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Инеш һүҙ 

 

    Кпмрлеклы рседмеф аса йыллыҡ фикшесеү эшфюсе  дөйөм 

белем бисеү бхйынта Федесаль дюүлюф тфандасффасы 

фаларфасына ѐсашлы һюм хҡых рспгсаммаһына нигеҙлюнер 

фөҙөлдө.  

Уҡых рспгсаммаһын үҙлюшфесеү күсһюфкете бхлыр, шюхти, 

мефарседмеф һюм рседмеф өлкюһендюге һөҙөмфюлюсҙео 

фпсмалашыхы мөһим. Белем алых рспцетыныо фөр һөҙөмфюһе -  

баланы шюхет бхласаҡ үуфесеү, хҡыхтыны хнивесталь хҡых эш 

фөсҙюсеню өйсюфеү: фисю-ѐҡ дпнъѐны фаныр белеү, пйпшфпспх-

көйлюү, кпммхникафив эшмюкюслекфюсгю эйю бхлых. 

   Күсенеклю редагпг ғалим В.В. Реркин юйфкюнтю, хҡых 

мафесиалы баланы шюхет бхласаҡ үуфесеү шасфы бхлыр хеҙмюф 

ифесгю фейеш. Яоы быхын дюсетлекфюсе мафесиалы белем бисеү 

менюн бес сюффюн баланыо ртихплпгик эшмюкюслеген (фекеслюү, 

иғфибас, хюфеслюү, фелмюс һ.б. ) үуфесеү, кюсюк мюғлүмюффе эҙлюр 

алых һюм хны хҡыфыхты, клатфашфасы менюн хсфаға һалыр 

фөслө ѐҡлар өйсюнеү, фикшесеү, анализлах, йюғни хныо атылына 

фөшөнөү, асфабан ѐоы белемде рсакфик эшфю дөсөу йүнюлешфю 

ҡхлланых  пуфалығына өйсюфеүҙе күҙаллай. Халыҡ юйфкюнтю 

«фамты фаш ѐсыс» - пшп йүнюлешфюге көндюлек эҙмю-эҙлекле 

сюүешфю пйпшфпсплған эшфео һөҙөмфюлюсе бесенте хҡых йылы 

аҙағында хҡ күҙалланатаҡ.  

         Сифафлы белем бисеү менюн бес сюффюн, Рютюй мюғасифы 

тфандасффасы фаларфасына ѐсашлы  хнивесталь эш фөсҙюсеню 

өйсюфеү засхс.  Йюғни баланыо үҙао, сххи-юхлаҡи ҡиммюфюсен 

үуфесеү менюн  бесгю мефарседмеф һюм рседмеф өлкюлюсҙю лю 

фейешле һөҙөмфюлюсгю өлгюшеү бхсыты фпса. Уҡыфыхҙыо фөр 

мютьюлюһе һюм баһалах ксифесийы бхлыр хнивесталь эш 

фөсҙюсен үҙлюшфесеү һюм хласҙы үҙ аллы белем алыхҙа хоышлы 

ҡхллана белеү   пуфалығы һанала. Ә инде хйлар, хнивесталь хҡых 

эш фөсҙюсеню өйсюфеү маҡтафынан файрылмай аҡыллы эш 

ифкюндю, бындай хҡых эшмюкюслеге, х3ыусы башлан1ыс м9кт9пте 

тамала1анда,   яғасы һөҙөмфюлюс бисютюк.  

       Башланғыт мюкфюрфео спле баһалар бөфкөһөҙ, төнки алынған 

белем ни фиклем ныҡлы һюм хнивесталь эш фөсҙюсе нигеҙендю 
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эш ифю белеүҙео ғюмюли камиллығы  ни фиклем яғасы бхлһа, 

асфабан хсфа звенпла ғилем үсҙюсеню күфюселеү ѐҡшы 

һөҙөмфюлюс бисютюк һюм шюхет бхласаҡ үуеш мөмкинтелекфюсе 

лю  киоюйютюк.  Шхға күсю был мефпдик ютбарфа хҡыфыхтыға 

рланлашфысылған һөҙөмфюлюсҙе күҙаллар, хҡыхтыныо белеме 

һюм хнивесталь хҡых эш фөсҙюсе кпмрпненффасы ни кимюлдю 

бала фасафынан үҙлюшфеселгюн икюнен билдюлюү һюм хласҙы 

фикшесеү фпсмаласы, алымдасы хаҡында мюғлүмюфле бхлых, 

фикшесеү эшен үфкюсеү рспцедасаһын аныҡлах, балаласҙыо 

башҡасған кпнфспль эшфюсен баһалах,  хҡыхтыласҙыо  

хоышфасын, эш һөҙөмфюлюсен диагнптфикалах фхсаһында 

белешмюлюс алых мөмкинтелеге биселю.  

Был ютбарфа хнивесталь хҡых эшмюкюслеге (УУЭ) ниндюй 

кимюлдю фпсмалашҡанын билдюлюү маҡтафында башланғыт 

клатт хҡыфыхтыласына, хҡыхтыласҙыо афа-ютюлюсе өтөн 

кпмрлектлы рседмеф аса фикшесеү эшфюсе фюҡдим ифелю. Уҡых 

ҡхлланмаһында фюҡдим ифелгюн эшфюс хҡых йылы аҙағында 

үфкюсеү өтөн фюғюйенлюню.  Бында юҙюби хҡых, ютю феле, схт феле, 

мафемафика, фисю-ѐҡ дпнъѐ рседмеффасы өлкюһенюн эшфюс 

биселгюн. Тикшесеү эшенео фөр маҡтафы - баланыо күлюмле геню 

бхлған юҙюби йюки ғилми-рпрхлѐс фектфы аолы хҡых пуфалығын 

өйсюнеү, хнан кюсюкле мюғлүмюффе эҙлюр алыр, фейешле 

йүнюлешфю эшкюсфер, ѐҙма сюүешфю фескюр ҡхйых; һюс эшфео 

шасфын фөшөнөр хҡых һюм хға ѐсашлы эҙмю эҙлекле ифер үфюү; 

фетф фпсмаһында биселгюн эшфюсҙе үфюү пуфалығын, гсафик 

тимвплдас менюн эш ифю белеү күнекмюлюсенео үҙлюшфеселеү 

кимюлен һюм белем алых рспцетында птсай фпсған башҡа фөс 

йүнюлешфюсҙюге эшфюсҙе башҡасых  эшмюкюслегенео тифафын 

өйсюнеү һюм баһалах . 

Тикшесеү эшфюсе ѐхар бисеү йөкмюфкеһеню ҡасар, 

фүбюндюге фөскөмдюсгю бүленю: 

 фектфыо йөкмюфкеһе бхйынта  һпсахға ѐхар ѐҙых; 

 фюҡдим ифелгюн бес нитю ѐхарфан (ғюҙюффю 3-4 ѐхар), 

дөсөуөн һайлар алыр, фамға ҡхйых; 

 биселгюн һпсахға йюки ҡхйылған мютьюлюгю ҡасафа үҙ 

ҡасашыоды белдесер күлюмле геню ѐхар (фектф) ѐҙых; 

 ниндюйҙес рседмеф өлкюһендю феге йюки был фюнни 

фөшөнтю фхсаһындағы билдюлюмюне, ѐҙылыш 

ҡағиҙюһен ѐҙых;  



 4 

 псфпгсаммалы һүҙҙю фөшөр ҡалған фейешле хюсеффе 

ѐҙых; 

 биселгюн һүҙҙюсҙе, һүҙбюйлюшфюсҙе, һөйлюмдюсҙе схт 

феленюн башҡпсф феленю, йюки кисеһентю, башҡпсф 

феленюн схт феленю фюсжемю ифер ѐҙых;  

 фектфа билдюлюнгюн һүҙгю, һүҙбюйлюнешкю йюки 

һөйлюмгю ҡасафа гсафик һыҙма (өн мпделе, тхема, 

фаблица) фөҙөү һ.б.; 

Тикшесеү эшфюсе өт васианффа фюҡдим ифелю. Уласҙыо 

басыһы ла  ѐоы дюүлюф тфандасффасы фаларфасы нигеҙенде 

ҡпсплған дөйөм белем бисеү бхйынта хҡых рспгсаммаласына 

фаѐныр, хҡых йылы аҙағына ҡасафа рланлашфысылған 

һөҙөмфюлюсгю ѐсашлы ифер, йюғни хҡыхты исешесгю фейеш 

бхлған ҡаҙанышфасҙы күҙаллар ҡпсплған.  Өтөнтө васианффа бес 

аҙ еоелесюк эшфюс фюҡдим ифелю. Был эшфюс бхлмышы менюн 

ѐйысаҡ эш ифеүте, хҡых мафесиалын фөшөнөүгю күбесюк ваҡыф 

тасыф ифкюн балалас өтөн. Ғюҙюффю, клатфа хндай балалас бесюү-

икюү, икюү-өтюү бхла.   Клатфа хндай балаласҙыо бхлмахы ла бас.  

Биселгюн эшфюс һанына һюм хласҙыо ахыслыҡ кимюленю 

ҡасар, һюс бесеһен үфюүгю тасыф ифелгюн прфималь ваҡыф 

иуюркю алыр фөҙөлгюн. Тикшесеү эшен башҡасых ваҡыфы 3-4 

клатфасға – 40-45 минхф. Уҡыхты бөфю эшфюсҙе лю үҙ аллы 

башҡаса. Мафемафика бхйыффнта биселгюн эшфюсҙе эшлюү өтөн 

ҡасалама ҡағыҙ ҡхлланых сөхтюф ифелю.  

Дюүлюф тфандасффасына нигеҙендю “Башҡпсф феле” рседмефы 

рспгсаммаһында рланлашфысылған һөҙөмфюлюсгю ѐсашлы 

баланы хнивесталь эш фөсҙюсеню өйсюнеү пуфалығыныо 

фпсмалашых тифафы, кимюле  фикшеселю. Уҡыхты эшфе 

башҡасғанда фүбюндюге кюоюшфюсгю иғфибас ифесгю фейеш:   

- эшфе аолы ифер, иғфибас менюн хҡысға һюм хны биселгюн 

шасфҡа ѐсашлы үфюсгю, 

- биселгюн эшфео башҡасылых лпгикаһына фөшөнөсгю, нитю 

эфарфан фпспхын атыҡласға; 
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-  хныо эшлюнеш фюсфибен аныҡ рланлашфысысға һюм хға 

ѐсашлы эшфе эҙмю-эҙлекле башҡасысға; 

- фектфа ҡасалафыр биселгюн һүҙҙюсҙе ефеҙ геню фабыр, 

ҡхшылған эшфе башҡасых; 

-  башҡпсф феленюн схт феленю фюсжемю ифесгю биселгюн 

һөйлюмдюсҙе һүҙмю-һүҙ фюсжемюлюү дөсөу мюғюню 

бисмюүен иуюркю алыр, фөр мюғюнюне исекле тфилдю бисеү 

мөмкинтелеген аолар эш ифесгю;  

- һюс эшфе ғюмюли башҡасыхға ваҡыффы дөсөу бүлесгю; 

- хныо дөсөулөгөн фикшесер тығысға; 

- хафа бхлған птсаҡфа дөсөу эшлюмюүҙео тюбюбеню фөшөнөсгю 

һюм хны аолафа белесгю; 

- эшфе башҡасғанда сөхтюф ифелгюн өуфюмю тығанаҡфасҙы 

ҡхлланысға; 

- мафемафика, схт феле һюм юҙюби хҡых, фисю-ѐҡ дпнъѐ 

рседмеффасы өлкюһенюн биселгюн эшфюсҙе биселгюн 

фюсфирфю башҡасысға;  

- биселгюн ксифесийҙасға ѐсашлы эшфе фейешле  балл 

ҡхйыр,     баһаласға өйсюнесгю. 

 

 

Кпмрлектлы рседмеф-аса йыллыҡ фикшесеү эшфюсенео 

баһалах ксифесийҙасы 

 

 Биселгюн йыллыҡ кпмрлектлы рседмеф-аса фикшесеү 

эшфюсе өтөнтө һюм дүсфенте клатт хҡыхтыһы өтөн фюғюйенлюню. 

Улас башланғыт мюкфюрфю дөйөм белем бисеү бхйынта икенте 

быхын дюүлюф тандасффасы фаларфасына ѐсашлы  

рланлашфысылған һөҙөмфюлюсҙео ғюмюли үфюлеше, балаласҙыо 

ҡаҙанышфасын өйсюнеү һюм баһалах маҡтафында үфкюселю. 

Уҡыхтыһына фюғюйенлюнгюн фикшесеү эшфюсе баланыо хҡых 

рланына ѐсашлы рседмеф бхйынта белемдюсен фикшесеү менюн 

бес сюффюн, шюхти үуеш һюм хнивесталь эш фөсҙюсеню өйсюнеү 

һөҙөмфюлюсен өйсюнеүҙе маҡтаф ифер ҡхѐ.. Бес фектф нигеҙендю 

балаға  алфы фөслө эш фюҡдим ифелю. 
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 Тикшесеү эше ике өлөшфюн фпса. Тюүге өлөшө  фөр өлөш, 

йюғни хҡых рспгсаммаһыныо инвасианф кимюленю ѐсашлы 

эшфюс. Был өлөшфю хҡых рспгсаммаһына ѐсашлы башҡпсф 

феле, юҙюби хҡых, мафемафика һюм фисю-ѐҡ дпнъѐны фаныр белеү, 

рседмеффасы бхйынта хҡыхтыныо база белемдюсе, күнекмюлюсе, 

пуфалыҡфасы фикшеселю йюғни рланлашфысылған һөҙөмфюлюсгю 

исешеү-исешмюүе билдюлюню . 

 Төр өлөшфюге эшфюс өт васианффа фюҡдим ифелю. 1-те  һюм 2-

те васианф эшфюсен бөфю клатт хҡыхтыласы башҡаса. Пспгсамма 

мафесиалын үҙлюшфесеү  мөмкинтелекфюсе фүбюнесюк бхлған 

балаға 3-тө васианф эшфюсен фюҡдим ифесгю мөмкин. Был 

васианф эшфюсе хҡых мафесиалын фөслө тюбюрфюс асҡаһында 

дюсет  ҡалдысған йюки фюбиғи инфеллекфхаль үуеше 

йюшфюшфюсенюн фүбюнесюк бхлых йюки башҡа фөс тюбюрфюс 

менюн хҡых мафесиалын ахыс үҙлюшфесесгюн хҡыхтыласға 

фюҡдим ифелю.  Был балаға үҙ мөмкинтелекфюсенюн тығыр эш 

ифесгю, асфабан исешкюн һөҙөмфюлюсен күҙаллар, алға 

ынфылысға, башҡалас кимюленю тығысға ѐсҙам ифютюк.     

Тюҡдим ифелгюн фикшесеү эшфюсенео икенте өлөшө – хҡых 

рспгсаммаһынан фыш биселгюн мафесиалдас, йюғни яғасы 

ахыслыҡфағы өуфюлмю эшфюс. Уласҙы башҡасых мпфлаҡ фүгел. 

Уҡыхты фикшесеү эшенео фөр өлөшөн эшлюр бөфкют, фелюге 

бхлһа, яғасы ахыслыҡфағы эшфюсҙе лю үфюй ала.  Ғюҙюффю, был 

эшфюсҙе инфеллекфхаль үуеше бхйынта өуфөнлөк ифкюн, хҡых 

мафесиалын тифафлы үҙлюшфесгюн һюм эшфе башҡасых фемры 

шюр бхлған хҡыхтылас эшлюй ала. Өуфюлмю эшфюсҙео 

бисемдюсенео бөфюһен дю эшлюр бөфөү мпфлаҡ фүгел. Төр 

өлөшфө үфюгюндюн һхо, күрме ваҡыфы ҡалыхға ҡасар, өуфюлмю 

эшфео нитюүһен үфюсгю кюсюклеген бала үҙе хюл ифю.   
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3-тө клатт.  

 

Уҡыхтыныо эшен баһалах  

 

Бесенте эш. Балаға хҡых өтөн фектф фюҡдим ифелю. Уҡыхты 

хны үҙ аллы этфюн хҡыр тыға. Тектфан һхоғы  өт эш (а, б, в,)   

баланыо фектфы аолы хҡых кимюлен билдюлюү өтөн биселгюн. 

Был өт һпсах фектф йөкмюфкеһен, авфпс ефкесесгю фелюгюн хй-

фекесҙе фөшөнөүен; хндағы күсенешфюсгю, хюл-ваҡиғаласға 

хҡыхтыныо шюхти ҡасашын, геспйҙасҙыо ҡылыҡ-фиғелен 

баһалай белеү кимюлен  фикшесеү өтөн ҡпсплған.  Дөсөу үфюлгюн 

һюс ѐхар өтөн 1 балл ҡхйыла. Тектфы бөфөнлюй аоламаған һюм 

һпсахҙасға ѐхар бисю алмаған птсаҡфа – 0 балл. Бесенте эш өтөн 

(а,б,в) ио яғасы баһа – 3 балл. 

Икенте эш. Тектфан кюсюкле өҙөкфө фабыр, фейешле 

каллигсафик сежимда күтесер ѐҙых.  Тейешле өҙөкфө фабыр, 

хафаһыҙ күтесер ѐҙған өтөн 1 балл ҡхйыла.  

Биселгюн фектфы фейешле каллигсафик сежимда ѐҙых 

фаларфасы: хюсеффюсҙе дөсөу ѐҙых һюм  фпфашфысых; фейешле 

ахышлыҡфа ѐҙых; хюсеффюс бейеклеге һюм киолеге  хсфата 

бхлыхы, йюғни үфю ваҡ йюки үфю эсе бхлмахы;  һүҙҙюс 

асаһындағы асалыҡ бөфю һөйлюмдюсҙю лю бес иш бхлыхы; 

ѐҙыхҙыо һюм ѐҙған ҡағыҙ бифенео фаҙа бхлыхы: хюсеффе ҡаф-ҡаф 

йөсөфмюү, һыҙғытлар фөҙюфкелюмюү, ҡағыҙ бифен бытсафмах һ.б.  

Күсһюфелгюн фаларфас башлыта үфюлмюгюн птсаҡфа эшкю 0 

балл ҡхйыла. 

Өтөнтө эш.   Уҡых рспгсаммаһына ѐсашлы башҡпсф 

һүҙҙюсен нюҙек һюм ҡалын юйфелешле һүҙҙюсгю айыса белеү, 

өндюсҙе фасфынҡы, һхҙынҡыласға айысых, һаоғысах-ѐоғысах 

фасфынҡыласҙы фамғалай белеү, һүҙҙео өн мпделен фөҙөү; 

үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙе фаных, хласҙыо ѐлғахҙасын дөсөу ѐҙых; 

баш хюсеффюн ѐҙылыхты һүҙҙюсҙе фабых, фөскөмлюү, дөсөу ифер 

ѐҙых;  ү-х, ө-п, э(е), в[үэ]-[хэ] хюсефле һүҙҙюс; йю, йө, йе, йп, йы 

ҡхшымталы; ҡхш фасфынҡылы; ике өндө белдесгюн хюсефле (ѐ, е, 

е, я),  һүҙҙюсҙе дөсөу ѐҙых;  ҡхшма һүҙҙюсҙе дөсөу ѐҙых; һөйлюм 

аҙағында фыныш билдюлюсе (. ! ?); өн мпделе йюки 

фсантксирциѐла биселгюн һүҙҙе  хюсеффюс менюн дөсөу ифер 

ѐҙых, һүҙҙео фамысын, ѐлғахын айыса белеү; һөйлюшеү  (диалпг) 

ҡпспр ѐҙа белеү һ.б. фикшеселю. 
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 Был өлөшфю дөсөу үфюлгюн һюс эш өтөн 1-шюс балл ҡхйыла. 

Өтөнтө эшфео икеһе лю (а,б) дөсөу үфюлһю, хҡыхты бөфюһе 2 балл 

ала. 

Дүсфенте эш. Был өлөшфю схт феле һюм юҙюбиюфе бхйынта өт 

фөс (а,б,в) эш биселю. Башҡпсфта һүҙҙе йюки һөйлюмде схт 

феленю фюсжемю ифеү (ҡайһы таҡ дөсөу ѐҙылышы фалар 

ифелмюй); фюсжемю ифелгюн һүҙҙюсҙе дөсөу ѐҙых (рспгсаммала 

ҡасалған псфпгсаммалас); ижеккю бүлеү йюки ялдан-ялға 

күтесеү өтөн ижеккю бүлеү; Һүҙҙю бауымды дөсөу билдюлюү; 

мюғюнюһе бхйынта һүҙҙюсҙе фөскөмлюр ѐҙых  (тлпва, кпфпсые 

пбпзначаяф рседмеф, дейтфвие рседмефа, рсизнак рседмефа, 

тлхжебные тлпва) һ.б.. Дөсөу үфюлгюн птсаҡфа һюс эшкю 1-шюс 

балл ҡхйыла һюм хҡыхты бөфюһе 3 балл йыѐ ала. 

Бишенте эш.  Был өлөшфә мафемафика бхйынта ике фөс эш 

биселю. Унда миуал, мютьюлюлюс титеү, фигеҙлюмюлюсҙю билдюһеҙ 

һанды фабых йюки мафемафик фектҡа фөҙюфмюлюс индесеү, хҡых 

рспгсаммаһына ѐсашлы башҡа фөс эшфюс фюҡдим ифелю. Һюс 

дөсөу башҡасылған эшкю 1 балл ҡхйыла һюм хҡыхты бөфюһе 2 

балл йыѐ ала.  

Алфынты эш.  “Тисю-ѐғыбыҙҙағы дпнъѐ” рседмефыныо хҡых 

рспгсаммаһына ѐсашлы эшфюс фюҡдим ифелю. Эш дөсөу үфюлгюн 

птсаҡфа  1 балл менюн баһалана. 

        Уҡыхтыныо дүсф рседмеф (юҙюби хҡых, башҡпсф феле, 

мафемафика, фисю-ѐғыбыҙҙағы дпнъѐ) бхйынта башҡасған эшфюсе 

өтөн ҡхйылған балдасы беслюшфеселер,  дөйөм баһа ҡхйыла. 

Бөфю рседмеффан да биселгюн эшфюсҙео басыһын да дөсөу 

эшлюгюн птсаҡфа хҡыхты ио яғасы баһа  – 11 балл.  

Уҡыхтыныо йыйған балдасы өтөн фүбюндю күсһюфелгюнтю   

пфмефка ҡхйых фюҡдим ифелю: 

 10-11 балл  -  “5” пфмефкаһы, 

  7-9  балл  -   “4” пфмефкаһы, 

  4-6 балл  -    “3” пфмефкаһы, 

   2-3 балл  -   “2” пфмефкаһы, 

   1 балл     -    “1” пфмефкаһы. 

Өҫтәлмә эш  өлөшфю һюс дөсөу эшлюнгюн эш 1 балл  менюн 

баһалана. Биселгюн дүсф  эш фю дөсөу үфюлһю,  хҡыхты 4  балл 

ала. Өуфюлмю эш бхйынта алынған балдас төп эштәр өтөн 
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алынған балдасға ҡхшылмай. Өуфюлмю өлөш эшфюсе өтөн алған 

балдасҙы хҡыхты үҙенео рпсффплипһында фескюр баса ала. 

 

4-те клатт 

 

Уҡыхтыныо эшен баһалах 

 

Бесенте эш.  Ул өт эшфюн (а,б,в эшфюс) фпса. Дөсөу үфюлгюн 

һюс эш өтөн 1 балл ҡхйыла. Өт һпсахға ла дөсөу ѐхар бисгюн 

птсаҡфа хҡыхты 3 балл ала. Тектфы бөфөнлюй аоламаған һюм 

һпсахҙасға бөфөнлюй ѐхар бисю алмаған птсаҡфа 0 балл.  

Уҡыхты фектфы үҙ аллы этфюн хҡыр тыға. Асфабан биселгюн 

эшфюс баланыо фектфы аолы хҡых кимюле фикшесеү өтөн 

пйпшфпспла.. Ошп маҡтаффа фектфыо йөкмюфкеһен, авфпс 

ефкесесгю фелюгюн хй-фекесҙе фөшөнөүен; хндағы күсенешфюсгю, 

хюл-ваҡиғаласға бхлған ҡасашын, геспйҙасҙыо ҡылыҡ-фиғелен 

баһалай белеү пуфалығын  фикшесеү. Теге йюки был һпсахға 

дөсөу ѐхар бисеү өтөн хҡыхты фектфы аолар хҡысға фейеш.. 

Икенте эш   – фектфан кюсюкле өҙөкфө фабыр, фейешле 

каллигсафик сежимда күтесер ѐҙых. Тейешле өҙөкфө фабыр, 

хафаһыҙ һюм дөсөу каллигсафик сежимда күтесер ѐҙған өтөн 

хҡыхты 1 балл ала. 

 Биселгюн фектфы фейешле каллигсафик сежимда ѐҙых 

фаларфасы: хюсеффюсҙе дөсөу ѐҙых һюм  фпфашфысых; фейешле 

ахышлыҡфа ѐҙых; хюсеффюс бейеклеге һюм киолеге  хсфата 

бхлыхы, йюғни үфю ваҡ йюки үфю эсе бхлмахы;  һүҙҙюс 

асаһындағы асалыҡ бөфю һөйлюмдюсҙю лю бес иш бхлыхы; 

ѐҙыхҙыо һюм ѐҙған ҡағыҙ бифенео фаҙа бхлыхы: хюсеффе ҡаф-ҡаф 

йөсөфмюү, һыҙғытлар фөҙюфкелюмюү, ҡағыҙ бифен бытсафмах һ.б.  

Күсһюфелгюн фаларфас башлыта үфюлмюгюн птсаҡфа эшкю 0 

балл ҡхйыла. 

Өтөнтө эш. Ул ике эшфюн фпса (а, б эшфюс). Һюс дөсөу 

эшлюнгюн эш өтөн 1 балл ҡхйыла. Уҡыхты бөфюһе 2 балл йыѐ ала.  

Уҡых рспгсаммаһына ѐсашлы һүҙгю фхлы фпнефик, 

мпсфплпгик, анализ ѐһах, һөйлюмдео баш һюм эйюстюн 

киуюкфюсен билдюлюү (аныҡлахты, фхлфысыхты, хюл). Дөсөу ѐҙых 

ҡағиҙюлюсен белеү: үҙлюшфеселгюн һүҙҙюсҙео ѐлғахҙасы; баш 

хюсеффюн ѐҙылыхты һүҙҙюс;  ү-х, ө-п, э(е), в[үэ]-[хэ] хюсефле 

һүҙҙюс; йю, йө, йе, йп, йы ҡхшымталы; ҡхш фасфынҡылы һүҙҙюс; 
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ике өндө белдесгюн я, е, е, ю хюсефле  һүҙҙюс;  ҡхшма һүҙҙюс; 

ѐсҙамты һүҙҙюс; һөйлюм аҙағында фыныш билдюлюсе (. ! ?). 

Һөйлюшеү  (диалпг) ҡпспр ѐҙа белеү, фектфас ижад ифеү һ.б. 

 Дүсфенте эш.  Ул өт эшфюн фпса (а,б,в эшфюс). Дөсөу 

эшлюнгюн һюс эш өтөн 1-шюс балл ҡхйыла. Уҡыхты бөфю эшфюсҙе 

лю дөсөу башҡасған птсаҡфа 3 балл ала.  

Башҡпсфта һүҙҙе йюки һөйлюмде схт феленю фюсжемю ифесгю 

(ҡайһы таҡ дөсөу ѐҙылышы фалар ифелмюй); фюсжемю ифелгюн 

һүҙҙюсҙе дөсөу ѐҙых (рспгсаммала ҡасалған псфпгсаммалас); 

ижеккю бүлеү йюки ялдан-ялға күтесеү өтөн ижеккю бүлеү; 

Һүҙҙю бауымды дөсөу билдюлюү; мюғюнюһе бхйынта һүҙҙюсҙе 

фөскөмлюр ѐҙых  (тлпва, кпфпсые пбпзначаяф рседмеф, дейтфвие 

рседмефа, рсизнак рседмефа, тлхжебные тлпва) фейеш. Был эш 

дөсөу үфюлгюн птсаҡфа 1 балл менюн баһалана. 

Бишенте эш. Ул ике эшфюн фпса (а,б эшфюс). Дөсөу эшлюнгюн 

һюс бес эшкю 1-шюс балл ҡхйыла. Уҡыхты дөсөу эшлюнгюн ике 

эш өтөн 2 балл йыѐ.  

Мафемафика рседмефы бхйынта рспгсаммаһы тикфюсендю 

эшфюс биселю. Унда миуалдасҙы, мютьюлюлюсҙе һюм  

фигеҙлюмюлюсҙе титеү, йюки мафемафик фектҡа фөҙюфмюлюс 

индесеү, хҡых рспгсаммаһына ѐсашлы башҡа фөс эшфюс 

фюҡдим ифелю. Һюс дөсөу башҡасылған эшкю 1 балл ҡхйыла. 

Бөфюһе – 2 балл. 

Алфынты эшфә “Тисю-ѐғыбыҙҙағы дпнъѐ” рседмефыныо хҡых 

рспгсаммаһына ѐсашлы эшфюс фюҡдим ифелю. Эш дөсөу үфюлгюн 

птсаҡфа  1 балл менюн баһалана. 

Төр өлөшфюге эшфюсҙе фхлыһынта дөсөу башҡасған птсаҡфа 

хҡыхтыға ио яғасы баһа 11балл ҡхйыла. 

        Балаға балдасҙы пфмефкаға юйлюндесмюйентю үҙ үуешен 

күҙюфесгю һюм хны көйлюсгю мөмкинтелек бисесегю. Уҡыфыхты 

фүбюндю фюҡдим ифелгюнтю балдасҙы пфмефкаға юйлюндесер, 

йыллыҡ һөҙөмфюлюсҙе жхсналға фескюй ала: 

          “5» фамғаһы  -  10-11 балл өтөн, 

          «4» фамғаһы -  7-9 балл өтөн, 

          «3» фамғаһы -  5-6 балл өтөн, 

          “2” фамғаһы – 3-4 балл өтөн, 

          “1” фамғаһы – 1-2 балл өтөн.  
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Өҫтәлмә эш  өлөшфю һюс дөсөу эшлюнгюн эш 1 балл  менюн 

баһалана. Биселгюн дүсф  эш фю дөсөу үфюлһю,  хҡыхты 4  балл 

ала. Өуфюлмю эш бхйынта алынған балдас төп эштәр өтөн 

алынған балдасға ҡхшылмай. Өуфюлмю өлөш эшфюсе өтөн алған 

балдасҙы хҡыхты үҙенео рпсффплипһында фескюр баса ала. 

  Башланғыт дөйөм белем бисеү мюкфюбендю фхған фелде фюн 

бхласаҡ өйсюнер, хныо үҙентюлекфюсен күҙюфеү, бүфюн фелдюсҙюн 

айысмалылыҡлы сюүешфю башҡпсф феленю геню хат бхлған 

ҡанхндасҙы атых, ютю фелендю ижад ифеү һюм башҡа бик күр фөс 

ҡыҙыҡлы эшфюс башҡасых баланы фөслө ѐҡлар үуфесю, 

хҡымышлы ифю. Икенте быхын дөйөм белем бисеү дюүлюф 

тфандасффасы “Башҡпсф феле” рседмефын өйсюнеү рспцетында 

фүбюндюге йүнюлешфюсҙю эшлюүҙе күҙ хоында фпфа: 

 фел бхйынта рспгсаммала ҡасалған фепсефик 

фөшөнтюлюсҙео үҙлюшфеселеү тифафын өйсюнеү; 

хласҙы өйсюнеү басышында белем алых өтөн кюсюкле 

бхлған эш фөсҙюсеню өйсюнеү; 

 башҡпсф фелене асалашых ҡпсалы ифер, белемгю эйю 

бхлых маҡтафында мюҙюниюфле мөнютюбюф ҡпспсға 

күнегеү; 

 фхған фелдю ижад ифесгю, бюлюкюй күлюмле  жансҙас 

ѐҙых өуфөндю үҙ мөмкинтелекфюсеоде һынар ҡасах; 

 фелгю ҡасафа ҡыҙыҡһыных хѐфых, асфабан да хны 

өйсюнеү фелюге бхлдысых. 
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Аҡҡош 

Ул ҡаҙҙан ҙурыраҡ. Й2ш са7та 3ор4олт-к0р2н. :урай4ас 

б0т2 7ауыр3ындары ла ап-а7 була. Й06г2нд2 муйынын тура 

тота. К1662ре 32м ая7тары 7ы6ыл. Су7ышы 7ы64ылт-3ары 

т09т2. Тауышы я84ырауы7лы. “?а84” й2ки “7а8-4а” тиг2н 0н 

сы4ара. Яр6ары 7амышлы 6ур к1лд2р62, йыл4алар6а й2ш2й. 

!л2н, т0рл0 орло7, иген мен2н ту7лана. Ул-к1сер 7ош. 

Оя3ын 7уйы 7амыш7а 7ора. Д1рт-алты б0рт0к йоморт7а 3ала. 

А77оштар4а кешел2р 3о7ланып 7арай. Улар х26ер бик 3ир2к 

осрай. Шуны8 0с0н а77ош “? ы6ыл китап”7а индерелг2н. 

(“Т2би42т” журналынан) 

I вариант 

1.  Тексты у7ый башла. 

 У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

  №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 там4а   7уй. 

  Тексты у7ып б0т. 

2. 2 –се  һҿйлҽмде күсереп яҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

        3.   Бирелг2н 31662р6ең 3у6ын7ылары   аутына  һыҙ. 

 Һүҙҙе юлдан- юл4а  к1сере1 0с0н ижекк2 б1л. 

су7ышы  7ош  ая7тары  
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               __________                   ___________                 __________ 

               __________                   ___________                 

__________ 

4. №0йл2мде у7ы. 

              ҡалын һуҙынҡылар аутына һыҙ. 

             
Й06г2нд2 муйынын тура тота. 

 5. Һҿйлҽмде рус теленҽ ҽйлҽндереп яҙ. 

 Күҙҙҽре һҽм аяҡтары ҡыҙыл.    

_____________________________________________________________

___________  

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. 

Сиселешен һҽм яуабын яҙ.  

Ауыл эрг23енд2 к1лд2 2 а77ош й060п й0р0й. Улар янына 

та4ы 

    4 а77ош осоп килде. К1лд2 б0т23е нис2 а77ош булды. 

      

 
             Яуап=           а77ош.   
 

7. А77ошто табып билд2л2. 

 Ҡаҙ һүсюфе  Аҡҡпш 

һүсюфе 

 Өйсюк һүсюфе 

 

)9т2лм2 эш 

     

       1.    №2р ба4ана4а һүҙҙео схемаһына ярашлы 2-ш2р 316 09т2п 

я6. 

________  __________ 

__________ 

 

 -------------  

               __________                   ___________                 __________ 

               __________                   ___________                 __________ 
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        2. - №1р2тт2р6е ҡара. 
    
 А77оштар  7ай3ы 2ки2т герой6ары?  там4а ҡуй. 

 

 

 

 

 

А77ош 

Аҡҡпш 7а66ан 6урыра7. Й2ш са7та 3ор4олт-к0р2н. :урай4ас 

б0т2 7ауыр3ындары ла ап-а7 була. Й06г2нд2 муйынын тура тота. 

К1662ре 32м ая7тары 7ы6ыл. Су7ышы 7ы64ылт-3ары т09т2. 

Тауышы кҿслҿ. “?а84” й2ки “7а8-4а” тиг2н 0н сы4ара. Яр6ары 

7амышлы 6ур к1лд2р62, йыл4алар6а й2ш2й. 

!л2н, т0рл0 орло7, иген мен2н ту7лана. Ул-к1сер 7ош. 

Оя3ын 7уйы 7амыш7а 7ора. Д1рт-алты б0рт0к йоморт7а 3ала. 

А77оштар4а кешел2р 3о7ланып 7арай. Улар х26ер бик 3ир2к 

осрай. Шуны8 0с0н а77ош “?ы6ыл китап”7а индерелг2н. 

(“Т2би42т” журналынан) 

II вариант 

         1.  – Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 
      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 
      - Тексты у7ып б0т. 

2. 4 –се һҽм  5-се һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

       3. Аҡҡош ҡайҙа йҽшҽй? Яуап яҙ.  
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               __________                   ___________                 __________ 

     __________                   ___________                 __________ 

4. Текста ҡарайтып бирелгҽн һүҙҙюсҙе рус теленҽ тҽржемҽ 

ифер ѐҙ.  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

5. Мҽсьҽлҽнең сиселешен һҽм яуабын яҙ. 

?а66ы8 ауырлы4ы 4 кг, 2 а77ошто8 6 кг. А77ош 7а66ан нис2 кг-4а 

ауырыра7/ 

               

 

 Яуап=  ______  кг ауырыра7.       
 

6. А77ош 7ай3ы т0рк0мг2 ин2/ 

     Тейешле һүҙ мен2н тоташтыр. 

 

      

 

    

)9т2лм2 эш. 

1. №2р ба4ана4а ижектҽр һанына ярашлы текстан 2-ш2р 

316 09т2п я6.  

                  күл                               ор - лоҡ                 й06-г2н-д2 

                __________                   ___________                 __________ 

               __________                   ___________                 __________       

 2.  Ҽкиҽтт2 а77оштар кемг2 яр6амлаша/ Там4а  ҡуй. 
  

 

к1сер 7ош 

7ышлаусы 7ош 



 16 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Аҡҡпш 

Ул ҡаҙҙан ҙхсысаҡ. Йюш таҡфа һпсғплф-көсюн. Ҙхсайғат 

бөфю ҡахысһындасы ла ар-аҡ бхла. Йөҙгюндю мхйынын фхса 

фпфа. Күҙҙюсе һюм аѐҡфасы ҡыҙыл. Схҡышы ҡыҙғылф-һасы 

фөуфю. Тахышы ѐоғысахыҡлы. “Ҡаоғ” йюки “ҡао-ға” фигюн өн 

тығаса. Ясҙасы ҡамышлы ҙхс күлдюсҙю, йылғаласҙа йюшюй. 

Үлюн, фөслө пслпҡ, иген менюн фхҡлана. Ул-күтес ҡпш. 

Оѐһын ҡхйы ҡамышҡа ҡпса. Дүсф-алфы бөсфөк йпмпсфҡа 

һала. Аҡҡпшфасға кешелюс һпҡланыр ҡасай. Улас хюҙес 

бик һисюк птсай. Шхныо өтөн аҡҡпш “Ҡ- ыҙыл кифар”ҡа 

индеселгюн. 

(“Тәбиғәф” жхсналынан) 

3 васианф 

3.  Тектфы хҡый башла. 

 Уҡыфыхтыныо тигналы бхйынта фхҡфа. 

  Һхоғы хҡыған һүҙҙюн һхо фамға ( ) ҡхй. 

  Тектфы хҡыр бөф. 

2.1-те һөйлюмде күтесер ѐҙ. 

Ул ҡаҙҙан ҙхсысаҡ. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------                                   

3.Биселгюн һөйлюмдю һхҙынҡыласҙыо ауфына һыҙ. 

Ул күтес ҡпш. 

4.Тейешле хюсеффе ҡхйыр күтесер яҙ. 

(У,Ү)лән, й(п,ө)сөй, (һ,х)исәк. 

 

5.Һүҙҙюсҙе хҡы. 

Рхт фелендюге фюсжемюһен менюн фпфашфыс. 

Күҙ                    ларки 

Мхйын              глаза 

Аѐҡ                  шеѐ 

6.Мютьюлюне хҡы. 

Сағышфыс . 

Күлдю 3 аҡҡпш һюм 5 өйсюк йөҙөр йөсөй. Нимю күбесюк? 

Өйсюкме юллю аҡҡпшмп? 

 

  3 аҡҡпш                               5 өйсюк                           

      

7.Һүсюффе ҡаса. 

Аҡҡпш ҡайҙа йюшюй?                                   (тыйыстыҡ пѐһы 

һүсюфе) 

 

                                    ( күл бхйы һүсюфе) 
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А7бай 

;2лимгю к0с0к б1л2к иттел2р. Ул к0с0кк2 А7бай тип исем 

7ушты. Ата3ы мен2н у4а матур итеп 0й т060п 7уй6ылар. А7бай 

улар4а шатланып 7арап ултыр6ы. Хужа3ыны8 д2рест2н 7айтыуын 

к0н д2 т16ем3е6лек  мен2н к0т0п алды. Т0шк0 аштан 3у8 улар 

йорт тир23ен 7арап сы7тылар. Малай А7бай6ы ат, 3ыйыр,  3ары7-

к2з2л2р, 7а6, тауы7, 0йр2кт2р мен2н таныштыр6ы. ;2лим эш 

б0тк2с: 

- Йорт тир23ен я7шы 3а7ла, А7бай. Был 3ине8 эше8, - тине 

;2лим, к0с0кт08 башынан 3ыйпап.  

 

 I вариант 

 Тексты у7ый башла. 

            У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

       №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

        Тексты у7ып б0т. 

2.   – Беренсе 30йл2мде к1сереп я6. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________ 

3.  2-3 эт 7ушаматы яҙ. 

       Дүрткүҙ,  

______________________________________________________

_ 

 

4. - №1662р6е у7ып сы7. 



 19 

     - )лг0л2гес2 ижекк2 бул. 

     - )лг0= б1-л2к 

ат, исем,к0с0к,3ыйыр, 

 

 

 

 

 

5. Һүҙҙео схт фелендюге фюсжемюһен фабыр, фпфашфыс. 

     т0шк0 аш  ужин 

   

киске аш  завтрак 

   

ирт2нге аш  обед 

 
6. ;2лимг2 7 й2ш. Ул беренсе класта у7ый. 3-с0 класта 

;2лимг2 нис2 й2ш  
    булыр/ 
 

 
     Яуап=           й2ш.        
 

7.  Һүрҽтте тейешле һүҙ менҽн тоташтыр. 

  Һүсюф. Дѐфел  Һүсюф. 

Кпспва  

Һүсюф.  

Кпза 

 йорт 7оштары йорт хайуандары  

 

Һүсюф. Кпнь Һүсюф. 

Индяк 

Һүсюф. 

Кхсица 

 

)9т2лм2 эш 
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1.- Бирелг2н моделг2 ярашлы 3166е табып тоташтыр. 

         

                                                                                                                                

      

 

(күк тҿҫтҽ) 

 

бер 

 

 
2. №0йл2мг2 тейешле 316ҙе 0ҫтҽп яҙ. 
 
;2лимг2  ______________ б1л2к иттел2р.  
 

Ул көтөккә _________ фир итем ҡхшфы. 

 

А7бай 

;2лимгю к0с0к б1л2к иттел2р. Ул к0с0кк2 А7бай тип исем 

7ушты. Ата3ы мен2н у4а матур итеп 0й т060п 7уй6ылар. А7бай 

улар4а шатланып 7арап ултыр6ы. Хужа3ыны8 д2рест2н 7айтыуын 

к0н д2 т16ем3е6лек  мен2н к0т0п алды. Т0шк0 аштан 3у8 улар 

йорт тир23ен 7арап сы7тылар. Малай А7бай6ы ат, 3ыйыр,  3ары7-

к2з2л2р, 32м д2 7а6, тауы7, 0йр2кт2р мен2н таныштыр6ы. ;2лим 

эш б0тк2с:  

- Йорт тир23ен я7шы 3а7ла, А7бай. Был 3ине8 эше8, - тине 

;2лим, к0с0кт08 башынан 3ыйпап.  

 

 

 II вариант 

 Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.   – Икенсе  30йл2мде к1сереп я6. 

ҡпш 

  

ҿкҿ  
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________ 

3.  - №1662р6е у7ып сы7. 

     Уларҙы ҿлг0л2гес2 ижекк2 бул. 

     - )лг0= б1-л2к. 

Һҿт, к2з2, ары7, 3о7ланып 

 

 

4. Һүрҽттҽ бирелгҽн хайуандарға исем ҡушып яҙ 

      

Рисунок Конь  Рисунок 

Грач 

 Рисунок                 Рисунок           

Корова.                    Собака 

 

                                                                                                  

 

 

5. - ;2лимде8 тыу4ан к0н0н2 ним2 б1л2к иткҽндҽр/ 

     Там4а  7уй. 

кошка   собака   щенок   попугай  

 

6. ;2лимг2 7 й2ш. ?усты3ы 4 й2шк2 б2л2к2й. ;2лимде8 
7усты3ына нис2 й2ш/ 

 
 

 
  
     Яуап=           й2ш.        
 

7.  Ним2 арты7?  Там4а  ҡуй. 
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)9т2лм2  эш= 

2. -Бирелг2н моделг2 ярашлы 3166ҽрҙе табып, тоташтыр.  

 

  

 

                                                 ( нҽҙек һүҙ моделе) 

 

    

3ары7 

 

 

3. №0йл2мг2 тейешле 316 09т2п яҙ. 
 

;2лим ата3ы мен2н к0с0кк2 _________ эшл2нел2р.  

Йорт тирҽһен ________  _________ , Аҡбай. 
 

 

 

Аҡбай 

Ғюлимдео  фыхған көнөню көтөк бүлюк иффелюс. Ул көтөккю 

Аҡбай фир итем ҡхшфы. Афаһы менюн хға мафхс ифер өй фөҙөр 

ҡхйҙылас. Аҡбай хласға шафланыр ҡасар хлфысҙы. Ххжаһыныо  

дюсетфюн ҡайфыхын көн дю фүҙемһеҙлек  менюн көфөр алды. 

Төшкө ашфан һхо хлас йпсф фисюһен ҡасар тыҡфылас. Малай 

Аҡбайҙы аф, һыйыс,  һасыҡ-кюзюлюс һюм фахыҡ-өйсюкфюс менюн 

фанышфысҙы. Ғюлим эш бөфкют Аҡбайҙы пѐһына пҙаффы.  

;2лим 

  

А7бай   
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- Йпсф фисюһен ѐҡшы һаҡла, Аҡбай! Был һинео фөр эшео, - 

фине Ғюлим, көтөкфөо башынан һыйрар.  

                                            3 васианф. 

  

 Тектфы хҡый башла. 

            Уҡыфыхтыныо тигналы бхйынта фхҡфа. 

       Һхоғы хҡыған һүҙҙюн һхо һыҙыҡ  ҡхй. 

        Тектфы хҡыр бөф. 

4. Биселгюн һөйлюмде күтесер яҙ. 

Ғәлимгә көтөк бүләк иффеләс.                                                                                             

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

3.Һүҙҙюсҙе хҡыр тыҡ. 

Өлгөлюгетю фпфашфыс. 

Көтөк  

мафхс 

тыҡфы 

өйсюк 

4.Биселгюн һүҙҙюсҙю бауым ҡхй. 

Өлгө: бүлюк. 

Ҡаҙ, тауыҡ, өйрюк, һыйыр, һырыҡ. 

5.Рус телендю тюржемюһе менюн тотаташтыр. 

Тауыҡ           гусь 

Ҡаҙ               щенок 
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Көсөк           курица 

6.Ғюлимгю  нитю йюш? Дөсөу яхарфы фабыр 

билдюлю. 

5                4               6             7  

5+1= 

6.Йпсф хайхандасын фабыр фамға ҡхй. 

 

 

 

 

 

                 

 

Зил2                  

Й2ш2г2н, ти, бер 2бей мен2н бабай. Улар6ы8 Зил2 исемле 

7ы66ары бул4ан. Бер к0н Зил2 урман4а ел2к йыйыр4а китк2н. 

Беренсе ул а7 7айындар6ы осратҡан.  

- №аумы3ы4ы6, 3ылыу 7айындар\  Улар к0л2с й06л0 Зил2г2 

ел2кле ялан4а юл к1р32тте.  Унда ҡыҙҙы хуш е9ле с2ск2л2р 

7аршыланы. 

 №аумы3ы4ы6, н2фис с2ск2л2р\  "йтеге6се, 7ай6ан 

ми82 ел2к йыйыр4а/ "лфи2г2 яуап итеп, ?ы84ырау с2ск2 16 к0й0н 

к0йл2п еб2р6е. Шуны 4ына к0тк2нд2й, с2ск2л2р ара3ынан 
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7ы6арып бешк2н ел2кт2р баштарын к1т2реп мөлюйем 

йылмай6ылар. Зил2 ел2кт2р6е тырызына тултырып алды. " 

йырсы 7оштар уны урманды сы77ансы о6атып бар6ылар. 

 

I вариант 

      – Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.   – Икенсе 30йл2мде к1сереп я6. 

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________ 

3.  №1662р6е схема4а ярашлы ижект2рг2 б1леп я6 . 

 

      әбей, фысыз, яҡшылыҡ, тыҡфы, басҙылас,ҡыҙасыр.  

      

         

_____________________                   _____________________________ 

                __________________                 _________________________ 

                 __________________                _________________________ 

 

4.        Бирелг2н 30йл2мде8 схема3ын т060. 

      Зил2 ки8 яланда ел2к йый6ы. 

_____________________________________________________________

_______ 

     

5. Һҿйлҽмде рус теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ.  

Уларҙың Зилә  исемле ҡыҙҙары булған. 

_____________________________________________________________

____________ 

6. – Мҽсьҽлҽне уҡы, сис. 
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Яланда 5 к1к с2ск2 32м 4 7ы6ыл с2ск2 192. К1к с2с2к2л2р 7ы6ыл  

        с2ск2л2р62н нис21г2 к1бер2к/ 

 

       Яуап=  _____ с2ск2г2 к1бер2к.           

 

     7. - ?ы84ырау с2ск2не табып  там4а 7уй. 

Ритхнпк. 

Одхванчик. 

 Ритхнпк. 

Песвпцвеф 

 Ритхнпк. 

Кплпкпльчи

к 

 

 

 

     )9т2лм2 эш 

 

1. - Зил2 урманда 2ки2т герой6арын нинд2й т2ртипт2 осратҡан/ 

     - Д0р09 яуапҡа там4а  ҡуй. 

    - Зил2  7айын, ел2к, 7оштар, с2ск2. 

    - Зил2  7айын, ел2к,  с2ск2, 7оштар. 

 Зил2  7айын, с2ск2, ел2к, 7оштар. 

 

2.  Зил2нең кҽйефенҽ  торошло һүрҽтте там4ала  . 

                                                

 

                                                                        

 

3.• Й2й к0н0 та4ы нинд2й емеш-ел2кт2р 0лг0р2/ 

сейҽ, … 

_______________________________________________________ 
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________________________________________________________

_______ 

    

   
 
 

                                                           Я6 2ки2те. 

Оҙпн ҡыш 1тте. Йылы нур6арын с2сеп, шат йылмайып, 

Я63ылыу килеп етте. Һал7ын 7ыштан 3у8 т2би42тте йо7о3онан  

уятыу у4а 2лл2 ни ауыр булманы. 

Беренсе булып умырзаялар сыҡты. Улар я66ы8 беренсе 

с2ск2л2ре. Йылы я7тан тыу4ан я7тарын 3а4ынып 7оштар 7айтты.  

Т2би42т шат мо8дарға күмелде.  Сылтырап шишм2л2р а7ты. 

Тирю-яҡ й2мл2нде, Я63ылыу быны күреп бик 7ыуанды. 

?26ерле балалар\ Ошо матур т2би42тте 3а7лайы7. Уны8 

айырыл4ы3ы6 ду9тары булып 7алайы7. 

 II вариант. 

 1.Тексты у7ый башла. 

     • У7ытыусыны8 күрһҽтмҽһе буйынса ту7та. 

     • №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

     • Тексты у7ып б0т. 

2.  • №у84ы  30йл2мде к1сереп я6. 

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________ 

     

5. Һүҙҙҽрҙе ижект2рг2 б1л. Уласҙы ижекфюс һанына ҡасар, 

фейешле бағанаға ѐҙ. 

 

шишм2, шат, т2би42т, матур, й2мл2нде, я6 
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          1 ижекле                                  2 ижекле                            3  

ижекле 

            ______                             _________                            ________          
            ________                         __________                         __________ 
             

          4. Бирелг2н 30йл2мде8 схема3ын т060. 

Тәбиғәф шаф мпоға күмелде. 

_____________________________________________________________

_______ 

          5. Һҿйлҽмде рус теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ.  

Оҙон ҡыш үтте.. 

_____________________________________________________________

____________ 

 

6. -Мҽсьҽлҽне уҡы, сис  

М2кт2п ба7са3ына у7ыусылар 5 сыйырсы7 оя3ы элдел2р. Б0г0н 

3  

     оя4а  сыйырсы7тар  килде. Нис2 оя буш 7алды/ 

 

 

           Яуап=  ____ оя.           
 

      7. - Умырзая һүрюте аҫтына там4а  7уй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)9т2лм2 эш= 
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1. • "ки2ттю  Я63ылыу  герой6ар6ы нинд2й т2ртипт2 осратты/ 

Тамға ҡуй . 

 

      Я63ылыу         умырзая, 7оштар, шишм2.        

     Я63ылыу         шишм2, 7оштар, умырзая.        

     Я63ылыу         умырзая, 7оштар, шишм2.    

      

2. Я63ылыуҙың торошона ярашлы һүрҽткҽ  там4а ҡуй. 

        

                                           

 

 

3.• Й2й к0н0 ба7сала нинд2й й2шелс2л2р  0лг0р2/ 

№у4ан, 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

_______ 

 

 

Яҙ юкиюфе. 

Бына һалҡын ҡыш үфер фю киффе. Йылы нхсҙасын тютер, 

шаф йылмайыр, Яҙ һылых килер еффе. Оҙпн һалҡын ҡышфан һхо 

фюбиғюффе йпҡпһпнан  хѐфых хға юллю ни ахыс бхлманы. 

Бесенте бхлыр хмысзаѐлас тыҡфы. Улас ѐҙҙыо бесенте 

тюткюлюсе. Йылы ѐҡфан фыхған ѐҡфасын һағыныр ҡпшфас 

ҡайффы.  Бас фюбиғюф шаф мподасға тпсналды.  Сылфысар 



 30 

шишмюлюс аҡфы. Тисю-ѐҡ йюмлюнде, йюнлюнде. Яҙһылых быны 

күсер бик ҡыханды. 

Ҡюҙесле балалас! Ошп мафхс фюбиғюффе бесгюлюр 

һаҡлайыҡ. Уныо айысылғыһыҙ дхуфасы бхлыр ҡалайыҡ. 

3 васианф 

1• Тектфы хҡый башла. 

     • Уҡыфыхтыныо  тигналы  бхйынта фхҡфа. 

     • Һхоғы хҡыған һүҙҙюн һхо һыҙыҡ  ҡхй. 

     • Тектфы хҡыр бөф. 

2• Биселгюн һөйлюмде мафхс ифер күтесер яҙ. 

Йылы яҡфан ҡпшфас ҡайффы. 

 

 

3.Һөйлюмде хҡы. 

                                                         Һпсах һөйлюм 

Ҡәҙесле балалас!                           Хюбюс һөйлюм 

                                                        Өндюү һөйлюм 

4.Һүҙҙюсҙе дөсөу ифер яҙ. 

*йалан + ---- 

*йхл  + ---- 

* йэл + ---- 

5.Йыл миҙгелдюсен схт феленю фюсжемюһен яҙ. 

Яҙ ---- 

Көҙ---- 

Ҡыш---- 
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Йәй---- 

6.Мютьюлюне хҡы, тит. 

Саниѐ 2тюткю һүсюфе фөшөсҙө, ю Ғюлимю 1 тюткю 

эшлюне.Улас бесгю нитю тюткю һүсюфе эшлюне? 

7.Һүсюффю ниндюй миҙгел һүсюфлюнгюн? 

 

 

          Көҙ һүсюфе. 

 

 

 

 

 
 
 

Ду9лы7 монументы 

Баш 7алабы6 )ф0г2 килеп инг2с, бер 32йк2л тора. Был – 

Ду9лы7 монументы. Һюйкюл граниттан эшл2нг2н. Бейеклеге уты6 

биш метр. Һюйкюл баш7орт 32м рус халы7тарыны8 ду9лы4ына 

арнал4ан. Скульпторы – Михаил Бабурин. Т0п 0л0ш0нд2 ике 

7атын-7ы6 3ыны һүрютлюнгюн. №улда – монумент фрагменты. У8 

я7та )ф0 7ала3ыны8 гербы. Монументҡа й06 к1т2рм2ле ба97ыс 

мен2. 

Ни 0с0н 7атын-7ы6 3ыны 3айлан4ан/ С0нки борон-борондан 

7атын-7ы6 й2ш21г2 й2н 0р01се, тормошҡа йюм биреүсе зат, фир 

һанала. Ул именлек 32м тыныслы7 символы.  
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Скульптор рус 7ы6ын 16енео  7ы6ына ҡарап эшлюгюн. 

Баш7орт 7ы6ы – З03р2 Моратова. Ул - рус 7ы6ыны8 2хир2те. 

 

I вариант 

1.– Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2. Тюүге ике 30йл2мде к1сереп я6. 

 

 

4. Тҽүге абзацтан предметтың атамаһын белдергҽн 3-4 һүҙҙе 

күсереп яҙ . 

________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________ 

4. Рус телен2  т2ржем2 итеп я6. 

        Беҙҙео )ф0  - ______________ 

        Дуулыҡ мпнхменфы -  ________ 

бер герб - _____________ 

5. Ҽлфирҽ 5 күтҽрмҽгҽ күтҽрелгҽн, ҽ Мҽрйҽм 9 күтҽрмҽгҽ. 

Мҽрйҽм нисҽ күтҽрмҽгҽ күберҽк күтҽрелгҽн? 

             

 Яуап:      күберҽк 

6. Башҡортостандың 2-3 йылғаһы исемен яҙ.  

Йылғалар: 

________________________________________________________

____ 

 

)9т2лм2  эш. 
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1. -  Ду9лы7 монументы һюйкюленео скульпторы кем/ 

      

 

2. Текстан сит телдюн алынған  2-3 һүҙ ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 

3.  Баш7ортостан байра4ын  буя. 

 

    . 

    

                        

 

4. Һүрҽтте тейешле 316 мен2н тоташтыр. 

 

 

 

          Рус 7ы6ы 

 Баш7орт 7ы6ы 

 

 

 

Ду9лы7 монументы 

Баш 7алабы6 )ф0г2 килеп инг2с, бер 32йк2л тора. Был – 

ду9лы7 монументы. Һюйкюл граниттан эшл2нг2н. Бейеклеге уты6 

биш метр. Баш7орт 32м рус халы7тарыны8 ду9лы4ына арнал4ан. 

Скульпторы – Михаил Бабурин. Т0п 0л0ш0нд2 ике 7атын-7ы6 

3ыны. №улда – монумент фрагменты. У8 я7та )ф0 7ала3ыны8 

гербы. Ансамблг2 й06 к1т2рм2ле ба97ыс мен2. 
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Ни 0с0н 7атын-7ы6 3ыны 3айлан4ан/ С0нки борон-борондан 

7атын-7ы6 й2ш21г2 й2н 0р01се, тип һанала. Именлек 32м 

тыныслы7 са4ылышы. Скульптор рус 7ы6ын 16 7ы6ынан 

к1серг2н. Баш7орт 7ы6ы – З03р2 Моратова. Ул рус 7ы6ыны8 

2хир2те. 

 

 II вариант 

1.   – Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.   Текстың 3-тө һюм 4-те һөйлюмдюсен к1сереп я6.  

 

________________________________________________________

_____ 

3. Беренсе абзацтан предметтың хҽрҽкҽтен белдергҽн  3-4_һүҙҙе 

һайлап 

яҙ.______________________________________________________

_____________ 

5. Һүҙҙҽрҙе уҡып сыҡ: 

Рус телен2  т2ржем2 итеп я6 

        беҙҙең Мәскәү  - _________________ 

        ике герб - _________________ 

минең Өфөм - __________________ 

5. Зҿлфиҽ Ғҽлиҽнҽн 3 күтҽрмҽгҽ күберҽк күтҽрелгҽн. Ҽгҽр Ғҽлиҽ 

4-се күтҽрмҽлҽ булһа, Зҿлфиҽ нисҽнсе күтҽрмҽлҽ? 

             

 Яуап:      күтҽрмҽлҽ. 

6. Башҡортостандағы 2-3 тау  исемен теҙеп яҙ. 
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Тауҙар: 

________________________________________________________

____ 

 

)9т2лм2 эш. 

 

1. -  Ду9лы7 монументы ним2гҽ бағышланған/ 

     кешелҽр дуҫлығына                                    рус һҽм башҡорт 

дуҫлығына 

     матурлыҡ ҿсҿн                                             ҡатын-ҡыҙ дуҫлығына 

  

2.  Башҡортостанда йҽшҽгҽн ҿс-дүрт ҡыр хайуаны исемен яҙ. 

_____________________________________________________________

_________ 

 

3.  Р2с2й   байра4ын буя. 

     

 

 

 

    

4. Һүрҽттҽрҙе тейешле 316 мен2н тоташтыр. 

 

 

  

 

          ?ала 

 Ауыл 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/Flag_of_Russia.svg#_blank
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/Flag_of_Russia.svg#_blank
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Дхулыҡ мпнхменфы 

Баш ҡалабыҙ Өфөгю килер ингют, бес 

һюйкюл фпса. Был – Дхулыҡ мпнхменфы. Ул 

гсаниффан эшлюнгюн. Бейеклеге хфыҙ биш 

мефс. Башҡпсф һюм схт халыҡфасыныо 

дхулығына асналған. Скхльрфпсы – Михаил 

Бабхсин. Төр өлөшөндю ике ҡафын-ҡыҙ 

һыны. Һхлда – мпнхменф фсагменфы. Уо 

ѐҡфа Өфө ҡалаһыныо гесбы. Антамблгю йөҙ күфюсмюле бауҡыт 

меню. 

Ни өтөн ҡафын-ҡыҙ һыны һайланған? Сөнки бпспн-

бпспндан ҡафын-ҡыҙ йюшюүгю йюн өсөүте. Именлек һюм 

фынытлыҡ тағылышы. Скхльрфпс схт ҡыҙын үҙ ҡыҙынан 

күтесгюн. Башҡпсф ҡыҙы – Зөһсю Мпсафпва. Ул схт ҡыҙыныо 

юхисюфе. 

 

 3 васианф 

1.   – Тектфы хҡый башла. 

      - Уҡыфыхтыныо  тигналы  бхйынта  фхҡфа. 

      - Һхоғы  хҡыҡан  һүҙҙюн  һхо  һыҙыҡ  ҡхй. 

      - Тектфы хҡыр бөф. 

 

2. Һөйлюмде мафхс ифер күтесер яҙ. 

 

Һәйкәл гсаниффан эшләнгән. 
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3.Пседмеффыо афамаһын белдесгюн һүҙҙюсҙе күтесер яҙ. 

Ҡала, фпса, Өфө,бауҡыт,бейек,һәйкәл.  

                                                                   

 

4.Һөйлюмдео схт феленю фюсжемюһен фабыр 

фпфашфыс. 

                                 Был—Дхулыҡ мпнхменфы. 

 

Эфп—мпнхменф Дсхжбы.               Мпнхменф Дсхжбы в Уфе. 

 

5.Мютьюлюне хҡы, тит. 

Әлфию 5-те күфюсмюлю, ю Зөлфию 8-те күфюсмюлю.Билдюлю 

кем бейекфю?            

Әлфи

ю 

  Зөлфи

ю 

  

 

6.Йылға итемдюсен һайлар күтес. 

Алма,  Ағиҙел, Әй, Шпоҡас, Дим, Һасыбай. 
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Ду9тар 

"ҙил2 мен2н Айнур беренсе класта у7ый. Бер урамда 

й2ш2й62р. Д2реск2 берг2 баралар. "ҙил2не8 2с23е китапханала 

эшл2й. Балалар буш ва7ыттарын шунда 1тк2р2л2р. Айнур 

батыр6ар тура3ында у7ыр4а ярата. "ҙил2 т2би42т ха7ында 

ҡыҙыҡһынып уҡый. Китап 3айлар4а Р2сим2 апай 16е яр6ам ит2. 

М2кт2пт2 л2 балалар тырыштар. Гел “бишле” алалар. 

У7ыр4а, 30йл2рг2 бик о9талар. М2кт2пт2 у64ан ярыштар6а 

беренселекте бирм2й улар. Тырыш балалар6ы у7ытыусы гел 

ма7тап 7ына тора. 

 

 I вариант 

1.– Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.   Тюүге ике 30йл2мде к1сереп я6. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________ 

 

   3. Һ1662р6е 7улланып 30йл2м т060п  я6. 

     у7ыусы, тырыш, Айнур 

 

 

 4. Диалогты рус теленю тюржемю итеп яҙ. 

- Керегю мөмкинме?                                            - 

______________________________ 
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- Мөмкин.                                                              - 

_______________________________ 

- Залда уҡып алырға мөмкинме?                    - 

_______________________________ 

- Мөмкин.                                                       - 

_____________________________ 

 

5. М2сь2л2не  сис, яуабын яҙ. 

     "ҙил2 5 китап алды. Айнур  - 3 китап. Ду9тар бҿтҽһе нис2 

китап  

       у7ыған/ 

 

Яуап: _______ китап.. 

 

6. Һин ҡоштар ҿсҿн нимҽлҽр эшлҽйһең/  Шул турала ике 

һҿйлҽм яҙ.  

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________ 

 

)9т2лм2 эш. 

 

1. Айнур 7ай3ы китапты 3айлар/  Там4а   7уй. 
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2.  – М272лдео м242н23еню т0ш0н. Тейешле 316 мен2н 

тоташтыр. 

Тырыш7ан таш7а 7а6а7 7а77ан 

 

ял7ау  ег2рле  16 316ле 

    

3.  Китап тура3ында м272л я6. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

 
 
 

Ду9тар 

"ҙил2 мен2н Айнур беренсе класта у7ый. Бер урамда 

к1ршел2р булып й2ш2й62р. Д2реск2 берг2 баралар. "ҙил2не8 

2с23е китапханала эшл2й. Балалар буш ва7ыттарын шунда 

1тк2р2л2р. Айнур батыр6ар тура3ында у7ыр4а ярата. "ҙил2 

т2би42т ха7ында4ы китаптар6ы  я7ын к1р2. Китап 3айлар4а 

Р2сим2 апай 16е яр6ам ит2. 

М2кт2пт2 лю балалар тырышалар. Гел “бишле” алалар. 

У7ыр4а, 30йл2рг2 бик о9талар. М2кт2п т2 у64ан ярыштар6а 

беренселекте бирм2й улар. Тырыш балалар6ы у7ытыусы гел 

ма7тап 7ына тора. 

 

 

 II вариант 

 

1.– Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 



 41 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.  Икенсе абзацтың тҽүге ике 30йл2мен к1сереп я6. 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________ 

3. Һүҙҙҽрҙе ҡулланып һҿйлҽм тҿҙҿп  я6. 

      ҽҙерлҽй, Айнур,  тҿштҽн һуң, д2ресте,  

 

 

5. Диалогты рус теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 

- Ҽҙилҽ, сҽлҽм!                                                 - 

_______________________________ 

- Сҽлҽм,  Айнур!                                               - 

_______________________________ 

- Һин ҿйгҽ ҡайтаһыңмы/                            - 

_____________________________ 

- Эйе.                                                                   - 

________________________________ 

- Бергҽ киттек.                                            - 

_______________________________ 

 

6. Урманды нисек һаҡлас4а/   

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________ 

)9т2лм2 эш. 

 

1. "ҙил2 7ай3ы китапты 3айлар/ Там4а   7уй. 
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2. М272лдео башына ѐсашлы өлөшфө фабыр фпфашфыс. 

 

Белем алыу 

 

6ур байлы7  белем 

шишм23е 

 эн2 мен2н 

7ойо 7а6ыу 

    

 

 

 

Дхуфас 

Әдилю менюн Айнхс бесенте клатфа хҡый. Бес хсамда 

күсшелюс бхлыр йюшюйҙюс. Дюсеткю бесгю басалас. Әдилюнео 

ютюһе кифарханала эшлюй. Балалас бхш ваҡыффасын кифарханала 

үфкюсюлюс. Айнхс бафысҙас фхсаһында хҡысға ѐсафа. Әдилю 

фюбиғюф хаҡындғы кифарфасҙы  ѐҡын күсю. Кифар һайласға 

Рютимю арай үҙе ѐсҙам ифю. 

Мюкфюрфю лю хлас фысышалас. Гел “бишле” алалас. Уҡысға 

һөйлюсгю бик пуфалас. Мюкфюрфю хҙған ѐсышфасҙа бесентелекфе 

бисмюй хлас. Тысыш балаласҙы хҡыфыхты гел маҡфар ҡына 

фпса. 

 

 

 3 васианф. 
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1.– Тектфы хҡый башла. 

      - Уҡыфыхтыныо  тигналы бхйынта  фхҡфа. 

      - Һхоғы хҡыған һүҙҙюн һхо һыҙыҡ  ҡхй. 

      - Тектфы хҡыр бөф. 

2.  Биселгюн һөйлюмде мафхс ифер күтесер яҙ. 

Кифар- белем шишмәһе. 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________ 

3.Биселгюн һүҙҙюсҙе ижеккю бүлер яҙ. 

Кифар, ѐсҙам,ашхана. 

 

4.Өлгөлюгетю эш-хюсюкюффюс өуфюр яҙ. 

Уҡыхты - хҡый 

Һафыхты - ___________________ 

Яҙыхты - ____________________ 

5.Һөйлюмде схт фелендю яҙыр бөф. 

 

Дина кхрила    

     

_____Дина____________________________________________________

_____________ 

 

6.Мютьюлюне хҡы,тит. 

Рит.кле

й 

 Рит.схчк

а 

 Рит.книг

а 
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Бесенте кюшфюлю 3 кифар, икентеһендю  2 кифар.Бөфюһе нитю 

кифар?  

Дөсөу ѐхарфы фар,( Ѵ) фамға ҡхй. 

  

 

 

                                            

 

        3+2=5 

 

         3-2=1  

 

 7.Ҡайһы ағатфыо емеше. 

 

      ситхнпк 

елпчка 

 

 

 

 

 

 

 

    ситхнпк 

 

    ѐблпнѐ 

 

 

 

 

ѐблпкп 

шишка 
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        Ритхнпк 

дхба 

 

 

 

 

 

?ымы6 

Бына й2мле й2й етте. У7ыу6ар тамамланды. Мин ата-

2с2йем мен2н ауыл4а юлландым. Каникул4а 0л2с2йемд2р62 

тороп 7алдым. Ирт2н 7оштар 3айрауына уянып киттем. 

)л2с2йемде8 я4ымлы тауышы ишетелде. Урынымды 

йыйыштыр6ым да аш б1лм23ен2 сы7тым. )л2с2йем ми82 7ымы6 

7ойоп бир6е. 

?ымы6 бик шифалы эсемлек. Уны бей2 30т0н2н эшл2й62р. 

№ауынсы бей2не йыш-йыш 3ауа. №0т0н а4ас к0б0л2  2сет2. Уны 

2йл2нг2н 3айын беш2. Уны эс328, 3ыу3ын 7ана, к0с арта. !пк23е, 

й0р2ге сирле кешегҽ бик файҙалы . 

I вариант 

 

1. Тексты у7ый башла. 

      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.   Текстан  тҽүге ҿс һ0йл2мде к1сереп я6. 

________________________________________________________

_____________ 

жёлудь 
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________________________________________________________

_____________ 

3. Бирелг2н 31662р6е  өлг0л2гес2 я6. 

    Өлгө : бей2 – 4 0н, 4 х2реф. 

       уянып _______________________________________ 

       ҡымы6 ______________________________________ 

4. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус теленҽ тҽржемҽ  итеп яҙ. 

  минең атайым - _______________ 

   һинең ҽсҽйең - _______________ 

    беренсе дҽрес _______________ 

5. Банкала 0с литр 7ымы6, 2 би6р2л2 биш литр. ?ай3ы 3ауытта 

7ымы6  

     к1бер2к/ К1пмег2/ 

               

 
 
             Яуап=  _______  к1бер2к. 

 
6.  Һүрҽтте тейешле 316 мен2н тоташтыр. 

 

 

 

 

 

 

б2р2се  бы6ауы  7олоно 

 

 
 

)9т2лм2 эш. 

 

1. ?ымы6 тура3ында ним2 белде8/ Шул турала ике һҿйлҽм я6. 
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?ымы6 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________ 

2. С2лимде8 төшкә тиклемге к0н режимы ни ҿсҿн дҿрҿҫ түгел/  

     Аңлатма яҙ. 

 

  
   

 

 

                    
                   Режим д0р09 т1гел, с0нки С2лим 

__________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 
 

 

 

?ымы6 

Бына й2мле й2й етте. У7ыу6ар тамамланды. Ата-2с2йем 

мен2н ауыл4а юлланды7. Мин каникул4а 0л2с2йемд2р62 тороп 

7алдым. Ирт2н 7оштар 3айрауына уянып киттем. )л2с2йемде8 

я4ымлы тауышы ишетелде. Урынымды йыйыштыр6ым да аш 

б1лм23ен2 сы7тым. )л2с2йем ми82 7ымы6 7ойоп бир6е. 

?ымы6 бик шифалы эсемлек. Уны бей2 30т0н2н эшл2й62р. 

№ауынсы бей2не йыш-йыш 3ауа. №0т0н а4ас к0б0л2  2сет2. Уны 

2йл2нг2н 3айын беш2. Уны эс328 3ыу3ын 7ана, к0с арта. !пк23е, 

й0р2ге сирле кеше 3ауы4а. 

 

 II вариант 

1.  – Тексты у7ый башла. 
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      - У7ытыусыны8 сигналы буйынса ту7та. 

      - №у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 3ы6ы7 7уй. 

      - Тексты у7ып б0т. 

2.  Икенсе абзацтың тҽүге ҿс 30йл2мен к1сереп я6. 

 

 

   

3.  Бирелг2н 31662р6е  өлг0л2гес2 я6. 

    Өлгө: бей2 – 4 0н, 4 х2реф. 

       дҽфт2р _______________________________________ 

       яғымлы ______________________________________ 

4.  Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус теленҽ тҽржемҽ  итеп яҙ. 

һинең ҿлҽсҽйең - ______________ 

минең бесҽйем -  _______________ 

 татыу класс -  _______________ 

          

 5. М2сь2л2нең  сиселешен һҽм яуабын яҙ. 

 Ашханала беренсе 09т2лг2 ун стакан 7ымы6, 2 икенсе3ен2 ете 

стакан 7ымы6  

       7уйыл4ан. ?ай3ы 09т2лд2 7ымы6 к1бер2к/ 

               

 
 
             Яуап= ______ к1бер2к. 
 
  6. Был хайуандар нимҽ бирҽ/ Һүрҽттҽрҙе тейешле 316 мен2н 

тоташтыр. 
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7ымы6  й0н  30т 

 

 
 

)9т2лм2 эш. 

1. ?ымы6 тура3ында ним2 белде8/ Яҙ. 

?ымы6 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________ 

 

2. Кҿн режимын тейешле тҽртипкҽ килтер. Ҡайһы һүрҽт беренсе, 

икенсе һ.б.  . Һүсюф ауфына цифса менюн хласҙыо фюсфибен 

күсһюф. 

    . 
   

Рис. 
Мальчик 
завтракае
т 

 

  

Рис. 

Встаѐт с 

постели 

 

 

    1   

 

 

Ҡымыҙ 

Бына йюмле йюй еффе. Уҡыхҙас фамамланды. Мин афа-

ютюйем менюн ахылға ялландым. Каникхлға өлютюйемдюсҙю 

фпспр ҡалдым. Исфюн ҡпшфас һайсахына хѐныр киффем. 

Өлютюйемдео ѐғымлы фахышы ишефелде. Усынымды 

йыйышфысҙым да аш бүлмюһеню тыҡфым. Өлютюйем миою 

ҡымыҙ ҡпйпр бисҙе. 
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Ҡымыҙ бик шифалы этемлек. Уны бейю һөфөнюн эшлюйҙюс. 

Һахынты бейөне йыш-йыш һаха. Һөфөн ағат көбөлю  ютефю. Уны 

юйлюнгюн һайын бешю. Уны этһюо, һыхһын ҡана, көт асфа. 

Үркюһе, йөсюге тисле кешегю бик файҙалы . 3 3 3 3васианф. 

 

1.  – Тектфы хҡый башла. 

      - Уҡыфыхтыныо  тигналы  бхйынта  фхҡфа. 

      - Һхоғы хҡыған һүҙҙюн  һхо  һыҙыҡ  ҡхй. 

      - Тектфы хҡыр бөф. 

 

2.   Биселгюн һөйлюмде мафхс ифер күтесер яҙ. 

Бына йәмле йәй еффе. 

________________________________________________________

_____________ 

3.Һпсахҙасға дөсөу яхарфы фабыр фпфашфыс. 

Бейю һөфөнюн нимю эшлюйҙюс ?                         ҡаймаҡ 

Һасыҡ йөнөнюн нимю бюйлюйҙюс  ?                   ҡымыҙ 

Һыйыс һөфөнюн нимю эшлюйҙюс ?                     пйпҡ 

     

 _4.Һхҙынҡыласҙыо ауфына һыҙ. 

       Ике ижекле һүҙҙюсҙе күтесер яҙ. 

Өлютюй, ҡпшфас, бейю, һөф, йөсюк, көт.    

_____________________________________________________________

_____________ 
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 5.Рхт феленю фюсжемю ифер яҙ. 

Әтюй-__________ 

Афай-___________ 

Арай-___________ 

Ағай-___________ 

     

 6.Мютьюлюне хҡы, тит. 

.Яланда 2 аф йөсөй. Уласға 3 аф килер ҡхшылды. Яланда нитю аф 

бхлды? 

  ______________________ 

Яхар:Бөфюһе  -_______ аф. 

      

  7.2-3 йпсф хайханын яҙ. 

 

 

 

1 вариант 
Тыуған тҿйҽгебеҙ. 

 Башҡорт халҡы электҽн үҙе йҽшҽгҽн ерен яратҡан. 
Уны иркҽлҽп, һҽр йылғаһына, һҽр тау-ташына исем 
биргҽн. 

Башҡортостан республикаһының йҽмле бер 
мҿйҿшҿндҽ Ҽбйҽлил районы урынлашҡан. Оло кешелҽр 
ҽйтеүенсҽ, элек ошо ерҙҽргҽ Ҽбйҽлил тигҽн кеше нигеҙ 
һалған. Районға шуның исемен ҡушҡандар ҙа инде.  

Ҽбйҽлилдҽ күлдҽр күп. Ҽ иң тҽрҽне – Яҡтыкүл, уның 
тҽрҽнлеге 28 метр. Һыуы таҙа, тҿбҿндҽге таштары үтҽ 
күренеп ятҡаны ҿсҿн шулай тип атағандар уны.  

Һҽр ауыл исеменең дҽ үҙ тарихы бар. Яҡтыкүл 
буйында Күсем ауылы ята. Был ауылда Бҿйҿк Ватан 
һуғышы геройы генерал Таһир Күсимов тыуып үҫкҽн. 
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Олатайҙарыбыҙ йҽшҽгҽн ерҙҽрҙең ҡҽҙерен белҽйек. 
Тыуған тҿйҽгебеҙ тҽбиғҽтен һаҡлайыҡ, уҡыусылар! 

  
 

 
 
 
 

 
1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
2. Беренсе, икенсе һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________ 
________________________________________________
____________ 
 
 
3. Текстағы баш хҽрефтҽн яҙылған һүҙҙҽрҙе тҿркҿмлҽп 
яҙ.  
          
        Кешенең исем-шҽрифе                       Ер-һыу 
атамалары 
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          __________________                       
__________________ 
          __________________                       
__________________ 
          __________________                       
__________________ 
                                                                     
__________________ 
 
4. Ҿлгҿлҽге кеүек итеп, һүҙҙҽргҽ ялғау ҡушып яҙ. 
 
Йылғалар, ерҙҽр, башҡорт____, күл____, тау____, 
таш____, шишмҽ____, ауыл____, ҡала____, район____ . 

 
 
5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус телендҽге тҽржемҽһе менҽн 
тоташтыр. 
                      күл                         город 
                      ер                          район 
                      ауыл                      земля 
                      ҡала                      деревня 
                      район                    озеро 

 
 
 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ.  
 
Яҡтыкүлдең тҽрҽнлеге Асылыкүлгҽ ҡарағанда 5 метрға 
тҽрҽнерҽк. Асылыкүлдең тҽрҽнлеге күпме? 
______________________________   Яуап : __________ 
м. 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ менҽн 
тоташтыр.   
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           Бассейн                                                                 
Канал   

                                                                                      

       
             Йылға                                                                   
Быуа 
                                                       

                                                                                       

 
            Океан                                                                   
Диңгеҙ 
      

                                                                                        

Тҽбиғи һыу ятҡылығы            

Яһалма һыу ятҡылығы 
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             Шишмҽ                                                  Берҽй һыу 
ятҡылығын яҙ              
 
 
 
 

Өҫтәлмә эштәр 
 

1. Текста ниндҽй һыу ятҡылығы тураһында һүҙ бара? 
Тамға ҡуй        . 
 
     диңгеҙ            йылға             океан              күл            
шишмҽ    
                                                                                   
 
 
 
2. Был текст нимҽгҽ ҿйрҽтҽ? Яуабыңды дауам итеп яҙ. 
 
Минең уйлауымса, 
____________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________ 
 
 
3. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе һайлап алып, уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған һүҙ Уның мҽғҽнҽһе 
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2 вариант 
 

Шыршы урмандары “тутыйғошо”. 
 

Ылыҫлы урмандарҙа йҽшҽүсе был турғай башҡа 
ҡоштарға оҡшамаған. Иң тҽүҙҽ үк уның сағыу тҿҫҿнҽ, 
кҽкре суҡыштарына иғтибар итҽһең. Бала саҡта 
ҡошсоҡтарҙың суҡышы кҽкре булмай ҽле, үҫкҽс, 
тубырсыҡты ярып туҡланыр ҿсҿн үҙгҽрҽ. 

Беҙҙҽ шыршы турғайының ( клѐст ) ҿс тҿрҿ осрай. 
Улар ҡарағай, ҡарағас һҽм шыршы урмандарында 
йҽшҽй. Был ҡоштар тубырсыҡ ватып, ағас орлоҡтарын 
ашай. Ағастағы ҡорттарҙы ла сүплҽй. Ҡыҙыҡ, шыршы 
турғайы ботаҡта баштүбҽн аҫылынып та тубырсыҡ 
кимерҽ. Ул суҡышы менҽн дҽ ағас буйлап үрмҽлҽп йҿрҿй 
ала. 

Ул күсмҽ ҡош түгел. Шуға ҡасан телҽй, шул ваҡытта 
оя ҡора. Ҿйҿн ҙур һҽм йылы итеп шыршы ботағында 
тҿҙҿй. Шунда һалҡын ҡышта ла йомортҡа һалып, бала 
сығара. Балалары йәшел төҫтә була. Үҫкҽс, инҽлҽре 
һары, аталары ҡыҙыл йҿнлҿгҽ ҽйлҽнҽ. 

Был ҡош урмандарҙың матур биҙҽге ул.  
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
2. Ҿсҿнсҿ абзацтағы тҽүге ике  һҿйлҽмде күсереп яҙ. 
Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________
_____________ 
3. Һин шыршы турғайы менҽн һҿйлҽшеү ҡорҙоң, ти. 
Бирелгҽн диалогты тултырып яҙ. 
- Һаумы, шыршы турғайы! 
- Һаумы, ________________ ! 
- Һин ҡайҙа йҽшҽйһең, ҡошсоҡ? 
- Мин _________________ йҽшҽйем. Ҽ һин йҽшҽгҽн ауыл (ҡала) 
нисек атала? 
- 
_______________________________________________________
__ . 
- Һиңҽ нисҽ йҽш? 
- 
_______________________________________________________
__ . 
- Һинең менҽн танышыуыма бик шатмын. Һау бул! 
- 
_______________________________________________________
__ . 

4. Текстан  йҿ, йо, йы, йе ҡушымсалы һүҙҙҽрҙе табып 
ҿлгҿлҽге кеүек яҙ. 
     йҽ                   йҿ                     йо                    йы                    
йе 
йҽшҽй         __________     __________     __________     
__________ 
 
5. Текста ҡалын хҽреф менҽн бирелгҽн һҿйлҽмде рус 
теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 
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________________________________________________
________________________________________________
__________________________ 
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ.  
 
Шыршының бейеклеге 3 метр, ҽ ҡарағай 4 тапҡыр 
бейегерҽк. Ҡарағайҙың бейеклеге күпме? 
__________________________ Яуап: ________ м. 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге  тҽбиғҽт объекттарын тура килгҽн һүҙ 
менҽн тоташтыр.   
 

                                                                 

 
     Күгҽрсен                                                                        
Сыйырсыҡ 

                                                                 

    
Шыршы турғайы                                                                  
Һайыҫҡан 

Күсер ҡоштар 
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      Ҡарға                                                                               
Торна 

                                                                     
      Аҡҡош                                                                  Берҽй 
ҡош исемен яҙ 
 
 

Өҫтәләмә эштәр 
 

8. Шыршы турғайы менҽн ҡарғаны сағыштырып, 
бағаналарға тҿшҿп ҡалған һүҙҙҽрҙе яҙ. 
    Шыршы турғайы                                                  Ҡарға 
   йҿнҿ тҿрлҿ тҿҫтҽ                               
______________________ 
_____________________                          кешегҽ яҡын 
ерҙҽ йҽшҽй 
     ҡышлаусы ҡош                                    
______________________ 
_____________________                            йҽйгеһен бала 
сығара 
 
 
 
9. Ни ҿсҿн шыршы турғайын тутыйғошҡа (попугай) 
оҡшаталар? Яуабыңды яҙ. 
________________________________________________
____________ 

Ҡышлаусы ҡоштар 
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________________________________________________
____________ 
________________________________________________
____________ 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
 

3 вариант 

 

Шыршы урмандары “тутыйғошо”. 

Ылыҫлы урмандарҙа йҽшҽүсе был турғай башҡа 

ҡоштарға оҡшамаған. Иң тҽүҙҽ үк уның сағыу тҿҫҿнҽ, кҽкре 

суҡыштарына иғтибар итҽһең. Бала саҡта ҡошсоҡтарҙың 

суҡышы кҽкре булмай ҽле, үҫкҽс, тубырсыҡты ярып туҡланыр 

ҿсҿн үҙгҽрҽ. 

Беҙҙҽ шыршы турғайының ( клѐст ) ҿс тҿрҿ осрай. Улар 

ҡарағай, ҡарағас һҽм шыршы урмандарында йҽшҽй. Был 

ҡоштар тубырсыҡ ватып, ағас орлоҡтарын ашай. Ағастағы 

ҡорттарҙы ла сүплҽй. Ҡыҙыҡ, шыршы турғайы ботаҡта 

баштүбҽн аҫылынып та тубырсыҡ кимерҽ.  Ул суҡышы менҽн 

дҽ ағас буйлап үрмҽлҽп йҿрҿй ала.  
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Ул күсмҽ ҡош түгел. Шуға ҡасан телҽй, шул ваҡытта оя 

ҡора. Ҿйҿн ҙур һҽм йылы итеп шыршы ботағында тҿҙҿй. 

Шунда һалҡын ҡышта ла йомортҡа һалып, бала сығара. 

Балалары йҽшел тҿҫтҽ була. Үҫкҽс, инҽлҽре һары, аталары 

ҡыҙыл йҿнлҿгҽ ҽйлҽнҽ. 

Был ҡош урмандарҙың матур биҙҽге ул.  

 

 

 

 

 

 

1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 

 

2. Икенсе абзацтағы тҽүге ике һҿйлҽмде күсереп яҙ. 

Тикшер.  
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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3. Мǝғǝнǝһе буйынса тура килгǝн һүҙҙǝрҙе һыҙыҡ 

менǝн тоташтыр. 

 

       предметтың атамаһы                  үҫǝ 

       предметтың эш-хǝрǝкǝте           йылы 

       предметтың блдǝһе                    турғай 

 

4. Шыршы турғайының балалары ниндǝй тɵҫтǝ була? 

Яуапты табып, аҫтына тамға ҡуй      . 

         ҡыҙыл                           йǝшел                           

һары 

 

 

5.  «Шыршы» һүҙен рус теленǝ тǝржемǝ итеп, дɵрɵҫ 

яуап менǝн тоташтыр. 

                                 ель 

     шыршы                сосна 

                                 лиственница 

 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 

Шыршы турғайы аҙнаһына 2 кг тубырсыҡты ярып 

кимерҽ. Ике турғай аҙнаһына нисҽ килограмм 

тубырсыҡ кимерер? 

 

__________________________   Яуап: ________ кг. 

 
 6. Һүрҽттҽрҙҽге  тҽбиғҽт объекттарын тура килгҽн һүҙ 
менҽн тоташтыр.   
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     Күгҽрсен                                                                        
Сыйырсыҡ 

                                                                 

    
Шыршы турғайы                                                                  
Һайыҫҡан 

                                                                  

 
      Ҡарға                                                                               
Торна 

Күсер ҡоштар 

Ҡышлаусы ҡоштар 
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      Аҡҡош                                                                            

Турғай                                                             
 

1 вариант 
 

Ерҽн хҽйлҽкҽр. 
 

 Ишмораттың Сабит олатаһы урмансы. Каникулда 
улар кҿн һайын саңғыла урманға йҿрҿнҿлҽр. Ҡышҡыһын 
унда ҡыҙыҡ икҽн! Бына ҡуян эҙҙҽре. Уның эргҽһенҽн генҽ 
тҿлкҿ үткҽн. Ерҽн хҽйлҽкҽр тураһында олатаһы 
Ишморатҡа бына нимҽлҽр һҿйлҽне. 
 Тҽбиғҽттҽ аҡ, ҡара, ҡыҙыл, һоро,  һары тҿҫтҽге   
тҿлкҿлҽр бар. Тик ҡаралары беҙҙең яҡта бҿтҿнлҽй 
ҡырып бҿтҿргҽн. Хҽҙер уларҙы ситлеткҽ генҽ үрсетҽлҽр. 
 Был йҽнлек емеш-елҽк, балыҡ ашай. Бүре кеүек, 
үлҽкһҽ ашап, урманды таҙарта.  Энҽлҽрен тырпайтҡан 
терпегҽ лҽ һунар итҽ. Яңы  тыуған тҿлкҿ балалары һҿт 
имеп йҽшҽй. Ҽҙерҽк ҙурайғас  инҽлҽре сысҡандар ташып 
ашата.  
 Тҿлкҿ, ысынлап та, бик аҡыллы һҽм хҽйлҽкҽр. 
Табышын тотор ҿсҿн  ике тҿлкҿ ике яҡтан килеп һҿжүм 
итҽ. Артынан эттҽр баҫтырғанда ул ҡойроғо менҽн эҙен 
һепереп бара. 
 - Тҿлкҿ кеше ҿсҿн хҽүефле лҽ. Ул ҡотороу сирен 
тарата. Шуға күрҽ унан һаҡ булығыҙ, - тип бҿтҿрҿп ҡуйҙы 
хикҽйҽтен Сабит олатай. 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
 
2. Дүртенсе абзацтағы тҽүге ике һҿйлҽмде күсереп яҙ. 
Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
3. Текста осраған ир-ат исемдҽрен тап, күсереп яҙ. Тағы 
4 ир-ат исемен яҙ. 
____________, ____________, ____________, 
____________, ____________, ____________ . 
 
 
4. Текстан йҽ, йҿ, йы ҡушымсалы һүҙҙҽрҙе табып 
ҿлгҿлҽгесҽ яҙ. 
  йҽ    йҿ   йы 

  



 66 

 йҽшҽй   йҿ                            йы    
 йҽ    
 
 
 
5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе ҿлгҿлҽгесҽ рус телендҽге 
тҽржемҽһе менҽн тоташтыр. 
 
 эт     медведь 
 терпе    собака 
 тҿлкҿ    муравей 
 ҡуян            заяц 
 айыу    лиса 
 ҡырмыҫҡа          ёж 
 
 
 
 
 
 
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен  яҙ.  
 
Тҿлкҿнҿң ауырлығы 20 килограмм, ҽ айыу  унан 2 тапҡыр 
ауырыраҡ. Айыуҙың ауырлығын тап. 
______________________________   Яуап : __________ 
кг. 
 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ менҽн 
тоташтыр. 
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       Тҿлкҿ                                                                     Кҽзҽ 

                                                                                 

         
      Мышы                                                                    Һыйыр 

                                                                                 

 
        Ат                                                                       
Ҡоралай 

                    
      Айыу                                                        Берҽй хайуан 
исемен яҙ  
 
 

Йорт хайуандары 

Ҡыр хайуандары 
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Өҫтәлмә эштәр 
 

8. Тҿлкҿ ниндҽй тҿҫлҿ була? Яуапты текстан табып яҙ.  
 
__________, ___________, __________, _________, 
__________ . 
 
 
  
 
9. Ни ҿсҿн ҡара тҿлкҿлҽр ҡырып бҿтҿрҿлгҽн икҽн? 
Яуабыңды 1-2 һҿйлҽм менҽн яҙ. 
Минең уйлауымса, 
_________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________ 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 
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2 вариант 

 
Ерҽн хҽйлҽкҽр. 

 

 Ишмораттың Сабит олатаһы урмансы. Каникулда 
улар көн һайын саңғыла урманға йөрөнөләр. 
Ҡышҡыһын унда ҡыҙыҡ икҽн! Бына ҡуян эҙҙҽре. Уның 
эргҽһенҽн генҽ тҿлкҿ үткҽн. Ерҽн хҽйлҽкҽр тураһында 
олатаһы Ишморатҡа бына нимҽлҽр һҿйлҽне. 
 Тҽбиғҽттҽ аҡ, ҡара, ҡыҙыл, һоро,  һары тҿҫтҽге   
тҿлкҿлҽр бар. Тик ҡаралары беҙҙең яҡта бҿтҿнлҽй 
ҡырып бҿтҿргҽн. Хҽҙер уларҙы ситлеткҽ генҽ үрсетҽлҽр. 
 Был йҽнлек емеш-елҽк, балыҡ ашай. Бүре кеүек, 
үлҽкһҽ ашап, урманды таҙарта.  Энҽлҽрен тырпайтҡан 
терпегҽ лҽ һунар итҽ. Яңы  тыуған тҿлкҿ балалары һҿт 
имеп йҽшҽй. Ҽҙерҽк ҙурайғас  инҽлҽре сысҡандар ташып 
ашата.  
 Тҿлкҿ, ысынлап та, бик аҡыллы һҽм хҽйлҽкҽр. 
Табышын тотор ҿсҿн  ике тҿлкҿ ике яҡтан килеп һҿжүм 
итҽ. Артынан эттҽр баҫтырғанда ул ҡойроғо менҽн эҙен 
һепереп бара. 
 - Тҿлкҿ кеше ҿсҿн хҽүефле лҽ. Ул ҡотороу сирен 
тарата. Шуға күрҽ унан һаҡ булығыҙ, - тип бҿтҿрҿп ҡуйҙы 
хикҽйҽтен Сабит олатай. 
 

 
3 вариант 

 
Ерҽн хҽйлҽкҽр. 

 

 Ишмораттың Сабит олатаһы урмансы. Каникулда 
улар кҿн һайын саңғыла урманға йҿрҿнҿлҽр. Ҡышҡыһын 
унда ҡыҙыҡ икҽн! Бына ҡуян эҙҙҽре. Уның эргҽһенҽн генҽ 
тҿлкҿ үткҽн. Ерҽн хҽйлҽкҽр тураһында олатаһы 
Ишморатҡа бына нимҽлҽр һҿйлҽне. 
 Тҽбиғҽттҽ аҡ, ҡара, ҡыҙыл, һоро,  һары тҿҫтҽге   
тҿлкҿлҽр бар. Тик ҡаралары беҙҙең яҡта бҿтҿнлҽй 
ҡырып бҿтҿргҽн. Хҽҙер уларҙы ситлеткҽ генҽ үрсетҽлҽр. 
 Был йҽнлек емеш-елҽк, балыҡ ашай. Бүре кеүек, 
үлҽкһҽ ашап, урманды таҙарта.  Энҽлҽрен тырпайтҡан 
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терпегҽ лҽ һунар итҽ. Яңы  тыуған тҿлкҿ балалары һҿт 
имеп йҽшҽй. Ҽҙерҽк ҙурайғас  инҽлҽре сысҡандар ташып 
ашата.  
 Тҿлкҿ, ысынлап та, бик аҡыллы һҽм хҽйлҽкҽр. 
Табышын тотор ҿсҿн  ике тҿлкҿ ике яҡтан килеп һҿжүм 
итҽ. Артынан эттҽр баҫтырғанда ул ҡойроғо менҽн эҙен 
һепереп бара. 
 - Тҿлкҿ кеше ҿсҿн хҽүефле лҽ. Ул ҡотороу сирен 
тарата. Шуға күрҽ унан һаҡ булығыҙ, - тип бҿтҿрҿп ҡуйҙы 
хикҽйҽтен Сабит олатай. 
 
 
 
 

 

1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 

 

 

2. Текстан тҽүге ике һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер.  
 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________ 
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3. Текста осраған ир-ат исемдҽрен тап, күсереп яҙ. 

 
____________, ____________ . 

 

 

4. Тɵлкɵ ниндǝй тɵҫтǝ була? Дɵрɵҫ яуапты табып 

тамға ҡуй        . 

 

        ҡыҙыл                           йǝшел                            күк            

 

 

 

5.  Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе ҿлгҿлҽгесҽ рус телендҽге 

тҽржемҽһе менҽн тоташтыр. 

 

 тɵлкɵ       медведь 

 терпе       лиса 

 айыу                              заяц 

       ҡуян                   ѐж 

 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һǝм яуабын яҙ.  

 

Тҿлкҿнҿң ауырлығы 20 килограмм, ҽ бүре  унан 10 

килограмға ауырыраҡ. Бүренең ауырлығын тап. 

______________________________   Яуап : __________ кг. 

 

7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 

менҽн тоташтыр. 
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       Тҿлкҿ                                                                     Кҽзҽ 

                                                                                           

         
      Мышы                                                                    Һыйыр 

                                                                                           

 
        Ат                                                                       
Ҡоралай 

Йорт хайуандары 

Ҡыр хайуандары 
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      Айыу                                                                      Бесǝй                            
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
 
2. Һуңғы абзацтағы  һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. Тикшер.  
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
3. Текста осраған ир-ат исемдҽрен тап, күсереп яҙ. Тағы 
1 ир-ат, 3 ҡатын-ҡыҙ исемен яҙ. 
____________, ____________, ____________, 
____________, ____________, ____________ . 
 
 
 
 
4. Һүҙҙҽргҽ ҿлгҿлҽге кеүек итеп ялғауҙар ҿҫтҽп яҙ. 
 
Урмансы, уҡыу       , тҿҙҿү       , йыр      , бесҽн       , 
бейеү___, мал     , уҡытыу        . 
 
 
 
5. Текста ҡалын хҽреф менҽн бирелгҽн һҿйлҽмде рус 
теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 
________________________________________________
________________________________________________
______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен  яҙ.  
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Бер кҿндҽ тҿлкҿ балаларына 2 сысҡан тотоп ашата. Ҽ 
бер аҙнала ул нисҽ сысҡан тотасаҡ? 
______________________________   Яуап : __________ 
сысҡан. 
 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ менҽн 
тоташтыр. 
 

                                                                                     

 
        Тҿлкҿ                                                                           
Ҡыҙылтүш 
 

                                                                                      

 
         Кҽкүк                                                                              
Терпе 
 

Ҡышҡы урманда  

осратырға була 
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        Айыу                                                                                
Болан 
 

                                         
       Тейен                                                            Берҽй 
хайуан исемен яҙ 
 
 

Өҫтәлмә эштәр 
 
8. Текста ниндҽй хайуандар осраны? Тамға ҡуй . 

 
Ҡуян, тҿлкҿ, айыу, һыйыр, терпе, эт.  
Тейен, тҿлкҿ, бүре, терпе, бесҽй, эт.  
Ҡуян, тҿлкҿ, бүре, терпе, сысҡан, эт.  
 
 
 
 
9. Тҿлкҿлҽр урманға ниндҽй файҙа килтерҽ? Яуабыңды  
яҙ. 
________________________________________________
___________ 
________________________________________________
________________________________________________

Ҡышҡы урманда  

осрамай 
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________________________________________________
_________________________________ 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
 

                                       1 вариант 
 

Йомарт август. 
 
 Һеҙгҽ ниндҽй миҙгел оҡшай? Ҽлбиттҽ, йҽй, 
тиерһегеҙ. Мин дә йәйҙе яратам. Июнь айында каникул 
башлана, рҽхҽтлҽнеп һыу тҿшҽһең. Июлдҽ елҽк бешҽ, 
бесҽн саба башлайҙар… Ҽ бына йҽйҙең иң бай һҽм 
йомарт айы - август. 
 Баҡсала алма ҡойолған тауыш ишетелҽ. Ҡайһы  
берҙҽ алма ямғыры яуа: малайҙар ағас һелкетеп, иң 
тҽмле алма һайлай.  Түтҽлдҽргҽ күҙ һал. Унда кҽбеҫтҽ,  
кишер, сҿгҿлдҿр, ҡыяр, картуф ҿлгҿрҽ… Сҽскҽлҽрҙең 
тҿҫтҽре тағы ла сағыуыраҡ. Ҽйтерһең, улар ҙа 
уҡыусылар кеүек 1 сентябргҽ ҽҙерлҽнҽ. 
 Урманда күлҽгҽле урында ҡарағат, ҡурай елҽге 
бешҽ. Бына урман ситендҽ бҽшмҽкселҽр йҿрҿй. Ниндҽй 
генҽ бҽшмҽк юҡ һауыттарында: аҡ, майлы, баллы 
бҽшмҽктҽр… 
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 Юл буйында иген баҫыуҙары күренҽ. Тиҙҙҽн 
комбайндар эш башлай. Иген үҫтереүе еңел түгел, ҽ уны 
ваҡытында йыйып алыуы тағы ла ауырыраҡ. 
 Август йомарт булһа ла, ялҡауҙарҙы яратмай. Ял 
итергҽ ваҡыт юҡ… 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
2. Икенсе абзацтағы алма тураһындағы һҿйлҽмдҽрҙе 
күсереп яҙ. Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__ 
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3. Ҡалын хҽреф менҽн яҙылған һҿйлҽмде уҡы. Ҡайһы 
модель уға тура килҽ? Тамға ҡуй . 
 

 
                                                  .      .   
 
                                                .           
 
 
4. Бирелгҽн һүҙҙе ижеккҽ бүл. Дҿрҿҫ яуап менҽн 
тоташтыр. 
 
                                  бҽ-шмҽк-се-лҽр 
                                  бҽш-мҽ-ксе-лҽр 
бҽшмҽкселҽр            бҽш-мҽк-селҽр 
                                  бҽш-мҽк-се-лҽр 
                                   бҽш-мҽк-сел-ҽр 
 
 
 
 
 
5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 
  
        картуф      _______________    
 сҿгҿлдҿр    _______________           
 ҡыяр    _______________    
 кҽбеҫтҽ    _______________    
 кишер        _______________     
 шалҡан      _______________     
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен  яҙ.  
 
Алмағастан 50 килограмм уңыш йыйып алғандар. Ҽ 
груша ағасының уңышы 2 тапҡыр күберҽк. Нисҽ 
килограмм  груша йыйғандар? 
______________________________   Яуап : ______ кг. 
 
 
 

-------

--- 

 -------

--- 

====

== 

-------

--- 

-------

--- 

====

== 
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7. Һүрҽттҽрҙҽге йҽнһеҙ тҽбиғҽт объекттарын тейешле 
һүҙ менҽн тоташтыр.  
  

                                                                                     

 

            Ҡыяр                                                                               
Һуған 
 

                                                                                     

 

        Борос                                                                            
Кҽбеҫтҽ 
 

                                                                                     

 

Ер аҫтында ҿлгҿрҽ 

Ер ҿҫтҿндҽ ҿлгҿрҽ 
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        Кишер                                                                           
Помидор 
 

                                                                                       
        Редис                                                                    Берҽй 
йҽшелсҽ яҙ           
 

 
Өҫтәлмә эштәр 

 
8. Текста осраған ай  исемдҽрен теҙеп яҙ. 
  
Ай исемдҽре: __________, _________, __________ . 
 
 
 
9. Йҽй кҿнҿ һин ниндҽй эштҽр эшлҽйһең? Шул турала 1-
2 һҿйлҽм яҙ. 
________________________________________________
__________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________ 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 
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                                       2 вариант 
 

Йомарт август. 
 

 Һеҙгҽ ниндҽй миҙгел оҡшай? Ҽлбиттҽ, йҽй, 
тиерһегеҙ. Мин дә йәйҙе яратам. Июнь айында каникул 
башлана, рҽхҽтлҽнеп һыу тҿшҽһең. Июлдҽ елҽк бешҽ, 
бесҽн саба башлайҙар… Ҽ бына йҽйҙең иң бай һҽм 
йомарт айы - август. 
 Баҡсала алма ҡойолған тауыш ишетелҽ. Ҡайһы  
берҙҽ алма ямғыры яуа: малайҙар ағас һелкетеп, иң 
тҽмле алма һайлай.  Түтҽлдҽргҽ күҙ һал. Унда кҽбеҫтҽ,  
кишер, сҿгҿлдҿр, ҡыяр, картуф ҿлгҿрҽ… Сҽскҽлҽрҙең 
тҿҫтҽре тағы ла сағыуыраҡ. Ҽйтерһең, улар ҙа 
уҡыусылар кеүек 1 сентябргҽ ҽҙерлҽнҽ. 
 Урманда күлҽгҽле урында ҡарағат, ҡурай елҽге 
бешҽ. Бына урман ситендҽ бҽшмҽкселҽр йҿрҿй. Ниндҽй 
генҽ бҽшмҽк юҡ һауыттарында: аҡ, майлы, баллы 
бҽшмҽктҽр… 
 Юл буйында иген баҫыуҙары күренҽ. Тиҙҙҽн 
комбайндар эш башлай. Иген үҫтереүе еңел түгел, ҽ уны 
ваҡытында йыйып алыуы тағы ла ауырыраҡ. 
 Август йомарт булһа ла, ялҡауҙарҙы яратмай. Ял 
итергҽ ваҡыт юҡ… 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
 
2. Һуңғы ике  һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__ 
 
 
3. Ҡалын хҽреф менҽн яҙылған һҿйлҽмде тап. Уның 
моделен тҿҙҿ. 
 
________________________________________________
__________ 
 
 
4. Ҡайһы һүҙ ижеккҽ дҿрҿҫ бүленгҽн? Тамға ҡуй       .    
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ҡа-ра-ғат                                                 йҽш-ел-сҽ 
ел-ҽк                                                         бҽш-мҽк 
авгу-ст                                                     ал-ма 
и-ген                                                         сҽ-скҽ 
 
 
 
 
 
5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус телендҽге тҽржемҽһе менҽн 
тоташтыр. 
  
        картуф    репа 
 сҿгҿлдҿр           огурец 
 ҡыяр    морковь 
 кҽбеҫтҽ    капуста 
 кишер    картофель 
 шалҡан    свекла 
 
 
 
  

 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен  яҙ.  
 
Ҡарағатты 5 килограмм йыйғандар, ҽ сейҽне 4 тапҡыр 
күберҽк. Нисҽ килограмм  сейҽ йыйғандар? 
 
______________________________   Яуап : ______ кг. 
 
 
 
7. Һүрҽттҽге үҫемлектҽрҙе тейешле һүҙ  менҽн 
тоташтыр. 
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     Кҿнбағыш                                                                  Арпа 
 

                                                   

     
         Редис                                                               Кукуруза    
       

                                                    

                        
         Иген                                                                       
Кишер               
                    

                                                         
        Кҽбеҫтҽ                                                         Берҽй 
үҫемлек яҙ 
                                       

Культуралы үҫемлек 

Баҡса үҫемлеге 
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Өҫтәлмә эштәр 
 

8. Текста осраған йҽшелсҽлҽрҙе теҙеп яҙ. 
 
Йҽшелсҽлҽр: __________, _________, __________, 
__________, ___________ . 
 
 
 
9. Ни ҿсҿн август ялҡауҙарҙы яратмай? Яуабыңды  1-2 
һҿйлҽм менҽн яҙ. 
________________________________________________
__________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 
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3 вариант 
 

Йомарт август. 
 
 Һеҙгҽ ниндҽй миҙгел оҡшай? Ҽлбиттҽ, йҽй, 
тиерһегеҙ. Мин дә йәйҙе яратам. Июнь айында каникул 
башлана, рҽхҽтлҽнеп һыу тҿшҽһең. Июлдҽ елҽк бешҽ, 
бесҽн саба башлайҙар… Ҽ бына йҽйҙең иң бай һҽм 
йомарт айы - август. 
 Баҡсала алма ҡойолған тауыш ишетелҽ. Ҡайһы  
берҙҽ алма ямғыры яуа: малайҙар ағас һелкетеп, иң 
тҽмле алма һайлай.  Түтҽлдҽргҽ күҙ һал. Унда кҽбеҫтҽ,  
кишер, сҿгҿлдҿр, ҡыяр, картуф ҿлгҿрҽ… Сҽскҽлҽрҙең 
тҿҫтҽре тағы ла сағыуыраҡ. Ҽйтерһең, улар ҙа 
уҡыусылар кеүек 1 сентябргҽ ҽҙерлҽнҽ. 
 Урманда күлҽгҽле урында ҡарағат, ҡурай елҽге 
бешҽ. Бына урман ситендҽ бҽшмҽкселҽр йҿрҿй. Ниндҽй 
генҽ бҽшмҽк юҡ һауыттарында: аҡ, майлы, баллы 
бҽшмҽктҽр… 
 Юл буйында иген баҫыуҙары күренҽ. Тиҙҙҽн 
комбайндар эш башлай. Иген үҫтереүе еңел түгел, ҽ уны 
ваҡытында йыйып алыуы тағы ла ауырыраҡ. 
 Август йомарт булһа ла, ялҡауҙарҙы яратмай. Ял 
итергҽ ваҡыт юҡ… 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 

 

2. Һуңғы ике һɵйлǝмде күсереп яҙ. Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________ 
 

3. Ҡалын хҽреф менҽн яҙылған һҿйлҽмде уҡы. Ҡайһы 

модель уға тура килҽ? Тамға ҡуй . 
 

 
                                                  .      .   
 
                                                .           
 
 

4. Текста осраған ай  исемдҽрен теҙеп яҙ. 

  

Ай исемдҽре: __________, _________, __________ . 

 

  

-------

--- 

 -------

--- 

====

== 

-------

--- 

-------

--- 

====

== 
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5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе ɵлгɵлǝгесǝ рус телендҽге 

тҽржемҽһе менҽн тоташтыр. 

  

       картуф    репа 

 сҿгҿлдҿр   огурец 

 ҡыяр    морковь 

 кҽбеҫтҽ    капуста 

 кишер    картофель 

 шалҡан    свекла 
 
 
 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һǝм яуабын яҙ.  

 

Алмағастан 50 килограмм уңыш йыйып алғандар. Ҽ 

груша ағасының уңышы 10 килограмға күберҽк. Нисҽ 

килограмм  груша йыйғандар? 

______________________________   Яуап : ______ кг. 

 

7. Һүрҽттҽрҙҽге йҽнһеҙ тҽбиғҽт объекттарын тейешле 

һүҙ менҽн тоташтыр.  

 

                                                  

 

    Ер елǝге                                                            

Кишер 
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      Ҡыяр                                                             

Ҡарағат 

                                                            

                                                                                                

  

   Сɵгɵлдɵр                                                         

Кǝбеҫтǝ 

 

                                                                                              

    

     Алма                                                            Ҡурай 

елǝге 
 

Йǝшелсǝ 

Емеш-елǝк 
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1 вариант 
 

Ҡайын. 
 

Юл ситендҽ  ҡара ҡайын үҫҽ. Ул элек аҡ ҡына 
күлдҽк кейҽ ине. Ни ҿсҿн ҡарайған һуң ул? 
 … Ҡайынҡай тыуғанда тирҽ-яғында ағастар күп ине. 
Бҿтҽһе лҽ уның менҽн танышты. Имҽн олатай, Ҡарағас 
ағай, Милҽш апай… Ҡайынҡай күрше Шыршыҡай менҽн 
дуҫлашты. 
 Ағастар бик бҽхетле ине. Тыуған ерҙең ҡара тупрағы 
йҽшҽү бүлҽк иткҽн бит уларға. 
 Ҡыш етеү менҽн Ҡайынҡай аҡ шҽл ябынды. Башҡа 
ағастар менҽн  тын ғына яҙҙы кҿттҿ. Яҙ еткҽс бҿтҽ 
тҽбиғҽт уянды. Ҡарҙар ирене. Ҡоштар ҡайтып оя ҡорҙо. 
Йылы ҡояш аҫтында ҡайындың бҿрҿлҽре асылды, япраҡ 
ярҙы. Йҽйгеһен  тирҽ-яҡ сҽскҽлҽргҽ күмелде. Кҿҙ  еткҽс 
урман алтын тҿҫҿнҽ инде. Ағастарҙың япраҡтары 
ҡойолдо. Ҡайынҡай тағы ла аҡ шҽлгҽ тҿрҿнҿп яҙҙы 
кҿттҿ. 
 Тик… Ҡышҡы иртҽлҽ урманда кешелҽр күренде. Ҿй 
һалырға тип Ҡайындың дуҫтарын ҡырҡа башланылар. 
Шыршыны Яңы йыл байрамына алып киттелҽр. 
 Урман урынында буш ялан тороп ҡалды. Ҡайынҡай 
туҡтауһыҙ иланы. Ул ҡайғыһынан башын түбҽн эйҙе. Ҽ 
икенсе кҿндҿ уның олоно ҡап-ҡара ине… 
                        (“Тҽбиғҽт” журналынан) 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
2. Беренсе абзацтағы һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________ 
________________________________________________
___________ 
 
 
 
3. Текстан предметтың атамаһын, хҽрҽкҽтен, билдҽһен 
белдергҽн һүҙҙҽрҙе табып, бағаналарға ҿҫтҽп яҙ. 
 
Предметтың                     Предметтың                      
Предметтың 
  атамаһы                         эш-хҽрҽкҽте                        
билдҽһе 
    ағас        __                       үҫҽ                                      
ҡара____ 
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____________                  ___________                      
___________ 
____________                  ___________                      
___________ 
 
 
 
4. Текстан йҽ, йы ҡушымсалы һүҙҙҽрҙе табып ҿлгҿлҽгесҽ 
яҙ. Орфограммалар аҫтына һыҙ. 
                  йҽ                                                    йы 
              йҽшҽү                                              ҡайын 
          ____________                                ____________ 
          ____________                                ____________       
 
 
5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе рус телендҽге тҽржемҽһе менҽн 
тоташтыр. 
                     
                    ҡайын                     сосна 
                    шыршы                  берёза 
                    ҡарағай                  рябина 
                    имҽн                       ель 
                    милҽш                    дуб 
                    ҡарағас                  лиственница 

 
 
 
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 
 
Ҡайын ағасының бейеклеге 3 метр, ҽ ҡарағай уға 
ҡарағанда 3 тапҡыр бейегерҽк. Ҡарағайҙың бейеклеге 
күпме? 
 
__________________________ Яуап: ________ метр. 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге йҽнле тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 
менҽн тоташтыр.   
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  Шыршы                                                                                 
Ҡайын 
 

                                                                   

 
      Имҽн                                                                               
Ҡарағас 
 

                                                                 

 

Япраҡлы ағастар 

Ылыҫлы ағастар 
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     Артыш                                                                                 
Тал 
 
 

                                                                         
   Ҡарағай                                                               Берҽй 
ағас исемен  яҙ 
 

Өҫтәлмә эштәр 
 

 
8. Текста ниндҽй ағастар осраны? Тамға ҡуй        . 
 
   Шыршы           Алмағас            Уҫаҡ              Милҽш           
Ҡайын 

                              

 
 
 
 
 
 
 
9. Ни ҿсҿн ағастарҙы күплҽп ҡырҡырға ярамай? 
Яуабыңды 1-2 һҿйлҽм менҽн яҙ. 
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
 
 

2 вариант 
 

Ҡайын. 
 

Юл ситендә  ҡара ҡайын үҫә. Ул элек аҡ ҡына 
күлдҽк кейҽ ине. Ни ҿсҿн ҡарайған һуң ул? 
 … Ҡайынҡай тыуғанда тирҽ-яғында ағастар күп ине. 
Бҿтҽһе лҽ уның менҽн танышты. Имҽн олатай, Ҡарағас 
ағай, Милҽш апай… Ҡайынҡай күрше Шыршыҡай менҽн 
дуҫлашты. 
 Ағастар бик бҽхетле ине. Тыуған ерҙең ҡара тупрағы 
йҽшҽү бүлҽк иткҽн бит уларға. 
 Ҡыш етеү менҽн Ҡайынҡай аҡ шҽл ябынды. Башҡа 
ағастар менҽн  тын ғына яҙҙы кҿттҿ. Яҙ еткҽс бҿтҽ 
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тҽбиғҽт уянды. Ҡарҙар ирене. Ҡоштар ҡайтып оя ҡорҙо. 
Йылы ҡояш аҫтында ҡайындың бҿрҿлҽре асылды, япраҡ 
ярҙы. Йҽйгеһен  тирҽ-яҡ сҽскҽлҽргҽ күмелде. Кҿҙ  еткҽс 
урман алтын тҿҫҿнҽ инде. Ағастарҙың япраҡтары 
ҡойолдо. Ҡайынҡай тағы ла аҡ шҽлгҽ тҿрҿнҿп яҙҙы 
кҿттҿ. 
 Тик… Ҡышҡы иртҽлҽ урманда кешелҽр күренде. Ҿй 
һалырға тип Ҡайындың дуҫтарын ҡырҡа башланылар. 
Шыршыны Яңы йыл байрамына алып киттелҽр. 
 Урман урынында буш ялан тороп ҡалды. Ҡайынҡай 
туҡтауһыҙ иланы. Ул ҡайғыһынан башын түбҽн эйҙе. Ҽ 
икенсе кҿндҿ уның олоно ҡап-ҡара ине… 
                        (“Тҽбиғҽт” журналынан) 

 

 
 
1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
 
2. Һуңғы абзацтағы һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. Тикшер. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________ 
________________________________________________
___________ 
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3. Ҿн менҽн тамғаланған һүҙҙҽрҙе ҿлгҿлҽгесҽ хҽреф 
менҽн яҙ. 
    Ҿлгҿ: |йаҙ| - яҙ 
[йэр] - _____________ 
[уйанды] - __________ 
[ойа] - _____________ 
[ҡойаш] - ___________ 
 
 
4.  Бирелгҽн һүҙҙе ижектҽргҽ бүл. Дҿрҿҫ яуап менҽн 
тоташтыр. 
                                       
                                          ҡай-ын-ҡай 
                                          ҡа-йы-нҡай 
    ҡайынҡай                      ҡа-йынҡ-ай 
                                          ҡа-йын-ҡай 
                                          ҡа-йынҡай 
 
 
5. Ҡалын хҽреф менҽн яҙылған һҿйлҽмде тап. Уны рус 
теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 
 
________________________________________________
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 
 
Шыршы ағасының бейеклеге 3 метр, ҽ ҡайын уға 
ҡарағанда 3 тапҡыр бейегерҽк. Ҡайындың бейеклеге 
күпме? 
 
__________________________ Яуап: ________ метр. 
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7. Һүрҽттҽрҙҽге ағастарҙы тейешле һүҙ менҽн тоташтыр.   

                                                                                                                    

 
   Шыршы                                                                                 
Баобаб 

                                                                                                                      

 
   Пальма                                                                                 
Ҡарағас 

                                                                                                                      

 
  Секвойя                                                                                 
Эвкалипт 

Беҙҙең яҡта  

үҫкҽн ағастар 

Йылы яҡта  

үҫкҽн ағастар 
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    Ҡайын                                                                 Берҽй 
ағас исемен яҙ                                                               
 
 
 
 

Өҫтәлмә эштәр 
 
8. Яҙғыһын ниндҽй тҽбиғҽт күренештҽре осрай? Тамға 
ҡуй         . 
 
Ҡоштар йылы яҡҡа китҽ.   
Ҡоштар йылы яҡтан ҡайта. 
Ҡар яуа. 
Ағастар япраҡ яра. 
Ҡар ирей. 
Ағастарҙың япраҡтары ҡойола. 
 
 
9. Ни ҿсҿн Ҡайынҡайҙың олоно ҡарайған? Яуабыңды 1-2 
һҿйлҽм менҽн яҙ. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
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Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
 
 

3 вариант 
 

Ҡайын. 
Юл ситендҽ  ҡара ҡайын үҫҽ. Ул элек аҡ ҡына 

күлдҽк кейҽ ине. Ни ҿсҿн ҡарайған һуң ул? 
 … Ҡайынҡай тыуғанда тирҽ-яғында ағастар күп ине. 
Бҿтҽһе лҽ уның менҽн танышты. Имҽн олатай, Ҡарағас 
ағай, Милҽш апай… Ҡайынҡай күрше Шыршыҡай менҽн 
дуҫлашты. 
 Ағастар бик бҽхетле ине. Тыуған ерҙең ҡара тупрағы 
йҽшҽү бүлҽк иткҽн бит уларға. 
 Ҡыш етеү менҽн Ҡайынҡай аҡ шҽл ябынды. Башҡа 
ағастар менҽн  тын ғына яҙҙы кҿттҿ. Яҙ еткҽс бҿтҽ 
тҽбиғҽт уянды. Ҡарҙар ирене. Ҡоштар ҡайтып оя ҡорҙо. 
Йылы ҡояш аҫтында ҡайындың бҿрҿлҽре асылды, япраҡ 
ярҙы. Йҽйгеһен  тирҽ-яҡ сҽскҽлҽргҽ күмелде. Кҿҙ  еткҽс 
урман алтын тҿҫҿнҽ инде. Ағастарҙың япраҡтары 
ҡойолдо. Ҡайынҡай тағы ла аҡ шҽлгҽ тҿрҿнҿп яҙҙы 
кҿттҿ. 
 Тик… Ҡышҡы иртҽлҽ урманда кешелҽр күренде. Ҿй 
һалырға тип Ҡайындың дуҫтарын ҡырҡа башланылар. 
Шыршыны Яңы йыл байрамына алып киттелҽр. 
 Урман урынында буш ялан тороп ҡалды. Ҡайынҡай 
туҡтауһыҙ иланы. Ул ҡайғыһынан башын түбҽн эйҙе. Ҽ 
икенсе кҿндҿ уның олоно ҡап-ҡара ине… 
                        (“Тҽбиғҽт” журналынан) 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 

 

2. Тǝүге ɵс һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________ 
________________________________________________
_________ 
 

3. Мǝғǝнǝһе буйынса тура килгǝн һүҙҙǝрҙе һыҙыҡ 

менǝн тоташтыр. 

 

       предметтың атамаһы                  үҫǝ 

       предметтың эш-хǝрǝкǝте           ҡара 

       предметтың билдǝһе                  ағас 

 

4. Текста ниндҽй ағастар осраны? Тамға ҡуй       . 

  

 

  

 



 103 

  

   Шыршы       Алмағас            Уҫаҡ            Милҽш         

Ҡайын 

                              

 

 

 
 

5. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе ɵлгɵлǝгесǝ рус телендҽге 

тҽржемҽһе менҽн тоташтыр. 

                    ҡайын                     сосна 

                    шыршы                  берѐза 

                    ҡарағай                  дуб 

                    имҽн                       ель 
 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 

Ҡайын ағасының бейеклеге 3 метр, ҽ ҡарағай уға 

ҡарағанда 6 метрға бейегерҽк. Ҡарағайҙың 

бейеклеге күпме? 

 
__________________________ Яуап: ________ метр. 
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7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 

менҽн тоташтыр.   

                                                                    

 
   Шыршы                                                                            
Ҡайын 
 

                                                                   

 
      Имҽн                                                                            
Ҡарағас 
 

                                                                   

 
     Артыш                                                                              
Тал 

Япраҡлы ағастар 

Ылыҫлы ағастар 



 105 

 

                                                                   

                                           
   Ҡарағай                                                                           

Тирǝк                         
 
 

1 вариант 
 

Минең класым. 
 

Минең исемем Илнар. Таштуй ауылы мҽктҽбендҽ 
икенсе класта уҡыйым. Класыбыҙҙа һигеҙ уҡыусы: ҿс 
ҡыҙ, биш малай. Ҡыҙҙарҙың исемдҽре Динҽ, Кҽримҽ һҽм 
Гҿлшат.Ҽ малайҙар – Азат, Айҙар, Рҽзиф, Тимур һҽм 
мин. Беҙ үҙ-ара бик татыубыҙ. Уҡытыусыбыҙ Милҽүшҽ 
Ишбулды ҡыҙы менҽн тҿрлҿ ярыштарҙа ҡатнашабыҙ, 
экскурсияларға йҿрҿйбҿҙ, мҽктҽп баҡсаһында йҽшелсҽ, 
емеш-елҽк, сҽскҽлҽр үҫтерҽбеҙ. 
 Яҙ етеп, ҡар иреп бҿткҽс, мҽктҽп баҡсаһын 
йыйыштырҙыҡ. Эш ваҡытында шундай хҽл булды. 

Ҡыҙҙарыбыҙ тырма менҽн иҫке үлҽндҽрҙе 
йыйҙылар. Ҽ беҙ, малайҙар, йыйылған ҡыйҙы баҡса 
тышына ташыныҡ. Гҿлшат йыйған ҡый ҿйҿмҿ бигерҽк ҙур 
ине. Бҽй, үлҽндҽр араһынан терпе мороно күренеп 
ҡалды! Ул бында нисек килеп сыҡҡан икҽн? Беҙ уны 
иплҽп кенҽ иреккҽ сығарҙыҡ, ҡыйҙан таҙарттыҡ. Терпе 
яйлап ҡына урман яғына китеп барҙы. Ул беҙгҽ рҽхмҽт 
ҽйткҽн кеүек ине… 

                                                                    (Булған хҽл) 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
2. Беренсе, икенсе һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________ 
________________________________________________
_____________ 
 
3. Текста осраған кеше исемдҽрен, ер-һыу атамаларын 
теҙеп яҙ. 
____________, ____________, ____________, 
____________, ____________, _____________, 
____________, ____________, ____________, 
____________, ____________ . 
 
4. Һҿйлҽмдҽрҙе тултырып, буш шаҡмаҡтарға һандар яҙ. 
Текста        һҿйлҽм. Беренсе һҿйлҽмдҽ        һүҙ.    
Текста           ҿндҽү һҿйлҽм. 
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5. Ҡайһы һүҙ рус телендҽге тҽржемҽһенҽ тура килмҽй? 
Тамға ҡуй        . 
уҡыусы – ученик 
ҡыҙ – мальчик                
мҽктҽп – школа 
уҡытыусы – учёный 
малай – мужчина  
баҡса – сад 
 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 
 
Ҿсҿнсҿ кластағы малайҙар һаны икенсе кластағыға 
ҡарағанда 2 тапҡыр ҽҙерҽк. Ҿсҿнсҿ класта нисҽ малай 
уҡый? 
 
__________________________ Яуап: _____ малай. 
 
 
 
 
7. Һүрҽттҽрҙҽге йҽнле тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 
менҽн тоташтыр.   

                                                                                               

 
        Терпе                                                                                 
Кҽзҽ 

 

Йорт хайуандары 
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       Һыйыр                                                                                
Бүре 

                                                                                             

 

         Ат                                                                                        
Эт 

                                                  
       Тейен                                                             Берҽй 
хайуан исемен яҙ 
 
 
 

Өҫтәлмә эштәр 
 

8. “Туған тел” дҽресендҽ “Ҡыҙҙар менҽн уйнарға 
яраймы?” тигҽн ҽҫҽр уҡынығыҙ. Уның авторы кем? 
Яҙыусының исемен яҙ. Тағы ниндҽй башҡорт 
яҙыусыларын белҽһең? Һанап яҙ. 

Ҡыр хайуандары 
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
9. Терпе урманға нисек ҡайтып етте икҽн? Хикҽйҽне 
дауам итеп, 1-2 һҿйлҽм яҙ. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____ 
 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
2 вариант 

 
Минең класым. 

 
Минең исемем Илнар. Таштуй ауылы мҽктҽбендҽ 

икенсе класта уҡыйым. Класыбыҙҙа һигеҙ уҡыусы: ҿс 
ҡыҙ, биш малай. Ҡыҙҙарҙың исемдҽре Динҽ, Кҽримҽ һҽм 
Гҿлшат.Ҽ малайҙар – Азат, Айҙар, Рҽзиф, Тимур һҽм 
мин. Беҙ үҙ-ара бик татыубыҙ. Уҡытыусыбыҙ Милҽүшҽ 
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Ишбулды ҡыҙы менҽн тҿрлҿ ярыштарҙа ҡатнашабыҙ, 
экскурсияларға йҿрҿйбҿҙ, мҽктҽп баҡсаһында йҽшелсҽ, 
емеш-елҽк, сҽскҽлҽр үҫтерҽбеҙ. 
 Яҙ етеп, ҡар иреп бҿткҽс, мҽктҽп баҡсаһын 
йыйыштырҙыҡ. Эш ваҡытында шундай хҽл булды. 
 … Ҡыҙҙарыбыҙ тырма менҽн иҫке үлҽндҽрҙе 
йыйҙылар. Ҽ беҙ, малайҙар, йыйылған ҡыйҙы баҡса 
тышына ташыныҡ. Гҿлшат йыйған ҡый ҿйҿмҿ бигерҽк ҙур 
ине. Бҽй, үлҽндҽр араһынан терпе мороно күренеп 
ҡалды! Ул бында нисек килеп сыҡҡан икҽн? Беҙ уны 
иплҽп кенҽ иреккҽ сығарҙыҡ, ҡыйҙан таҙарттыҡ. Терпе 
яйлап ҡына урман яғына китеп барҙы. Ул беҙгҽ рҽхмҽт 
ҽйткҽн кеүек ине… 

                                                                    (Булған хҽл) 
 

 
 

 
 
 

 
1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 
буйынса туҡта һҽм         тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
 
2. Һуңғы ике һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
_______________________________________ 
 
3. Текста осраған кеше исемдҽрен, ер-һыу атамаларын 
тҿркҿмлҽп яҙ. 
Ҡыҙ исеме : __________, __________, __________, 
__________ . 
Малай исеме : __________ , __________ , __________ , 
__________ , __________ , __________ . 
Ер-һыу атамаһы : __________ . 
 
4. Һҿйлҽмдҽрҙе тултырып, буш шаҡмаҡтарға һандар яҙ. 
Текста        һҿйлҽм. Беренсе һҿйлҽмдҽ        һүҙ.    
Текста           һорау һҿйлҽм. 
 
5. Ҡайһы һүҙ рус телендҽге тҽржемҽһенҽ тура килҽ? 
Тамға ҡуй        . 
уҡыусы – ученик 
ҡыҙ – мальчик                
мҽктҽп – школа 
уҡытыусы – учёный 
малай – мужчина  
баҡса – сад 

 
6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 
Ҿсҿнсҿ кластағы ҡыҙҙар һаны икенсе кластағыға 
ҡарағанда 2 тапҡыр ҽҙерҽк. Ҿсҿнсҿ класта нисҽ ҡыҙ 
уҡый? 
__________________________ Яуап: ________ҡыҙ. 
 
 
 
7. Һүрҽттҽге үҫемлектҽрҙе тейешле һүҙ  менҽн 
тоташтыр. 

                                                                                                                                                               
     Кҿнбағыш                                                                  Арпа 
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         Редис                                                                 
Кукуруза          

                                                    

                        
         Иген                                                                       
Кишер                                 

                                                         
        Кҽбеҫтҽ                                                         Берҽй 
үҫемлек яҙ 
 

Өҫтәлмә эштәр 
8. “Туған тел” дҽресендҽ “Зоосиныф” тигҽн ҽҫҽр 
уҡынығыҙ. Уның авторы кем? Яҙыусының исемен яҙ. 
Тағы ниндҽй башҡорт яҙыусыларын белҽһең? Һанап яҙ. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________ 

Культуралы үҫемлек 

Баҡса үҫемлеге 
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9. Мҽктҽп баҡсаһында һеҙ ниндҽй эштҽр эшлҽйһегеҙ? 
Шул турала 1-2 һҿйлҽм яҙ. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____ 
 
10. Тексты яңынан уҡып сыҡ. Һиңҽ таныш булмаған 
һүҙҙҽрҙең аҫтына һыҙ. Уларҙы һана. Шаҡмаҡ эсенҽ 
һанын яҙ. 
 
 
Берҽй һүҙҙе яҙып, эргҽһенҽ уның мҽғҽнҽһен аңлатып 
ҡара. 

Таныш булмаған 
һүҙ 

Уның мҽғҽнҽһе 

  

 
 
 

3 вариант 
 

Минең класым. 
 

Минең исемем Илнар. Таштуй ауылы мҽктҽбендҽ 
икенсе класта уҡыйым. Класыбыҙҙа һигеҙ уҡыусы: ҿс 
ҡыҙ, биш малай. Ҡыҙҙарҙың исемдҽре Динҽ, Кҽримҽ һҽм 
Гҿлшат. Ҽ малайҙар – Азат, Айҙар, Рҽзиф, Тимур һҽм 
мин. Беҙ үҙ-ара бик татыубыҙ. Уҡытыусыбыҙ Милҽүшҽ 
Ишбулды ҡыҙы менҽн тҿрлҿ ярыштарҙа ҡатнашабыҙ, 
экскурсияларға йҿрҿйбҿҙ, мҽктҽп баҡсаһында йҽшелсҽ, 
емеш-елҽк, сҽскҽлҽр үҫтерҽбеҙ. 
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 Яҙ етеп, ҡар иреп бҿткҽс, мҽктҽп баҡсаһын 
йыйыштырҙыҡ. Эш ваҡытында шундай хҽл булды. 

Ҡыҙҙарыбыҙ тырма менҽн иҫке үлҽндҽрҙе 
йыйҙылар. Ҽ беҙ, малайҙар, йыйылған ҡыйҙы баҡса 
тышына ташыныҡ. Гҿлшат йыйған ҡый ҿйҿмҿ бигерҽк ҙур 
ине. Бҽй, үлҽндҽр араһынан терпе мороно күренеп 
ҡалды! Ул бында нисек килеп сыҡҡан икҽн? Беҙ уны 
иплҽп кенҽ иреккҽ сығарҙыҡ, ҡыйҙан таҙарттыҡ. Терпе 
яйлап ҡына урман яғына китеп барҙы. Ул беҙгҽ рҽхмҽт 
ҽйткҽн кеүек ине… 

                                                                    (Булған хҽл) 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй       . Тексты уҡып бҿт. 

 

2. Тǝүге ике  һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер.  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________ 
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________________________________________________
___________ 

 

3. Текста осраған малай исемдҽрен теҙеп яҙ. 
____________, ____________, ____________, 
____________, ____________ . 

4. Балалар ниндǝй ҡыр хайуанын осратты? Яуапты 

табып тамға ҡуй       . 

     ҡуян                 бүре              терпе                айыу 

  

5. Бирелгǝн һүҙҙǝрҙе ɵлгɵлǝгесǝ рус телендǝге 

тǝржемǝһе менǝн тоташтыр. 

уҡыусы                        мальчик 

ҡыҙ                             ученик 

мҽктҽп                        учитель 

уҡытыусы                    школа 

малай                         девочка 

 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ. 

Икенсе класта биш малай уҡый, ǝ ɵсɵнсɵ класта дүрт 

малайға күберǝк. Ҿсҿнсҿ класта нисҽ малай уҡый? 
 
__________________________ Яуап: _____ малай. 
 
 

7. Һүрҽттҽрҙҽге йҽнле тҽбиғҽт объекттарын тейешле 

һүҙ менҽн тоташтыр.   
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        Терпе                                                                                 
Кҽзҽ 
 

                                                                                                             

 
       Һыйыр                                                                                
Бүре 
 

                                                                                                           

 

         Ат                                                                                        
Эт 
 

Йорт хайуандары 

Ҡыр хайуандары 
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           Тейен                                                                      

Ҡуян                                           

 
 

 

Ай 

8 

17 

27 

37 

47 

57 

68 

78 

88 

99 

102 

114 

124 

134 

144 

155 

166 

177 

Бҽлҽкҽй һылыуым Зҿлхизҽ ҡапыл ауырып китте. Зҽйтүнгҿл 

һылыуым йоҡлай. Атайым иртҽ менҽн эшкҽ китте. Ҽ ҡартатайым менҽн 

ҿлҽсҽйем йҽмле Юшатыр буйындағы ауылға ҡунаҡҡа китте.  

Тҿн уртаһында мине ҽсҽйем уятты: "Улым, уңайһыҙ булһа ла 

Сҽлимҽнең ҽсҽһен саҡырып кил ҽле. Зҿлхизҽ һылыуыңдың 

температураһы күтҽрелде лҽ китте",— тине. Мин йҽһҽт кенҽ кейендем дҽ 

ишеккҽ табан атланым. Шул саҡ атайымдың һүҙҙҽре иҫемҽ тҿштҿ: 

"Кеше ярҙам һорай икҽн, һорашьш та, аҡыл ҿйрҽтеп тҽ торма, ҡулыңдан 

килгҽнсе ярҙам ит", — тип ҿйрҽтте. Ҽлеге ваҡытта һылыуыма ярҙам кҽрҽк. 

Ҽлбиттҽ, икелҽнеп тороу урынһыҙ. Тик... , тышта ҡараңғы. Япа-яңғыҙ 

ҡараңғыла нисек барып килергҽ?... Ҽсҽйем минең ҽҙерҽк ҡурҡҡанымды һиҙҙе 

лҽ: 

—Балам, сыҡҡас та айға ҡарап, былай тип ҿндҽш: "Ай, ҽйҙҽ минең 

менҽн, юлымды яҡтыртып бар, юлдаш бул. Ай тыңлар, артыңдан эйҽрер, 

ҡайтҡанда ла бергҽ ҡайтыр", —тине.  

Мин урамға сыҡтым. Айға күтҽрелеп ҡараным һҽм ҽсҽйем ҽйткҽнсҽ, 

ҿндҽштем: "Ай, ҽйҙҽ минең менҽн, юлымды яҡтыртып бар, юлдаш бул", —

тинем. Иплҽп кенҽ артыма боролоп ҡараһам, ысынлап та, Ай артымдан 
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187 

196 

204 

216 

 

килҽ. Бара бирҽм дҽ ҡарайым, бара бирҽм дҽ ҡарайым. Ай һаман артымдан 

эйҽрҽ. Миңҽ ҡыҙыҡ булып китте. Шҽберҽк атлаһам, ул да йҽһҽтерҽк килҽ, 

йүгерһҽм    шҽп йҿҙҽ. Сҽлимҽлҽрҙең ҿйҿнҽ килеп еткҽнемде  һиҙмҽй ҙҽ 

ҡалдым. Йомошто йомошланым да сыҡтым. Ай мине кҿтҿп тора икҽн. 

Мин атлай башлағайным, тағы эйҽрҙе. Бына ҡыҙыҡ... , ай менҽн 

эйҽртенешеп кире ҡайттыҡ. Ҿйгҽ ингҽс, тҽҙрҽнҽн ҡараһам, ай миңҽ 

йылмайып ҡарап торған тҿҫлҿ тойолдо. 

(М.Бураҡаева.) 

 

 

 

 

  

1-се вариант 

 

1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта: Һуңғы 

уҡыған һүҙҙҽн һуң   тамға ҡуй. 
 

2. Текст аҙағындағы 8 һҿйлҽмде күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

3. Бирелгҽн орфограммаға ярашлы һүҙҙҽрҙе күсереп яҙ:  

ҡушма  һүҙҙҽр: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

4. Бирелгҽн сифаттарҙы аҙһытыу, сағыштырыу, артыҡлыҡ  дҽрҽжҽһенҽ 

ҡуйып яҙ. 

 

бәләкәй-

_______________________________________________________________ 

ҡыҙыҡ-   

_______________________________________________________________ 
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шәп- 

_______________________________________________________________

___ 

5. Тҿшҿп  ҡалған хҽрефтҽрҙе ҡуй. Рус телендҽ ике һҿйлҽм тҿҙҿп яҙ. 

  М.нтер, соч.нение, уд.брение, кр.к.дил, з.кон. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

6. Ай ер тирҽлҽй 12 кҿндҽ нисҽ сҽғҽт ҽйлҽнеп сығыр? Яуапты табып яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

7. Ҡояш тирҽлҽй барлығы нисҽ планета бар? Исемендҽрен теҙеп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Өҫтәлмә эштәр. 

 

1) Бирелгҽн ҡылымдарҙың заманын, һанын, затын, барлыҡ-юҡлыҡ 

формаһын, һҿйкҽлешен асыҡла һҽм яҙып ҡуй. 
 

йоҡлай –

___________________________________________________________ 

ҡайттыҡ –

__________________________________________________________ 

өндәштем -

_________________________________________________________ 

2) Юшатыр   һүҙен  килеш менҽн үҙгҽртеп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

3) Ай   планетамы? Уның тураһында  нимҽлҽр белҽһең? Тҽсфирлҽп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

  

 

 

2 вариант 
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 Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта.   

тамғаһын ҡуй. 

 Текстан  баштағы 8 һҿйлҽмде күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 Бирелгҽн орфограммаға ярашлы һүҙҙҽрҙе күсереп яҙ:  

Ҡуш  тартынҡылар: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 Бирелгҽн ҡылымдарҙы заман менҽн үҙгҽртеп яҙ. 

_______________________________________________________________

__________йоҡлай-  

_______________________________________________________________

__ 

уята-        

_______________________________________________________________

__ 

йылмая- 

_______________________________________________________________

__ 

 Тҿшҿп  ҡалған хҽрефтҽрҙе ҡуй. Рус телендҽ ике һҿйлҽм тҿҙҿп яҙ. 

  .кация, м.нд.лина, п.сека, к.лометр, б.тон 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 Ай ер тирҽлҽй 3 йылда нисҽ тапҡыр ҽйлҽнеп сығыр? Яуапты табып яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 Кҿн менҽн тҿн алышыныуын нисек аңлатырһың?  Ҡыҫҡаса  яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

Өҫтәлмә эштәр. 

 
 

▪ Һүҙҙҽрҙе һүҙ составы буйынса тикшер. 

 Ҿлгҿ: юлдаштар 
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ҡоҙағыйҙарына,   тәҙрәнән, Сәлимәләрҙең 

 

▪ Өләсәй  һүҙен килеш  менҽн үҙгҽртеп яҙ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

▪ Ҡояш тирҽһендҽ нисҽ планета ? Теҙеп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

▪ Текстың йҿкмҽткеһенҽ план тҿҙҿ. 

1. 

__________________________________________________________

_ 

◦ _______________________________________________________

____ 

◦ _______________________________________________________

____ 

◦ _______________________________________________________

____ 

 

 

 

 

Ай 

7 

15 

23 

24 

32 

39 

46 

54 

Бҽлҽкҽй һылыуым Зҿлхизҽ ҡапыл ауырып китте. Зҽйтүнгҿл 

һылыуым йоҡлай. Атайым тиҙҙән эштҽн ҡайтырға тейеш. Ҽ 

ҡартатайым менҽн ҿлҽсҽйем йҽмле Юшатыр буйындағы ауылға ҡунаҡҡа 

китте.  

Төн уртаһында мине ҽсҽйем уятты: "Улым, уңайһыҙ булһа ла 

Сҽлимҽнең ҽсҽһен саҡырып кил ҽле. Зҿлхизҽ һылыуыңдың 

температураһы күтҽрелде лҽ китте",— тине. Мин йәһәт кенҽ 

кейендем дҽ ишеккҽ табан атланым. Шул саҡ атайымдың һүҙҙҽре 
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63 

72 

80 

89 

94 

104 

113 

118 

127 

137 

145 

155 

165 

172 

179 

188 

198 

207 

215 

 

иҫемҽ тҿштҿ: "Кеше ярҙам һорай икҽн, һорашьш та, аҡыл ҿйрҽтеп тҽ 

торма, ҡулыңдан килгҽнсе ярҙам ит", — тип ҿйрҽтте. Ҽлеге ваҡытта 

һылыуыма ярҙам кҽрҽк. Ҽлбиттҽ, икелҽнеп тороу урынһыҙ. Тик... 

.Тышта ҡараңғы. Япа-яңғыҙ ҡараңғыла нисек барып килергҽ?... Ҽсҽйем 

минең ҽҙерҽк ҡурҡҡанымды һиҙҙе лҽ: 

—Балам, сыҡҡас та айға ҡарап, былай тип ҿндҽш: "Ай, ҽйҙҽ минең 

менҽн, юлымды яҡтыртып бар, юлдаш бул. Ай тыңлар, артыңдан 

эйҽрер, ҡайтҡанда ла бергҽ ҡайтыр", —тине.  

Мин урамға сыҡтым. Айға күтҽрелеп ҡараным һҽм ҽсҽйем ҽйткҽнсҽ, 

ҿндҽштем: "Ай, ҽйҙҽ минең менҽн, юлымды яҡтыртып бар, юлдаш бул", 

—тинем. Иплҽп кенҽ артыма боролоп ҡараһам, ысынлап та,түңәрәк 

Ай артымдан килҽ. Бара бирҽм дҽ ҡарайым, бара бирҽм дҽ ҡарайым. Ай 

һаман артымдан эйҽрҽ. Миңҽ ҡыҙыҡ булып китте. Шҽберҽк атлаһам, ул 

да йҽһҽтерҽк килҽ, йүгерһҽм бҿтҿнлҽй    шҽп йөҙә. Сҽлимҽлҽрҙең 

ҿйҿнҽ килеп еткҽнемде  һиҙмҽй ҙҽ ҡалдым. Йомошто йомошланым 

да сыҡтым. “Хҽҙер барып етермен ,“–тине врач апай. Ай мине 

кҿтҿп тора икҽн. Мин атлай башлағайным, тағы эйҽрҙе. Бына ҡыҙыҡ... , 

ай менҽн эйҽртенешеп кире ҡайттыҡ. Ҿйгҽ ингҽс, тҽҙрҽнҽн ҡараһам, 

көмөш ай миңҽ йылмайып ҡарап торған тҿҫлҿ тойолдо. 

(М.Бураҡаева.) 

 

 

3-сө вариант 

 

1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта. Һуңғы 

уҡыған һүҙҙҽн һуң   тамға ҡуй. 
 

2. Беренсе абзацты  күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 
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3. Бирелгҽн һүҙҙҽрҙе затта үҙгҽртеп яҙ.  

      мин            уҡый........                       беҙ             ........................ 

      һин             ...................                      һеҙ             ........................  

      ул                ...................                      улар          ........................ 

4.Һүҙҙәрҙең антонимдарын яҙ. 
Аҡ -------- ҡара 
Көн ------ 
Ҡараңғы ------ 
Шәп ------- 
Ярҙам----- 
 
5.Мәсьәләне уҡы, сис. 
Ер ҡояш тирәләй 365 көндә әйләнеп сыға. Был нисә сәғәткә тигеҙ? 
____________________________ 

_______________________________________________________________

_____       

 

  6.Ҡарайтылған һүҙҙҽрҙе рус теленҽ тҽржемҽ итеп яҙ. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 

7.Һүрәткә ҡарап миҙгелдәрҙе билдәлә.    
 

(Рисунок солнечной системы) 

 

Д1ртенсе класс 
Ду9тар. 

 
    Был х2л август а6а7тарында булды.  "лфи2, Сания 32м За3ит 
урман4а б2шм2к йыйыр4а бар6ылар. Б2шм2кт2р6е8 нинд2йе ген2 
ю7 бында= баллы7ай, а7 б2шм2к, у9а7 б2шм2ге, хатта тыр7ыш та 
бар. Улар6ы 3а7 7ына осло быса7 мен2н ки9еп алып, ти6 ген2 
3ауыттарын тултырып та 7уй6ылар. 
    Ду9тар 7айтыр4а 26ерл2нг2н са7та 2лл2 7ай6ан д0п – д0п итеп 
й1герг2н ая7 тауыштары ишетелде.!6е й1гер2, 16е ауыр итеп 
у3ылдай 6а у3ылдай. "ле к1ренм2г2н й2н эй23ене8 6ур ауыр к2162ле 
зат ик2нен 3и6еп, балалар 7аушап 7алдылар. 
    Бер минут та 1тм2не, а4астар ара3ынан м0г0662ре тарбай4ан, 
к1662рен2 7ан 3ау4ан мышы сабып килеп сы7ты. Мышы, 2лбитт2, 
кешег2 ташланмай. У4а яуызлы7 эшл2м2328 - ул зыян3ы6.  Л2кин 
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й2нлек 2леге м2лд2 тапап китер62й булып туп – тура 7ы66ар4а табан 
й1гер2. ?ы66ар 7ур7ыштарынан ша7 7атып торалар. 
    Шул м2л За3ит эйелеп 6ур 4ына бота7ты алды 32м мышы4а 7аршы 
й1гер6е. Ба3адир6ай хайуан бер а64а 4ына ту7тап 7алды. Башын 
бороп балалар4а бер 7араны 32м урман4а инеп ю4алды. 
    Кем бел2  инде, б2лки мышы ним2н2ндер 0рк0п 7асып килг2ндер, 
2 б2лки… 
 
 
                                                                                / Бул4ан х2л. / 
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I вариант 

 
1. Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8 к1р32тм23е буйынса ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8  там4а () 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 
 
2. Д1ртенсе абзацты к1сереп я6. Ошо абзацтан беренсе 
30йл2менд2ге исемд2р6е8 килешен, эй2лек затын билд2л2. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 
 

  

 3. Бирелг2н 316г2 синонимдар я6 32м фонетик анализ я3а=   7аушап 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 
 4. а)  Напиши о том, как ты собираешься провести летние каникулы. 

 /5 -6 предложений/. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________ 

 
  б) Определите падежи выделенных слов. 
 
 Богатый урожай  созревает в лесу. (       )    Ягоды, грибы, орехи. На 
опушке, на поляне, среди кустарников (               ) поспевает лесная 
земляника. Тонкому запаху             (      ) и чудесному вкусу 
земляники могут позавидовать лучшие сорта содовой клубники. 
Много попадает в лесной глуши разных грибов: подосиновики, 
опята, подберезовики, лисички… (                 ) 

 
 5. М2сь2л2не сис. 

  315 кг бҽшмҽкте 35 кҽрзингҽ тигеҙ итеп бүлеп  3ал4андар. 7 
кҽрзинде магазин4а     ебҽргҽндҽр.  Магазин4а б0т23е нис2 
килограмм  бҽшмҽк  килтергҽндҽр? 
      

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________ 

6. Нинд2й б2шм2кт2р6е  ашар4а ярай/  Там4а( ) 7уй. 
     
          16еге66е8 я7та 19к2н                                           матур 
           7орт3о6                                                               16е8 
таны4ан 
     

 
 

)9т2лм2 эшт2р 

 
I вариант 

 
1. Б2шм2кт2р6е8 исемен я6, ашар4а яра7лыларын билд2л2. 

 



 127 

                            

 

 
           __________                  ____________          _  ___________              

___________ 

 
2. Текстан ти8 ки92кле бер 30йл2м табып, к1сереп я6. 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

3. Ду9лы7, ду9  тура3ында белг2н м272лд2ре8де я6. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

4. Тексты8 3у84ы 30йл2мен дауам ит. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 
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II вариант 

 
1. Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8 к1р32тм23е буйынса ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8  там4а () 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 
 

2. Беренсе абзацты к1сереп я6. ?ара х2рефт2р мен2н бирелг2н 
31662р6е 316 составы буйынса тикшер. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________ 
 

 

3.Текстан д1рт – биш сифатты 3айлап я6ып ал.  Улар6ы т0рл0 сифат 
д2р2ж2л2рен2 7уй. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________ 

     
 
4. а) Переведи на русский язык первые три предложения из текста. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
   б)  Определи род, число, падеж словосочетаний 

    За темной тучей- ______________________________________________ 

    О полезных растениях- __________________________________________ 

    К школьным друзьям - __________________________________________ 

 
5. М2сь2л2не сис. 
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 М2кт2п мен2н 0й ара3ында4ы юл4а мин 15 минут, 2 ду9ым  3 

минут7а к1бер2к   ва7ыт сарыф ит2.  ?ай3ыбы6 ш2бер2к атлай / 
        

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________                       

 
6. Д0р09 яуапты 3айлап я6= 
 
Б2шм2кт2р ________________________________  организмдар. 
!емлект2р ________________________________  организмдар. 
Хайуандар ________________________________  организмдар. 
 
Белешм2= етештере1се, тар7атыусы, 7улланыусы. 
 

 
)9т2лм2 эш 

 
II вариант 

 
1. Б2шм2кт2р6е8 исемен я6, ашар4а яра73ы66арын билд2л2. 

 

                       

 
     
      ____________               ___________                 ___________                

___________ 

 
2. Хик2й2не8 т0п м242н23ен2 тап килер62й м272л я6. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________ 
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5. Напиши мини рассказ о своем друге /подруге/. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 
 
 

4. Мышы тура3ында белг2нд2ре8де я6. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________ 

 

6. Са4ыштыр. 

      1 килограмм баллы бәшмәк                        1000 грамм  аҡ бәшмәк 

 
        1 килограмм кипкән бәшмәк                     1кг яңы йыйылған бәшәмәк 

 
III вариант 

 
1.Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8  к1р32тм23е буйынса  ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 () там4а 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 
  

 2. !6е82 о7ша4ан 0с 30йл2мде к1сереп я6. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________ 
 
3. Таблица4а т1б2нд2ге 31662р6е орфограмма4а ярашлы тултыр.   

 
 

?ушма 31662р тимер-томор,  
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Я84ы6лы7 исемд2р "лфи2, 
 

?уш тартын7ылы 31662р баллы7ай, 
 

Тамырында ла, ял4ауында ла о 
32м 0 
х2рефт2ре 

тор6о7, 

  
Белешм2 0с0н 31662р =  "лфи2, м0г0662ре, Сания, д0п-д0п, 
3ауыттары, За3ит, туп-тура, 0рк0п, боролоп. 
 
4. Исемд2рг2 м0мкин тиклем к1бер2к 7ылымдар уйлап я6. 
 
"лфи2 уйнай, йырлай, 
к0л2,__________________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________ 
Мышы__________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

____________ 

 

5.  Напиши ответы на вопросы. 

 

а/ Зачем Альфия, Сания и Загит пошли в лес? 

_______________________________________________________________

____________ 

б/ Кто выбежал из леса? 

_______________________________________________________________

____________ 

в/ Как повели себя дети, увидев лося? 

_______________________________________________________________

____________ 

 
6. 315 килограмм б2шм2кте 35 к2рзинг2 тиге6 итеп б1леп 3алыу 
0с0н нис2 к2рзин к2р2к/ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

 
7. !6еге66е8 я7та й2ш2г2н й2нлект2р6е8 исемд2рен те6еп я6. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Д1ртенсе класс. 

А7бу6ат. 
 

    Борон – борон заманда й2ш2г2н. ти, бер М2ск2й 2бей. Уны8 
тылсымлы 4ына б0рк0т0 бул4ан, ти. 
    Ул тылсымлы 7ош7а бар ил 3о7лан4а, ти. С0нки ул нинд2й эшт2р 
ген2 баш7арма4ан да, ни62р ген2 7ылма4ан/\  
     Бай6ар, сау6аг2р62р М2ск2й 2бейг2 бик к1п а7са, алтын т27дим 
итеп, тылсымлы 7ошто 1662рен2 3атып алыр4а уйла4андар. Л2кин 
М2ск2й 2бей уны бер кемг2 л2 бирм2г2н. 
    К1рше илд2 Солтан тиг2н хан й2ш2г2н ик2н. Ул ошо тылсымлы 
б0рк0т тура3ында ишетеп, 7ошто алып килерг2 бойор4ан. Бына бер 
батыр М2ск2й 2бей6е тотоп алып, 1лтер2м, тип 7ур7ыт7ан. Анау 
б0рк0т08д0 бир328, р2х2т й2ш2р3е8, ти, ик2н.  
Э М2ск2й 2бей был шарт мен2н килешм2г2н 32м ул 7ошто топар4а 
2йл2ндерг2н. Ул – А7бу6ат ик2н, ти. 
    Э теге батыр, М2ск2й 2бей б0рк0тт0 3ауа4а еб2рг2ндер, тип уйлап, 
7аяла ултыр4ан б0рк0тт0 у4ы мен2н атып 1лтерг2н. Шулай итеп, 
батыр тир2 – я7та4ы б0рк0тт2р6е 7ырып б0т0рг2н. 
    Э А7бу6ат, б0рк0тт2й елеп, кешел2р янына 7айт7ан. У4а о7шаш 
аттар к1п х26ер. Улар шул А7бу6атты8 то7омдары, имеш. 
 
                                                     
                                                               / Балалар фольклоры 
китабынан. / 
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I вариант 

 
1. Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8 к1р32тм23е буйынса ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8  там4а () 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 

 
2. Беренсе -0с0нс0 абзацтар6ы к1сереп я6.  ?алын х2реф мен2н 
бирелг2н 31662р6е айырып я6 32м улар6ы8 3анын, затын, заманын, 
30йк2лешен, барлы7 – ю7лы7 форма3ын билд2л2.  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 
3. Перфокартаны тултыр. 

 

№1662р К1плек ял4ауы Килеш ял4ауы 

А7бу6ат   

б0рк0т   

7ош   

бойоро7   

 

 

4. Найди ошибку в определении падежа и отметь значком () : 
 
             о лошади  ( П.п.);                              к лесу; (И.п.) 
 
             без зависти (Р.п.);                             за дорогой; (Т.п.) 

       
5. М2сь2л2не сис. 

 
Ике ауылдан бер – бере3ен2 7аршы аттар юл4а сы77ан. Улар 3 
с242тт2н 3у8 осраш7андар. Беренсе ат с242тен2 7 км, 2 икенсе3е 8 
км ти6лек мен2н бар4ан. Ауылдар ара3ы нис2 километр/  

       

 

 

6. Б0т2 д0р09 яуаптар6ы  () там4ала: 

 
Б0рк0т – йырт7ыс 7ош                           Б0рк0т – 
Баш7ортостанда4ы и8 6ур 7ош 
 
Б0рк0т – к1сер 7ош                       Б0рк0тт08 7ошсо7тары 
тыу4анда 3у7ыр була 
 

 
)9т2лм2 эш 

 
I вариант 

 

1. Йыл7ы малыны8 т09т2рен дауам итеп яҙ: 

а7буҙ,б1рт2,кир,бурыл,__________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
2.  Х26ерге заман шарттарында аттар ни 0с0н 7улланыла/  Д0р09 

яуап7а там4а   ()    7уй. 
 
                   урман 7араусылар 0с0н                         3у4ышта 
7атнашыу 0с0н 

 
                    ат спорты 0с0н                                       ауыл хужалы4ы 
эшт2ре 0с0н 

 

 3. Б0рк0тт0, 7ошто   31662ренд2 орфограмма т0р0н асы7ла. 
Улар6ы8 д0р09 я6ылышын а8лат. 

       
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4. ?оштар6ы8 исемд2рен я6, бе66е8 я7тар6а й2ш2м2г2нен () 
там4ала.  

  

                  

 
 

            ____________          _____________            _________             

____________                      

 

 
II вариант 
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1. Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8 к1р32тм23е буйынса ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8  там4а () 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 

 
2. )с0нс0 абзацты к1сереп я6.  А7бу6атты 31р2тл2п д1рт – биш 
30йл2м я6. Унда сифат 32м р21ешт2р 7уллан, а9тына 3ы6. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________ 

 
3. Перфокартаны тултыр. 

 

Тамыр Я3аусы ял4ау !6г2рте1се ял4ау 

батыр   

7ош   

ат   

7айт   

 

 
 

4. Найди ошибку в правописании слова и отметь значком  ()  

 

     
            сторож                                             экипаж 

 

                 молодеж                                           нож 

 
5. М2сь2л2не сис. 
 
Фермер Барый 72 баш йыл7ы к0тк2н. №ыйыр6ары йыл7ы4а 7ара4анда 
– 3, 3ары7тар4а 7ара4анда 4 тап7ыр к1бер2к бул4ан. Фермер Барый 
нис2 баш мал к0тк2н/ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 
               

 
  6. №0йл2мде дауам ит=  
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 Ат – йорт хайуаны. Йорт хайуандары ______________, 

1662рен____________________ 

 кешене ген2  я7ын к1р2. Хужа3ыны8 __________________  аттар4а 
я7ын килм2\                                                                                 

 

 
)9т2лм2 эшт2р 

 
II вариант 

  
1.  №0йл2мде дауам итеп, белг2нд2ре8де я6: 
    Б0рк0т - 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________ 

 

2. Ниндҽй хайуан йыртҡыс түгел? Там4а ( ) 7уй. 
 

          йылан                                              һабан турғайы 
 
     бҿркҿт                                             тҿйлҿгҽн 
 

3. Йыл7ы малын ни 0с0н к0т2л2р? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

 
4. ?оштар6ы8 исемд2рен я6. Бе66е8 я7тар6а й2ш2г2нд2рен 
билд2л2. 
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.                  

 
                                       
            
_____________________________________________________________

__                       
        

 
III вариант 

 
1.Тексты у7ый башла. У7ытыусыны8  к1р32тм23е буйынса  ту7та. 
№у84ы у7ы4ан 31662н 3у8 () там4а 7уй. Тексты дауам итеп у7ып 
б0т. 
  

 2. !6е82 о7ша4ан 0с 30йл2мде к1сереп я6. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
3. Д0р09 яуапты билд2л.                                 

                                                                          А7бу6аты 
А7бу6ат (ним2не/)                                 
                                                                           А7бу6атты 
 
 
                                                                             Б0рк0тт0 
Б0рк0т (ним2не/)                                 
                                                                              Б0рк0т0 
 
 
                                                                    7ошты 
                                                                     
7ош(ним2не/)                                 
                                                                    7ошто            
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                                                                  атты 
 
ат  (ним2не/) 

                                                                   аты 
 
4. №1662р6е8 тамырын 32м ял4ауын билд2л2. 
 
тылсымлы                        й2ш2г2н 
7оштай                             баш7ар4ан 
эшс2н                                кил2 
                                                      
5. Напиши слова с данными приставками. 

 

                    Прожил                                                                                                                                        

Жил            Дожил                                                                                                                                                                                                       

              Выжил 

 

 

 

 

Шел 

(у, при,вы,  

до, пере) 

 

  Нес 

(у, при,  

до, вы, по) 

 
6.Д0р09 яуапты билд2л2. 
 Бер атты8 уртаса ти6леге 7 километр. 42 километр юлды ат нис2 
с242тт2 1тер. 

 
        42-7= 35(с24.)                                  42: 7=6(км) 

 
              42+7=49 (с24.)                                 42: 7=6(с24.) 
 

7. Йырт7ыс 7оштар6ы й х2рефе мен2н, 3ыу6а й2ш21сел2р6е 3, 
баш7аларын б х2рефе мен2н там4ала. 
7оштар 31р2тт2ре бирел2. 
 
  Сафина Р2зил2 Шарифулловна    Амангилде м2кт2бе. 
 Телефон ё 0й Ё  8  34772   25334    сотовый 896254339519                           
 
 
 



 140 

                                 

  
                             
 
 
 
 
                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүре 

 

11 

25 

36 

47 

        Бүре балалары һуҡыр, һаңрау булып тыуа.   Ҿс аҙна үткҽс кенҽ улар 

оянан сығып йҿрҿй башлай. Инҽ бүре хҽстҽрлекле ҽсҽй бурысын башҡара. 

Лҽкин балалары ятҡан ҿңгҽ кеше яҡынлашһа, ҡасыу яғын ҡарай. Тҽүге 

кҿндҽрҙҽ инҽ  бүре балаларынан айырылмай йҽшҽй. Уны ата бүре ашата. 
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Оянан сығып, уйнай башлағас, бүре балалары  ҿйҿр тормошо тҽжрибҽһен  

үҙлҽштерҽ башлай. 

       Бүрелҽрҙең тҿп  үҙенсҽлеге - ҿйҿр менҽн йҽшҽү. Унда баш ата бүре һҽм 

баш инҽ бүре ҿҫтҿнлҿк итҽ. Улар, ғаилҽ башлығы булараҡ, барыһына ла 

тигеҙ ҡарай, яттарҙы ғына итмҽй. Ҽйткҽндҽй, тҿлкҿ менҽн бүре ҽкиҽттҽрҙҽ 

генҽ  дуҫ, ҽ тҽбиғҽттҽ улар ҡан дошман. Тҿлкҿгҽ бүре балалары осраһа, 

быуып үлтереп китҽ. Ҽ инҽ бүре уны осратһа - үлтерҽ, тик ашамай. Бүренең 

тағы бер үҙенсҽлеге  бар: тамағы туйғандан һуң ҡалған аҙыҡты запасҡа 

йҽшерҽ. 

      Ойошҡан ғаилҽ булып ер шарының тҿрлҿ мҿйҿштҽрендҽ йҽшҽгҽн бүре 

культы бик күп халыҡтар мифалогияһына ингҽн. Ул иң аяуһыҙ йыртҡыс 

исемен алһа ла, бүрене ҡулға эйҽлҽштерергҽ мҿмкин. Улар эттҽр менҽн дҽ 

ҡыуышып уйнау осраҡтары күҙҽтелгҽн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эштҽр 

 

1-се вариант 

 

6. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта: Һуңғы 

уҡыған һүҙҙҽн һуң   тамғаһын ҡуй. 

7. Беренсе абзацты күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 
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8. Бирелгҽн орфограммаға ярашлы миҫалдар табып яҙ:  

[ү] һүҙ башында 

[ү] һүҙ  уртаһында 

[ү] һүҙ аҙағында 

 

9. Ашатыу  ҡылымын затта, һанда, барлыҡ –юҡлыҡ формаһында  

үҙгҽртеп яҙ. 

Барлыҡ    Юҡлыҡ  

                                   Берлек 

 I  зат 

II зат 

III зат 

                                   Күплек 

 I  зат 

II зат 

III зат 

5. Бүре  тураһында нимҽлҽр белдең? Ҿс-дүрт һҿйлҽм менҽн рус телендҽ 

яҙ. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

        6.  Һҽр бүре уртаса йыл һайын биш бала  үҫтерһҽ, бер урмандағы

 34 бүренҽн бер йылда нисҽ бүрегҽ артыр? 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

7. Бүренең тҽбииғҽттҽ ниндҽй файҙаһы бар? 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__________ 

Өҫтәлмә эш 
 

 Бүре тураһында тағын нимҽлҽр белҽһең? Ҿҫтҽп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 Ниндҽй ҽкиҽттҽ бүре ҡойроҡһоҙ ҡалған? Ҡыҫҡаса ошо ҿлҿшҿн 

һүрҽтлҽп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 

 “Бүрене бүреккә һалһаң  да урманға ҡарай” мҽҡҽленең мҽғҽнҽһен 

аңлатып яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эштҽр 
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2-се вариант 

3. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта: Һуңғы 

уҡыған һүҙҙҽн һуң   тамғаһын ҡуй. 

4. Һуңғы абзацты күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

5. Бирелгҽн орфограммаға ярашлы миҫалдар табып яҙ:  

[у] һүҙ башында 

[у] һүҙ  уртаһында 

[у] һүҙ аҙағында 

 

6. Бүре һүҙен килеш менҽн үҙгҽртеп яҙ. 

_______________________________________________________________

__________ 

Тҿп.к.            бүре_______ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

        5. Бүре  тураһында нимҽлҽр белдең? Ҿс-дүрт һҿйлҽм менҽн рус телендҽ 

яҙ. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

        6.  Бүре үҙенҽ аҙыҡ эҙлҽп 6 сҽғҽттҽ 12 километр юл үткҽн. Бүренең 

уртаса тиҙлеген тап? 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

__________ 

7. Бүренең тҽбииғҽттҽ ниндҽй файҙаһы бар? 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__________ 

 

Ҿҫтҽлмҽ эш 
 

6. Бүре тураһында тағын нимҽлҽр белҽһең? Ҿҫтҽп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. “Бүрене бүреккә һалһаң  да урманға ҡарай” мҽҡҽленең мҽғҽнҽһен 

аңлатып яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

8. Үҙеңҽ  оҡшаған ике-ҿс һҿйлҽмде күсереп яҙ. Баш һҽм эйҽрсҽн 

киҫҽктҽрҙең аҫтына һыҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

Бүре 

 

11 

25 

36 

47 

56 

58 

69 

82 

92 
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        Бүре балалары һуҡыр, һаңрау булып тыуа.   Ҿс аҙна үткҽс кенҽ улар 

оянан сығып йҿрҿй башлай. Инҽ бүре хҽстҽрлекле ҽсҽй бурысын башҡара. 

Лҽкин балалары ятҡан ҿңгҽ кеше яҡынлашһа, ҡасыу яғын ҡарай. Тҽүге 

кҿндҽрҙҽ инҽ  бүре балаларынан айырылмай йҽшҽй. Уны ата бүре ашата. 

Оянан сығып, уйнай башлағас, бүре балалары  ҿйҿр тормошо тҽжрибҽһен  

үҙлҽштерҽ башлай. 

       Бүрелҽрҙең тҿп  үҙенсҽлеге - ҿйҿр менҽн йҽшҽү. Унда баш ата бүре һҽм 

баш инҽ бүре ҿҫтҿнлҿк итҽ. Улар, ғаилҽ башлығы булараҡ, барыһына ла 

тигеҙ ҡарай, яттарҙы ғына итмҽй. Ҽйткҽндҽй, тҿлкҿ менҽн бүре ҽкиҽттҽрҙҽ 

генҽ  дуҫ, ҽ тҽбиғҽттҽ улар ҡан дошман. Тҿлкҿгҽ бүре балалары осраһа, 

быуып үлтереп китҽ. Ҽ инҽ бүре уны осратһа - үлтерҽ, тик ашамай. Бүренең 

тағы бер үҙенсҽлеге  бар: тамағы туйғандан һуң ҡалған аҙыҡты запасҡа 

йҽшерҽ. 

      Ойошҡан ғаилҽ булып ер шарының тҿрлҿ мҿйҿштҽрендҽ йҽшҽгҽн бүре 

культы бик күп халыҡтар мифалогияһына ингҽн. Ул иң аяуһыҙ йыртҡыс 
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исемен алһа ла, бүрене ҡулға эйҽлҽштерергҽ мҿмкин. Улар эттҽр менҽн дҽ 

ҡыуышып уйнау осраҡтары күҙҽтелгҽн. 

 

Эштҽр 

 

3-сө вариант 

 

10. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе буйынса туҡта: Һуңғы 

уҡыған һүҙҙҽн һуң   тамғаһын ҡуй. 

11. Беренсе абзацты күсереп яҙ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

 

12. Сифаттарҙы дҽрҽжҽлҽрҙҽ үҙгҽрт. 

  

Тҿп дҽрҽжҽ           сағыштырыу                артыҡлыҡ                 аҙһытыу 

Ҡара                       ҡарараҡ                         ҡап- ҡара                  ҡараһыу 

Ҡыҙыҡ 

Уҫал 

Һаңрау 

 

4.Һуңғы һөйләмде күсереп яҙ. Баш һәм эйәрсән киҫәктәрҙең аҫтына һыҙ. 
 

 

 

 
 
5.Ҡырағай хайуандар  һҽм  уларҙың  балаларын  рус  телендҽ  яҙ. 

 

Ҿлгҿ:  волк----волчата 

 

 

 

 

 

6.Бер ҿйҿрҙҽ 34 бүре. Шундай уҡ   12 ҿйҿрҙҽ нисҽ бүре булыр? 
__________________________ 
________________________________________________________________
___ 
 

7. Башҡортостан урмандарында ниндәй йәнлектәр йәшәй . Теҙеп яҙ. 
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1- васианф 

Атҡас. 

Атҡас – Әбйюлил сайпныныо үҙюге. Ул Усал асъѐғындағы 

бпспнғп ахылдасҙыо бесеһе. Атҡасҙыо өт итеме бхлған. Уласҙа 

ахылдыо пҙайлы фасихы тағылған. 

Атҡас ио фюүҙю Түогюүес фир йөсөфөлгюн. Был ахылда 

йюшюгюн кешелюс фүогюүес ҡюбилюһеню ҡасаған. Ахылдыо икенте 

итеме – Әбйюлил. Был афама Түогюүес вплптыныо тфасшинаһы 

Әбйюлил Яҡшыбаев итеменюн килер тыҡҡан.  

Түогюүес ( Әбйюлил ) ахылы нитек Атҡасға юйлюнде икюн? 

Быныо фхсала сиүюйюф бас. 

Түогюүесгю бөсйюн ҡюбилюһенюн Атҡас итемле бес кеше 

күтер килю. Ахыл халҡы хнан ѐоғыҙ афын һхйыр кешелюсгю 

ашафыхын һпсай. Әгюс пшп фелюк үфюлһю, ахылға хныо итемен 

бисютюкфюс, фи, кешелюс. Ахыл халҡы быны атлыҡфан фүгел, ю 

феге кешене һынар ҡасас өтөн эшлюй. Сөнки хл ваҡыффа аф ис 

кешенео хо ҡанафы бхлыр фпса. Күтер килеүте кеше халыҡ 

фелюген үфюй. Шхл көндюн алыр Түогюүес ахылын Атҡас фир 

йөсөфюлюс. 

1930 йылда сайпнға Әбйюлил, хныо үҙюгеню Атҡас итеме 

биселю. 

Атҡас ахылы Таоафас, Иҙюш, Схйынтарҡан йылғаласы 

асаһында хсынлашҡан. Ахыл хсфаһынан Таоафас йылғаһы ағыр 

ѐфа. Уға Атҡасҙыо хлы Таоафасҙыо итеме ҡхшылған. 

Атҡасҙы Ҡысҡфыфах, Исюндек, Ҡпсъѐфмау, Алматфах 

итемле фахҙас хсафыр алған. Тахҙас асаһынан ио ҙхсы – 

Ҡысҡфыфах. Был фахҙы көньѐҡфан Кете Ҡыҙыл йылғаһы 

Исюндекфюн айыса, ю фөньѐҡфан Олп Ҡыҙыл йылғаһы Усал 

фахынан айысыр фпса. Ике ѐҡфан ҡысҡылғанға пҡшаған өтөн 

Ҡысҡфыфах фир итем биселгюн. 

(“Әбйюлил ялдасы бхйлар” кифабынан) 
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1. Тектфы хҡый башла. Уҡыфыхтыныо күсһюфмюһе бхйынта фхҡфа 

һюм         фамға ҡхй        . Тектфы хҡыр бөф. 

 

2. Һхоғы абзацфағы һɵйлǝмдǝсҙе күтесер ѐҙ. Ɵтɵнтɵ һɵйлǝмдǝ 

баш һǝм эйǝстǝн киуǝкфǝсҙе билдǝлǝ. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 

 

3. а) Тектфан ҡхшма һүҙҙǝсҙǝн фпсған ѐоғыҙлыҡ итемдǝсен 

фабыр күтесер ѐҙ. 
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б) Башҡпсфптфандыо ниндǝй ҡала һǝм сайпн итемдǝсе 

ҡхшма һүҙҙǝсҙǝн фпса? Шхлас асаһынан 5 һүҙ ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

4. а) Песеведи на схтткий ѐзык ресвые фси рседлпжениѐ фектфа. 

Зариши эфи рседлпжениѐ.  

б) Ппдческни имена тхщетфвифельные в эфих рседлпжениѐх, 

прседели их радеж и нариши егп твесхх над тлпвпм. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

5. Мютьюлюне хҡы. Сителешен һюм ѐхабын ѐҙ.  

2010 йылда Әбйǝлил сайпны үҙенео ябилейын билдǝлǝй. Ә 

Башҡпсфптфан сетрхбликаһы был ваҡыффа хнан 4 фарҡыс 

йǝшесǝк. 2010 йылда сетрхбликабыҙ нитǝ йǝшлек ябилейын 

билдǝлǝй? 

 

_______________________________________________ 

Яхар:________________. 

 

 

6. Дɵсɵу ѐхарфасҙы билдǝлǝ         . 

 

Файҙалы ҡаҙылма байлыҡфас – ахыл ххжалығыныо “икмǝге” хл. 

Уласҙы һаҡтыл файҙаланыс ɵтɵн ни эшлǝсгǝ кǝсǝк?            

       Һǝс ѐфҡылыҡфыо байлығын фхлыһынта файҙаланысға.                          

       Табылған ҡаҙылма байлыҡфыо бɵфкǝнен кɵфмǝй, ѐоыласын 

эҙлǝсгǝ. 

        Юл ыоғайы фабылғандасын ҡалдыҡҡа пҙафысға. 
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        Бес  ҡаҙылма байлыҡфы тығысғанда икентелǝсен 

фǝлǝфлǝмǝй, ххжаласта файҙаланысға. 

        Табылған ҡаҙылма байлыҡфы ирлǝр фашысға. 

        Ҡаҙылма байлыҡфы һаҡтыл фпфпнпсға. 

        Ҡыш йпсф ишегенео атыҡ фпспхына иғфибас ифмǝукǝ. 

         Газды атыҡ ҡалдысысға – хл квасфисаны йылыфа. 

 

 

Өуфюлмю эшфюс 

1. Тектфағы ахылдыо итемдǝсен ҡхшылых фǝсфибе бхйынта 

ѐҙ. 

  

                                                                         

 

 

2. Үҙео йǝшǝгǝн ахыл (ҡаланыо) итеме баслыҡҡа килеү 

фасихын белǝһеоме? Шхл фхсала 2-3 һɵйлǝм ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____ 

 

 

3. Тектфы ѐоынан хҡыр тыҡ. Һиою фаныш бхлмаған 

һүҙҙюсҙео ауфына һыҙ. Уласҙы һана. Шаҡмаҡ этеню 

һанын ѐҙ. 

 

 

 

Бесюй һүҙҙе һайлар алыр, хныо мюғюнюһен аолафыр 

ҡаса. 

Таныш бхлмаған һүҙ Уныо мюғюнюһе 
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2-те васианф  

Атҡас. 

Атҡас – Әбйюлил сайпныныо үҙюге. Ул Усал асъѐғындағы 

бпспнғп ахылдасҙыо бесеһе. Атҡасҙыо өт итеме бхлған. Уласҙа 

ахылдыо пҙайлы фасихы тағылған. 

Атҡас ио фюүҙю Түогюүес фир йөсөфөлгюн. Был ахылда 

йюшюгюн кешелюс фүогюүес ҡюбилюһеню ҡасаған. Ахылдыо икенте 

итеме – Әбйюлил. Был афама Түогюүес вплптыныо тфасшинаһы 

Әбйюлил Яҡшыбаев итеменюн килер тыҡҡан.  

Түогюүес ( Әбйюлил ) ахылы нитек Атҡасға юйлюнде икюн? 

Быныо фхсала сиүюйюф бас. 

Түогюүесгю бөсйюн ҡюбилюһенюн Атҡас итемле бес кеше 

күтер килю. Ахыл халҡы хнан ѐоғыҙ афын һхйыр кешелюсгю 

ашафыхын һпсай. Әгюс пшп фелюк үфюлһю, ахылға хныо итемен 

бисютюкфюс, фи, кешелюс. Ахыл халҡы быны атлыҡфан фүгел, ю 

феге кешене һынар ҡасас өтөн эшлюй. Сөнки хл ваҡыффа аф ис 

кешенео хо ҡанафы бхлыр фпса. Күтер килеүте кеше халыҡ 

фелюген үфюй. Шхл көндюн алыр Түогюүес ахылын Атҡас фир 

йөсөфюлюс. 

1930 йылда сайпнға Әбйюлил, хныо үҙюгеню Атҡас итеме 

биселю. Атҡас ахылы Таоафас, Иҙюш, Схйынтарҡан йылғаласы 

асаһында хсынлашҡан. Ахыл хсфаһынан Таоафас йылғаһы ағыр 

ѐфа. Уға Атҡасҙыо хлы Таоафасҙыо итеме ҡхшылған. 

Атҡасҙы Ҡысҡфыфах, Исюндек, Ҡпсъѐфмау, Алматфах 

итемле фахҙас хсафыр алған. Тахҙас асаһынан ио ҙхсы – 

Ҡысҡфыфах. Был фахҙы көньѐҡфан Кете Ҡыҙыл йылғаһы 

Исюндекфюн айыса, ю фөньѐҡфан Олп Ҡыҙыл йылғаһы Усал 

фахынан айысыр фпса. Ике ѐҡфан ҡысҡылғанға пҡшаған өтөн 

Ҡысҡфыфах фир итем биселгюн. 

(“Әбйюлил ялдасы бхйлар” кифабынан) 
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1. Тектфы хҡый башла. Уҡыфыхтыныо күсһюфмюһе бхйынта фхҡфа 

һюм         фамға ҡхй        . Тектфы хҡыр бөф. 

 

2. Икенте абзацфағы һɵйлǝмдǝсҙе күтесер ѐҙ. Икенте һɵйлǝмдǝ 

баш һǝм эйǝстǝн киуǝкфǝсҙе билдǝлǝ. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 
 

3. а) Тектфа птсаған сǝф һанын һүҙ менǝн алмашфысыр эйǝсер 

килгǝн һүҙе менǝн ѐҙыр ал. 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ 

    б)  Һɵйлǝмдǝсҙе фхлфысыр бхш хсындасға һүҙҙǝс ɵуфǝр ѐҙ. 

 

Мин 

_____________________________________________________________

______ 

йылдыо __________________ айыныо 

____________________________________ 

читлпһында фыхғанмын. Миоǝ __________________ йǝш. 

 

 

4. а) Песеведи на схтткий ѐзык рседлпжениѐ рѐфпгп абзаца 

фектфа. Зариши эфи рседлпжениѐ.  

    б) Разбеси рп тптфавх имена тхщетфвифельные ресвпгп 

рседлпжениѐ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

5. Мютьюлюне хҡы. Сителешен һюм ѐхабын ѐҙ. 

2000 йылда Әбйǝлил сайпны үҙенео ябилейын билдǝлǝй. Ә 

Башҡпсфптфан сетрхбликаһы был ваҡыффа хнан 7 фарҡыс 

йǝшесǝк бхла. 2000 йылда сетрхбликабыҙ нитǝ йǝшлек 

ябилейын билдǝлǝй? 

 

_______________________________________________ 

Яхар:________________. 

 

6. Дɵсɵу ѐхарфасҙы билдǝлǝ         . 

 

Тыхған ѐғыбыҙҙы биҙǝгǝн бплпндас ахыл ххжалығы  ɵтɵн ҙхс 

ǝһǝмиǝфкǝ эйǝ. Бплпндасҙы һаҡласға нимǝ ѐсҙам ифǝ? 

       Ҡыҙыҡ ɵтɵн тǝткǝ ɵҙмǝукǝ, күбǝлǝк фпфмауҡа. 
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       Засаслы ҡасышлахыҡфасҙы ҡысысға. 

       Былфысғы үлǝндǝсҙе ѐндысмауҡа. 

       Кǝсǝкле мал аҙығы үлǝнен ɵуфǝр тǝтесгǝ. 

       Малдасҙы тамаһыҙ үсешкǝ ҡыхысға. 

       Һисǝк птсай фпсған дасых үлǝндǝсе үукǝн есҙǝсҙǝ бǝлǝкǝй 

ҡхстахлыҡфас бхлдысысға. 

       Бплпндасҙы фарар фхфбпл хйнасға. 

       Кеткǝйҙǝсгǝ бплпнда үҙҙǝсен нитек фпфпсға ɵйсǝфесгǝ. 

 

 

Өуфюлмю эшфюс 

1. Элек башҡпсф халҡыныо ефе ысыхы бхлған. Тектфа ниндǝй 

ысых (ҡǝбилǝ) итемдǝсе птсаны? Шхласҙы феҙер ѐҙ. Тағы 

биш фɵр ысых итемен ɵуфǝр ѐҙ. 

_______________, _______________, _______________, 

________________, _______________, ________________, 

_______________. 

 

2. Һин йǝшǝгǝн ахыл (ҡала) ниндǝй фахҙас асаһында, 

йылғалас ѐнында хсынлашҡан? Шхл фхсала 2-3 һɵйлǝм ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____ 

 

  3. Тектфы ѐоынан хҡыр тыҡ. Һиою фаныш бхлмаған 

һүҙҙюсҙео ауфына һыҙ. Уласҙы һана. Шаҡмаҡ этеню 

һанын ѐҙ. 

 

 

 

Бесюй һүҙҙе һайлар алыр, хныо мюғюнюһен аолафыр 

ҡаса. 
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Таныш бхлмаған һүҙ Уныо мюғюнюһе 

  

 

 

3 вариант 

 

Асҡар. 

 

Асҡар – Ҽбйҽлил районының үҙҽге. Ул Урал 

аръяғындағы боронғо ауылдарҙың береһе. Асҡарҙың 

ҿс исеме булған. Уларҙа ауылдың оҙайлы тарихы 

сағылған. 

Асҡар иң тҽүҙҽ Түңгҽүер тип йҿрҿтҿлгҽн. Был 

ауылда йҽшҽгҽн кешелҽр түңгҽүер ҡҽбилҽһенҽ 

ҡараған. Ауылдың икенсе исеме – Ҽбйҽлил. Был 

атама Түңгҽүер волосының старшинаһы Ҽбйҽлил 

Яҡшыбаев исеменҽн килеп сыҡҡан.  

Түңгҽүер ( Ҽбйҽлил ) ауылы нисек Асҡарға 

ҽйлҽнде икҽн? Бының турала риүҽйҽт бар. 

Түңгҽүергҽ бҿрйҽн ҡҽбилҽһенҽн Асҡар исемле 

бер кеше күсеп килҽ. Ауыл халҡы унан яңғыҙ атын 

һуйып кешелҽргҽ ашатыуын һорай. Ҽгҽр ошо телҽк 

үтҽлһҽ, ауылға уның исемен бирҽсҽктҽр, ти, 

кешелҽр. Ауыл халҡы быны аслыҡтан түгел, ҽ теге 

кешене һынап ҡарар ҿсҿн эшлҽй. Сҿнки ул ваҡытта 

ат ир кешенең уң ҡанаты булып тора. Күсеп килеүсе 

кеше халыҡ телҽген үтҽй. Шул кҿндҽн алып Түңгҽүер 

ауылын Асҡар тип йҿрҿтҽлҽр. 
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1930 йылда районға Ҽбйҽлил, уның үҙҽгенҽ 

Асҡар исеме бирелҽ. 

Асҡар ауылы Таңатар, Иҙҽш, Суйынсапҡан 

йылғалары араһында урынлашҡан. Ауыл уртаһынан 

Таңатар йылғаһы ағып ята. Уға Асҡарҙың улы 

Таңатарҙың исеме ҡушылған. 

Асҡарҙы Ҡырҡтытау, Ирҽндек, Ҡоръятмаҫ, 

Алмастау исемле тауҙар уратып алған. Тауҙар 

араһынан иң ҙуры – Ҡырҡтытау. Был тауҙы кҿньяҡтан 

Кесе Ҡыҙыл йылғаһы Ирҽндектҽн айыра, ҽ тҿньяҡтан 

Оло Ҡыҙыл йылғаһы Урал тауынан айырып тора. Ике 

яҡтан ҡырҡылғанға оҡшаған ҿсҿн Ҡырҡтытау тип 

исем бирелгҽн. 

(“Ҽбйҽлил юлдары буйлап” китабынан) 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 
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2. Һуңғы дүрт һҿйлҽмде күсереп яҙ. Тикшер. 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Текста осраған яңғыҙлыҡ исемдǝрен табып яҙып 

ал. 
 

___________________, ___________________, 

___________________, 

___________________, ___________________, 

___________________, 

___________________, ___________________, 

___________________, 

___________________, ___________________, 

___________________, 

___________________, ___________________. 

 

4. Бирелгǝн һүҙҙǝрҙең араһында ҡушма һүҙҙǝрҙе 

табып тамға ҡуй       . 

Асҡар    Яҡшыбай    Таңатар   Ҡырҡтытау  Түңгǝүер  

Ҡоръятмаҫ   

 

 

5. Бирелгǝн һүҙҙǝрҙе ɵлгɵлǝгесǝ рус телендǝге 

тǝржемǝһе менǝн тоташтыр. 

ауыл                        племя 

тау                          деревня 

йылға                     народ 

ҡǝбилǝ                 река 

халыҡ                    гора 
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6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ.  

Əбйǝлил районы 1930 йылда барлыҡҡа килǝ. Хǝҙер 

уға нисǝ йǝш? 

____________________________   Яуап: ________ йǝш.  

 

7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 

менҽн тоташтыр.   
                                                                                         

                                                          

                         
           Бассейн                                                                 
Канал   

                                                                                                

       
            Йылға                                                                   
Быуа 
                                                       

Тҽбиғи һыу ятҡылығы            



 160 

                                                                                                  

 
           Океан                                                                    
Диңгеҙ 
      

                                                                                                   

                                            
          Шишмҽ                                                                  

Күлǝүек                                       

 
1-те васианф 

Филдюс. 

Филдюс фпмшпҡлплас пфсѐдынан һаҡланыр ҡалыхты 

бесҙюн-бес хайхан. Элекке ваҡыффасҙа фпмшпҡлплас Ес йөҙөндю 

кио фасалған бхла. Хюҙес фөслө хсында хласҙыо һөйюкфюсе 

фабылыхы шхл фхсала һөйлюй. 

Филдео ике фөсө бас: Афсика һюм Азиѐ филе. Улас бес-

бесеһенюн ныҡ айысыла. Афсика филе ҡпсп есҙю йюшюүте ио 

ҙхс хайхан: афа филдео бейеклеге 4 мефс. Азиѐ филе һисюк 

птсаҡфа 3 мефсға ефю. Афсика филенео ахыслығы 7 фпнна, Азиѐ 

филе 5 фпнна фасфа. Иню филдюс күркю бюлюкюй һюм еоел бхла. 

Филдео өукө исене һюм фанахы эвпляциѐ рспцетында 

үуешер фпмшпҡҡа юйлюнгюн. Ул фпмшпғп менюн фын ала, еукюй, 

аҙыҡфы ахыҙына һала.  Тпмшпғпн шхлай хҡ натпт кеүек ҡхллана. 

Унда һыхҙы һхсҙысыр алыр ахыҙына ҡпѐ йюки фюненю һирфесю. 

Филдео фпмшпғпна 10 лифс һых һыѐ.  

Яһалма һыу ятҡылығы 



 161 

Филдюс еуфе ѐҡшы һиҙю. Башҡа филдюсҙео баслығын 5 

килпмефсҙан фпѐлас. Улас шхлай хҡ ѐҡшы ишефюлюс ҙю. Тик 

быныо өтөн ҙхс ҡплаҡфасы бхлышлыҡ ифмюй. Ҙхс ҡплаҡ 

ѐрсаҡфасы фюненео асфыҡ эуенмюүен фюьмин ифю. Бына ни өтөн 

филдюс фислюмюй ҙю икюн. 

Филдюс үуемлек менюн геню фхҡлана. Уға көнөню 150-170 

килпгсамм аҙыҡ кюсюк. Был фиклем аҙыҡфы эшкюсфес өтөн хл 17-

19 тюғюф көйшюсгю фейеш. 

Йылғала йыхынғандан һхо фил бытсаҡфа ахнай, үҙен ҡпм 

менюн ҡпйпндпса. Ошпнан һхо баслыҡҡа килгюн ҡафы фисе 

филдео һиҙгес һюм йөнһөҙ фисеһен расазиффасҙан һюм 

ҡхсҡыныт бөжюкфюсҙюн һаҡлай.  

Филдюс хсфата 40 йыл йюшюй. Зппраскфа хлас 70 йюшкю ефю. 

Был филдео феше ҡпйплғандан һхо хға йпмшаҡ аҙыҡ 

бисгюнгюлес. 

Бөгөнгө көндю, закпндыо фыйыхына ҡасамауфан, филдюсгю 

һхнас ифеү дахам ифю. Йылына 150 000 фил яҡ ифелю. Күр 

илдюсҙю филдюс йюшюгюн фессифпсиѐны зарпведникка 

юйлюндесгюндюс. 

( Пспфеттпс У.Зедлаг ) 

 
 

1. Тектфы хҡый башла. Уҡыфыхтыныо күсһюфмюһе бхйынта фхҡфа 

һюм         фамға ҡхй        . Тектфы хҡыр бөф. 
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2. Икенте абзацфағы һɵйлǝмдǝсҙе күтесер ѐҙ. Дүсфенте 

һɵйлǝмдǝге һүҙҙǝсҙео ниндǝй һүҙ фɵскɵмɵнǝ ҡасахын 

билдǝлǝ. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__ 

 

 

3. Тектфа биселгǝн һандасҙы сǝф һанына үҙгǝсфер ѐҙ. 

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________. 

 

 

4. а) Песеведи на схтткий ѐзык  рседлпжениѐ рѐфпгп абзаца. 

Зариши эфи рседлпжениѐ.  

    б) Разбеси рп тптфавх ресвпе рседлпжение. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

5. Мютьюлюне хҡы. Сителешен һюм ѐхабын ѐҙ.  

Ике цискка филдǝс ɵтɵн фасфмаласға бүленгǝн 18000 кг аҙыҡ 

килфесгǝндǝс. Бесенте цискфа 430, икентеһендǝ 470 фасфма аҙыҡ 

ҡалдысғандас. Һǝс цискка нитǝ килпгсамм аҙыҡ килфесгǝндǝс? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Яхар: 

_____________________________________________________________

________. 

 

6. Филдǝс ниндǝй фǝбиғǝф зпнаһында йǝшǝй? Тамға ҡхй        . 

Сүллек 

Тхндса 

Усман 

Ялан  

 

Был зпна фхсаһында  ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________ 

 

 

Өуфюлмю эшфюс 

1. Тектфыо рланын фɵҙɵ. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Был фектф нимюгю өйсюфю? Яхабыоды дахам ифер ѐҙ. 

 

Минео хйлахымта, 

_______________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________. 

 

 

3. Тектфы ѐоынан хҡыр тыҡ. Һиою фаныш бхлмаған 

һүҙҙюсҙео ауфына һыҙ. Уласҙы һана. Шаҡмаҡ этеню 

һанын ѐҙ. 

 

 

 

Бесюй һүҙҙе һайлар алыр, хныо мюғюнюһен аолафыр 

ҡаса. 

Таныш бхлмаған һүҙ Уныо мюғюнюһе 

  

 

2 –те васианф 

Филдюс. 

Филдюс фпмшпҡлплас пфсѐдынан һаҡланыр ҡалыхты 

бесҙюн-бес хайхан. Элекке ваҡыффасҙа фпмшпҡлплас Ес йөҙөндю 
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кио фасалған бхла. Хюҙес фөслө хсында хласҙыо һөйюкфюсе 

фабылыхы шхл фхсала һөйлюй. 

Филдео ике фөсө бас: Афсика һюм Азиѐ филе. Улас бес-

бесеһенюн ныҡ айысыла. Афсика филе ҡпсп есҙю йюшюүте ио 

ҙхс хайхан: афа филдео бейеклеге 4 мефс. Азиѐ филе һисюк 

птсаҡфа 3 мефсға ефю. Афсика филенео ахыслығы 7 фпнна, Азиѐ 

филе 5 фпнна фасфа. Иню филдюс күркю бюлюкюй һюм еоел бхла. 

Филдео өукө исене һюм фанахы эвпляциѐ рспцетында 

үуешер фпмшпҡҡа юйлюнгюн. Ул фпмшпғп менюн фын ала, еукюй, 

аҙыҡфы ахыҙына һала.  Тпмшпғпн шхлай хҡ натпт кеүек ҡхллана. 

Унда һыхҙы һхсҙысыр алыр ахыҙына ҡпѐ йюки фюненю һирфесю. 

Филдео фпмшпғпна 10 лифс һых һыѐ.  

Филдюс еуфе ѐҡшы һиҙю. Башҡа филдюсҙео баслығын 5 

килпмефсҙан фпѐлас. Улас шхлай хҡ ѐҡшы ишефюлюс ҙю. Тик 

быныо өтөн ҙхс ҡплаҡфасы бхлышлыҡ ифмюй. Ҙхс ҡплаҡ 

ѐрсаҡфасы фюненео асфыҡ эуенмюүен фюьмин ифю. Бына ни өтөн 

филдюс фислюмюй ҙю икюн. 

Филдюс үуемлек менюн геню фхҡлана. Уға көнөню 150-170 

килпгамм аҙыҡ кюсюк. Был фиклем аҙыҡфы эшкюсфес өтөн хл 17-

19 тюғюф көйшюсгю фейеш. 

Йылғала йыхынғандан һхо фил бытсаҡфа ахнай, үҙен ҡпм 

менюн ҡпйпндпса. Ошпнан һхо баслыҡҡа килгюн ҡафы фисе 

филдео һиҙгес һюм йөнһөҙ фисеһен расазиффасҙан һюм 

ҡхсҡыныт бөжюкфюсҙюн һаҡлай.  

Филдюс хсфата 40 йыл йюшюй. Зппраскфа хлас 70 йюшкю ефю. 

40 йюшкю ѐҡын  хныо феше ҡпйплпр фөшю. Зппраскфа филдюсгю 

йпмшаҡ аҙыҡ ашафалас. Бюлки, хлас шхға ла пҙағысаҡ 

йюшюйҙес.  

Бөгөнгө көндю, закпндыо фыйыхына ҡасамауфан, филдюсгю 

һхнас ифеү дахам ифю. Йылына 150 000 фил яҡ ифелю. Күр 

илдюсҙю филдюс йюшюгюн фессифпсиѐны зарпведникка 

юйлюндесгюндюс. 

( Пспфеттпс У.Зедлаг ) 



 166 

 
 

1. Тектфы хҡый башла. Уҡыфыхтыныо күсһюфмюһе бхйынта фхҡфа 

һюм         фамға ҡхй        . Тектфы хҡыр бөф. 

 

 

2. Дүсфенте абзацфағы һɵйлǝмдǝсҙе күтесер ѐҙ. Бесенте 

һɵйлǝмдǝге һүҙҙǝсҙео ниндǝй һүҙ фɵскɵмɵнǝ ҡасахын 

билдǝлǝ. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__ 
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3. Тектфа биселгǝн һандасҙы таманы белдесгǝн һандасға 

үҙгǝсфер ѐҙ. 

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________, 

______________________,  

_____________________, _____________________. 

 

 

4. а) Песеведи на схтткий ѐзык  рседлпжениѐ тедьмпгп абзаца. 

Зариши эфи рседлпжениѐ.  

   б) Разбеси рп тптфавх ресвпе рседлпжение. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

 

 

5. Мютьюлюне хҡы. Сителешен һюм ѐхабын ѐҙ.  

Цискфы семпнфлах ɵтɵн матталасы бес фɵслɵ бхлған 

һахыффасҙа  1600 кг бхѐх килфесгǝндǝс. 120 һахыф аҡ, 280 һахыф 

йǝшел бхѐх бхлған. Ремпнф ɵтɵн нитǝшǝс килпгсамм аҡ һǝм 

йǝшел бхѐх клфесгǝндǝс? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Яхар: 

_____________________________________________________________

________. 

 

6. Филдǝс ниндǝй клатҡа ҡасай? Был клатфыо 

хасакфеситфикаһын ѐҙ. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

Өуфюлмю эшфюс 

1. Тектфыо рланын фɵҙɵ. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Филдǝсҙео һаны күбǝйһен ɵтɵн нимǝлǝс эшлǝсгǝ бхла? 

Яхабыоды дахам ифер ѐҙ. 

 

Минео хйлахымта, 

_______________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________. 
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3. Тектфы ѐоынан хҡыр тыҡ. Һиою фаныш бхлмаған 

һүҙҙюсҙео ауфына һыҙ. Уласҙы һана. Шаҡмаҡ этеню 

һанын ѐҙ. 

 

 

 

Бесюй һүҙҙе һайлар алыр, хныо мюғюнюһен аолафыр 

ҡаса. 

Таныш бхлмаған һүҙ Уныо мюғюнюһе 

  

 

 

 

3 вариант 

Филдҽр. 

Филдҽр томшоҡлолар отрядынан һаҡланып 

ҡалыусы берҙҽн-бер хайуан. Элекке ваҡыттарҙа 

томшоҡлолар Ер йҿҙҿндҽ киң таралған була. Хҽҙер 

тҿрлҿ урында уларҙың һҿйҽктҽре табылыуы шул 

турала һҿйлҽй. 

Филдең ике тҿрҿ бар: Африка һҽм Азия филе. 

Улар бер-береһенҽн ныҡ айырыла. Африка филе 

ҡоро ерҙҽ йҽшҽүсе иң ҙур хайуан: ата филдең 

бейеклеге 4 метр. Азия филе һирҽк осраҡта 3 метрға 

етҽ. Африка филенең ауырлығы 7 тонна, Азия филе 

5 тонна тарта. Инҽ филдҽр күпкҽ бҽлҽкҽй һҽм еңел 

була. 
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Филдең ҿҫкҿ ирене һҽм танауы эволюция 

процесында үҫешеп томшоҡҡа ҽйлҽнгҽн. Ул томшоғо 

менҽн тын ала, еҫкҽй, аҙыҡты ауыҙына һала.  

Томшоғон шулай уҡ насос кеүек ҡуллана. Унда һыуҙы 

һурҙырып алып ауыҙына ҡоя йҽки тҽненҽ һиптерҽ. 

Филдең томшоғона 10 литр һыу һыя.  

Филдҽр еҫте яҡшы һиҙҽ. Башҡа филдҽрҙең 

барлығын 5 километрҙан тоялар. Улар шулай уҡ 

яҡшы ишетҽлҽр ҙҽ. Тик бының ҿсҿн ҙур ҡолаҡтары 

булышлыҡ итмҽй. Ҙур ҡолаҡ япраҡтары тҽненең 

артыҡ эҫенмҽүен тҽьмин итҽ. Бына ни ҿсҿн филдҽр 

тирлҽмҽй ҙҽ икҽн. 

Филдҽр үҫемлек менҽн генҽ туҡлана. Уға кҿнҿнҽ 

150-170 килогамм аҙыҡ кҽрҽк. Был тиклем аҙыҡты 

эшкҽртер ҿсҿн ул 17-19 сҽғҽт кҿйшҽргҽ тейеш. 

Йылғала йыуынғандан һуң фил бысраҡта аунай, 

үҙен ҡом менҽн ҡойондора. Ошонан һуң барлыҡҡа 

килгҽн ҡаты тире филдең һиҙгер һҽм йҿнһҿҙ тиреһен 

паразиттарҙан һҽм ҡурҡыныс бҿжҽктҽрҙҽн һаҡлай.  

Филдҽр уртаса 40 йыл йҽшҽй. Зоопаркта улар 70 

йҽшкҽ етҽ. Был филдең теше ҡойолғандан һуң уға 

йомшаҡ аҙыҡ биргҽнгҽлер. 

Бҿгҿнгҿ кҿндҽ, закондың тыйыуына ҡарамаҫтан, 

филдҽргҽ һунар итеү дауам итҽ. Йылына 150 000 

фил юҡ ителҽ. Күп илдҽрҙҽ филдҽр йҽшҽгҽн 

территорияны заповедникка ҽйлҽндергҽндҽр. 

( Профессор У.Зедлаг ) 
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1. Тексты уҡый башла. Уҡытыусының күрһҽтмҽһе 

буйынса туҡта һҽм тамға ҡуй        . Тексты уҡып бҿт. 

  

2. Икенсе абзацтағы һҿйлҽмдҽрҙе күсереп яҙ. 

Тикшер. 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

  



 172 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 

 

3. Текстағы цифр менǝн бирелгǝн һандарҙы һүҙ 

менǝн яҙып ал. 
________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________. 

 

4. Ниндǝй континент филдǝре була? Тамға ҡуй       . 

 

   Азия                 Америка              Австралия             

Африка 

 

 

5. Ҡайһы һүҙҙǝр рус теленǝ дɵрɵҫ тǝржемǝ ителгǝн?  

Тамға ҡуй       . 

 

фил - слон 

томшоҡ - нос 

үҫемлек - рост 

ҡоро ер - суша 

һунар - охотник 
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ҡом – песок 

6. Мҽсьҽлҽне уҡы. Сиселешен һҽм яуабын яҙ.  

Филдең томшоғона 10 литр һыу һыя. Ун биш филдең 

томшоғона нисǝ литр һыу һыя? 

____________________________   Яуап: ________ м. 

 

7. Һүрҽттҽрҙҽге тҽбиғҽт объекттарын тейешле һүҙ 

менҽн тоташтыр.   

                                                                                                     

                                                                                                 

        Фил                                                                

Юлбарыҫ 

      

                                                                                                      

              

      Зубр                                                                   

Бүре 

                                                                   

Үҫемлек менǝн 

туҡланыусылар 
 

Ит менǝн  
туҡланыусылар 
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      Тɵлкɵ                                                                 

Ҡабан 

 

                                                                                                       

 

      Ҡуян                                                                  

Арыҫлан 
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