп 

йөрөгәндә, ярты алмас крайцар табып алған,ти. 

Тап ошо мәл яҡында ғына төрөк солтаны үтеп барған булған. Ул Әтәстең ярты алмас крайцарын күреп ҡалған да: 

Ярты алмас крайцарыңды миңә бир! – тигән. Әтәс ҡабарынған, ҡағынған да: 

Юҡ, бирмәйем! Ул минең хужама ла ярап торасаҡ, - тип яуап биргән.Ләкин   төрөк   солтаны   Әтәстән   ярты   алмас  

крайцарҙы тартып алып ҡайтып, хазиналары һаҡланған ергә йәшереп ҡуя. Әтәс, асыуланып, ситәнгә осоп менгән дә: 

Ки-кри-күк! Төрөк солтаны, минең ярты алмас крайцарымды кире бир, - тип һөрән һалған. 

Әтәстең тауышын ишетмәҫ өсөн, солтан үҙенең һарайына бикләнгән дә хеҙмәтселәренә бөтә ишектәрҙе 

лә, тәҙрәләрҙе лә ныҡлап ябып ҡуйырға ҡушҡан. 

Әтәс тәҙрәгә осоп менгән, суҡышы менән быяланы шаҡылдата, ҡанаттарын ҡаға һәм ҡысҡыра башлаған. 

Әтәсте хазиналар һаҡлана торған ергә алып барғандар. Унда ла үҙ йырын йырлаған: 

- Ҡорһағым, ҡорһағым, солтандың кеше талап йыйған аҡсаларын үҙ эсеңә ал!Әтәстең эсенә төрөк солтанының 

аҡсалар тултырған өс ялғашы кереп киткән,ти. 

Теге ҡатын уларҙы бөтә ярлыларға таратып биргән, үҙен дә өлөшһөҙ ҡалдырмаған. Ә Әтәсте? Үлмәгән булһа, һаман 

йырлай-йырлай йәшәйҙер әле ул. 

 

 



 

 

                                                                                    8 класс 

                                                                     Контроль диктант«Изгелек» 

Донъялыҡта кешенең иң гүзәл сифаты – кешеләргә изгелек ҡылыу. Уның ҙуры ла, бәләкәйе лә юҡ. Изгелек ҡылыуға ҙур байлыҡ 

та, юғары дәрәжә лә кәрәк түгел. 

Һыуһағанға –һыу, асыҡҡанға ризыҡ биреү ҙә ҙур изгелек ул. Үҙе үлһә лә, ҙур изгелектәр эшләгән кешенең рухы үлмәй. Уны 

тереләр һәр ваҡыт ололап иҫкә алалар. 

Изгелек ерҙә ятмай, ул күңелдәрҙә урын ала һәм кешенең йәшәү күркен билдәләй. Тормошта атлаған һайын изгелек ҡылыу 

мөмкинлеге бар. Һуҡыр кешене урам аша сығарып ебәр, ғәрип йәки ҡарт кешегә урын бир, уның өсөн магазинға йәки аптекаға 

барып ҡайт,  утын, һыу индер, иҙәндәрен йыуып бир... – былар барыһы ла изгелек эшләгәндән ҡулың төшөп ҡалмай, киреһенсә, 

ул кешене матурлай, уны ожмахлы итә. 

Изгелек  ҡылыу  –  бурысҡа  биреү  түгел,  унан  ләззәт  тапһаң  ғына,  һауабы  булыр. 

Хәҙерге ауыр һәм борсоулы заманда изгелеккә мохтажлығыбыҙ ҙур. 

Изгелектең баһаһы шул тиклем ҙур, уны аҡса менән дә, алтын менән дә иҫәпләп булмай. Изгелек – йөрәк хазинаһы ул. 

  (М.Горланов) 

 

                                                                                   Изложение «Әсә» 

 

Сережа балалар йортонда үҫте. Уның да кемгәлер әсәй тип өндәшкеһе килә ине. Был бәхеткә Сережа ун йәшкә еткәс кенә 

иреште. Ул хәрби музыканттар мәктәбенең беренсе курсында уҡығанда үҙенең класташы Марат менән дуҫлашты. Марат уны 

өйөнә алып  ҡайтты. Сережаны Мараттың  ағаһы Хәлил дә, әсәһе лә үҙ итте. 



 

 

Бер саҡ шулай Мәрхәбә апай йомшҡ ҡына итеп Сережаның сәсенән һыйпай ине. Сережа уның күкрәгенә башын терәп: 

Әсәкәйем! – тип бышылданы. Мәрхәбә апай уның биттәренән бер-бер артлы тәгәрәгән йәштәрен һөртттө: 

Һин минең улым бит инде, - тип йыуатты. Икенсе көндө Сережа ҡала Советына йүгерҙе, тыны бөтөп: 

Мине бөгөндән үк, бына ошо минуттан уҡ, Шәнгәрәева Мәрхәбәнең улы, тип яҙып ҡуйығыҙ, -тине. 

Ләкин уға: 

Һин ҙур бит инде, уллыҡҡа яҙылыуҙың ни кәрәге бар, - тинеләр. Етмәһә, шунда кемдер: 

Ҡарасы! Рус малайы башҡорт әсәне эҙләп тапҡан! – тип ғәжәпләнеп тә ҡуйҙы. Тик был Сережаның кәйефен төшөрмәне. 

Ҡағыҙҙа яҙылмаһа ла, әсәй һүҙе уның йөрәгенә яҙылған бит инде. Юйып ҡара һин йөрәккә яҙылған исемде. 

Әсәй! Ниндәй тәрән мәғәнәле ғәжәйеп һүҙ. Беҙ уны ишетеү менән әллә күпме йылылыҡ, киң күңеллелек, сафлыҡ тоябыҙ. 

Баланың тәүге күҙ ҡарашы уға төбәлә, тәүге йылылыҡ, тәүге иркәләүҙе унан тоя һәм уның ғүмере буйына онотолмаҫлыҡ яҡын 

кешеһенә әүерелә. Был аңлашыла ла, бик тәбиғи ҙә. .Ә бына Сережаның ун йәшендә әсәй табыуы бер   ни тиклем ғәжәберәк. 

Бәлки, Мәрхәбә апай бик бай, рәхәт йәшәгәндер, Сережаға бында бөтәһе лә әҙер булғандыр? Һис юҡ. Киреһенсә, был ғаиләнең 

һуғыштан һуңғы йылдарҙағы тормошо еңел булманы. Подвалдағы кескәй бүлмәгә Сережа ла һыйҙы. Бүлмә тар булһа ла, әсә 

күңеле киң ине шул. 

 

                                                                      Изложение «Һабантуй» 

Ауыл өҫтөндәге томан, осорға әҙерләнгән аҡҡош һымаҡ ҡанаттарын йәйеп, бер урында туҡталып тора, тау артынан ҡыйыуһыҙ 

ғына күҙен ҡыҫып ҡараған ҡояш та алһыу керпектәрен тирә-йүнгә һибергә өлгөрмәгән. Әммә ауыл инде күптән уянған, урамдар 

ығы- зығы менән тулған: әле ярһыу аттарын саҡ тыйып тотҡан егеттәр сабып үтә, әле машиналар елдерә, әле малай-шалай 

йүгерешә. Нисә әйтһәң дә, бөгөн һабантуй булаһы көн бит Ҡушҡайын ауылында! 



 

 

Һабантуй күңел асыу байрамы ғына түгел. Унда элек-электән ир-егеттәр көс һынашҡан. Ат сабыштырыуҙа, көрәштә, һәр төрлө 

уйындарҙа еңеп сығыусылар дан алған тирә-йүндәге  иң  ҙур  ауылдарҙан  һаналған  Ҡушҡайында  инде  һабантуйҙар  шаулы    

уҙған. 

Ҡушҡайын көрәшселәрен бер кем дә бер ҡасан дә еңә алмаған. Шул ғөрөф-ғәҙәт әле ошо көнгәсә һаҡланып килә. 

 

                                                                       Контроль диктант «Иң матур байрам» 

 

Көҙ етте. Көҙ – ул йылдың иң бай, иң һыйлы миҙгеле. Ниндәй генә емеш-еләк, ниндәй генә йәшелсәләр өлгөрмәй ҙә, ниндәй 

генә бөртөклө иген йыйылмай был миҙгелдә. 

Мәктәп баҡсаһында ла уңыш йыйыуҙы һәр йыл көтөп алабыҙ. Эй, күңелле була ул саҡтарҙа! Башланғыс класс уҡыусылары 

шалҡан тарта, кишер йолҡа, өлкәнерәктәр сөгөлдөр таҙарта, картуф ҡаҙа. 

Ә унан һуң инде тантаналы линейкала ҡайһы кластың нисек эшләүе, кемдең еңеп сығыуы иғлан ителә. Линейканан һуң оло 

табын әҙерләнә. Табын өсөн һәр класс үҙе теләгән ашамлыҡты әҙерләй. Иң тәмле ашамлыҡ тигән конкурс үткәрелә, әммә был 

конкурста еңеүсе лә, еңелеүсе лә булмай, сөнки үҙең эшләп, тир түгеп үҫтергән аҙыҡтың һәр төрлөһө лә тәмле. Хатта беренсе 

кластарҙың әрсемәй бешергән картуфы лә телеңде йоторлоҡ. 

Уңыш байрамы – иң матур байрам беҙҙең мәктәптә. 

  

  

 

 



 

 

                                       Контроль диктант «Ҡиммәтле ағастар» 

 

     Башҡортостан – һирәк осрай торған ҡиммәтле ағастарға, ҙур урмандарға бай төбәк. Беҙҙең урмандарҙа йүкә, ҡайын, шыршы, 

уҫаҡ ағастары күберәк үҫә. Ағас тоҡомдарының 23 проценты – ылыҫлы, 77 проценты япраҡлы ағастарға ҡарай. 

Ылыҫлы ағастарҙан аҡ шыршы, шыршы һәм ҡарағай урмандары Белорет, Йылайыр, Баймаҡ райондарында күпләп үҫә. Ҡуйы 

урманлы матур тауҙар тәбиғәттең гүзәл мөйөштәренән һанала. 

Элегерәк беҙҙең яҡтарҙа имәндәр ҙә күп үҫкән. Әммә һуңғы осорҙа, бигерәк тә 1977- 1978 йылдарҙағы зәһәр ҡыштан һуң, улар 

яртылаш тиерлек кәмегән. 

Урмандарҙы һаҡлау, тәрбиәләү, тәртиптә тотоу буйынса Бөрө, Краснокама, Асҡын, Балаҡатай, Борай, Ҡариҙел, Әүжән, 

Мәсетле, Салауат урман хужалыҡтары айырыуса һөҙөмтәле эшләй. 

     

 (Башҡортостан календары) 

 

                                                        Контроль диктант«Яҙ» 

 

Уйын-көлкө менән аралашып, эш ырамлы барҙы. Оҙон ҡыш буйы ауыл тирәһенән ары китмәгәс, бындай тәбиғәт ҡосағына 

килеп эләгеү – үҙе сәхрә! Бар тәбиғәттең уянған мәле. Тегендәрәк тә, эргәлә лә кәккүк саҡыра. Төрлө ҡоштар сут-сут килә, яҙ 

хозурлығына улар ҙа ҡыуанғандай. Һирәк-мирәк тумыртҡалар туҡ та туҡ аҙыҡ эҙләй, ағастарҙы ҡоротҡос ҡорттарҙан таҙарта 

урман санитарҙары. Ҡайҙа баҡма – төрлө төҫ: тиҙҙән аҡлан, иң затлы келәм кеүек, күҙҙе ҡамаштырасаҡ. Йүкә ағастарының да 

бөрөләре тулышҡан, йылы  ел  иҫтеме – тағалып китер төҫлө. Ә бына һомғол ҡайындарҙың суҡтары нескә  генә япраҡ ебәреп 



 

 

өлгөргән. Тик имәндәр генә, бер ни тоймағандай, йоҡомһорап ултыра. Уларҙың тәбиғәте шулай: иң һуңынан ҡапыл ғына 

йәшелләнә лә ҡуя. Имән япраҡ ярҙымы – йәй етте тигән һүҙ. Муйылды инде әйтеп тораһы ла юҡ, күперелгән аҡ сәскәләре 

ҡиммәтле  хушбыйҙан да тәмлерәк еҫ бөркөп, күңелдәрҙе үҙенә тарта... Күрсе, бал ҡорттары ла килеп еткән бында, безелдәшеп, 

сәскәгә һарыла. Эй-й, нәзәкәтле йән эйәләре, күпме ара осҡанһығыҙ, оҙаҡламай ошо йомро аҡлан үҙегеҙҙең төйәгегеҙгә 

әйләнәһен беләһегеҙме әле? 

 

 

 

 

 

                                                   Контроль диктант  «Матур ҙа, күңелле лә» 

 

Бүлмәләге аквариумдарҙа балыҡтар үрсетеү бик күңелле ул. Һәүәҫкәр генә түгел, бәлки, балыҡ үрсетеү менән бер ҡасан да 

шөғөлләнмәгән, хатта аквариумды беренсе тапҡыр ғына күргән кеше лә унан тиҙ генә айырылып китә алмай. 

Бына дүрткел быяла һауыт. Уның эсендәге йәшкелт саф һыуҙа төрлө үләндәр үҫеп ултыра, ә үҫемлектәр араһында, ҡояш 

нурҙарына сағылып, төрлө төҫтәге эреле-ваҡлы балыҡтар йөҙөп йөрөй. Балыҡтарҙың берәүҙәре аҡрын ғына йөҙә. Икенселәре 

бер урындан икенсе урынға көтөүҙәре менән күсә, өсөнсөләре үҫемлектәрҙең япраҡтары аҫтына инеп ята ла ара-тирә теләр-

теләмәҫ кенә ҡуҙғалып ҡуя. 

Тәбиғәт һөйөүселәрҙең күптәре аквариум тота һәм ваҡыттарын тәбиғәт күренештәрен күҙәтеп үткәрә. Улар аквариумда ниндәй 

үҫемлек үҫкәнен һәм ҡайһы төр балыҡ ниндәй үләнде яратҡанын өйрәнә. Шуға ҡарап кәрәкле үҫемлектәрҙе һайлап үҫтерәләр, 

балыҡтарҙың төрҙәрен үҙгәртеү өлкәһендә лә ижади эш алып баралар. 



 

 

(Ш. Нафиковтан) 



 

 

9 класс 

Изложение «Ағиҙел менән Яйыҡ» 

    Яйыҡ, Һаҡмар, Ағиҙел, Ҡариҙел, Нөгөш, Оло Эйек, Кесе Эйек-бөтәһе лә бер яҡтаныраҡ сыҡҡандар. Улар борон һөйләшә 

лә белгәндәр,ти. Былар һүҙ ҡуйышҡандар:”Бөтәбеҙ ҙә бер яҡҡа ағып барайыҡ. Берәй ерҙә ҡушылырбыҙ.”Шулай итеп,улар 

Урал буйлап ағып киткәндәр. 

Яйыҡ яй ғына ағып төшөп киткән. Уның юлында ҡаршылыҡ булмаған. 

Эйек менән Һаҡмарҙың юлында тауҙар осраған.Ләкин күп булмаған.Улар ялан ергә килеп еткәндәр ҙә ҡушылғандар. 

Ағиҙел менән Ҡариҙелдең юлында текә-текә тауҙар,ҡая таштар күп осраған.Улар һуңлап килгән.Ағиҙел тегеләргә ҡысҡыра 

икән: 

-Эй,һеҙ ҡайһы яҡҡа киттегеҙ? 

Эйек менән Һаҡмар тауыш бирәйек тип тырышһалар ҙа, Яйыҡ уларҙы тыйған. 

-Өндәшмәгеҙ,өндәшмәгеҙ.Беҙгә ҡушылмаһын.Китһен әйҙә үҙ юлы менән. 

Ағиҙелгә тау-таш араһында бик күп йылғалар ҡушылған.Ул мул һыулы булып киткән.Яйыҡ Ағиҙелдән ҡурҡҡан.Көслө 

булһа,маҡтаныр,үҙ исемен ҡушыр,тип уйлаған. 

Ағиҙел һаман киткән.Ул Көнгәк эргәһенән ҡырҡа боролоп,икенсе яҡҡа юл алған.Юлда уға бик күп йылғалар 

ҡушылған.Ҡариҙелде юлдаш итеп алып,ул Камаға барып юлыҡҡан.Унан Иҙелгә, Иҙелдән Каспийға барып төшкән.Ағиҙел 

бик ҙур, ә Яйыҡ бәләкәй генә,ти. 

Шулай итеп көнләшеү арҡаһында Яйыҡ һай һыулы булып ҡалған.Унда караптар ҙа йөҙә алмаған.Ә Ағиҙелдә,Ҡариҙелдә 

пароходтар йөрөп тора. 

Ошо хикәйәтте һөйләй ҙә боронғолар, көнләшергә ярамай,ти торғайнылар. 



 

 

 (Башҡорт халыҡ ижады). 

Контроль диктант «Башҡорт аты» 

     Башҡорт аты сығышы менән дала һәм урман яғы тоҡомона ҡарай. Улар ҡырҡыу континенталь климат шарттарында 

барлыҡҡа килгән, йыл әйләнәһенә көтөүлектәрҙә йөрөгән. 

Башҡорт аттары XVII-XVIII быуаттарҙа уҡ киң таралған була. Улар Өфө, Ырымбур губерналарында үрсетелгән, Көнбайыш 

Себерҙең почта юлдарында ҡулланылған. 

Башҡорт ҡуш аттары (тройка) ла киң билдәле булған. Аттарҙы юлда ял иттермәй һәм ашатмай 8 сәғәттә 120-140 саҡрым юл 

үтә алғандар. 

Башҡорт ғәскәре ойошторолғанда ла башҡорт аттары күп йәлеп ителгән. Рәсәй алып барған бөтә һуғыштарҙа ла рус 

армияһы башҡорт аттары менән тулыландырылған. Башҡорт аттары 1812 йылғы Ватан һуғышында юғары баһа алған. 

Француз генералы де Марбо үҙенең иҫтәлектәрендә былай тип яҙған: ... Башҡорт һыбайлылары өсөн бер ниндәй юл да 

кәртә була алманы. Улар, һағыҙаҡ күсе кеүек, һис көтмәгән яҡтан килеп сығыр ине. Уларҙы ҡыуып етеүе бик ауыр. 

Башҡорт аттары ауыл хужалығы һәм йөк ташыу эштәрендә, ҡымыҙ яһау һәм ит етештереү өсөн дә киң файҙаланыла. 

                                                                                                                                    (Ғаилә календарынан) 

    Контроль диктант  «Яҡын дуҫ»  

Эт – кешенең дуҫы тиҙәр. Беренсе булып ҡулға эйәләштерелгән йәнлек. Әлеге осорҙа йорт эттәренең 400-ләп тоҡомо бар. 

Кешегә ниндәй өлкәлә ярҙамсы булыуына ҡарап, яңы тоҡомдар сығарғанда зоолог-ғалимдар эттәрҙә тап шундай кәрәкле 

сифаттарҙы үҫтергән. Сик һаҡлаусы, йорт-ҡураны ҡурсалаусы, һунарсы, көтөү көтөүсе, һуҡырҙарҙы эйәртеп йөрөүсе, тағы 

әллә ниндәй тәғәйенләнештәге эттәр бар. Яу ҡырҙарында улар яралыларҙы һәләкәттән ҡотҡара, ер тетрәү эҙләшә, 

таможняла закон боҙоусыларҙы – йәшерен әйбер сығарырға маташҡандарҙы тота. 



 

 

Эттәрҙең йәнә бер ҡулланылышы – мәғдән ятҡылыҡтарын табыу. Был эштә лә эттәр кешеләргә ярҙам итеп кенә ҡалмай, 

уларҙан яҡшыраҡ һөҙөмтәгә өлгәшә. 

Финляндияла бер саҡ тәжрибәле мәғдәнсе – геолог менән мәғдән эҙләүсе Лара ҡушаматлы  эт араһында ярыш ойоштрола. 

Тау-таш араһында уларға бер ҙурлыҡта биләмә бүләләр. Эт тә, кеше лә шунда мәғдән эҙләй. Өс көн дауам иткән бәйгелә 

Лара еңеп сыға. Баҡыр мәғдәне ятҡылыҡтарын күберәк таба, бер тапҡыр ҙа хаталанмай. 

(Календарҙан) 

Контроль диктант «Икмәк – бөтәһенә лә баш» 

 Иген баҫыуы... Бала саҡтан уҡ күңел түренә һеңеп, ятланып ҡалған бик таныш күренеш: күҙ күреме етмәҫ киңлеккә 

йәйелгән бойҙай диңгеҙе. Һиҙелер-һиҙелмәҫ кенә тулҡнланып торған алтын төҫлө диңгеҙ уртаһында, унда-һанда йәшел 

елкән дәр һымаҡ тирбәлеүсе яңғыҙ ағастар күренә. Тар ғына арба юлы. Юл ситендә - зәңгәр ҡыңғырау сәскәләре... 

Бөтә ғаилә йыйылып, табынға ултырыр алдынан, күкрәктәренә терәп, ҡатындарҙың икмәк телгәнен күргәнегеҙ барҙыр?! 

Күпереп торған аҡ ҡалас киҫеүе үҙе бер ҡыуаныс. Шунда бер нәмәгә иғтибар итегеҙ, хужабикә, икмәк киҫеп бөткәндән һуң, 

өҫтәлгә ҡойолған валсыҡтарҙы һаҡлыҡ менән генә усына һепереп төшөрә лә, бер бөртөгөн дә әрәм итмәйенсә, ауыҙына  

ҡаба. Нимә был? Ҡыйынлыҡтанмы әллә һаранлыҡтанмы? Юҡ, тегеһе лә, быныһы ла түгел. Был 

– икмәккә табыныуҙан. Эйе. Был осраҡта мин табыныу тигән һүҙҙән ҡурыҡмайым. Үҙеңә йәшәү бирә торған көскә 

табынырға кәрәк. 

Йөҙө килеп, яңы ғына мейестән сыҡҡан бойҙай икмәге яңы сыҡҡан ҡояшҡа оҡшай. Икмәк. 

Ҡояш. 

Улар икеһе лә түңәрәк. Икеһе лә ҡайнар. Икеһе лә нур биреүсе. Ҡояштан башҡа ла ,  икмәктән башҡа ла йәшәргә мөмкин 

түгел. 

  



 

 

Контроль диктант «Ниндәй ул башҡорт аты?» 

    Башҡорт аты тураһында дан күптән билдәле. 1725-1756 йылдарҙа баш күтәргән  башҡорттарға ҡаршы көрәшеүсе генерал 

Румянцев:”...Уларҙың артынан ҡыуыу елде ҡыуыу менән бер, беҙҙең аттарға уларҙың аттарына етеү ҡайҙа ул!”-тип яҙған. 

Икенсе бер батша генералы Черновтың яҙмалары ла шуны ҡеүәтләй:” Башҡорттар үҙ ерҙәренән үткән хөкүмәт кешеләренең 

экипаждарын һыбай оҙатып, ялһыҙ алты-ете сәғәт буйына эйәреп бара ине.Йөҙ саҡрым һәм унан да күберәк юл үтәләр.Һис 

бер ҡаршылыҡтан ҡурҡмайҙар: һыуҙы ла улар йөҙөп сыға,ҡуйы урманды ла тәбәнәк аттарының йылғырлығы арҡаһында 

бик шыма уҙа,текә тауҙы ла,уйһыу ерҙе лә башҡорт атынан төшмәй сыға. Аттары бөтә талаптарға яуап бирә: еңел ,сыҙам, 

арзан, ҡурҡыу белмәй.” 

(100 һүҙ) (“Башҡортостан тарихы”китабынан). 

Контроль диктант«Көҙ» 

Әбейҙәр сыуағы быйыл башҡа йылдарҙағынан оҙағыраҡҡа һуҙылды. Тик көҙгө аяҙҙарҙа ғына булғанса, юғарыраҡ 

күтәрелгәндәй тойолған зәп-зәңгәр күк көмбәҙендә болот әҫәре юҡ. Көн үҙәктәрендә ҡояш апаруҡ йылыта, ләкин инде ни 

тиклем генә тырышмаһын, тын ҡурғыс эҫе 

бөркә алмай. Ә төшлөктән Дим аръяғындағы Йоморотауға табан ауыштымы, ҡояш һүрәнләнә, һарғылтыраҡ төҫкә инә 

башлай. 

Һарғайған, ергә һылашып ятҡан үләндәрҙең, елберләшеп ултырған ужымдарҙың ҡыяҡтарына хәҙер ысыҡ төшмәй. Уларҙы 

күҙгә күренер-күренмәҫ кенә боҙ бөрсөктәре ҡаплай. Нисек кенә булмаһын, һәр нәмә ер йөҙөндә тағы ла бер миҙгел 

алмашынасағын хәбәр итеп торған төҫлө. Тик кешеләр быға артыҡ иғтибар итмәй,көҙгө байлыҡ менән кинәнеп йәшәй 

бирәләр, ҡышты нисегерәк үткәреү хаҡында ҡәңәш ҡоралар. Кеше тигәнең шулай бит ул: һәр йыл, һәр миҙгел генә түгел, 

һәр көндөң үҙ ғүмерен ҡыҫҡарта тороуы хаҡында уйлап та бирмәй. Яҙ көнө - көҙ етерен, ҡышын йәй булырын көтөп ғүмер 

уҙғара. 

(Н.Мусиндан)



 

 

 

 


