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Алтын көҙ етте

1. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Йөкмәткеһе буйынса әңгәмә ойоштороғоҙ.

Йәндәрҙе балҡытыусы
Уҡытыусы күңелемә,
Күҙемә баға-баға,
Мине күпме алып керҙе
Мин белмәгән донъяға.
Ә донъяһы ниндәй ине:
Тылсымлы, әкиәти.
Донъяһы күптән үҙгәрҙе,
Ҡалды тик әкиәте…
Мөғжизәле ул донъяға
Ғашиҡ иткән «ағай» ныҡ:
Шуға мәңге тороп ҡалған
Күңелдә саф сабыйлыҡ.
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Уҡытыусы! Һин түгел бит
Тик һабаҡ уҡытыусы.
Һин аңдарҙы яҡтыртыусы,
Йәндәрҙе балҡытыусы.
Һин кешелек киләсәген
Таңдарға ҡаратыусы.
Күңелдәрҙә һин ғүмерлек
Хыялдар яралтыусы.
Һырылған ҙур йөрәгеңә,
Күрсе, күпме уҡыусы!
Һин — шул кескәй яҙмыштарға
Оло бәхет туҡыусы.
(М. Сиражи)
бағыу — зд.: смотреть
мөғжизә — чудо
мәңге — зд.: навечно
аң — ум
туҡыусы — зд.: создающий, закладывающий основу
1. Автор уҡытыусының эшен нимәләр менән сағыштыра?
2. Уҡытыусы уҡыусыны ниндәй донъяға алып инә?
3. Авторҙың ниндәй фекере һеҙҙең уйҙарығыҙ менән тап килә? Шул
юлдарҙы уҡып күрһәтегеҙ.
4. Яҙылғандарға өҫтәп нимәләр әйтер инегеҙ? Һүрәтте ҡулланығыҙ.

Т 2. I. Мәктәп темаһына ҡағылышлы һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәрҙе
иҫегеҙгә төшөрөгөҙ.
II. Һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр ярҙамында һөйләмдәр уйлағыҙ.
III. «Яңы уҡыу йылы башланды» тигән темаға ҡыҫҡаса текст уйлап
яҙығыҙ.

3. Тексты тасуири уҡығыҙ. Уға ниндәй исем бирер инегеҙ? Үҙегеҙҙең
күҙәтеүҙәрҙән сығып, тексты дауам итегеҙ. Ҡалын хәреф менән
бирелгән һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.

Көҙ айҙары — тупраҡ әҙерләү, ағас, үҫентеләр ултыртыу,
уларҙы тәрбиәләү ваҡыты. Ерҙе, ғәҙәттә, көҙҙөң һуңғы көндәрендә, емеш ағастары үҫеүҙән туҡтағанда һәм япраҡтар
ҡойолоп бөткәс, эшкәртәләр. Рәт араһындағы буш ерҙәрҙе
лә ҡаҙып сығалар. Тамырҙарына теймәү, уларҙы зарарламау
өсөн, ағастың олоно тирәһендәге ерҙе 7–9 сантиметр тәрән4

лектә генә ҡаҙалар, ситкә табан 10–12 сантиметрға тиклем
еткерәләр.
Ағастар өсөн иң ҡурҡынысы — тамырҙарының өшөүе.
Көҙөн баҡса ерен эшкәрткәндән һуң, ағас төбө тирәләренә
8–10 сантиметр ҡалынлыҡта серетмә, ваҡланған ҡоро торф,
һис юғында, рәт араларынан алынған тупраҡ һалып сығырға
кәрәк. Ағастың ҡайырыһы зарарланмаһын өсөн, йылы көҙ
көндәрендә олононоң түбәнге өлөшөн асыҡ тоталар. Уны
даими ҡырауҙар башланғанда ғына (әммә туңғанға тиклем)
ҡапларға ярай. Ҡартайған ағастарҙың олоно һәм ботаҡтары
ҡытыршы була. Ҡышын уларҙа баҡса ҡоротҡостары йәшәй.
Ундай ағастарҙы башта таҙартып, көҙҙән ағартып ҡалдырыу
яҡшы…
(«Башҡортостан календары»нан)
4. Ҡош исемдәрен тәржемә итеп, алфавит тәртибендә яҙығыҙ.
Беҙҙә ҡышлаусы һәм күсмә ҡоштарҙы айырып әйтегеҙ.

беркут, глухарь, тетерев, сова, воробей, голубь, лебедь,
дятел, ласточка, галка, сорока, скворец, грач, кукушка,
соловей, ворона, синица, аист
5. Дөрөҫ уҡығыҙ. Өндәрҙең әйтелешенә иғтибар итегеҙ.

һ: һары, һандуғас, һыуыҡ, һалҡын, һүҙ, һыу, һауа, һигеҙ,
һин;
ҡ: ҡалаҡ, ҡауын, ҡунаҡ, ҡурай, ҡатыҡ, ҡыҙ, ҡымыҙ,
ҡоймаҡ, ҡаймаҡ;
ҙ: ҙур, боҙ, тоҙ, күҙ, һеҙ, бөҙрә, биҙрә, беҙҙең, һеҙҙең;
ғ: ғаилә, ғалим, ғәфү ит, ғорур, ғәҙел, ғариза, ғинуар,
ғүмер;
ә: әсәй, әкиәт, сәләм, кәнфит, ҡәләм, дәфтәр, һәм, мәк,
тәрилкә;
ө: өй, өс, өсөнсө, өләсәй, өйрәк, мөмкин, төн, көн, өмөт,
бөгөн;
ү: үлән, үтенес, ғүмер, үрнәк, үҙәк, үтек, үҙе, үҙем;
ң: моң, таң, саң, һинең, минең, беҙҙең, һеҙҙең, миң, уң, һуң;
ҫ: баҫ, баҫма, боҫ, кеҫә, һайыҫҡан, арыҫлан, таҫма.
1. Һүҙҙәрҙе иғтибар менән тағы бер тапҡыр уҡығыҙ һәм үҙегеҙҙе
тикшерегеҙ: нисә һүҙҙең руссаға тәржемәһен беләһегеҙ икән?
2. Һәр хәрефтәге бер һүҙ менән һөйләм төҙөп яҙығыҙ.
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6. Һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ. Төркөмдәргә бүлеп яҙығыҙ.

андыҙ, миләүшә, шыршы, балан, муйыл, бәпембә, тирәк,
умырзая, абаға, миләш, ҡәнәфер, ҡарағай, аҡ сәскә, ҡарама,
тал, томбойоҡ,
томбойоҡ, ҡарағат,
ҡарағат, ҡурай,
ҡурай,ҡыңғырау
ҡыңғыраусәскә,
сәскә,
ҡарама,
гөлйемеш,
йүкә,  ләлә,  кесерткән,  ҡурай  еләге
гөлйемеш,
йүкә, ләлә, кесерткән, ҡурай еләге
7. Тексты тасуири уҡығыҙ.

Башҡорт ере тикшеренеүселәрҙе элек-электән тәбиғәт
ҡомартҡылары һәм ғәҙәти булмаған күренештәре менән
ылыҡтырған. Шүлгәнташ мәмерйәһе таштарындағы боронғо
рәсемдәре, Янғантауҙың бәрәкәтле йылылығы ана шундай
үҙенә ҡыҙыҡтырыр тәбиғәт ҡомартҡылары иҫәбенә инә.
Донъялағы иң ҙур карст ҡатламы шишмәләренең береһе —
Ҡыҙыл шишмә. Дүртөйлө районындағы Әнгәсәк ҡарағай
урмандары, ғәжәп тәбиғәт үҙенсәлеге булған Асылыкүл,
Стәрлетамаҡ шихандары, йөҙйәшәр ҡарағайҙар һәм имәндәр, ҡарағас һәм аҡ шыршы, мәмерйәләр, шишмәләр...
Быларҙың бөтәһен һанап сығыр өсөн, бик күп ваҡыт кәрәк
булыр ине...
(М. Ҡотлоғәлләмов)
ғәжәйеп — изумительный, поразительный,
чудесный, чудный
һырт — хребет
тикшеренеүсе — исследователь
мәмерйә — пещера
ҡомартҡы — памятник, реликвия

андыҙ
абаға
боҫ
мөғжизә
мәңге
ҡоротҡос

1. Текст буйынса план төҙөгөҙ.
2. План буйынса терәк һүҙҙәрҙе яҙығыҙ.
3. Терәк һүҙҙәрҙе ҡулланып, план буйынса текстың йөкмәткеһен
һөйләгеҙ.
4. Тексты артабан нисек дауам итер инегеҙ? Һөйләгеҙ.
8. Тексты тәржемә итегеҙ. Йөкмәткеһен башҡорт телендә һөйләгеҙ.

Журавли улетели...
Журавли улетели... Но весной обещали вернуться.
Аксакалы знают: печальное курлыканье журавлей нельзя
слушать с непокрытой головой. И думать в эти минуты
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можно только о чём-то хорошем, добром. Арабский учёный
Ахмед ибн-Фадлан ещё в X веке записал башкирскую
легенду, как журавли предупредили мирный народ о наступлении вражеского войска. Может, поэтому люди в наших
краях с давних пор относятся к этим серым грациозным
птицам бережно, с любовью? Оставляют для них зерновые
колоски на убранных полях. А во время охоты, завидев
в небе стройный журавлиный клин, опускают ружьё. Для башкир журавль был и по сей день остаётся священной птицей.
В нашей республике журавли находятся под защитой
закона. Серый журавль занесён в Красную книгу Республики
Башкортостан. Но традиционная охота на пролётных птиц
сохраняется до сих пор в Афганистане, несмотря на протесты
международной природоохранной и орнитологической общественности.
(Из газеты «Вечерняя Уфа»)
предупредить — иҫкәртергә
курлыканье журавлей — торналар сыңрауы
непокрытая голова — ялан баш
наступление — һөжүм
может, поэтому — бәлки, шуның өсөндөр ҙә
зерновые колоски — иген башаҡтары
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на убранных полях — игене йыйылған баҫыуҙарҙа
священная птица — изге ҡош
несмотря на протесты международной природоохранной и орнитологической общественности — халыҡ-ара тәбиғәтте һаҡлау һәм
орнитология йәмәғәтселегенең ҡаршы булыуына ҡарамаҫтан
1. Таныш булмаған һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе һүҙлек ярҙамында
тәржемә итегеҙ.
2. Торналар тураһында белгәндәрегеҙҙе һөйләгеҙ. Ҡоштарҙы һаҡлау,
уларға ярҙам итеү өсөн һеҙ нимәләр эшләйһегеҙ?
3. Ҡыҙыл китапҡа ингән тағы ла ниндәй ҡоштарҙы беләһегеҙ?
4. Һүҙлек һүҙҙәре менән өс һөйләм төҙөгөҙ.
9. Һүрәттәрҙе иғтибар менән ҡарағыҙ. Унда ниндәй айырмалыҡтар
күрәһегеҙ? Һүрәттәр буйынса бәйләнешле текст төҙөп яҙығыҙ.

10. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Ятлағыҙ.

Көҙгө урман
Көҙ килде, көҙ! Ағастарға
Алып килгән бүләктәр:
Ҡайһыһына һары яулыҡ,
Ҡайһыһына күлдәктәр.
Ҡайын һары яулыҡ сөйгән,
Ни арала өлгөргән?
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Бүләк өләшкәндә, ахыры,
Ул беренсе йүгергән.
Тик шыршылар ғына йәшел,
Алмашмаған өҫтәрен.
Улар оҡшатмай, күрәһең,
Көҙҙөң һары төҫтәрен.
(С. Муллабаев)
ҡайын һары яулыҡ сөйгән — берёза накинула (набросила) на себя
жёлтый платок
ни арала? — когда?
өләшеү — раздавать
алмашмаған өҫтәрен — не поменяли свой  наряд
свою верхнюю одежду
1.
2.
3.
4.

Шиғырҙа һүҙ нимә тураһында бара?
Көҙ ниндәй бүләктәр алып килгән?
Көҙгә ниндәй төҫтәр хас?
Автор шыршының йәшел төҫтә ҡалғанын нисек аңлата?

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Синтаксис
Предложения в башкирском языке состоят из двух блоков — блока подлежащего с относящимися к нему словами
и блока сказуемого с относящимися к нему словами.
Слова, обозначающие время и место, могут располагаться
впереди этих групп в начале предложения. Одной из особенностей башкирского языка является то, что сказуемое
завершает предложение. Например:
Беҙҙең класта ун биш уҡыусы уҡый. — В нашем классе
учится пятнадцать учеников.
Кисә спорт залында ярыш булды. — Вчера в спортивном
зале было соревнование.
11. Йәйәләр эсендәге ҡылымдарҙы тәржемә итегеҙ һәм, дөрөҫ
формаға ҡуйып, һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ.

1. Беҙҙең өй янында ҙур баҡса (есть).
2. Яҙғыһын беҙ унда төрлө йәшелсә-емештәр (посадить).
3. Әсәйем унда күп итеп помидор, кәбеҫтә (посадить).
4. Ҡыяр, борсаҡ, редис, һуған (сеять, посадить).
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5. Күмәкләп картуф (посадить).
6. Еләк түтәле лә (есть).
7. Беҙ уларға көн дә (поливать), уларҙың тупрағын (рыхлить), (полоть).
8. Көҙ (прийти).
9. Көҙ уңышты күп (собирать).
10. Бөтәбеҙ ҙә (обрадоваться), сөнки мул уңыш өсөн беҙ
бөтәбеҙ ҙә (стараться).
12. Шаҡмаҡтарҙы тултырығыҙ.
1

3

2

Горизонталь буйынса:
1) йыл миҙгеле;
2) өрөп, тын тултырылған уйынсыҡ.
Вертикаль буйынса:
1) часто һүҙенең тәржемәһе;
3) кеше күңеленән сыҡҡан моң.
Т 13. I. Һеҙ М. Кәримдең «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» китабын китапханаға

тапшырырға тейеш, тик ул көндө алып бара алмайһығыҙ, ти. Нисек
итеп китапханасыға был турала әйтер инегеҙ?

II. Һеҙ класташығыҙ менән филармонияға концертҡа барырға тейеш,
ләкин ул көндө ғаилә байрамы — әсәйегеҙҙең тыуған көнө булыу
сәбәпле, унда бара алмайһығыҙ, ти. Был турала нисек итеп класташығыҙға аңлатыр инегеҙ?
14. Һынамыштарҙы уҡығыҙ.

1. Ағастарҙа һары япраҡтар ваҡытһыҙ күренһә, көҙ иртә
килә.
2. Көҙ япраҡтар дәррәү ҡойолһа — йыл яҡшы, ә һуңлап
һәм аҡрын ҡойолһа — көйһөҙ һәм насар килер.
3. Сентябрҙә ҡар күренһә, көҙ оҙаҡ булыр.
4. Сентябрь аяҙ булһа, көҙ аяҙ булыр.
5. Сентябрҙә күк күкрәһә, көҙ йылы тора.
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6.
7.
8.
икән,

Октябрь — ҡара бейә, ноябрь — ала бейә.
Көҙ ҡар иртә яуһа, киләһе йыл иген уңыр.
Торналар юғарынан ҡабаланмай ғына, «һөйләшеп» оса
көҙ яҡшы тора.

1. Уҡыусылар, һеҙ ҙә тәбиғәт күренештәренә иғтибарлы булығыҙ.
2. Һынамыштарҙа яҙылған мәғлүмәттәрҙе тикшереп ҡарағыҙ. Бының
өсөн, әлбиттә, күргәндәрҙе дәфтәргә (йә компьютерҙа файл
асып) яҙып барырға кәрәк.
3. Көҙгө көн тураһында тағы ниндәй һынамыштар, әйтемдәр, мәҡәлдәр беләһегеҙ? Өйҙә яҙып килегеҙ.

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре
Виды предложений по цели высказывания
В башкирском языке, как и в русском, предложения
по цели высказывания могут быть четырёх типов.
Целью высказывания является сообщение, вопрос или
побуждение. В соответствии с этим предложения в башкирском языке делятся на повествовательные (хәбәр
һөйләм), вопросительные (һорау һөйләм), восклицательные
(өндәү һөйләм) и побудительные (бойороҡ һөйләм).
Повествовательное предложение (хәбәр һөйләм) служит
для выражения фактов и для описания, изображения предметов, людей, процессов, явлений и событий. В основе его
лежит утверждение или отрицание чего-нибудь. Примеры:
Иртәгә беҙҙең класс циркка бара. — Завтра наш класс
пойдёт в цирк.
Восклицательное предложение произносится с особой
интонацией, выражающей сильные чувства радости, восторга, веселья, опасения и т. д. В конце предложения ставится
восклицательный знак: Йәшәһен тыныслыҡ! — Да здравствует мир!
Побудительное предложение характеризуется употреблением глагола в повелительном наклонении в функции
сказуемого: Иртәгә беҙгә килегеҙ. — Завтра приходите к
нам.
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Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Предложение, содержащее вопрос, называется вопросительным (һорау һөйләм). Значение вопроса в башкирском
языке выражается:
1) вопросительными местоимениями (ҡасан? — когда?
кем? — кто? нимә? — что? нисә? — сколько? и др.).
Примеры:
Кем килде? — Кто пришёл?
Ҡасан бараһың? — Когда поедешь (пойдёшь)?
2) вопросительными частицами -мы/-ме, -мо/-мө и
вопросительной интонацией. Примеры:
Кисә килдеңме? — Ты вчера приехал?
Концертта ҡатнашаһыңмы? — Участвуешь в концерте?
В конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак: Һин йылдың ниндәй миҙгелен яратаһың?
15. Тексты тасуири уҡығыҙ. Һөйләм төрҙәрен билдәләгеҙ.

Тәбиғәт ҡосағында
Тәбиғәт ҡосағында ирәүәнләп ял итергә яратаһығыҙмы?
Яратаһығыҙҙыр. Тын иркенәйеп, тән яҙылып ҡала бит тәбиғәткә яһалған һәр сәфәрҙән һуң. Йылға буйҙарын ҡыҙырыу,
емеш-еләк, бәшмәк йыйыу, балыҡ ҡармаҡлау, тау-таштарға
күтәрелеү, ҡоштар һайрауын ләззәтләнеп тыңлап, урмандарҙа
таң ҡаршылау үҙе бер иҫтәлекле сәхифә була, ғүмерҙең
һағынышлы бер сәғәте булып хәтергә уйыла. Тәбиғәт менән
аралашыу нығый. Күңелдә донъяға һөйөү, матурлыҡҡа наҙ
тойғоһо көсәйә төшә. Көс-ҡеүәтең, сыҙамлығың арта. Рухың
сыныға... Гелән үҙенә саҡырып торғандай йәмле төбәктәр!
(«Ағиҙел» журналынан)
ирәүәнләп (рәхәтләнеп) — с наслаждением, привольно
сәфәр — путешествие
ҡыҙырыу — бродить
сәхифә (хәтирә) — память
1. Тексты матурлаусы, уға күркәмлек биреүсе һүҙҙәрҙе күсереп
яҙып алығыҙ һәм уларҙы телмәрегеҙҙә ҡулланығыҙ.
2. Тәбиғәт кешегә нисек тәьҫир итә? Һөйләгеҙ.
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16. Уҡығыҙ. Һорауҙар урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйып яҙығыҙ.

Т Яҙылған һөйләмдәр тураһында нимәләр әйтер инегеҙ? Хәбәр һөйләмдәрҙән һорау һөйләмдәр төҙөп яҙығыҙ.

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

барҙым.
(ҡайҙа?) барҙым.
(ҡасан?) китапханаға барҙым.
кисә (кем менән?) китапханаға барҙым.
кисә класташым менән китапханаға (нисәлә?) барҙым.
кисә класташым менән китапханаға сәғәт 3-тә барҙым.

17. Түбәндә бирелгән һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ. 10 һүҙ менән
өндәү, бойороҡ һөйләмдәр уйлап яҙығыҙ.

ветер, осень, осенью, восток, дождь, заморозки, месяц,
мороз, север, юг, моросить, осадки, день, погода, радуга,
роса, запад, туман, холодно, дерево, листья, птицы
Рауил Сахиулла улы Шаммасов
1930 йылдың 9 ноябрендә Башҡортостандың Стәрлебаш районы Хәлекәй
ауылында тыуған.
«Таң йылмайыуы» исемле беренсе
шиғырҙар йыйынтығы 1967 йылда донъя
күргән. Артабан уның ике тиҫтәгә яҡын
шиғри йыйынтыҡтары баҫылып сыҡҡан:
«Уттар», «Донъя йөгө», «Ҡояшлы тәҙрәләр», «Шишмәле тау», «Ҡар һыуҙары
китә», «Йән йәшәртер йәмдәрем», «Тамсылар йырлап тама»,
«Березовый сок», «Ғүмер гөлләмәһе», «Яраларҙы һөйөү
дауалар», «Гомер учагымның кузлары», «Акыл таягы»,
«Кеше тиҙәр һинең затыңды», «Ҡәҙерен беләһеңме?»
Рауил Шаммас — Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт
хеҙмәткәре. «Башҡортостан Республикаһында күрһәткән
фиҙаҡәр хеҙмәттәре өсөн» Почёт билдәһе, Башҡорт АССР-ы
юғары Советы Президиумы Почёт грамотаһы, миҙалдар
менән бүләкләнгән.
Тыуған яғым
— Тыуып үҫкән яғың ниндәй? —
Тыуған яғым!
Тыуған яғыммы?
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Аҡландары уның хәтерләтә
Йәшел балаҫ йәйгән табынды.
Ҡарт имәндәр ултыра эре генә
Ҡоҙаларҙай табын түрендә.
Аҡ ҡайындар улар эргәһендә
Ҡоҙасалар кеүек күренә.
Муйыл ҡыуаҡтары ҡыҙҙар һымаҡ:
Төрөнәләр ап-аҡ ебәккә.
Шаян бөрлөгәндәр бөгөлә-һығыла
Серен һөйләй унда еләккә.
Һандуғастар һайрай,
Шундай ерҙән
Һандуғастар ситтә булырмы?!
Ерҙе, йырҙы һөйгән юлсы бында
Туҡтап ялдар итмәй уҙырмы?
Йүгерә һымаҡ бойҙай тулҡындары,
Ә үҙҙәре ергә тотонған,
Тағы улар миңә әйтә һымаҡ:
Айырылма ерҙән, ошонан.
Тауҙарыммы? Бар. Бар.
Береһе уның
Күкрәккәйтау тиеп атала,
Борон-борондан уҡ телдән телгә
Шишмәләре менән маҡтала.
Таң атҡанда ошо шишмәләрҙең,
Ергә ятып, йырын тыңланым,
Алтын ерҙә тыуып үҫкәнмен, тип
Ҡыуаныстан ярһып иланым.
Иланым да ошо тауымдағы
Шишмәләргә ҡушылып йырланым.
Бына шулай минең тыуған яғым,
Бармы һинең унда булғаның?
аҡлан — поляна
поле
бөрлөгән (ҡыҙыл бөрлөгән) — костяника
юлсы — путник
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1. Автор тыуған яғыбыҙҙың матурлығын нисек һүрәтләй?
2. Һеҙ ниндәй строфаларға айырым иғтибар иттегеҙ? Ни өсөн?
3. Үҙегеҙгә оҡшаған строфаны ятлағыҙ.
18. Уҡығыҙ. Көн һүҙе менән һүҙбәйләнештәр теҙмәһен дауам
итегеҙ.

йылы көн, болотло көн, аяҙ көн, ҡояшлы көн, ямғырлы
көн, һыуыҡ көн, һәйбәт көн, көн буйы, көн һайын, туй көнө,
ял көнө, эш көнө, бер көн ...
1. Көн һүҙе менән яһалған һүҙбәйләнештәрҙе тәржемә итегеҙ. Өлгө
буйынса яҙығыҙ. Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ.
2. Өс һөйләм төҙөп яҙығыҙ.
Ө л г ө : насар көн — плохая погода.
19. В. Э. Меостың «Шығайҙағы ҡайындар» картинаһын һәм дәрестәрҙә үтелгәндәрҙе файҙаланып, «Беҙҙең яҡта көҙ» темаһына инша
яҙығыҙ.

«Шығайҙағы ҡайындар». В. Э. Меос картинаһы
1. Әйтелеү маҡсаты буйынса һөйләмдәр ниндәй төрҙәргә бүленә?
Миҫалдар килтерегеҙ.
2. Көҙ миҙгеленең үҙенсәлектәре тураһында һөйләгеҙ.
3. «Көҙгө эштәр һәм көҙгө тәбиғәт» темаһы буйынса ниндәй яңы
һүҙҙәр үҙләштерҙегеҙ?
4. Тема буйынса 5 һөйләм яҙығыҙ.
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20. Һүрәттәргә ҡарап, хикәйә төҙөп яҙығыҙ.

21. Күп нөктәләр урынына кәрәкле һүҙҙәрҙе ҡуйып, һынамыштарҙы
уҡығыҙ. Тәржемә итегеҙ.

Көҙ ҡышты билдәләй
1.
2.
3.
4.
5.
6.
йылы

Еүеш йәй һәм ... көҙ — оҙон ҡышҡа.
Имәндә сәтләүектәр ... булһа — ҡаты ҡышҡа.
Ағастарҙа ... ҡойолоп бөтмәһә, ҡыш ҡаты була.
Япраҡтарҙың ҡойолоуы һуңлаһа — ҡаты һәм ... ҡышҡа.
... йылы яҡҡа берҙәм китһә, ҡыш ҡаты була.
Көҙ көнө ҡоштар ... осһа, ҡыштың һыуыҡ, ... осһа —
булыуына.

Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р : бейектә, оҙон, ҡоштар, күп, япраҡ,
түбән, йылы.
22. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ, уның төп фекерен билдәләгеҙ. Шиғырҙа көҙ миҙгеленең ниндәй үҙенсәлектәре һүрәтләнә?

Көҙ
Нарат еләктәре беште инде,
Көндәр һалҡыная төштө инде;
Көтөү-көтөү ҡоштар күк диңгеҙҙең
Арттарына ҡарай осто инде.
Төрлө кейем менән биҙәнгән
Урман, ағас ҡалды ялтырап.
Тәмле еҫтәр сәскән гөл-сәсәктәр
Ҡаулан булды барыһы шылтырап.
Ҡояшҡай ҙа хәҙер һирәк көлә,
Ҡаплай уны томан, болоттар;
Оҙаҡламай һалҡын йәштәр менән
Көҙкәй илай башлар буҫлығып.
(Константин Бальмонт.
1913 йылда Дауыт Юлтый тәржемә иткән)

Өфө — Башҡортостандың баш ҡалаһы
1. Тасуири уҡығыҙ. Өфө тураһында белгәндәрегеҙҙе иҫегеҙгә төшөрөп һәм һүрәттәрҙе файҙаланып, тексты дауам итегеҙ.

Өфө — беҙҙең баш ҡалабыҙ
Өфө — Башҡортостан Республикаһының баш ҡалаһы.
Ҡариҙел һәм Дим йылғаларының Ағиҙелгә ҡойған ерендә
урынлашҡан. Өфө ҡалаһы көньяҡ-көнбайыштан төньяҡ-көнсығышҡа 50 километрға һуҙылған. Майҙаны 753,7 квадрат
километр. Дим, Калинин, Киров, Ленин, Октябрь, Орджоникидзе, Совет административ райондарына бүленгән.
1. Өфө тураһында түбән кластарҙа үткәндәрҙе, Өфө ҡалаһындағы
мәҙәни усаҡтар, уҡыу йорттары, һәйкәлдәр, уҙғарылған саралар
тураһында иҫегеҙгә төшөрөп, һөйләргә әҙерләнегеҙ.
2. Өҫтәлмә сығанаҡтар ҡулланығыҙ.

Каруанһарай,
— Гостиный  двор,
XIX XIX
век век
Каруанһарай,
XIXXIXб.б.—
Гостиный двор,

Каруанһарай
бөгөнгө
көндә—
— Гостиный  двор
в  наши  дни
Каруанһарай
бөгөнгө
көндә
Гостиный двор
в наши дни
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2. Тексты тәржемә итегеҙ.

Города имеют свою биографию
Города, как и люди, имеют свою биографию: место и
дату рождения, детство, отрочество, годы возмужания. Бывает, что города стареют и умирают, но чаще бывает наоборот:
с каждым годом расцветают, с каждым столетием молодеют,
становятся краше, благоустроеннее.
Так и Уфа, которая начала свой длинный путь с маленького
укреплённого пункта на крутом берегу Агидели. Рядом несла
свои чистые воды родниковая речка Сутолока, а чуть дальше,
на востоке, блестела тихая гладь Караидели — Уфимки.
Поселение, расположенное там, где сейчас монумент Дружбы, в первое время
баш ҡала
носило название «Тора-тау», а затем
иҫке Өфө
«Имән ҡала» — «Дубовый город», и тольӨфө урамдары
ко спустя годы оно получило нынешнее
Өфөнөң гербы
имя — Уфа.
Дуҫлыҡ
(И. Гвоздикова)
монументы
ҡунаҡхана
1. Был текстан ниндәй мәғлүмәт белдегеҙ?
2. Яҙылғандарға өҫтәп, нимәләр әйтер инегеҙ?
Еңеү паркы
3. Йөкмәткеһен һөйләргә өйрәнегеҙ.

3. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Шиғыр буйынса әңгәмә ойоштороғоҙ.

Тыуған ҡалама йыр
Көмөш ҡайыш быуған егет кеүек,
Ағиҙелде урап билеңә,
Баҫҡанһың һин, Урал һаҡсыһындай,
Тыуған Өфөм минең, бергенәм.
Һөйәм, Өфөм, һинең шау-шыуыңды,
Машиналар, гудок тауышын,
Дим буйҙарын, йырҙарыңдың моңон,
Ағиҙелдең тымыҡ ағышын.
Йүкәләрең сәскә атҡан саҡта,
Йәйге кистә хуш еҫ аңҡыуын.
Йондоҙҙарҙың яҡтылығын күмеп,
Төнгө уттарыңдың балҡыуын.
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Ҡайҙа барма, таныштарҙы күрәм,
Иптәштәрем һиндә, дуҫтарым.
Һәр бер кешең үҙең кеүек яҡын,
Яғымлыраҡ кеүек ҡыҙҙарың.
Һөйәм һине уңған батыр итеп,
Ғорурланам һинең даныңа.
Ағиҙелең барып ҡушылғандай
Диңгеҙ тулҡындары шауына.
Хеҙмәтеңде Ватан ҡеүәтенә
Ҡушып, бергә һин тын алаһың.
Һәм ерҙә Тыуған илдең яҡты
Бер йондоҙо булып янаһың.
(Н. Нәжми)
ҡайыш — ремень
бил — поясница
һаҡсы — часовой, защитник, страж
ағыш — течение
таныш — знакомый
яғымлы — нежный
ғорурланыу — гордиться
тулҡын — волна
ҡеүәт — сила, могущество
1. Автор Өфөнө нимә менән сағыштыра?
2. Ни өсөн ул Өфөнө һөйә? Шул юлдарҙы уҡып күрһәтегеҙ.
3. Автор Өфөнөң ниндәй үҙенсәлектәрен билдәләй? Һеҙ нисек
уйлайһығыҙ?
4. Автор Өфөнө яратыуын ниндәй ҡылымдар ярҙамында бирә?
5. Үҙегеҙгә оҡшаған 2 строфаны ятлағыҙ.
4. Тексты тәржемә итеп, дәфтәрегеҙгә яҙығыҙ.

Знаете ли вы?
Первый трамвай в Уфе был пущен в 1937 году. Первый
трамвайный путь был длиною около девяти километров.
Город обслуживало всего 13 трамвайных вагонов.
Первый троллейбус в Уфе появился в 1962 году. Маршрут был один — от монумента Дружбы до сельскохозяйственного института (ныне — Башкирский государственный
аграрный университет).
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5. Тексты тасуири уҡығыҙ.

Боронғо Өфө
Өфө ҡалаһы тураһында һөйләгәндә, уның нисек һәм
ҡайҙа урынлашҡанын күҙ алдына килтерәйек. Боронғо Өфө
хәҙерге Пушкин урамының түбәнге осонда булған. Ҡаланың
тирә-яғы — текә яр, ялан яҡтан ер стена һәм тәрән соҡор
менән нығытылған. Соҡор менән стена урындары хәҙерге
көнгә тиклем һәйбәт һаҡланған. Ҡаласыҡ биләмәһендә төрлө
төҙөлөш, биҙәү әйберҙәре дүрт метр ҡатлам булып ята.
Ҡомартҡыларының байлығы һәм ҙурлығы яғынан Өфө
ҡаласығы Көньяҡ Уралда әһәмиәтле урын алып тора. Табылған
материалдарға ҡарағанда, Өфө ҡаласығының нигеҙен яңы
эраға тиклемге IV–II быуаттарҙа (сама менән) йәшәгән
ҡәбиләләр башлап һалған. Уларҙы килеп сығышы яғынан
боронғо башҡорттар тип хәҙергә әйтеп булмаһа ла, ысын
башҡорт ҡәбиләләренең вәкилдәре йәшәгән тип әйтергә төплө нигеҙ бар. Хәҙерге ваҡытта Өфө ҡалаһының территорияһында V—VIII быуаттарҙа күмеп ҡалдырылған бик күп
ҡәберлектәр билдәле. Унда, һис шикһеҙ, боронғо ҡаласыҡта
йәшәгән кешеләр ерләнгән. Ошондағы табыштар буйынса,
бында боронғо башҡорттар йәшәгән, тип әйтеп була. Тимәк,
Өфөнөң тарихы меңәр йыллап иҫәпләнә.
«Башҡорттар — күсмә халыҡ. Уларҙың ҡалалары ла,
археологик ҡомартҡылары ла булмаған» тигән ҡараш байтаҡ
йәшәп килде. Хәҙер Арҡайым үҙе генә лә быны тулыһынса
кире ҡаға. Ә Иҙрисиҙең 1154 йылда төшөргән картаһында
башҡорттарҙың Ҡазира, Мазира, Ҡараҡыя, Минжан (Нимжан?)
тигән ҡалалары төшөрөлгән. Шул заман сәйәхәтселәре яҙмаларында Башҡорт тигән бик ҙур ҡала барлығы ла әйтелгән.
(М. Бураҡаева, И. Бураҡаев, М. Юлмөхәмәтов,
«Тормош һабаҡтары»)
хәҙерге көнгә тиклем — до сегодняшнего дня
ҡаласыҡ биләмәһе — территория городища
сама менән — примерно
шул заман сәйәхәтселәр яҙмаһында — в записях путешественников
того времени
1. Ни өсөн текст «Боронғо Өфө» тип атала? Иҫбат итегеҙ.
2. Арҡайым тураһында нимәләр беләһегеҙ? Ул ҡайҙа урынлашҡан?
3. Иҙрисиҙең картаһында ниндәй ҡалалар төшөрөлгән булған?
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П 6. Өҫтәлмә сығанаҡтар ҡулланып, «Өфө — беҙҙең баш ҡалабыҙ»
темаһы буйынса проект эше ҡороғоҙ.

7. Бирелгән һүҙҙәр ниндәй дөйөм темаға ҡарай?

ҡала, йорт, транспорт, халыҡ, парк, театр, мәктәп,
колледж, һәйкәл, китапхана, урам, студент, цирк, баш ҡала,
ҡунаҡхана, дауахана, юл, банк, туҡталыш
1. Был һүҙҙәр бер-береһенән нимәһе менән айырыла? Һығымта
яһағыҙ.
2. Һүҙҙәрҙе ҡулланып, бәйләнешле текст төҙөгөҙ.
8. Хәҙерге заман транспорты һәм элемтә саралары тураһында
һөйләгеҙ.
9. Тексты дөрөҫ һәм тасуири уҡығыҙ. Уның төп фекерен билдәләгеҙ.

Аттарҙа сабып ҡына
Беҙ хәҙер заманса тиҙлектәге самолёттарға, поездарға
өйрәнгәнбеҙ. Бер нисә сәғәт эсендә Өфөнән алыҫ ятҡан
ауыл йә ҡалаға барып етеү ҡыйын түгел. Поездар, автобустар,
таксиҙар йөрөп тора.
Ә элек төп транспорт төрө булып атлы ылау һаналған.
Байҙарҙың үҙ егеү аттары, көймәле арбалары булған, хәллерәктәр ылаусы яллаған, ярлылар күберәк йәйәү йөрөгән.
Ҡала менән ҡала араһында ла ат егеп йөрөгәндәр.
Өфөнән Ырымбурға барыу — ун көнгә, Мәскәүгә бер айҙан
ашыуға һуҙылған. Мәҫәлән, 1812 йылда Наполеондың Мәскәүгә инеүе тураһындағы хәбәр Өфөгә был ваҡиғанан һуң
40 көн үткәс кенә килеп еткән.
1913 йылда Өфөлә 395 ылаусы теркәлгән булған. Улар
йылына яҡынса бер миллион пассажир йөрөткән. Багажы
менән бергә пассажирҙы алып барып ҡуйыу заманына күрә
ҡиммәт — 40–60 тин торған.
(Тарих биттәренән)
тиҙлек — скорость
ылау — подвода, обоз
ылау йөрөү — заниматься извозом
көймәле арба — повозка с верхом
ылаусы — извозчик, возчик
хәлле — состоятельный, зажиточный
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10. I. Рус телендәге һүҙҙәрҙе тәржемә итеп, күп нөктәләр урынына

Т дөрөҫ формала яҙығыҙ. Һығымта яһағыҙ.

Һеҙҙең дуҫығыҙ нимә менән ... ? интересоваться
Мин һеҙгә компьютерҙа эшләргә өйрәнергә ... . советовать
Мин үҙемдең хатамды ... . признать
Уны физика менән математика ... . интересовать
Ауыр ваҡыттарҙа мин һәр ваҡыт атайым менән ... . советоваться
II. Тәҡдим ителгән темалар буйынса диалог төҙөгөҙ.

1. Өфө ҡалаһы буйлап сәйәхәт.
2. Салауат Юлаев һәйкәле янында.
III. Тема буйынса 2 һорау яҙығыҙ.
11. Уҡығыҙ. Текст буйынса бер-берегеҙгә һорауҙар бирегеҙ.

Башҡортостан территорияһын эреле-ваҡлы 1000-дән артыҡ
йылға бүлгеләй. Ағиҙел менән Ҡариҙелдә суднолар йөрөй
ала. 1000-дән ашыу күл бар. Иң ҙурҙары — Асылыкүл (майҙаны 23,4 квадрат километр, тәрәнлеге 5 метр), Ҡандракүл
(майҙаны 15,6 квадрат километр, тәрәнлеге 7 метр).
(«Башҡортостан календары»нан)
эреле-ваҡлы — крупные и мелкие
12. Бирелгән географик атамаларҙы төркөмдәргә бүлеп яҙығыҙ. Теҙмәләрҙе дауам
итегеҙ. Уларҙың башҡорт телендәге яҙылышын хәтерҙә ҡалдырығыҙ.

Өфө, Урал, Ҡариҙел, Баймаҡ, Белорет, Дим, Инйәр, Бөрө, Салауат, Һаҡмар,
Әй, Ағиҙел, Әбйәлил, Ирәндек, Йүрүҙән,
Мәләүез, Янғантау
13. Уҡығыҙ. Н. Йылҡыбаеваның «Ожмах
баҡсаһы» тексындағы һөйләмдәрҙе үҙ урынына ҡуйып, тулы текст төҙөп яҙығыҙ.

майҙан
күргәҙмә
Мәҙәниәт һарайы
Спорт һарайы
сәнәғәт
тарихи урындар
төҙөлөш
йорт-музей
күпер

1. Был институтта йөҙләп ғилми хеҙмәткәр иҫәпләнә. Улар
тикшеренеү, үҫемлектәрҙең яңы төрҙәрен сығарыу менән
мәшғүл.
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2. Мәҫәлән, сирень ағасының «Салауат Юлаев», «Нәфисә»,
«Ағиҙел» сорттарын булдырғандар.
3. Өфө ҡалаһында Ботаник баҡса институты 1932 йылдан
бирле эшләй.
4. Унда гөлдәр, декоратив үҫемлектәр бар.
5. Ирис сәскәләренең 17 төрө үҫә.
6. Бында һыуҙа бата торған казра ағасы ла, кипарис та,
йыл да емеш биреүсе банан да бар.
7. Оранжерея — баҡсаның иң күркәм бүлеге.
14. Башҡортостанда йәшәгән шағирҙарҙың Өфө, Башҡортостан
тураһында яҙған шиғырҙарын иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Берәй шағирҙың
ижады һәм тормош юлы тураһында ҡыҫҡаса һөйләгеҙ.
15. I. Һеҙ Өфө ҡалаһына М. Кәрим исемендәге Милли йәштәр
театрына килгәнһегеҙ, ти. Уның ҡайҙа урынлашҡанын белмәйһегеҙ.
Һеҙ был театрҙың ниндәй урамда урынлашыуын, нисек барырға,
ниндәй транспортҡа ултырырға, ниндәй туҡталышта төшөргә кәрәклекте нисек һорар инегеҙ? Ситуация буйынса диалог уйлап яҙығыҙ.
II. Һеҙ Өфөгә ҡунаҡҡа килгәнһегеҙ, ти. Милли музейға барырға
уйлайһығыҙ, ләкин уның ҡайҙа урынлашҡанын белмәйһегеҙ. Был
музейҙың ниндәй урамда урынлашыуын, унда нисек барырға, ниндәй
транспортҡа ултырырға, ниндәй туҡталышта төшөргә кәрәклекте
нисек һорар инегеҙ? Ситуация буйынса диалог уйлап яҙығыҙ.

Дөрөҫ әйтегеҙ!
Каруанһарай, баш ҡала, Өфө, элек, хәҙер,
юл, хәрәкәт, тарих, тарихи, ғариза, ер, хужа,
һорау, сәйәхәт

тыуған ил
тыуған йорт
тыуған ер

16. Тексты тасуири уҡығыҙ. Уның йөкмәткеһе буйынса һорауҙар
әҙерләгеҙ.

Башҡортостан Республикаһының баш ҡалаһы — Өфө.
Башҡортостан Республикаһының дөйөм майҙаны — 143,6 мең
квадрат километр. Был Рәсәй Федерацияһының 0,8 % дөйөм
майҙанын биләй. Башҡортостан Республикаһы Көньяҡ Уралды
уратҡан. Ул төньяҡтан Пермь, Свердловск өлкәләре,
көнсығыштан — Силәбе, көньяҡ-көнбайыштан — Ырымбур
өлкәһе, көнбайыштан — Татарстан, төньяҡ-көнбайыштан
Удмурт Республикаһы менән сиктәш булып тора. Республикала
4 миллион 102 мең 900 кеше йәшәй. Башҡортостанда
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54 район, 21 ҡала, 40 ҡала тибындағы ҡасаба бар. Иң ҙур
ҡалалар — Өфө, Стәрлетамаҡ, Салауат.
(«Мәктәп календары»нан)
17. Түбәндәге һорауҙарға башҡортса яуап бирегеҙ.

1. Где вы живёте (на какой улице, что находится поблизости и т. п.)?
2. Какие театры есть там, где вы живёте?
3. Какие памятники есть?
4. Представьте себя экскурсоводом. Как вы будете знакомить гостей с достопримечательностями?
18. Өфө ҡалаһы исеменең килеп сығышы тураһында һөйләгеҙ.
Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ.

О происхождении названия Уфа
Первые 300 лет своей истории Уфа обходилась без научного толкования названия. Первое серьёзное объяснение
появилось в последней четверти XIX века. С тех пор было
предложено до трёх десятков этимологических версий. Они
делятся на две группы: первая сводит название города к названию одноимённой реки, а вторая обращается к сухопутным
объектам (например, сближает слово Уфа с башкирским
словом уба — холм, курган). Сторонников первой гипотезы
больше. К тому же название реки Уфа намного старше
города-крепости, заложенного в 1574 году.
Древние люди появились на берегу реки Уфы в черте
нынешнего города за семь тысяч лет до нашей эры.
Дж. Г. Киекбаев возводил название Уфа к слову «ва» из
языка коми, где оно означает «река». Между прочим, этот
же компонент «ва» угадывается в конце слова Москва,
которое означало в древности «увлажнённое место».
Можно уверенно предположить, что сначала люди дали
имя Уфа реке, затем оно было перенесено на прилегающие
к ней местности и в конце концов дано новому городу.
Итак, Уфа — первоначально «река, большая вода», что
особенно явственно подтверждается в периоды паводковых
разливов.
(По Т. Гарипову)
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Өфө ҡалаһы исеменең килеп сығышы тураһында башҡа варианттарҙы
ишеткәнегеҙ (уҡығанығыҙ) бармы? Яҙып килегеҙ.
19. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Матур Өфө ҡалаһы
Ағиҙелдең буйы йәмле,
Гөл-сәскәле далаһы.
Шул Иҙелдең буйҙарында
Матур Өфө ҡалаһы.
Өфө баҡсалары матур,
Гөл-сәскәгә күмелгән.
Йәйге көндә бер күрһәң дә,
Мәңге китмәй күңелдән.
(Ҡ. Даян)
1. «Матур Өфө ҡалаһы» шиғырына йыр яҙылған. Уның композиторы
кем булыуын белегеҙ. Йырҙы йырлап өйрәнегеҙ.
2. Өфө ҡалаһы ҡайҙа урынлашҡан?
3. Өфө тирәләй ниндәй йылғалар аға?
4. Өфөләге ниндәй һәйкәлдәрҙе беләһегеҙ?
5. Шиғырҙы яттан яҙығыҙ.
20. Нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәрҙе ҡуйып, һөйләмдәр уйлап
яҙығыҙ.

… яҙырға — написать статью
... яҙырға — написать заявление
… бирергә — подать
... заявление
объявление
белдереү ... — прочитать объявление
… уҡырға — прочитать рассказ
шиғыр … — выучить стихотворение
21. I. Һорауҙарға яуап бирегеҙ.
1.
2.
3.
4.
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Тема буйынса үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе яҙығыҙ.
Өфө ҡалаһы тураһында нимәләр белдегеҙ? Шул турала яҙығыҙ.
«Тыуған ҡалама йыр» шиғырының авторы кем?
Ябай һәм ҡушма ҡылымдарға миҫалдар яҙығыҙ. Улар менән
3 һөйләм уйлап яҙығыҙ.

II. Тексты күсереп яҙығыҙ. Бер-берегеҙҙең эшен тикшерегеҙ һәм
баһалағыҙ. Урамдар исемен дауам итегеҙ һәм ни өсөн ул исемде
йөрөтөүҙәрен аңлатығыҙ.

Өфө урамдары
Өфө ҡалаһында меңәрләгән ҙур һәм бәләкәй урамдар
бар. Иң ҙуры — Октябрь проспекты. Уның асфальт юлдары
бер нисә километрға һуҙылған.
Өфөнөң иң боронғо
бороғо урамдары — ҙур Ҡазан һәм ҙур
Себер урамдары. Хәҙер улар Октябрь революцияһы менән
Минһажев урамы тип атала. Ленин урамы элек Үҙәк урам
тип аталған.
Күп кенә урамдар Совет власы өсөн үҙ ғүмерҙәрен
биргән көрәшселәр исемен йөрөтә. Улар — И. Якутов,
П. Вавилов, Я. Әхмәтов, П. Зенцов, Б. Нуриманов, Б. Шафиев,
Ш. Хоҙайбирҙин һәм башҡалар. Бөйөк Ватан һуғышы геройҙары А. Матросов, М. Ғөбәйҙуллин, К. Абрамова, Г. Ветошников исемен йөрөткән урамдар бар. Ҡайһы бер урамдар
дәүләт эшмәкәрҙәре, яҙыусылар, ғалимдар хөрмәтенә
аталған.
(«Аманат» журналынан)
22. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ, уның төп фекерен аңлатығыҙ.

Сәләмләү
Кемдер миңә: «Сәләм!» —
тине,
Гүйә, йәнгә нурҙар һипте,
Изге, ихлас һүҙе менән
Тирә-яҡты ғәмләп китте.
Ҡайнар ҡояш нуры кеүек,
Күңелдәрҙе иретерлек
Уның һүҙе — йәшәү уты —
Йөрәгемә үтте инеп.

Сәләм, Илем! Сәләм, Ҡояш!
Сәләм, Халҡым! Сәләм өләш!
Һәр кешегә, һәр сәскәгә
Ошо һүҙең менән өндәш!
Йәшә, кешем, хаҡлыҡ өсөн,
Аҡ, саф тарих яҙһын ҡәләм,
Йылдар үтер. Яңы быуын
Бергә әйтер яҡты һүҙен:
— Сәләм, тарих! Сәләм…
Сәләм…
(Алмаз Шаммасов)

1. Таныш булмаған һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.
2. Шиғыр буйынса фекер алышығыҙ.
3. Тыныш билдәләренең ҡуйылышын аңлатығыҙ.
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Хеҙмәт төбө — хөрмәт
1. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Ватаным тауыштары
Өндәшәһең миңә гелән,
Шаулы урманың булып,
Һайрар ҡошоң йәки яҡты
Йылға-һыуҙарың булып.
Алыҫ киңлегең йәй көнө
Йәйғорон тартып ҡуя,
Көҙ еткәс, иген-баҫыуҙар
Һап-һары нурға тула.
Һин, Ватаным, гөл-баҡсалар —
Һандуғас төйәктәре.
Һиндә балҡып сәскә ата
Минең аҡ теләктәрем.
Ата йорто, йәшәү ҡото,
Хәүефһеҙ бала сағым,
Ҡош ояларын үрҙергән
Бәхетле тыуған яғым.
Гел яңғырай күңелемдә
Йәншишмә ағыштары,
Йәншишмә ағыштарында —
Ватаным тауыштары.
(К. Кинйәбулатова)
киңлек — простор
нур — луч
төйәк — родной уголок
1.
2.
3.
4.
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теләк — пожелание
ҡот — счастье, удача
хәүефһеҙ — беззаботный

Шиғырҙа Ватан тауыштары ҡайҙа ишетелә?
Авторҙың Ватаныбыҙҙы яратыуы ниндәй юлдарҙа сағыла?
Был шиғыр буйынса һеҙ нимәләр әйтер инегеҙ?
Ватанығыҙҙы яратыуығыҙҙы нисек белдерер инегеҙ?

2. I. Түбәндәге мәҡәлдәрҙең мәғәнәһен аңлатығыҙ. Хеҙмәт тура-

Т һында белгән мәҡәлдәрҙе әйтегеҙ.

1.
2.
3.
4.

От бессонницы трудом лечатся.
Где не сеют, там не жнут.
Учиться никогда не поздно.
Душу вложишь — всё сможешь.

бессонница — йоҡоһоҙлоҡ, йоҡлай алмау
II. Бирелгән һүҙҙәрҙән мәҡәлдәр төҙөп яҙығыҙ.

1.
2.
3.
4.

ташҡа, ҡаҙаҡ, тырышҡан, ҡаҡҡан.
шул, ашамай, кем, эшләмәй.
өйөң, булһа ла, булһын, күңелең, тар, киң.
ил, бер, алтын, аҡылы, ир, алтын, мең, аҡылы.

3. «Эште яратҡаны, тырыш булғаны өсөн, ҙур эштәр башҡарҙы,
абруйлы кеше булып китте, юғары бейеклектәргә күтәрелде» тигәнде ишеткәнегеҙ бармы? Яҙылғандар буйынса фекерегеҙҙе әйтегеҙ.
абруйлы — уважаемый, знаменитый, прославленный, признанный
бейеклек — высота

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Ябай һөйләм һәм уның төрҙәре
Простое предложение и его виды
По строению грамматической основы простые предложения делятся на двусоставные (ике составлы) и односоставные (бер составлы).
Предложения, грамматическая основа которых состоит
из подлежащего и сказуемого, называются двусоставными
(ике составлы):
Алма ағасынан алыҫ төшмәй. — Яблоко от яблони
недалеко падает.
Предложения, грамматическая основа которых состоит
из одного главного члена, называются односоставными
(бер составлы):
Себеште көҙ һанайҙар. — Цыплят по осени считают.
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4. План буйынса «Минең ял көнөм» тигән темаға текст төҙөп яҙығыҙ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Минең иртәм.
Әсәйемә ярҙам итәм.
Мин саф һауала.
Яратҡан шөғөлөм.
Дәрескә әҙерләнәм.
Минең буш ваҡытым.

5. Тексты тәржемә итегеҙ.

Изучить язык можно только одним способом — каждодневным трудом. Овладение языком похоже на процесс
становления музыканта. Если вы хотите стать пианистом или
скрипачом, вам непременно нужно регулярно, настойчиво,
ежедневно, без перерыва в течение ряда лет упражняться
на своём инструменте.
(Е. Чернявский)
1. Автор фекеренсә, телде нисек өйрәнергә кәрәк?
2. Һеҙ автор менән килешәһегеҙме?
3. Һеҙ башҡорт телен нисек өйрәнәһегеҙ?

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

По наличию второстепенных членов предложения могут
быть нераспространёнными и распространёнными:
1) Урман шаулай. — Лес шумит (простое двусоставное
нераспространённое предложение);
2) Ҡапыл көслө ел сыҡты. — Вдруг поднялся сильный ветер (простое двусоставное распространённое предложение).
Распространёнными и нераспространёнными могут быть
и односоставные предложения. Алданма ҡыҙыл алмаға. —
Не обманывайся красным яблоком (простое односоставное
распространённое предложение). Төн. — Ночь (простое
односоставное нераспространённое предложение).
6. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Йәшәү — хеҙмәт
Әсеһен дә күрҙем, сөсөһөн дә,
Үкенесем ерҙә ҡалманы.
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Тик шулай ҙа, донъя, гүзәл донъя,
Һине һөйөп танһыҡ ҡанманы...
Ҡырыҫ булды минең барыр юлдар,
Наҙлы сөсөлөктәр тойманым,
Шуға, ахыры, донъя, һине күреп,
Һине һөйөп һис тә туйманым...
Йәшәү — хеҙмәт, көрәш, үҫеш бит ул,
Унан башҡа тормош юҡ миңә.
Ҡул ҡаушырып түрҙә ултырырға
Килмәнем бит, донъя, мин һиңә.
(З. Биишева)
әсеһе — зд.: горе
үкенес — раскаяние
танһыҡ ҡанманы — зд.: не насытилась
наҙлы — нежный, ласковый
ҡул ҡаушырыу — бездельничать
хәүефһеҙ — зд.: радость
1.
2.
3.
4.

Шиғырҙың авторы тураһында белгәндәрегеҙҙе һөйләгеҙ.
Шиғыр ни өсөн «Йәшәү — хеҙмәт» тип атала? Нисек уйлайһығыҙ?
Шиғыр нимә тураһында?
Шиғырҙың ниндәй юлдарын һеҙ мөһим юлдар тип уйлайһығыҙ?
Ни өсөн? Үҙ фекерегеҙҙе дәлилләгеҙ.
5. Шиғырҙы ятлағыҙ.
7. Тексты тәржемә итегеҙ.

Торопливый ножик
Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка
получилась. Неровная. Некрасивая.
— Как же это так? — спрашивает Митю отец.
— Ножик плохой, — отвечает Митя. — Косо строгает.
— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только
торопливый. Его нужно терпению выучить.
— А как? — спрашивает Митя.
— А вот так, — сказал отец. Он взял палочку и принялся
её строгать потихонечку, осторожно.
Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже
стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.
Торопливый ножик долго не хотел слушаться. Торопился:
то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло.
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Заставил его Митя терпеливым быть.
Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.
(Е. Пермяк)
неровный — зд.: төҙ түгел, кәкре
косой, косо — ҡыйыш
выучить терпению — түҙемле булырға өйрәтергә
потихонечку — һаҡ ҡына
полегонечку — йомшаҡ ҡына итеп
торопливый ножик — ҡабалан бысаҡ
то вкривь, то вкось норовил вильнуть — йә тегеләй, йә былай
ҡыйшайып китә
да не вышло — килеп сыҡманы
заставить — мәжбүр итергә
быть терпеливым — түҙемле булырға
1. Ни өсөн Митя таяғын ташлаған?
2. Атаһы Митяны нисек түҙемле булырға өйрәткән?
3. Хикәйә буйынса һығымта эшләгеҙ.
8. Һүҙбәйләнештәрҙе дөрөҫ итеп уҡығыҙ һәм күсереп яҙығыҙ. Берберегеҙҙең эшен тикшерегеҙ. Һығымта яһағыҙ.

ауыр эш, еңел эш, файҙалы эш, файҙаһыҙ эш, ҙур эш,
яҙма эш, эш көнө, эш хаҡы, эш сәғәте, эшкә йөрөү, эшләп
бөтөрөү, хата эшләү, физик хеҙмәт, хеҙмәт стажы, хеҙмәт
даны, хеҙмәт тәртибе, хеҙмәт итеү
9. Тексты уҡығыҙ. Нисек иғтибарлылыҡты үҫтерергә? Һөйләгеҙ.

Будь наблюдательным
Наблюдательный всегда в выигрыше: пока остальные
думают, что им надо делать, он уже всё приметил и к делу
приступил.
Наблюдательность надо развивать. Идёшь в школу
утром — подмечай, какие изменения происходят в природе,
а днём, когда возвращаешься из школы, сопоставь, что за
эти несколько часов изменилось в природе. В походе устройте конкурс наблюдательных. Победит тот, кто сможет
перечислить как можно больше растений, которые видел,
кто различит по голосам птиц, кто обнаружит следы зверей.
(По Л. Подкорытовой, М. Матвеевой)
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10. Өлгө буйынса һеҙҙең менән һөйләшкән кешенең икенсе эш
эшләгәне тураһында яҙығыҙ.
Ө л г ө : — Мин иртәнсәк газета уҡыным.
— Ә мин радио тыңланым.

1. Иртәнсәк мин яңы журналды ҡарап сыҡтым.
2. Кисә мин ял иттем.
3. Көндөҙ мин урамда йөрөп килдем.
4. Йәкшәмбе көнө мин атайым менән шахмат уйнаным.
5. Бөгөн кис инша яҙам.
6. Йәкшәмбе мин атайым менән баҙарға аҙыҡ-түлек
алырға барам.
7. Мин хоккей уйнарға яратам.
8. Кисә беҙ диктант яҙҙыҡ.
Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Һөйләмдең баш киҫәктәре
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое (эйә менән хәбәр) — главные
члены предложения. Подлежащее (эйә) обозначает предмет
речи и отвечает на вопросы именительного падежа:
кем? кемдәр? — кто? нимә? нимәләр? — что? Пример:
Балалар уҡый. — Дети учатся.
Сказуемое (хәбәр) обозначает действие предмета и
отвечает на вопросы нимә эшләй? — что делает?; нимә
эшләне? — что сделал? и т. д.
Подлежащее (эйә) в башкирском языке может быть
выражено существительным, местоимением, числительным,
прилагательным, именем действия, причастием, словосочетанием и сложным глаголом:
Ҡояш яҡтырта. — Солнце светит.
Ул сыҡты. — Он вышел.
Икеһе лә һуңланы. — Оба опоздали.
Ике икең — дүрт. — Дважды два — четыре.
Кире ҡайтыу юҡ. — Обратной дороги нет.
Сказуемое (хәбәр), как и подлежащее, может быть
выражено различными частями речи, словосочетаниями и
сложными глаголами:
Биш бишең — егерме биш. — Пятью пять — двадцать пять.
Алма һатып алдым. — Купил(а) яблоки.
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11. I. Бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланып, һөйләмдәр төҙөп яҙығыҙ. Эйә

Т менән хәбәр аҫтына һыҙығыҙ.

уҡытыусы, төҙөүсе, оҡшай, быраулаусы, хеҙмәт, етәксе,
һөнәр, шофёр, инженер, эшләй, баҡса, китапханасы, ашнаҡсы
II. Алдағы һүҙҙәрҙе ҡулланып, киләсәктә ниндәй һөнәр һайлауығыҙ
тураһында диалог төҙөгөҙ.
12. Хикәйәне тасуири уҡығыҙ. Таныш булмаған һүҙҙәрҙе тәржемә
итеп, дәфтәрегеҙгә яҙығыҙ.

Көслө сабаҡ
Йәйге көндәрҙең береһендә Ринат менән мин Наил ағайыма эйәреп, балыҡ ҡармаҡларға киттек. Наил ағайым —
балыҡсы. Ул ҡыҙыҡ хәлдәрҙе күп белә. Ағайымдың мәҙәктәрен тыңлап, йылғаға килеп еткәнде һиҙмәй ҙә ҡалғанбыҙ.
Күп тә үтмәне, Наил ағайым бер ҙур балыҡты һөйрәп тә
сығарҙы. Миңә лә сабаҡтар эләгә башланы. Тирә-яҡҡа ҡарарға ла ваҡыт юҡ.
Бына бер ваҡыт нимәлер һыуға төшөп китте. Ҡараһаҡ,
Ринат һыуҙа йөҙөп йөрөй. Ҡармағын тотоп, шаптыр-шоптор
һыуҙан килеп сыҡты. Ҡармағына бармаҡ ҙурлыҡ сабаҡ та
эләккән.
— Шул сабаҡ һине һыуға һөйрәтеп төшөрҙөмө? — тип
көлөп ебәрҙек.
— Бәләкәй булһа ла көслө ул! — тигән була Ринат. Баҡтиһәң, яр емерелеп, Ринат балығы менән бергә йылғаға осоп
төшкән икән.
(А. Насиров)
килеп еткәнде һиҙмәй ҙә ҡалғанбыҙ — не заметили, как дошли
бармаҡ ҙурлыҡ — с пальчик
бәләкәй булһа ла — хоть и маленький
баҡтиһәң — оказывается
1. Текстан терәк һүҙҙәрҙе айырып яҙып алығыҙ. Улар ярҙамында
текстың йөкмәткеһен һөйләгеҙ.
2. Текста ниндәй һөнәр эйәһе тураһында һүҙ бара?
3. Ни өсөн Ринат һыуға ҡолаған?
4. Ринаттың яуабы менән килешәһегеҙме? Уны ниндәй малай тип күҙ
алдына килтерәһегеҙ? Тасуирлағыҙ.
5. Һыуға батып барған кешегә нисек итеп беренсе ярҙам күрһәтергә
кәрәклекте беләһегеҙме? Һөйләгеҙ.
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13. Һорауҙарға яуап бирегеҙ.

1. Киләсәктә кем булырға уйлайһығыҙ?
2. Ни өсөн ул һөнәрҙе һайланығыҙ?
3. Ул һөнәргә эйә булыу өсөн һеҙ нисек әҙерләнәһегеҙ?
Рәшит Закир улы Шәкүров 1937 йылдың 11 ғинуарында Әлшәй районы Яңы
Абдрахман ауылында тыуған.
1956 йылда — Октябрьский нефть
техникумын, 1965 йылда Башҡорт дәүләт
университетының филология факультетын
тамамлай. Төрлө йылдарҙа «Совет Башҡортостаны» газетаһы, «Ағиҙел» һәм
«Ватандаш» журналдары редакцияларында эшләй. Башҡортостан Яҙыусылар
ойошмаһының әҙәби консультанты, Рәсәй
Фәндәр академияһы Башҡортостан ғилми үҙәге Тарих, тел
һәм әҙәбиәт институтының Башҡорт энциклопедияһы бүлеге
мөдире, «Башҡортостан энциклопедияһы» ғилми нәшриәтенең директоры вазифаларын атҡара. 1998 йылдың 1 сентябренән М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия
университетының профессоры.
Р. З. Шәкүров республикала энциклопедик хеҙмәттәр
тыуҙырыу эшен башлап ебәреүсе булды. Ул шулай уҡ Башҡортостан Республикаһы Дәүләт гимны тексының авторҙашы.
Шағир һәм ғалим Халыҡ-ара төрки академияһының тулы
хоҡуҡлы ағзаһы. Ул М. Аҡмулла, Р. Ғарипов, З. Биишева
исемендәге премиялар лауреаты, Салауат Юлаев ордены
менән бүләкләнгән, шулай уҡ республикабыҙҙың Салауат
Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты.
Эшһөйәрҙәр иле
Тыуған ерем — эшһөйәрҙәр иле.
Хеҙмәт бит — ул намыҫ билгеһе,
Бик ҡәҙерле, данлы һәр урында
Уңғанлыҡтың күркәм өлгөһө.
Хеҙмәт беҙҙә — бәхет сығанағы,
Һәр кемгә — ул шатлыҡ инеше:
Ниндәй генә эшкә тотонһаҡ та,
Беҙ яуаплы тотош ил өсөн.
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Хәләл тирҙе түгеп, ҡанатланып,
Киләсәккә юлдар ярабыҙ;
Илһамлы эш менән үҙебеҙ ҙә
Матурыраҡ була барабыҙ.
Матурлыҡ та, яҡшылыҡ та ерҙә —
Ул эшсәнлек, хеҙмәт емеше;
Халҡым көслө хеҙмәт, ижад менән,
Хеҙмәт менән бөйөк һин, кешем.
намыҫ — честь
данлы — знаменитый
сығанаҡ — источник
инеш — ручей, родник

тотош — зд.: за
всю
за  всё
хәләл — честный, благородный
киләсәк — будущее
илһам — вдохновение

1. Шиғырҙың атамаһын нисек аңлайһығыҙ?
2. Нимә ул хеҙмәт?
3. Ниндәй генә эшкә тотонһаҡ та,
Беҙ яуаплы тотош ил өсөн, — тигән юлдарҙы аңлатығыҙ.
4. 3-сө строфаны тағы ла бер тапҡыр уҡып сығығыҙ һәм фекер
алышығыҙ.
5. Автор фекеренсә, халыҡ һәм кеше нимә менән көслө?
6. Шиғырға ҡарата фекерегеҙҙе белдерегеҙ һәм миҫалдар менән
дәлилләгеҙ.
14. Тексты тәржемә итегеҙ. «Нимә ул хеҙмәт?» тигән һорауға яуап
әҙерләгеҙ.

Труд
Как ты думаешь, без чего не может жить человек? Без
воздуха. Без хлеба. И ещё человек не может жить без труда.
Осмотрись вокруг. Взгляни на то, что тебя окружает.
И знай, что всё это создано трудом человека. Будем помнить,
самого-то человека сделал труд.
Каждому человеку хочется что-то сделать
төйәк
в жизни. Но всегда ли мы задумываемся над
киңлек
тем, что чего-то достигнуть можно только в
теләк
результате постоянного, нелёгкого, упорного
труда? Главная польза труда в том, что он не
хеҙмәт
только приносит человеку хлеб, но и
һөнәр
доставляет ему радость. Николай Островский
эш көнө
писал, что нет ничего радостнее труда.
быраулаусы
(По Ю. Яковлеву)
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1. Текстағы һорауҙарға яуап бирегеҙ.
2. Текста яҙылғандар менән килешәһегеҙме? Фекерегеҙҙе әйтегеҙ.
3. Текстың төп фекерен дәфтәрегеҙгә башҡорт телендә яҙып
ҡуйығыҙ.
15. I. Нөктәләр урынына юҡлыҡ аффиксын (-ма, -мә) ҡуйып уҡығыҙ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бер ҡылдан арҡан ишеп бул...й.
Эшләһәң, эш ҡарыш...й.
Балтаһыҙ урманға бар...йҙар.
Ултырған урындан утын ҡырҡ...йҙар.
Яңғыҙ ҡайынға ҡош ҡун...ҫ.
Бел...гәндең беләге ауырт...й.

II. Нөктәләр урынына ҡылымдарҙы тәржемә итеп яҙығыҙ.

1. Ете ҡат ... , бер ҡат ... .
2. Бөгөнгө эшеңде иртәгәгә ... .
3. Кешене кейеменә ҡарап ... ,
эшенә ҡарап ... .
4. Ҡуллана белмәһәң,
ҡоралға ... .
5. Намыҫыңды йәштән ... .
6. Асыу ... , аҡыл ... .
7. Ишек асыҡ булһа ла,
рөхсәтһеҙ ... .
8. Аҙ ... , күп ... .
9. Үҙеңде ... , кешене ... .

измерить, резать
не оставлять
не оценивать, оценивать
не обижаться
беречь
не собирать, собирать
не заходить
рассказывать, работать
не возвышать, не позорить

16. I. Һөнәрҙәр теҙмәһен артабан дауам итеп яҙығыҙ.

Медицина хеҙмәткәрҙәре: врач-хирург, шәфҡәт туташы, ...
Төҙөлөш хеҙмәткәрҙәре: төҙөүсе, ...
Сауҙа хеҙмәткәрҙәре: һатыусы, ...
Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре: режиссер, ...
II. Үҙегеҙгә оҡшаған берәй һөнәр тураһында бер нисә һөйләмдән
торған текст яҙығыҙ. Уны һөйләргә әҙерләнегеҙ.
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17. Тексты тасуири уҡығыҙ. Тәржемә итегеҙ. Һөйләмдәрҙә эйә менән
хәбәрҙе табығыҙ. Уларҙың бирелешенә иғтибар итегеҙ.

Хайуандар нисек яраҡлашҡан?
Йыртҡыстар үҙҙәренә аҙыҡ табыуға яҡшы яраҡлашҡан.
Төлкөнөң йомшаҡ атлап йөрөүе, яҡшы ишетеүе, осло тештәре уға аҙыҡ табырға ярҙам итә. Ә бына өкөнөң бик ҙур
күҙҙәре төнөн дә, көндөҙ ҙә яҡшы күрә, йомшаҡ ҡауырһыны
уның осоуын тауышһыҙ яһай, үткер тырнаҡтары, бөгөлөп
торған көслө томшоғо аҙығын тотоп торорға һәм ашарға
ярҙам итә.
Ләкин йыртҡыстар һунар иткән йәнлектәр ҙә уларҙан
һаҡланыуға яҡшы яраҡлашҡан. Ҡуян шәп йүгерә — төлкө
уны ҡыуып етә алмай. Ҡуянды тунының төҫө лә ҡотҡара:
йәйен ул һоро, ҡышын аҡ була. Терпене осло энәләре һаҡлай. Әгәр йыртҡыс кеҫәрткене ҡойроғонан эләктерһә, ул
ҡойроғон ҡалдырып ҡаса. Һуңынан кеҫәрткенең ҡойроғо
яңынан үҫә.
(А. Плешаковтан)

1. 1-се, 7-се, 9-сы һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ. Баш киҫәктәрҙең
аҫтына һыҙығыҙ.
2. Текстың исемендәге һорауға яуап бирегеҙ.
3. Һүрәттәргә ҡарап, хайуан һәм ҡоштарҙы һурәтләгеҙ.
һүрәтләгеҙ Улар ҡышты
нисек үткәреүе тураһында һөйләгеҙ.
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П 18. «Тыуған ерем — эшһөйәрҙәр иле» темаһы буйынса проект эше
ҡороғоҙ.

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Юҡлыҡ төшөнсәһе һәм уның телдә бирелеше
Понятия отрицания, отсутствия и их выражение в языке
Значение отрицания или отсутствия кого-либо, чеголибо, в ком-либо, чём-либо, у кого-либо или где-либо
в башкирском языке передают:
слова юҡ — нет, түгел — не;
аффиксы -ма/-мә, -һыҙ/-һеҙ, -һоҙ/-һөҙ.
19. Күп нөктәләр урынына түбәндә бирелгән алмаштарҙың тейешлеһен ҡуйып, һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ.

бер нәмә (лә), бер кем (дә), бер ҡайҙа (ла), бер ерҙә
(лә), бер ҡасан (да), бер ҙә, бер кемде (лә)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Алда ... күренмәй.
Кисә миңә ... шылтыратманы.
Мин был китапты ... тапманым.
Беҙ кискеһен ... бармайбыҙ.
Ул был йырҙы ... ишетмәгән.
Кисә мин ... эшләмәнем, сөнки минең башым ауыртты.
Уны ... саҡырмаған.
Мин ... онотманым, бөтәһен дә алдым.
Ул китап ... юҡ, ҡайҙа булғандыр.
Уны ... белмәй.
Андрей ҡайҙа киткәндер, ... күрмәгән.
... алдағаным юҡ, гел дөрөҫөн әйтәм.
... өйрәтмәгән, үҙе эшләгән.
... китмәгән, өйҙә булған.

20. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Гөлдәр баҡсаһында
Бер көн шулай гөлдәр баҡсаһында
Сәскәләрҙе ҡылдым тамаша.
Хуш еҫтәре менән йән шатлана,
Нурҙарынан күҙҙәр ҡамаша.
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Нәфис төҫтәренә, буйҙарына
Хайран ҡалып, ҡыҙығып ҡаранып:
— Әй, сәскәләр, һеҙгә кемдәр дуҫтар,
Кемдәр дошмандар? — тип һораным.
Гүйә, улар шунда йәнләнделәр,
Нурҙар сәсеп, ем-ем көлдөләр.
Әкрен генә иҫкән ел арҡылы
Миңә былай яуап бирҙеләр:
«Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙый,
Кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр,
Кемдәр сәскә кеүек саф күңелле, —
Шулар беҙгә дуҫтар! — тинеләр. —
Кемдәр ҡара эсле, тар күңелле,
Кемдәр ысын эшкә ҡул бирмәйҙәр,
Кемдәр килеп беҙҙе хаҡһыҙ өҙә, —
Шулар беҙгә дошман!» — тинеләр.
(М. Ғафури)
ҡамаша — ослепляет; слепнут
хайран ҡалып — удивлённый
1. Шиғырҙың төп фекерен билдәләгеҙ.
2. Автор сәскәләрҙең матурлығын нисек һүрәтләй? Ул һүҙҙәр рус
телендә нисек яңғырай?
3. Автор сәскәләргә нимә тип өндәшә?
4. Сәскәләр нисек яуап бирә? Яуап менән килешәһегеҙме? Нимәлер
өҫтәп әйтер инегеҙме?
5. Саф күңелле, тар күңелле тигән һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәләрен
аңлатығыҙ.
21. Түбәндәге һорау һөйләмдәрҙе тәржемә итегеҙ һәм уларға тулы
яуап бирегеҙ.
Ө л г ө : — Знаешь ли ты его? — Һин уны беләһеңме?
— Эйе, мин уны беләм. — Да, я его знаю.

1.
2.
3.
4.
5.
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Сколько времени ты проводишь за компьютером?
Был ли ты в Уфе?
Помогаешь ли ты родителям в домашних делах?
Чем ты занимаешься в свободное время?
Какую книгу ты прочитал за последнее время?

22. Тексты уҡығыҙ. Геолог һөнәре тураһында һөйләгеҙ.

Геологтар көнө
Геологтар көнө беҙҙең илдә 1966 йылдан алып байрам
ителә. Оҙон ҡуныслы резина итек һәм штормовка кейгән,
һаҡал-мыйыҡ баҫҡан, «ҡояшҡа һәм ергә туған» геологтар
ярҙамында картала яңы нөктәләр, ерҙә яңы ҡалалар,
ҡасабалар, юлдар, маршруттар барлыҡҡа килә. Арҡаһына
рюкзак аҫҡан, ҡулына сүкеш тотҡан, усаҡ янында туҡланған,
һәр саҡ йыр менән юлдаш булған был профессия кешеләренең байрамдарында әйтергә яратҡан теләктәре: «Бирешмә, геолог!»
1. Кем ул геолог? Уның эше нимәнән тора?
2. Геолог һөнәренә эйә булыр өсөн, ҡайһы юғары уҡыу йортонда
белем алырға була? Уның өсөн үҙеңдә ниндәй сифаттар тәрбиәләргә кәрәк?
3. Яҙылғандарға өҫтәп нимәләр әйтер инегеҙ?
23. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Именлектәр теләйем һиңә, Илем,
Аяҡ баҫып йөрөгән еремә!
Башҡортостан ҡырҙарында үҫкән
Икмәгеңде ҡуям түремә!
Икмәгеңде ҡуям түрҙәремә,
Сәскәләрҙән үрәм таҡыя,
Таҡыялай үргән һәр бер йырым
Халҡым күңеленә моң ҡоя.
Именлектәр теләйем һиңә, Илем,
Аяҡ баҫып йөрөгән еремә!
Моңон йыям изге тупрағымдан
Йөрәгемдән сыҡҡан йырыма!
(А. Чанышева)
именлек — благополучие
ҡыр — поле
1. Авторҙың теләктәренә ҡушылып, һеҙ нимәләр өҫтәп әйтер
инегеҙ?
2. Шиғырҙың йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәрегеҙ менән һөйләп бирегеҙ.
3. Шиғырҙы ятлағыҙ.
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24. Мәҡәл һәм әйтемдәрҙе уҡығыҙ. Хеҙмәт тураһында булғандарын
күсереп яҙығыҙ. Мәғәнәләрен аңлатығыҙ.

1. Кешегә соҡор ҡаҙма, үҙең төшөрһөң.
2. Киндер сәсһәң, күлдәк кейерһең.
3. Донъяла ни татлы — йән һөйгән хеҙмәт
татлы.
4. Егәрленең ҡулы егерме.
5. Егет кешегә етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ.
6. Иренгән «иртәгә» тиер.
7. Белеме бар хур булмаҫ.

намыҫ
хеҙмәткәр
именлек
ҡәнәғәтләнеү
талап

25. Тексты тасуири уҡығыҙ. Уны уҡып сыҡҡандан һуң һеҙ нимәләр
аңланығыҙ? Текстан иң мөһим юлдарҙы яҙып алығыҙ, уларҙы
ҡулланып, фекерегеҙҙе әйтегеҙ.

Тормошҡа ашмаҫтай эш юҡ
Алдыбыҙға ниндәйҙер ҡаршылыҡтар килеп тыуһа, унан
тиҙерәк ҡотолоу һылтауы менән «Был мөмкин түгел», «Быны
булдырып булмай» тигән һүҙҙәрҙе йыш ҡабатлайбыҙ.
Был донъяла атҡарып сыға алмаҫтай эш юҡ. Тик ниңәлер
беҙ проблеманы хәл итеү урынына, анһат ҡына итеп ошо
«мөмкин түгел» һүҙен ҡулланабыҙ. 20-се быуаттың башында
самолёттан осоп барышлай ырғыу һәм һау-сәләмәт ҡалыу
мөмкин түгеллегенә бик күптәр ризалашыр ине. Әгәр ҙә был
хыялды архивҡа тапшырһалар, бөгөн парашюттар ҙа,
парашютсылар ҙа булмаҫ ине. Әммә уны тормошҡа
ашырыусы табылған.
Беҙҙең шәхси проблемалар менән дә шул уҡ хәл. Беҙ
үҙебеҙҙе аҡса, уҡыу, дуҫлыҡ, эш мәсьәләһендә һәм рухи
талаптарыбыҙҙы ҡәнәғәтләндереү өсөн бөтә юлдарҙы
табырға тейешбеҙ. Ваҡыт етмәүгә зарланғансы, уны файҙалы
итеп үткәреү кәрәк. Һәр ваҡыт үҙеңә: «Был минең ҡулымдан
килә һәм мин уны атҡарып сығам», — тип әйтергә кәрәк.
«Мөмкин булмаҫтай эш юҡ, ул бары тик һынап ҡаралмаған»
тигән һүҙ беҙгә булдыра алмаҫтай күренгән эште тормошҡа
ашырырға ярҙам итеүсе закон булып тора ла инде.
(Джон Маркс Темплтон)
атҡарып сыға алмаҫтай — невозможное
анһат — легко
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ризалашыу — согласиться
талап — требование
ҡәнәғәтләндереү — удовлетворить
зарланыу — жаловаться
26. Ниндәй һөнәр кешеләре тураһында һүҙ барыуын асыҡлағыҙ.
Үҙегеҙ ҙә берәр миҫал уйлағыҙ.

кешеләрҙе дауалаусы; йорттар һалыусы; ҡортсолоҡ менән
шөғөлләнеүсе; бейеүҙәр һалыусы; йырҙар башҡарыусы;
сәхнәлә төрлө тамашаларҙы алып барыусы; белем биреүсе;
картина яҙыусы
-сы, -се ялғауы менән яһалған һөнәр исемдәрен айырып, өс
һөйләм уйлап яҙығыҙ.
27. Һүрәт ярҙамында диалог төҙөгөҙ.

28. Кәңәштәрҙе тасуири итеп уҡығыҙ. Үҙегеҙгә оҡшағандарын яҙып
алығыҙ.

Сит телде өйрәнеүсегә кәңәштәр
Сит телде өйрәнгәндә үҙеңә маҡсат ҡуйырға кәрәк.
Сит телде өйрәнер өсөн үҙеңдең туған телеңде белеү
мөһим.
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Телдең бөтә ҡағиҙәләрен дә өйрәнеү мотлаҡ түгел. Һүҙҙәрҙең ҡайҙа һәм ҡайһы саҡта, ниндәй формала ҡулланылыуына күнегергә кәрәк.
Ҡабатлау — телде өйрәнеүҙең нигеҙе.
Ҡабатлау — онотмаҫ өсөн иң төп шарт.
Ауыр ятланған һүҙҙәрҙе төҫлө ҡәләм менән һыҙығыҙ.
Һүҙҙәрҙең мәғәнәләре үҙгәреүгә иғтибар итегеҙ.
Һеҙ өйрәнгән телдә һөйләшкән кешене тыңлау һеҙҙең
һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтеүгә лә, һөйләшеүгә лә ярҙам итер.
Күберәк уҡығыҙ, һүҙҙәрҙең мәғәнәһен контекст буйынса
аңларға тырышығыҙ.
Өйрәнгән телдә көндәлек алып барығыҙ, хикәйәләр яҙығыҙ.
Телде аңлау һәм уны ҡулланыу һәләте кеше менән аралашҡанда, һөйләшкәндә генә яҡшыра.
(М. Шаһан)
29. Үҙегеҙ йәшәгән ҡалалағы, райондағы данлыҡлы хеҙмәт алдынғыларының береһе тураһында газета йә журналға мәҡәлә яҙырға
кәрәк. Уны нисегерәк яҙыр инегеҙ? Һөйләгеҙ һәм дәфтәрегеҙгә
яҙығыҙ.
30. Диалогты уҡығыҙ һәм дауам итегеҙ.

— Айгөл, бөгөн спорт һарайында волейбол ярышы була,
шуны ҡарарға барайыҡ.
— Әлфиә, ғәфү ит, мин бара алмайым.
— Ни өсөн?
— Бөгөн әсәйем төнгө сменала эшләй, ҡустымды ҡарарға
кәрәк.
— Ә әсәйең ҡайҙа эшләй?
— ... ...
— ... ...
31. Тексты тасуири уҡығыҙ. Тексты күсереп яҙығыҙ. Бер-берегеҙҙең
эшен тикшерегеҙ һәм баһалағыҙ.

Ҡыйыулыҡ
Борон заманда бер бай өс хеҙмәтсеһен саҡырып алған
да былай тигән:
— Арағыҙҙа ҡыйыуҙар булһа, урманға барығыҙ ҙа миңә
арыҫландың тиреһен тунап алып ҡайтығыҙ!
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Ике хеҙмәтсе шул минутта уҡ, хужаһының теләген үтәргә
тип, урманға китә. Тик берәүһе генә был тәҡдимдән баш
тарта. Тегеләр киткән ерҙәренән әйләнеп ҡайтмай. Ә өйҙә
ҡалғанын бай ҡурҡаҡлыҡта ғәйепләй. Ләкин хеҙмәтсе үҙен
ҡурҡаҡ тип иҫәпләмәй һәм дөрөҫ уйлай. Сөнки ҡайһы ваҡыт
башҡаларҙың туҙға яҙмаған бойороҡтарын үтәмәҫ өсөн дә
ҡыйыулыҡ талап ителә бит...
(Т. Мөхәмәтҡолов)
1. Был текста ҡыйыулыҡ нимәлә күренә? Һеҙ нисек аңланығыҙ?
2. Һуңғы һөйләмгә һалынған фекерҙе аңлатығыҙ. Һеҙ был фекер
менән килешәһегеҙме? Ни өсөн?
3. Текстың аҙағында ни өсөн күп нөктәләр ҡуйылған? Фекерегеҙҙе
әйтегеҙ.
32. Был ике өҙөктө иғтибар менән уҡығыҙ, уларҙы сағыштырығыҙ.
Ҡайһы өҙөктә Сәлимә менән егет образдары тулыраҡ бирелгән? Ни
өсөн? Үҙ фекерегеҙҙе өҙөктәге миҫалдар менән иҫбатлағыҙ.

I. Борон Һаҡмар буйындағы бер ауылда ярлы ғына ғаиләлә
Сәлимә исемле ҡыҙ булған. Уны шул ауылдың ярлы егете
яратҡан. Ул ҡурайсы һәм йырсы икән. Был ике йәш йөрәк осрашып, сер уртаҡлашҡандар. Егет, Сәлимәгә бағышлап, көй
сығарған.
Әммә уларҙың шатлығы оҙаҡҡа бармаған. Ялан яғынан бер
бай килеп, Сәлимәне килен итеп алып ҡайтып киткән. Ләкин
унда Сәлимә тыныслыҡ таба алмай. Кейәүенән ҡасып китә.
Ирәндектең иң бейек ҡаяһынан ташлана. Һөйгән егете килеп
өлгөрә алмай. «Сәлимәкәй» йыры шунан ҡалған.
II. Борон заманда Һаҡмар буйындағы бер ауылда, ярлы ғына
ғаиләлә һылыуҙан-һылыу, уңған, ололарға ихтирамлы, ихлас
күңелле, йыр-моңға оҫта Сәлимә исемле ҡыҙ булған. Уны шул
ауылдың мөһабәт кәүҙәле ярлы егете өҙөлөп яратҡан. Ул да
бик егәрле, оҫта ҡурайсы һәм йырсы икән. Был ике йәш йөрәк
осрашып, сер уртаҡлашҡандар. Егет, Сәлимәгә бағышлап,
моңло көй сығарған.
Әммә уларҙың шатлығы оҙаҡҡа бармаған. Ялан яғынан бер
бай килеп, Сәлимәне килен итеп алып ҡайтып киткән. Ләкин
унда Сәлимә тыныслыҡ таба алмай. Кейәүенән ҡасып китә.
Ирәндектең иң бейек ҡаяһынан ташлана. Һөйгән егете килеп
өлгөрә алмай. «Сәлимәкәй» йыры шунан ҡалған.
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Ап-аҡ ҡыш етте
1. Тексты тасуири уҡығыҙ. Беренсе абзацты күсереп яҙығыҙ. Эйә
менән хәбәр аҫтына һыҙығыҙ.

Ноябрь — ҡышҡа инеү айы, һуң яҡтыра, иртә ҡараңғы
төшә. Ағастар һәм емеш ҡыуаҡтары япраҡтарын ҡойоп,
ҡышҡы йоҡоға тала.
Еләк-емеш үҫентеләре ҡышҡа инер алдынан ҙур һынау
үтә. Ҡар иртә яуһа, ер туңмай ҡала. Был осорҙа ҡайһы бер
үҫентеләрҙең тамыры яйлап тын ала, киләһе йыл уңышына
көс туплай. Ҡайһы бер йылдарҙа оҙаҡ ҡар яумай, ҡаты
һалҡындар башлана. Көҙҙән еләк-емеш төптәре серетмә,
торф йәки бысҡы вағы менән күмелһә, үҫентеләрҙең тамыры һыуыҡҡа бирешеп бармай. Емеш ботаҡтары 40–50 градус һалҡынды ғына ауыр үткәрә.
(С. Хажиев)
ҡыуаҡ — кустарник
көс туплай — набирает силу
һынау — испытание
серетмә — перегной
киләһе йыл уңышы — урожай
будущего года
1. Тексты ҡулланып, үҙегеҙҙең күҙәтеүҙәрҙән сығып, ноябрь айының
үҙенсәлектәре тураһында һөйләгеҙ.
2. Баҡсала ҡарҙың күп һәм ҡалын булыуы ни өсөн кәрәклеген
асыҡлағыҙ.

Т 2. I. Нөктәләр урынына тейешле ай исемдәрен ҡуйып яҙығыҙ. Ҡыш
айҙарын һүрәтләгән ниндәй шиғыр беләһегеҙ? Иҫегеҙгә төшөрөгөҙ.

1. Тышта ... уйнап йөрөй,
Сана шыуыр буранда.

3. ... дуҫ сумка тотоп
Мәктәпкә китте.

2. ... ҡояшта ҡыҙына,
Һыу инергә ярата.

4. ... оҙатып ҡала
Ситкә киткән ҡоштарҙы.
(Г. Юнысова)

II. Тәҡдим ителгән шиғырҙарҙы тасуири уҡығыҙ.

Буран ҡарҙарҙы өйөрә,
Томалап күкте ҡаплай,
Йә ул йыртҡыстай үкерә,
Йә бала кеүек илай.
(А. Пушкин)
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Гүйә, күктән ҡайындарға
Яуған йондоҙҙар —
Ем-ем килеп емелдәшә
Елбәҙәк ҡарҙар.
(Р. Ғарипов)
елбәҙәк — воздушный, лёгкий, невесомый
1. Беренсе шиғырҙың руссаһын хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ, ә икенсеһен
рус теленә үҙегеҙ тәржемә итегеҙ.
2. Шиғырҙарҙың уртаҡ һәм айырмалы яҡтарын билдәләгеҙ.
3. Авторҙары тураһында ҡыҫҡаса һөйләгеҙ.
3. Һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ.

Тауҙа йыуа үҫә. Сәлимә кер йыуа. Илһам ҡар һыуының
юлын быуа. Алда ҙур быуа ята. Хәнифә өйҙә яңғыҙ ҡала.
Ҡала йылдан-йыл матурлана. Әсәйем һыйыр һауа. Саф һауа
һаулыҡҡа һәйбәт.
1.
2.
3.
4.

Ҡалын хәрефле һүҙҙәр тураһында нимәләр әйтерһегеҙ?
Улар һөйләмдең ниндәй киҫәктәре булып килә?
Үҙегеҙ миҫалдар уйлағыҙ.
Аңлашылмаған һүҙҙәрҙе һүҙлектән табығыҙ.

4. I. В. Э. Меостың «Ауылда ҡыш» картинаһы буйынса ҡыш миҙгеле
тураһында һөйләгеҙ. Һорауҙарға яуап бирегеҙ.
1.
2.
3.
4.
5.

Картинаның авторы тураһында нимә беләһегеҙ?
Түбән кластарҙа уның ниндәй картиналарын өйрәндегеҙ?
Ни өсөн картина «Ауылда ҡыш» тип атала?
Картинала көндөң ҡайһы ваҡыты тасуирлана?
Һауа торошо нисек тип уйлайһығыҙ? Нимәгә ҡарап билдәләнегеҙ?
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II. Картина буйынса план төҙөгөҙ.
III. План буйынса һөйләгеҙ.

Беләһегеҙме?

Яңы йыл
Билдәле булыуынса, үткән йылды оҙатыу һәм яңыһын
ҡаршылау һәр ваҡытта ла 31 декабрҙә генә булмаған.
Мәҫәлән, Боронғо Рустә христиан динен ҡабул иткәнгә тиклем Яңы йыл яҙ башланыу айына — 1 мартҡа тура килгән.
Германияла XVI быуаттың икенсе яртыһына тиклем Яңы
йылдың башланыуы 25 декабрь булып иҫәпләнгән. Англияла
XVIII быуат уртаһына тиклем был байрам 26 мартта билдәләнгән.
Хәҙер бөтә Европала Яңы йыл, боронғо римдарҙың
традицияһы буйынса, 1 ғинуарҙа байрам ителә.
5. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Уның төп фекерен билдәләгеҙ.

Ҡарҙар яуа
Ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына ҡарҙар оса,
Өр-яңы йыл килә еремә,
Күпереп тә торған һаумал һөттәй,
Тау-түбәләр аҡҡа төрөнә.
Әйтерһең дә, аҡ йондоҙҙар түгел,
Аҡ бәхеттәр ергә яуалар.
Татлы, изге был шатлыҡлы хистәр
Күңелдәребеҙҙе дауалар.
Ҡар аҫтында ятып ҡалыр кеүек
Иҫке йылдағы бар яманлыҡ.
Ҡарҙар менән төшһөн иман нуры,
Ҡот, бәрәкәт, ырыҫ һәм байлыҡ.
Донъяларҙы тағын сафландырыр
Яңы йылдың тәүге аҡ ҡары.
Берүк кенә хәүеф-хәтәрҙәрҙән
Имен булһын инде Ер шары!
(Ә. Вахитова)
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һаумал һөттәй — как свежее кобылье молоко
хистәр — чувства
бәрәкәт — изобилие, обилие, благополучие
ырыҫ — счастье
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нисек уйлайһығыҙ, ни өсөн шиғыр «Ҡарҙар яуа» тип атала?
Шағир аҡ ҡарҙы нимә менән сағыштыра?
Һеҙ нимәләр менән сағыштырыр инегеҙ?
Шағир Яңы йылда ниндәй теләктәр теләй?
Һеҙ ниндәй теләктәр еткерер инегеҙ?
Шиғырға ҡарата фекерегеҙҙе әйтегеҙ.

6. Һынамыштарҙың икенсе яртыһы дөрөҫ яҙылмаған. Уларҙы дөрөҫләп күсереп яҙығыҙ.

Күктәге йондоҙҙар асыҡ күренһә — йәй ямғырлы килер.
Ҡыш көнө бәҫ күп булһа — көн яҡшырыр, тоноҡ күренһә — ҡар яуыр.
Ҡыш ҡар күп яуһа — ағас емештәре уңыр, бал күп
булыр.
Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ
Тире между подлежащим и сказуемым
Между подлежащим и сказуемым ставится тире: 1) если
подлежащее и сказуемое выражены существительными,
прилагательными, числительными, причастиями в именительном
падеже: Ата улы — Ватан улы. — Сын отца — сын Родины.
Илеңде һаҡлау — ата-әсәңде һаҡлау. — Беречь Родину —
беречь отца и мать. Ике икең — дүрт. — Дважды два —
четыре; 2) если в составе сказуемого есть слово это
(ул) — тире ставится перед ним: Китап — ул белем
шишмәһе. — Книга — это источник знаний.
7. I. Һөйләмдәрҙе уҡығыҙ.

1. Алты алтың — утыҙ алты. 2. Китап — ул кеше аҡылының
иң ҙур ҡаҙанышы. 3. Ҡоштар — беҙҙең дуҫтар. 4. Декабрь —
ҡыш башы.
1. Һөйләмдәрҙең яҙылышын аңлатығыҙ.
2. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйылыу осраҡтарына бер
нисә һөйләм өҫтәп яҙығыҙ.
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II. Тәҡдим ителгән мәҡәлдәрҙе, тейешле тыныш билдәләре ҡуйып,
күсереп яҙығыҙ. Һығымта эшләгеҙ.

1. Уҡыу белем шишмәһе. 2. Һөнәрһеҙ ир ҡанатһыҙ ҡош.
3. Ил ҡәҙерен белмәгән башын юғалтҡан, ер ҡәҙерен
белмәгән ашын юғалтҡан. 4. Бүренең көсө тешендә.
8. Тексты уҡығыҙ. Д. С. Лихачёвтың һүҙҙәрен нисек аңлайһығыҙ?
Башҡорт телендә һөйләгеҙ.

Жизнь — прежде всего, творчество, но это не значит,
что каждый человек, чтобы жить, должен родиться
художником, балериной или учёным. Можно творить просто
атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра
вокруг себя.
Ум — это, прежде всего, поведение. Умный человек —
это тот, кто ведёт себя правильно в собственной семье,
с товарищами, на работе и т. д. Ум — это тактичность,
умение отделить мелкое от важного, предусмотреть
будущее...
С.Лихачёву)
Лихачёв)
(По(Д.
Д. С.
1. Таныш булмаған һүҙҙәрҙе һүҙлек ярҙамында тәржемә итегеҙ.
2. Аңлатмалы һүҙлек ярҙамында ҡалын хәрефтәр менән бирелгән
һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен аңлатығыҙ.
3. Текста кешенең ниндәй сифаттары тураһында яҙылған?
4. Яҙылғандар буйынса ниндәй һығымта эшләр инегеҙ?
9. Ҡуйылған һорауҙарға эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйырлыҡ
итеп яуап бирегеҙ. Миҫалдарығыҙҙы өҫтәп, дәфтәрегеҙгә яҙығыҙ.
Ө л г ө : Мостай Кәрим кем ул? Мостай Кәрим — шағир.

Зәйнәб Биишева кем ул? Суфиян Поварисов кем ул? Заһир
Исмәғилев кем ул? Сергей Аксаков кем ул? Муса Гәрәев кем
ул? Фәриҙә Ҡудашева кем ул? Рәшиҙә Туйсина кем ул? Ғабдрахман Ҡадыров кем ул? Лев Толстой кем ул? Салауат
Юлаев кем ул? Филипп Киркоров кем ул? Әхмәт Лотфуллин
ул?
кем ул? Роберт Миңнуллин  кем
Миңнулин кем ул?
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10. I. Диалогты нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйып уҡығыҙ.

— Һаумы, Рәил!
— Хәйерле көн, Әлфирә!
— Рәил, бөгөн беҙ дәрестә Башҡортостанда ҡышлаусы
ҡоштар тураһында һөйләшәсәкбеҙ, бергәләп ҡабатлап алайыҡ
әле.
— Әлфирә, Башҡортостанда ниндәй ҡоштар ҡышлай?
— ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... .
— Ҡор һәм һуйыр ҡышты нисек үткәрә?
— ... .
— Ә башҡа ҡоштар үҙҙәренә нисек аҙыҡ таба?
— ... .
— Әлфирә, дәрестән һуң үҙебеҙ эшләгән тағараҡтарға
ем һалырға кәрәклеген онотманыңмы?
— Юҡ, онотманым, тағараҡтарға һалыр өсөн бойҙай ҙа
алдым.
II. Диалогты дауам итегеҙ.

— Хәйерле көн, Камил!
— Сәләм! Иртәгә класс менән саңғы шыуырға сығабыҙ.
Һин бараһыңмы?
барам.
— Эйе , барам.
— ... ...
— ... ...
III. «Ҡоштар — беҙҙең дуҫтарыбыҙ» темаһына диалог уйлап яҙығыҙ.

Башҡортостан Республикаһының халыҡ
шағиры Назар Нәжми (1918–1999) Башҡортостандың Дүртөйлө районы Миңеште ауылында тыуған.
Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнаша,
һуғыштан һуң Башҡорт дәүләт педагогия
институтының тел һәм әҙәбиәт факультетын тамамлай.
Назар Нәжми поэзия һәм драматургия өлкәһендә әүҙем эшләй. Башҡорт
әҙәбиәтен үҫтереүҙәге хеҙмәттәре өсөн
ул РСФСР-ҙың дәүләт премияһы һәм Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев исемендәге премияһы лауреаты
булды.
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Ҡыш
Ерҙең өҫтө ап-аҡ, ап-аҡ,
Эй, ҡар яуған да яуған.
Яландар, ҡырҙар, урмандар
Шул ҡар аҫтында ҡалған.
Эштән арып ятҡан кеүек,
Тынғандар инде ҡырҙар.
Мамыҡ юрғанға төрөнөп,
Хәл йыя төҫлө улар.
Ҡояш та ялда шикелле,
Йылытмай ерҙең өҫтөн.
Сығып ҡарҙарҙы ҡарай ҙа
Тиҙ генә ята төҫлө.
Ә елдәр йөрөй маһайып,
Ыжғыра ла һыҙғыра.

Ер өшөһөн тигән кеүек,
Ҡарҙарҙы пыр туҙҙыра.
Яланғас ҡалған ер йөҙө
Һалҡындан китте туңып,
Ә ҡояш хәлһеҙ шикелле,
Йылыта алмай уны.
Тик кеше сыға баҫыуға,
Ер дуҫы булған өсөн,
Ҡабат елдәрҙең үҙенән
Яптыра ерҙең өҫтөн.
Ҡырҙар тынып, ялға ятҡан,
Тик кеше бер ҙә тынмай.
Ул инде ҡышҡы һалҡында
Йәйге эштәрен уйлай.

маһайып — зазнаваясь
хәл йыя — отдыхает
ҡабат — снова
1.
2.
3.
4.

Шиғырҙа һүҙ нимә тураһында бара?
Унда ҡыш миҙгеленең ниндәй үҙенсәлектәре яҙылған?
Ҡояш, ел, ҡырҙар нимә менән сағыштырыла?
Тик кеше сыға баҫыуға, Ер дуҫы булған өсөн тигән юлдарҙы
нисек аңлайһығыҙ?
5. Шиғыр тураһында нимәләр әйтер инегеҙ? Фекерегеҙҙе белдерегеҙ.
6. Шиғырҙың үҙегеҙгә оҡшаған строфаларын ятлағыҙ.
11. Тасуири уҡығыҙ. Рус һүҙҙәрен тәржемә итеп, тексты күсереп
яҙығыҙ. Бер-берегеҙҙең эшен тикшерегеҙ.

«В лесу родилась ёлочка» йырының тарихы
1903 йылда уҡытыусы Раиса Кудашева о елочке шиғыр
яҙа һәм уны «Малютка» тигән журналда баҫтырып сығара.
Ике йылдан һуң агроном һәм биолог Леонид Бекман это
стихотворение үҙе көйгә һалып, ҡыҙы Вераға йырлап ишеттерә. Нота белгәс, музыку пианистка ҡатыны яҙып ҡуя.
Тиҙҙән ирле-ҡатынлы Бекмандар уны «Верочкины песенки»
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исемле в сборник индерә. Шиғырҙың авторы
Раиса Кудашева был хаҡта 20 йылдан һуң
ғына белә. Песню поезда бәләкәй генә ҡыҙыҡайҙың йырлағанын ишетә.
12. Ребустарҙы сисеп, һүҙҙәрҙе уҡығыҙ һәм рус
теленә тәржемә итегеҙ.

6Н
К3
Һ2
Т10

именлек
хәүеф
өмөт
изге
тоғролоҡ
мәжбүри

5ЕК
100ӨК
5МӘТ
Б6РҒАН

13. Тексты тасуири уҡығыҙ. Һүҙ нимә тураһында бара?

Өс һыҙат — өс байлыҡ
Физик география белгестәре Башҡортостаныбыҙҙың ер
өҫтө төҙөлөшөн өс зонаға бүлеп йөрөтә: көнбайыштағыһы —
Урал алды дала зонаһы, урталағыһы — Урал тауҙары зонаһы,
көнсығыштағыһы — Урал арты зонаһы. Уларҙың һәр береһе,
үҫемлектәр менән генә түгел, ер аҫты байлыҡтары менән дә
бик ныҡ айырылып тора.
Көнбайыштағы далалар зонаһы нефть һәм тәбиғи газ
ятҡылыҡтарына ифрат бай булғанын беләбеҙ. Был байлыҡтар
бик ныҡ ҡына кәмей төшкән инде. Белорет районы кеүек
урталағы тауҙар зонаһы үҙ ваҡытында тимер рудаһы менән
күп кенә тимер иретеү заводтарын ҡәнәғәтләндереп килде.
Ә тар ғына тойолған көнсығыш зона — Учалы, Сибай ҡалалары яғы — хәҙер Рәсәйҙәге иң бай руда сығанаҡтарының
береһе булып тора.
Байлыҡтарыбыҙ ныҡ ҡына кәмей төшһә лә, киләсәккә
өмөтөбөҙ өҙөлмәй әле. Ер аҫты донъяһының яңынан-яңы
хазиналарын асырға ла асырға...
(Б. Мәһәҙиев)
1. Текст ни өсөн «Өс һыҙат — өс байлыҡ» тип атала?
2. Башҡортостаныбыҙ ниндәй зоналарға бүленә?
3. Һәр зона нимәләр менән дан тота? Яҙып алығыҙ һәм хәтерегеҙҙә
ҡалдырығыҙ.
4. Ни өсөн текст күп нөктәләр менән тамамланған, тип уйлайһығыҙ?
5. Тексты артабан нисек дауам итерһегеҙ?
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П 14. Өҫтәлмә сығанаҡтар ҡулланып, «Ҡышҡы тәбиғәт» темаһына
проект эше ҡороғоҙ.

15. Йәйәләр эсендә бирелгән һүҙҙәрҙе тәржемә итеп, тексты уҡығыҙ. Күсереп яҙығыҙ. Текста һүҙ нимә тураһында бара? Аңлатығыҙ.

Кешеләр хеҙмәт һәм көнкүреш процесында бер-береһен
аңлауға тик (язык) аша ғына ирешәләр. Әлбиттә, улар аралашыуҙың башҡа сараларын да (применяют). (Например),
ымлау, төрлө сигналдар, юлдарҙағы тамғалар һ. б. Әммә
бындай сараларҙың бөтәһе лә аралашыу-аңлашыуҙа ярҙамсы
функция ғына (выполняют). Үҙ-ара аңлашыуҙың берҙән-бер
универсаль сараһы — (разговорная речь). Ысынлап та, ымлауҙар, ҡул хәрәкәттәре кеше телмәренең һүҙҙәре эргәһендә
үтә сикле һәм (бедный). Диңгеҙ сигналдарына, алгебраик
билдәләргә, химик һәм физик формулаларға килһәк, беренсенән, улар белгестәргә генә аңлайышлы була, икенсенән,
улар телдән башҡа үҙҙәре генә беҙҙең уйҙарҙы белдерә
алмайҙар. Сигналдар һәм төрлө (знаки) — тел нигеҙендә һәм
тел менән бәйләнештә генә (в общении) уңышлы ҡулланыла
ала торған өҫтәлмә саралар.
(Б. Головин буйынса)

Беләһегеҙме?

Беренсе баҫма карта
Беҙҙең илдә беренсе баҫма картаны — Рәсәй империяһының генераль картаһын — 1734 йылда рус географы һәм
картографы Иван Кириллов сығарған.
Беренсе дәреслек
Донъяла иң беренсе арифметик мәсьәләләр йыйынтығын
VI быуатта әрмән математигы Давид Непобедимый төҙөгән.
Был дәреслек Еревандағы боронғо ҡулъяҙмалар йыйыусы
Матенадаран китапханаһында һаҡлана.
(«Мәктәп календары»нан)

Т 16. Ҡарбабай һүҙендәге хәрефтәрҙән яңы һүҙҙәр төҙөгөҙ. Ҡайһы
команда еңер? Шул һүҙҙәр менән ике һөйләм уйлап яҙығыҙ.
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17. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ, йөкмәткеһен һөйләгеҙ. Автор ҡышҡы
урманды һүрәтләү өсөн ниндәй һүҙҙәр ҡулланған һәм ни өсөн?

Ҡышҡы урман
Ҡышҡы урман — үҙе серле донъя,
Тып-тын ҡалған, ниҙер көткәндәй,
Ҡарһылыуҡай минең алдан ғына
Ынйыларын һибеп киткәндәй.
Ап-аҡ булған алда түбәләстәр,
Аҡ тулҡынын йәйгән үҙәндәр.
Ап-аҡ ҡарға аҡ ҡайындарҙы,
Гүйә, әле генә теҙгәндәр.
Ҡанат ҡағыр ап-аҡ күбәләктәр,
Ботаҡтарға саҡ-саҡ ҡағылһаң.
Ҡағылмайым, сөнки бар донъяға
Аҡ ҡар түгел, сафлыҡ яғылған...
(С. Әлибай)
серле донъя — таинственный мир
түбәләс — пригорок, возвышенность
сафлыҡ — свежесть
18. Нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйып, тексты уҡығыҙ. Күсереп яҙығыҙ.

Миләш ағастарындағы ҡыҙыл емештәр янып ... . Күптән
билдәле булыуынса, уның емеше бик ..., халыҡ медицинаһында киң ... .
Миләш емешенең составында төрлө биологик актив
матдәләр — каротин, С, Р, В, РР витаминдары, алма, сорбин
кислоталары, шәкәр, глюкозид, флавоноидтар бар. Миләш
емешен көҙ көнө ҡырау төшкәс йыйып ... .
Яңы йыйылған миләштең һутын ябыҡҡанда, ҡан аҙайғанда,
ашҡаҙандың әселеге түбәнәйгәндә, бөйөр, үт ҡыуығы шешкәндә, бөйөрҙә таш барлыҡҡа килгәндә эсеү файҙалы.
Был ауырыуҙарға ҡаршы кипкән миләш емешенән төнәтмә
әҙерләйҙәр: ике аш ҡалағы ваҡланған емеште ике стакан
ҡайнар һыуға һалып, өҫтө ябыҡ килеш йылы урында 30–40
минут тоталар. Төнәтмәне көнөнә өс тапҡыр ашар алдынан
ярты стакан ... .
Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р : ҡулланыла, эсәләр, беште, киптерәләр, файҙалы.
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1. Белешмә өсөн бирелгән һүҙҙәр буйынса һығымта яһағыҙ.
2. Тағы ла ниндәй файҙалы емештәрҙең төнәтмәһен ҡулланғанығыҙ
бар?
3. Башҡортса-русса һүҙлекте ҡулланып, халыҡ медицинаһы, матдә,
һут, бөйөр, үт ҡыуығы, файҙалы, төнәтмә һүҙҙәренең тәржемәһен яҙығыҙ.
19. Һүрәттәрҙе иғтибар менән ҡарағыҙ. Диалог төҙөгөҙ.

20. Уҡығыҙ. Тексҡа ниндәй исем бирер инегеҙ? Унда яҙылғандар
менән килешәһегеҙме? Фекерегеҙҙе миҫалдар ярҙамында дәлилләгеҙ.

Шәкерт үҙенең остазынан: «Бәхет аҡсала түгел, тип әйтәләр, ә уларҙың һүҙе дөрөҫлөккә тура киләме?» — тип һорай. Остаз: «Тулыһынса дөрөҫлөккә тура килә, — тип яуап
бирә. — Ә быны иҫбат итеү анһат ҡына. Мәҫәлән, аҡсаға
түшәк һатып алырға була, тик йоҡоно түгел, ризыҡ һатып
алырға була — ләкин аппетитты түгел, дарыу һатып алып
була, ләкин сәләмәтлекте түгел. Хеҙмәтсе лә алып була, тик
дуҫты түгел, йәшәр өсөн урын һатып алып була, ләкин усаҡ
йылыһын түгел, хатта күңел асыуҙы ла һатып алып була,
ләкин шатлыҡты түгел. Бына ошо һанағандарымдан тыш та
тағы бик күп миҫал килтерергә була, шәкертем».
(«Мәктәп календары»нан)
21. Нөктәләр урынына тейешле хәрефтәр ҡуйып, һөйләмдәр уйлап
яҙығыҙ.

та..араҡ, һыр..нты, һырғ..лаҡ, б..ран, һы..ыҡ, өй..рмә
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22. Тексты уҡығыҙ. Тәржемә итегеҙ һәм йөкмәткеһен дәфтәрегеҙгә
яҙығыҙ.

Метель
Наша хата стоит на опушке леса. Однажды зимним утром
начал падать снег. Поле покрылось туманом. Он клубился,
будто белый водопад.
Я открыл дверь и выглянул на улицу. Вдруг вижу, что
к стогу сена подлетела маленькая птичка. Упала она рядом
со стогом. Снег начал засыпать птичку.
Надел я тулуп и пошел
пошел кк стогу.
стогу. Нашёл
Нашел птичку. Её
Ее уже
засыпало
засыпало снегом.
снегом. Поднял
Поднял я маленькую птичку,
птичку, спрятал
спрятал под
рубашку,
принёс домой.
рубашку,  принёс  домой.
Несколько
хате. Зажило
Несколько недель
недель жила
жила птичка
птичка у нас в хате.
Зажило крылышко,
ее, она полетела. А вечером прилетела,
лышко, я выпустил её,
села
на открытую форточку и щебечет:
села  на  открытую  форточку  и  щебечет:
— Я благодарна тебе. Я люблю тебя, но на воле мне
лучше.
(По В. Сухомлинскому)
на опушке леса — урман ситендә
водопад — шарлауыҡ
стог — кәбән
1. Текст буйынса һорауҙар әҙерләгеҙ.
2. Текстың төп фекерен билдәләгеҙ. Ул ниндәй юлдарҙа бирелгән?
23. I. Диалогты уҡығыҙ.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Алло!
Хәйерле көн, Рөстәм!
Хәйерле көн, Хәлиҙә!
Рөстәм, ял көнөн нисек үткәрергә уйлайһың?
Көн яҡшы булһа, саңғы шыуырға ине.
Мин һауа торошон тыңланым, буран булмаясаҡ.
Улай булғас, саңғы шыуырға сығырбыҙ.
Иртәнге сәғәт унда осрашырбыҙ.
Һөйләштек.
Һау бул, Рөстәм!
Осрашҡанға тиклем, Хәлиҙә!
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II. «Ял көнөн нисек үткәрәбеҙ» тигән темаға диалог
уйлап яҙығыҙ.
24. Йомаҡтарҙың яуабын табығыҙ.

1. Яҙын уйнай, йүгерә,
Ғолдор ҙа ғолдор килә,
Ҡышын да ул беҙҙә ҡала,
Ҡар аҫтына ла инә.

ҡитға
яңы быуат
кәбән
һынау
серле донъя
сафлыҡ
шарлауыҡ

(Яуабы: 1-се хәреф — алфавиттағы 15-се хәреф,
2-се хәреф — алфавиттағы 20-се хәреф,
3-сө хәреф — алфавиттағы 23-сө хәреф.)
2. Бабайым килә һағынып,
Аҡ толобон ябынып.
(Яуабы: 1-се хәреф — алфавиттағы 15-се хәреф,
2-се хәреф — алфавиттағы 37-се хәреф,
3-сө хәреф — алфавиттағы 34-се хәреф.)
25. Һүрәттәрҙе иғтибар менән ҡарағыҙ. Һүрәттәр ярҙамында бәйләнешле текст уйлап яҙығыҙ. Уға исем бирегеҙ.
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26. Түбәндәге ситуацияларҙа нисек аралашыр һәм нимәләр яҙыр
инегеҙ?

1. Һеҙгә Башҡортостандың халыҡ яҙыусыларының йәки
шағирҙарының береһе тураһында Интернетҡа мәғлүмәт
бирергә кәрәк. Кем тураһында, нимәләр яҙыр инегеҙ?
2. Күрше өлкәләрҙән килгән ҡунаҡтар Башҡортостан Республикаһының ете мөғжизәһе менән ҡыҙыҡһынһа, нимә
тураһында һөйләр инегеҙ?
3. Һеҙҙең ҡала (район) кимәлендә уҙғарылған милли йолаларҙың береһе тураһында газета (журнал) биттәренә мәҡәлә
яҙып бирергә кәрәк. Һеҙ ниндәй милли йола һәм уны уҙғарыу
тәртибе тураһында яҙыр инегеҙ?
27. Тексты тасуири уҡығыҙ.

Бураны ла, тамсыһы ла булыр
Февралдә ҡыш бауыры һына. Холоҡ-ҡылығы ла үҙенсә
инде был айҙың: йә буран ҡотора, йә ҡаты һалҡын башлана.
Ҡояш төшкән урындарҙа ҡарҙың яйлап ирей башлауынан ҡыйыҡтарҙа тып-тып килеп тамсылар тама, боҙбармаҡтар яһала.
Ҡояш көндән-көн юғарыраҡ күтәрелә. Ай аҙағында көн
оҙонлоғо 10 сәғәт 40 минутҡа етә. Ҡояшлы көндәрҙә турғайҙар йырлай башлай.
Ҡыш аҙағында ҡоштар ҙа, хайуандар ҙа аҙыҡҡа ҡытлыҡ
кисерә. Ҡуяндар өсөн япраҡ һәм бесән бәйләмдәре эленә.
Мышыларға уҫаҡ, тал ботаҡтары — һәйбәт һый.
Ҡояш нуры боҙ аҫтына ла ҡыйыуыраҡ үтеп инә. Һыу
йылыныңҡырай. Балыҡтар йоҡонан уянып, һайыраҡ урындарға
йөҙөп сыға. Улар, ғәҙәттә, йылғаның шишмә сыҡҡан йәки
йылға ҡойған урынында йыйыла. Сөнки унда башҡа урындарға
ҡарағанда кислород запасы күберәк була.
(Е. Кучеровтан)
боҙбармаҡтар — сосульки
аҙыҡҡа ҡытлыҡ кисерә — не хватает корма
бәйләм — связка
һый — угощение
йылыныңҡырай — становится теплее
һай — мелкий
йылға ҡойған урын — место, где впадает река
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1. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән һөйләмдәрҙең мәғәнәһен аңлатығыҙ.
2. Февраль айының үҙенсәлектәрен һөйләгеҙ.
3. Текст буйынса план төҙөгөҙ.
4. План буйынса һөйләргә әҙерләнегеҙ.

Дөрөҫ әйтегеҙ!
һыуыҡ, һырғанаҡ, һауа, һырынты, һеләүһен, һуйыр, һәүәҫкәр, һиҙгер, һирәк, һөйләүсе
1. Таныш булмаған һүҙҙәрҙе һүҙлектән табығыҙ.
2. «Һ» хәрефе булған һүҙҙәр теҙмәһен дауам итегеҙ.
1. Ҡайһы осраҡтарҙа эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйыла?
2. «Ҡыш» шиғырының авторы кем?
3. Сафуан Әлибайҙың ниндәй шиғыры менән таныштығыҙ? Был шағир
тураһында ҡыҫҡаса биографик белешмә бирегеҙ.
4. Ҡыш айҙарын һанап сығығыҙ. Уларҙың үҙенсәлектәрен билдәләгеҙ.
5. Кеше һәр саҡ яңы асыштарға ынтыла һөйләменең баш киҫәктәрен
табығыҙ. Эйә менән хәбәр тураһында нимәләр белдегеҙ? Һөйләгеҙ.
28. Тексты иғтибар менән уҡығыҙ. Ҡалын хәрефле һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.

Ҡоштарҙы
өстөркөмгә
төркөмгәайыралар;
айыралар;
ултыраҡ,
күсеп
йөрөүсе
Ҡоштарҙы өс
ултыраҡ,
күсеп
йөрөүсе
һәм
күсеркүсер
ҡоштар.
һәм
ҡоштар.
Ултыраҡ ҡоштар йыл әйләнәһенә бер урында йәшәй.
Йәй аҙағында уларҙың ҡайһы берҙәре ҡышҡа бәләкәй генә
аҙыҡ йыйынтыһы әҙерләй. Суҡтурғайҙар кедр һәм имән
сәтләүектәрен ерҙәге соҡорҙарға һәм мүк араһына йәки ағас
ҡыуыштарына йәшерә. Ҡарабаш турғайҙар менән шыуышҡаҡ
турғайҙар ҡышҡа орлоҡтар, бөжәктәр йыя, уларҙы ағас
ҡабығындағы ярыҡтарға, мүк араһына тығып ҡуялар.
Күсеп йөрөүсе ҡайһы бер ҡоштар бәләкәй туптарға тупланып, аҡрынлап көньяҡҡа күсә бара. Мәҫәлән, ҡара ҡарғалар,
ҡыҙылтүштәр ҡар аҙ яуған йәки еләктәргә һәм башҡа аҙыҡҡа бай
урындарҙы эҙләп оса, уларҙың даими ҡышлау урындары булмай.
Күсер ҡоштар көҙөн һалҡын һәм уртаса климатлы өлкәләрҙән бөтөнләй осоп китеп, ҡышты үткәреү өсөн йылы
илдәргә йүнәлә. Туптарға йыйылып, улар йөҙәрләп, меңәрләп,
берәүҙәре көндөҙ, икенселәре төнөн оса. Юлда ҡоштар
туҡлана, ял итә һәм шул рәүешле үҙҙәре ғәҙәтләнгән даими
ҡышлау урынына барып еткәнсе осалар.
(«Биология». 7—8-се класс өсөн дәреслек)
1. Текст буйынса бер-берегеҙгә һорауҙар әҙерләгеҙ.
2. Ҡош исемдәрен айырып яҙып алығыҙ.
3. Текст буйынса план төҙөп яҙығыҙ. План буйынса йөкмәткеһен һөйләгеҙ.
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Йәмле яҙ, һағындыҡ һине!
1. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Өмөтлө яҙ
Әллә йырлап, әллә илап инде —
Ағып китте яҙғы даръялар.
Сыр-сыу килеп, кире
ҡайтты ҡоштар,
Имен генә торғас донъялар.
Иркәләнеп кенә ләйсән яуа —
Миҙгел килә илем өҫтөнә.
Һуңғы ҡарҙы күрә тәүге сәскә —
Мөғжизәләр яҙға төҫ кенә.
Уйнап ҡына тарап китә елдәр
Ужымдарҙың йәшел сәстәрен.
Ялан аяҡ йүгерә Яҙһылыу ҙа,
Бигерәк тә күп шул хәстәре.
Ҡайындарҙың һуты тулышҡанда,
Тәбиғәткә яңы көс керә,
Ер ҡуйынында алтын орлоҡ тиртә...
Һай, был яҙҙар илгә ҡот бирә.
Бәпкә һөйөр ҡаҙҙар оҙаҡламай...
Ҡайҙан ярһып аға даръялар?
Аҡ өмөттәр юрап, яҙҙар килә —
Имен торор һымаҡ донъялар.
(Г. Яҡупова)
даръя — большая река
донъя — мир
мөғжизә — чудо
ужым — озимь

хәстәр — забота
тиртә — пробивается
юрау — предсказывать

1. Шиғырҙа яҙ миҙгеленең ҡайһы ваҡыты һүрәтләнә? Улар ниндәй
юлдарҙа сағыла?
2. Яҙҙың ниндәй тәүге сәскәһе тураһында һүҙ бара? Шул һүҙҙе ҡулланып, һөйләмдәр төҙөгөҙ.
3. Шиғыр һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаһа, ни яғы менән оҡшаны?
4. Шиғырҙың ике строфаһын ятлағыҙ.
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2. I. Шиғырҙарҙы тасуири уҡығыҙ. Унда һүҙ нимә тураһында бара?

Т Шиғырҙарҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын билдәләгеҙ.

Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь — он спать не может,
И во всём, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.
(В. Шекспир)

Ысын дуҫлыҡ — еңел саҡта түгел,
Ауыр саҡта — терәк;
Ә бит уны еңел саҡтарҙа ла
Һаҡлай белеү кәрәк.
(Н. Хәбиров)
1. Бер-берегеҙгә дуҫлыҡ тураһында һорауҙар бирегеҙ һәм һөйләгеҙ.
2. Дуҫ, дуҫлыҡ, дуҫтар, дуҫтарса һүҙҙәрен тәржемә итегеҙ, уларҙың мәғәнәләрен аңлатығыҙ.
3. Дуҫлыҡ тураһында ике мәҡәлде хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ һәм яҙығыҙ.
4. Дуҫ һүҙенә синоним һәм антоним һүҙҙәр табып яҙығыҙ.
II. Тексты артабан дауам итегеҙ.

Мин бик бәхетле кешеләрҙең береһемен. Минең Хәмит
исемле яҡын дуҫым бар. Уның менән беҙ бер класта уҡыйбыҙ. Мин гел «бишле»гә уҡыйым, ә дуҫым уртаса уҡый. Беҙ
уның менән түңәрәктәргә, концерттарға, театрҙарға бергә
йөрөйбөҙ. Ул әсәһе менән генә йәшәй. Әсәһе йыш ауырый.
Хәмит күп ваҡыт өйҙә бер үҙе генә, сөнки әсәһенә больницаға ятырға тура килә. Ул көн дә әсәһе янына барып йөрөй.
Ашарға ла бешерә, кер ҙә йыуа, өйҙө лә таҙа тота.
Мин уға ярҙамлашырға тырышам. Мин бит уның дуҫы,
ә ысын дуҫ — ул ...
3. Тәҡдим ителгән һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр ярҙамында диалог
төҙөгөҙ.

яҙ, боҙ ирей, көслө ел, яр буйы, күренеш, бик шәп, уҡыусылар, дәрестән һуң, оҡшай, бергәләп, күңелле, аға, күҙәтеү
4. Тексты тасуири уҡығыҙ. Тәбиғәттәге үҙгәрештәр тураһында һөйләгеҙ.

Үҙенең йылы көндәрен эйәртеп, яҙ килде. Күҙәй тауҙарын,
урмандарын ҡаплап ятҡан ҡар тауҙары ирей башланы. Уға бик
62

күп бәләкәй йылғалар килеп ҡушылды. Бына Ҡариҙел ярҙарынан ташып сыҡты. Туғайҙар, яр буйында теҙелешеп үҫкән
талдар, болондар һыу аҫтында ҡапланып ҡалды. Хатта ҡыш
буйына елдә шаулашып ултырған ҡарамалар ҙа һыуға батты.
Ҡариҙел буйында теҙелешеп ултырған муйылдар ҙа һыу
менән уратып алынды.
(И. Насыри)
1. Тәбиғәттәге бындай үҙгәрештәр ҡасан күҙәтелә?
2. Яҙылғандарға өҫтәп, нимәләр әйтер инегеҙ?
3. Ни өсөн ҡайһы бер һүҙҙәрҙең аҫтына һыҙылған? Улар ниндәй һүҙҙәр? Һығымта яһағыҙ.
4. Текстан ағас исемдәрен күсереп яҙығыҙ һәм тәржемә итегеҙ.
5. Яҙ миҙгеленә ҡараған һынамыштарҙы уҡығыҙ. Бер нисәһен яттан
яҙығыҙ.

Март башында тамсы тамһа, йәй яҡшы килер.
Яҙ сыйырсыҡ иртә килһә, көндәр йылы булыр.
Йылғаларҙа яҙ көнө боҙ тиҙ китһә, иген уңыр.
Март башында көн ҡояшлы булһа, йәшелсә уңыр.
Апрель артыҡ йылы килһә, май һалҡын, елле булыр.
Майҙа ямғыр күп булһа, арыш уңыр.
Май айы һалҡын булһа, игенгә — туҡлыҡ, себенгә юҡлыҡ
булыр.
6. Түбәндәге һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ. Ҡалын хәрефтәр менән
бирелгән һүҙҙәргә һорау бирегеҙ. Һығымта яһағыҙ.

Салауат Юлаев — башҡорт халҡының милли батыры.
Салауат Юлаев һәйкәле бейек тау башында урынлашҡан.
Һәйкәл янында бик матур саралар уҙғарыла. Салауат хаҡында
яҙыусылар, шағирҙар һоҡландырғыс әҫәрҙәр ижад иткән.
Рәссамдарыбыҙҙың уның образын һынландырған сағыу
картиналары билдәле. Салауат районында Салауат Юлаевтың
тормош юлына бағышланған күркәм музейҙың ишектәре
беҙгә, уҡыусыларға, һәр ваҡыт асыҡ.
Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Определение (аныҡлаусы) — второстепенный член предложения, обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? который? чей? — ниндәй? ҡайһы? ҡайҙағы?
нисәнсе? кемдең? нимәнең? Китапханала яңы (ниндәй?) китаптар күргәҙмәһе үтте. — В библиотеке прошла выставка
новых (каких?) книг.
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7. Тексты тасуири уҡығыҙ.

8 Март — Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө. 8 Март —
яҙҙың тәүге байрамдарының береһе. Күңелдәрҙә илаһи дәрт
ҡабыҙған гүзәл байрам, ҙур көрәштәр аша яулап алынған
оло байрам ул.
1910 йылда Данияның Копенгаген ҡалаһында ҡатын-ҡыҙҙарҙың Халыҡ-ара конференцияһы уҙғарыла. Бына шул конференцияла 8 Март Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө тип
билдәләнә.
1. Текст буйынса һорауҙар әҙерләгеҙ.
2. Тексты нисә өлөшкә бүлеп була һәм һәр өлөштө нисек атар
инегеҙ?

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Конференция — это собрание, совещание, на котором
заслушиваются и обсуждаются заранее приготовленные
сообщения и доклады. Выступить на конференции —
значит не только сообщить определённую информацию,
но и убедить слушателей, дать оценку приводимым фактам.
8. Һөйләмдәрҙе уҡығыҙ. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән һүҙҙәрҙә
ниндәй үҙгәреш күрәһегеҙ? Һығымта яһағыҙ.

1. Яҙғы матур көн.
2. Минең көтөп алған көндәремдең береһе.
3. Бөгөн байрам — Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө.
4. Был көнгә беҙ барыбыҙ ҙа әҙерләнәбеҙ.
5. Байрам көндө мин әсәйемә иң изге теләктәр әйтеп,
бүләк бирәм.
9. Тексты уҡығыҙ. Рус матрёшкаһының барлыҡҡа килеү тарихын
башҡорт телендә яҙығыҙ.

Русская матрёшка
Говоря о расписных деревянных изделиях русского народного творчества, нельзя не упомянуть и об известной всему
миру русской матрёшке. Какова история её появления?
В русских деревнях делали когда-то забавную игрушку:
яйцо в яйце. Открыв одно яйцо, обнаруживаешь там второе;
открыв второе — третье, одно меньше другого.
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Матрёшка — это деревянная кукла, изображающая русскую крестьянскую девушку в цветном платке и ярком сарафане. Внутрь матрёшки вкладывают несколько меньших
матрёшек, располагая их по росту. Мастер наградил матрёшку
русской красотой: соболиными бровями и румянцем, синие
глаза прикрыл длинными ресницами. Так в конце XIX века
родилась матрёшка, ставшая сейчас знаменитым сувениром.
В 1900 году она совершила путешествие на Всемирную
выставку в Париже, где была признана лучшей игрушкой для
детей.
1. Матрёшканың төҙөлөшө ниндәй?
2. Был уйынсыҡтың матурлығы нимәлә?
3. Яҙылғандарға өҫтәп, нимәләр әйтер инегеҙ?
10. I. Һүрәттәге сәскәләр тураһында һөйләгеҙ. Нисек уйлайһығыҙ, ни

Т өсөн һеҙгә сәскәләр һүрәте буйынса эш төрө тәҡдим ителде икән?

II. Һүрәттәр буйынса һөйләмдәр уйлап яҙығыҙ.
III. Һүрәттәр буйынса бәйләнешле текст уйлап яҙығыҙ.
11. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Яттан яҙырға әҙерләнегеҙ.

Март башы
Яҙ бишеген ҡыш тирбәтә;
Үҙе илай, үҙе көлә.
Әйтерһең, ул кешеләргә
Бәхет йылмайырын белә.
Тәбиғәттең бәхетенә
Ҡаршы тора алмай ҡыш та...
Тамсыларҙа нурҙар уйнай,
Ғәжәп хәлдәр бөгөн тышта.
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Яҙ бишеген ҡыш тирбәтә,
Үҙе илай, үҙе көлә...
(З. Вәлитов)
1. Аңлашылмаған һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.
2. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән юлдарҙы нисек аңлайһығыҙ?
3. Ғәжәп хәлдәр бөгөн тышта. Ниндәй хәлдәр тураһында һүҙ бара,
тип уйлайһығыҙ?
12. I. «Сыйырсыҡтар килгән» темаһына диалог төҙөгөҙ.
II. Диалогты дауам итегеҙ.

—
—
—
—
—
—
—

Азат, боҙ китеүен күҙәткәнең бармы?
Юҡ, Раушания.
Улай булғас, әйҙә Ағиҙелгә барып ҡарайбыҙ.
Был ваҡытта боҙ китәме икән?
Бәлки, боҙ бөгөн ҡуҙғалғандыр.
... .
... .

III. Һүрәттәр буйынса ҡыҙыҡлы хикәйә төҙөгөҙ.
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Хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ!
Төп килеш. Кем? Нимә?
Эйәлек килеш. Кемдең? Нимәнең?
Төбәү килеш. Кемгә? Нимәгә?
Төшөм килеш. Кемде? Нимәне?
Урын-ваҡыт килеш. Кемдә? Нимәлә?
Сығанаҡ килеш. Кемдән? Нимәнән?
Т 13. Яҙ, сәскә, ҡош һүҙҙәрен килеш менән үҙгәртегеҙ. Һөйләмдәр
уйлап яҙығыҙ.

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Дополнение (тултырыусы) — второстепенный член предложения со значением предмета, на который направлено
действие или распространяется признак. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? что? — кемде?
нимәне?; кого? чего? — кемдән? нимәнән? кемдә? нимәлә?;
кем? чем? — кем менән? нимә менән? кому? чему? —
кемгә? нимәгә?
Беләге бар берҙе йығыр, белеме бар меңде еңер. —
Силой победишь одного, а умом — тысячи. Тау тay менән
осрашмаҫ, кеше кеше менән осрашыр. — Гора с горой
не сходится, а человек с человеком сойдётся.
Т 14. I. Һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтегеҙ.

яҙ, тамсылар, сыйырсыҡ, бәпкә, балтырған, умырзая, бөрө,
гөрләүек
II. Һүҙҙәр менән һүҙбәйләнештәр төҙөгөҙ.
III. Тәҡдим ителгән һүҙҙәр менән һөйләмдәр уйлап яҙығыҙ. Һөйләмдә
һүҙҙәр тултырыусы булып килһен.
IV. Һүҙҙәрҙе ҡулланып, бәйләнешле текст уйлап яҙығыҙ. Тексҡа
исем бирегеҙ.
15. Тәҡдим ителгән ижектәрҙән 5 һүҙ төҙөп яҙығыҙ.

там-, гөр-, -ғыр, -уа, бө-, -сы, -лә-, ям-, -рө, һа-, -үек
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16. Тексты тасуири уҡығыҙ. Текста ниндәй ай тураһында һүҙ бара?
Нөктәләр урынына ай исемен тейешле формаға ҡуйып яҙығыҙ.

Яҙғы һыуҙар
... ҡояшы ҡарҙы йылдам иретә. Сылтырап гөрләүектәр
аға. Улар, бер-береһе менән ҡушылып, шашып аҡҡан
ташҡындарға әйләнә. Халыҡ араһында шундай әйтем йөрөй:
апрель башында һауа етегә төрләнә: ҡары ла яуа, ҡояшы ла
ҡыҙҙыра, ямғыры ла яуып китә.
... ҡар иреп бөтә, йылы яҡтан ҡоштар ҡайта.
Ай башында беҙгә сыйырсыҡтар ҡайтып етә.
Йылғалар боҙҙан арына, һыуҙар таша. Йылғаларҙа боҙ
киткәс, балыҡтар ыуылдырыҡ сәсә башлай.
... урмандарҙа, тау битләүҙәрендә ҡорҙар һәм һуйырҙар
уйнай.
Ауыл эшсәндәре, баҡсасылар өсөн ... — ҡыҙыу осор.
Яҙғы баҫыу эштәре башлана.
(Е. Кучеровтан)
17. Текстан таныш булмаған һүҙҙәрҙе күсереп яҙығыҙ. Һүҙлектәр
ярҙамында тәржемә итегеҙ. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән
һөйләмде нисек аңлайһығыҙ? Иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ.

Йырлай-илай еңеү яуланыҡ
1 Май байрамы бик көтөп алған байрамдарҙың береһе
була торғайны. Бала-саға, йәше-ҡарты сафҡа теҙелеп, флагтар тотоп, урамдан йырлашып үтәбеҙ. Ауыл уҡытыусылары,
активистар төрлө фәһемле һүҙҙәр әйтеүе була, гөр килеп
«ура» ҡысҡырабыҙ. Кисен клубта, урамда — йыр, уйын-көлкө. Рухланып, яҡты киләсәккә ышанып йәшәү шулай берҙәм,
дәртле иткәндер халыҡты. Милләт айырыу, байлыҡ-аҡсаға
табыныуҙан йыраҡ торҙоҡ.
Бына шулай янып эшләй-эшләй, йырлай-илай еңеүҙәр
яулап, яңы быуаттың майына аяҡ баҫты беҙҙең быуын.
Әлбиттә, заман башҡа — заң башҡа икәне һиҙелмәй ҡалмай.
Әммә шуныһына рәхмәтлебеҙ: илебеҙҙә — именлек, тормош
алға тәгәрәй. Артабан да тик хеҙмәт шатлығы, матур кәйеф,
тигеҙлек, татыулыҡ менән ҡаршыларға яҙһын байрамды.
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Гөл-сәскәле еребеҙҙән — бәрәкәт, ил-йортобоҙҙан бәхет
китмәһен!
(К. Кинйәбулатова)
1. 1 Май ниндәй байрам?
2. Май айына тағы ниндәй байрамдар тура килә?
3. Май айында тәбиғәт нисек үҙгәрә? Шул турала һөйләгеҙ.

Беләһегеҙме?
Рәсми рәүештә 1 Май Бөтә илдәр хеҙмәтсәндәренең
халыҡ-ара теләктәшлек көнө итеп, 1890 йылдан билдәләнә
башлай.
Рәсәйҙә тәүге маёвка 1891 йылда Петербургта була.
Бөгөнгө көндә 1 Май — Яҙ һәм Хеҙмәт байрамы.
18. I. Һүҙҙәрҙе һәм һүҙбәйләнештәрҙе тәржемә итегеҙ. Бер нисә
һүҙ менән һөйләмдәр уйлағыҙ.

яҙ, ҡар ирей, гөрләүектәр, ҡара ҡарға, ҡоштар, йылы яҡ,
умырзая, сыйырсыҡ ояһы, байрам, Ер шары, тыныслыҡ, хеҙмәт, ҡояш, дуҫлыҡ
II. Тексты уҡығыҙ, ҡош исемдәрен тәржемә
Башҡортостанға килеү ваҡыты буйынса яҙығыҙ.

итегеҙ.

Уларҙы

Каждый год после суровой зимы весть о приходе весны
людям приносят перелётные птицы. Первыми в наших местах
появляются грачи. Вслед за ними прилетают
донъя
скворцы, жаворонки. Немного погодя прилемөғжизә
тают гуси, утки, чайки, журавли, кулики, а ещё
дәүер
позже — разные насекомоядные птицы. Перфажиғә
вая песня скворцов и жаворонков — свидемәңге
тельство того, что зиме конец.
ихлас
(По И. Заянчковскому)
19. Тексты күсереп яҙығыҙ. Тултырыусыларҙы табып, аҫтына бер,
ә улар асыҡлаған һүҙҙәр аҫтына ике һыҙыҡ һыҙығыҙ.

Тәүге космонавт
1961 йылдың 12 апрелендә СССР-ҙың Байконур космодромынан «Восток» йыһан карабы күккә күтәрелде. Бортта —
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Юрий Алексеевич Гагарин. Ул Ер шары тирәһендә 108 минут
осоп йөрөп, билдәләнгән урынға имен-аман килеп төштө.
Шулай итеп, Рәсәй кешеһе беренсе башлап йыһанға юл асты,
ауырлыҡты юғалтыу шарттарында йыһан киңлегендә эшләү,
төрлө тикшереүҙәр алып барыу мөмкинлеген күрһәтте.
Ю. А. Гагарин 1934 йылда Смоленск өлкәһендә донъяға
килә. Мәктәптән һуң индустриаль техникумда, аэроклубта,
һуңынан авиация училищеһында белем ала.
Беренсе космонавтың даны бөтә донъяға таралды, беҙҙең
дәүерҙең ғорурлығына әүерелде. Гагарин өлгәшелгәндәр
менән генә сикләнмәне. Яңы осошҡа әҙерләнде. Әммә реактив самолётта сираттағы күнекмә ваҡытында фажиғәгә осрап,
ғүмере өҙөлдө.
Шулай ҙа халыҡ яратҡан улының батырлығын, уның ихлас
йылмайыуын мәңге онотмаясаҡ.
(«Йәншишмә» газетаһынан)
йыһан карабы — космический
корабль
шарттар — условия
мөмкинлек — возможность
донъяға килә — родился
дан — слава
1.
2.
3.
4.

дәүер — эпоха
әүерелде — превратился
фажиғә — трагический случай
мәңге — вечно
ихлас — душевный, искренний

Текста һүҙ кем тураһында бара? Кем ул Юрий Гагарин?
Космонавтар көнө ҡасан билдәләнә? Ни өсөн?
Космонавтарҙан кемдәрҙе беләһегеҙ?
Космонавт булыр өсөн кеше ниндәй булырға тейеш?

Беләһегеҙме?
Айыу — йыртҡыс хайуандарҙың иң ҙуры. Арыҫлан —
230, иң ҙур юлбарыҫ — 270 килограмм, ә ҙур кәүҙәле аҡ
айыу 400—500 килограмға етә. Аляскала йәшәгән көрән
айыуҙар иң ҙурҙарҙан һанала. Артҡы аяҡтарына баҫһа, өс
метр бейеклеккә етә. Ҡайһы бер ата айыуҙар 680 килограмдан күберәк тарта.
20. Алфавиттағы хәрефтәрҙең тәртибе буйынса мәҡәлде дөрөҫ итеп
уҡығыҙ.

31 1 27 16 37 15 — 7 27 23
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2 1 13 16 37 15.
2   1   13   16   37   15.

Башҡортостан Республикаһының халыҡ
шағиры Рәшит Ниғмәти (1909–1959) Һамар
өлкәһенең Больше-Черниговский районы
Диңгеҙбай ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә тыуған.
Рәшит етем ҡалғас, ул Һамар, Украина балалар йорттарында тәрбиәләнә.
1924 йылда Өфөгә килеп, Ленин исемендәге мәктәпкә урынлаша. 1931 йылда
Өфө рабфагын тамамлағас, Р. Ниғмәти
Туймазы районының «Ленин юлы»
газетаһы редакцияһында эшләй. 1933–1936 йылдарҙа армия
сафында хеҙмәт иткәндән һуң, йәнә Туймазы районына
эшкә ҡайта. Бөйөк Ватан һуғышы алдынан Өфөгә күсеп
килгәс, өлкә газета редакцияларында эшләй. 1938 йылда
Рәшит Ниғмәти Яҙыусылар союзына алына. Башҡорт
әҙәбиәтен үҫтереүҙәге ҙур хеҙмәттәре өсөн ул Хеҙмәт
Ҡыҙыл Байраҡ, «Почёт билдәһе»
ордендары менән бүләкБ
ләнә, ә 1959 йылдың 26 февралендә Р. Ниғмәтигә «Башҡорт
АССР-ының халыҡ шағиры» тигән маҡтаулы исем бирелә.
Ватан
...Беҙҙең Ватан, ҡыҙым, матур,
Ҡояштай балҡып тора;
Тауҙары, зәңгәр болоттай,
Күктәргә ҡалҡып тора;
Һыуҙары, терегөмөштәй,
Йылтырап ағып тора;
Баҡсаларында емештәр
Ерҙәргә тамып тора;
Ал, ҡыҙыл, зәңгәр сәскәләр
Күҙҙәрҙе ялмап тора;
Мөлдөрәп ятҡан күлдәрҙә
Балыҡтар уйнап тора,
Буйҙары зифа ҡамыштар
Шым ғына йырлап тора;
Күк йөҙөндә тулған айы
Йылмайып ҡарап тора;
Елдәре ағас баштарын
Иркәләп тарап тора;
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Йәнлеге, аҫыл ҡоштары,
Гөж килеп, ҡайнап тора;
Ҡырында уңған игендәр
Елһеҙ тулҡынып тора;
Ерендә баҡыр, көмөшө,
Алтыны тулып тора.
Һәм, ҡыҙым, Ватан — ул ошо,
Һин баҫып торған урын
Һәм һинең көн һайын иртән
Уйнарға сыҡҡан юлың.
Уй менән уйлап бөтмәҫлек
Бөйөк ул беҙҙең Ватан,
Хыялдар менеп етмәҫлек
Бейек ул беҙҙең Ватан.
Аҡ болоттарға менһәң дә,
Күренмәй уның сите.
Бар донъяға нурын һибеп
Яҡтыра уның бите.
терегөмөш — ртуть
1. Нимә ул Ватан?
2. Ватаныбыҙҙың матурлығын һүрәтләү өсөн автор ниндәй һүҙҙәр
ҡулланған?
3. Ҡалын хәреф менән бирелгән һүҙҙәрҙе нисек аңлайһығыҙ?
4. Бар донъяға нурын һибеп яҡтыра уның бите тигән юлдарҙы
аңлатығыҙ.
5. Шиғырҙы ятлағыҙ.
21. Йәйәләр эсендә бирелгән һүҙҙәрҙең тейешлеһен һайлап алып,
тексты күсереп яҙығыҙ. Ҡылымдарҙың ниндәй заманда ҡулланылғанын
билдәләгеҙ.

Һуҡмаҡтан сал сәсле бер кеше (йүгерә ине, килә ине).
Ул нимә тураһындалыр (уйлай, йырлай). Әленән-әле мыйығын
һыпырып ҡуя, тирә-яғына ҡарап (китә, ала). Бына ул туҡталып, ағасҡа һөйәлеп торҙо. Бер туҡтауһыҙ сәғәтенә (ҡарап
ала, ҡарап китә). Бына уның йөҙөндә йылмайыу (һүнде,
күренде). Ул ашыға-ашыға алға (йүгерҙе, атланы). Уның ҡаршыһына күкрәге орден, миҙалдар менән тулы бабай (килә
ине, китеп бара ине). Ике һалдат шундай итеп (йүгерҙеләр,
ҡосаҡлаштылар), уларҙың бер-береһе менән осрашыу минуттарын бик көткәндәре күренеп тора ине.
72

22. Тексты тәржемә итегеҙ. Йөкмәткеһен һөйләгеҙ.

Могила героев
Каждое утро я иду мимо могилы воинов, которые погибли в боях за освобождение нашего села от фашистов. Её
называют братской могилой.
Когда я иду мимо могилы братьев-воинов, я останавливаюсь и вспоминаю дедушку. Он тоже отдал свою жизнь за
Родину. Мой дедушка погиб на фронте.
Где твоя могила, дедушка? Если бы я знал, я бы поехал
к тебе. Взял бы горсть родной земли и положил бы на твою
могилу.
Возле школы цветут розы. Солнце смеется с голубого
неба. Не было бы этого ничего, если бы не пал мой дедушка за освобождение Родины. Не было бы ни красных роз,
ни тихой пчелиной музыки, ни голубиного воркования. Не
было бы счастья. Спасибо вам, дорогие воины, за то, что вы
победили фашистов.
(По В. Сухомлинскому)
могила — ҡәбер
горсть родной земли — бер ус тыуған ерҙең тупрағы
за освобождение Родины — Тыуған илде азат итеү өсөн
пчелиной музыки — бал ҡорттары йыры
голубиного воркования — күгәрсендәр гөрләүе
счастье — бәхет
за то, что победили фашистов — фашистарҙы еңеүегеҙ өсөн
23. Диалогты ролдәргә бүлеп уҡығыҙ. Һеҙгә Бөйөк Ватан һуғышы
ветераны менән әңгәмәләшергә тура килһә, нимәләр тураһында
һорашыр инегеҙ?

— Салауат, мин Мәлих Харистың «Хат» тигән шиғырын
бик яратып уҡыйым.
— Ысынлап та, миңә лә ул шиғыр бик оҡшай. Ә күпме
шундай хаттар әле булһа ла оло инәйҙәрҙең һандығында
һаҡлана.
— Беҙҙең өйҙә лә ундай өсмөйөш хат бар.
— Урал, һин ул хатты уҡығаның бармы?
— Эйе, хат 1941 йылдың декабрендә килгән. Ул өләсәйемдең әсәһенә яҙылған хат. Унда олатайым Ватанды, совет
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халҡын һаҡлау өсөн йәнен-тәнен аямаясағын
белдергән. Еңеү беҙҙең яҡта буласағына ул
1941 йылда уҡ ышанған.
— Эйе, Урал, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ
шундай ышаныс менән һуғышҡандары өсөн
дә, беҙгә ошондай бәхетле тормош яулағандар ҙа инде.
— Салауат, беҙгә был турала бер ваҡытта
ла оноторға ярамай.

Ватан
бәхет
бер ус
ышаныс
осрашыу

24. Һүрәт буйынса һөйләгеҙ.

Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р һ ә м һ ү ҙ б ә й л ә н е ш т ә р : ял көнө,
ғаилә, түтәл ҡаҙыу, кишер, һуған, орлоҡ, костёр, сүп-сар, сыйырсыҡ
ояһы, ҡоштар тауышы, көрәк, тырма, ҡарағат,
алмағас, ҡурай еләге, ҡыуаҡлыҡ, емеш ағастары,
һулыш
ҡаҙыу, тырматыу, яндырыу, ағартыу, төптәрен
һағыш
йомшартыу, йылмайыу, ял итеү, ҡыуаныс, сәй
һөнәр
эсеү, дуҫтар.
1.
2.
3.
4.

Яҙ миҙгеле тураһында һөйләгеҙ.
Яҙ айҙарында ниндәй байрамдар була?
Тема буйынса ниндәй әҫәрҙәр менән таныштығыҙ?
Рәшит Ниғмәтиҙең ниндәй шиғырын уҡынығыҙ? Уның төп фекерен
билдәләгеҙ.
5. Нимә ул тултырыусы? Тултырыусылар булған өс һөйләм уйлағыҙ.
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Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ
1. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Йөкмәткеһен һөйләгеҙ. Автор фекерен
дауам итегеҙ.

Сәскәле ай
Сәскәле ай, тиҙәр, май айын...
Гөлдәренә күҙҙәр сағыла,
Керпектәрен ҡаға сәскәләре,
Һәр таң ҡояш сыҡҡан сағында.
Һәр таң һайын беҙ таң ҡалабыҙ бит,
Ҡояш апай йомарт серҙәргә:
Нур-энәләр күпме сәскә сиккән
Йәшел балаҫ — тыуған ерҙәргә?!
Еребеҙҙәй иркен һулыш алып,
Майҙа һәр кем күккә бағалыр;
Зәңгәр күктә, аҡ, күк сәскә булып,
Күгәрсендәр ҡанат ҡағалыр.
Ҡайҙа баҡма — сәскә, ал байраҡтар,
Тулҡынлана дуҫлыҡ йырҙары;
Алһыу байраҡтарҙан ал сәскәгә
Әйләнәлер тотош Ер шары.
Ер шарыбыҙ — сәскә. Уға бөгөн
Иң кәрәге — булһын тыныслыҡ!
Кешеләр тик музейҙарҙа күрһен
Ҡындарынан сыҡҡан ҡылысты!
...Май айын гел, сәскәле ай, тиҙәр,
Ал ҡәнәфер балҡый — таң уты.
Күгебеҙгә күпме сәскә ҡалҡҡан,
Яңғырағанда еңеү салюты!
Май айында Бөйөк Еңеү килгән!
Һәм илебеҙ мәңге еңәсәк!
Сәскәле Май тыуыр быуаттарға
Гел еңеүсе булып инәсәк!
(С. Әлибай)
һулыш — дыхание
күккә бағыу, ҡарау — смотреть в небо
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2. Шаҡмаҡтарҙы тултырыу өсөн һүҙҙәрҙе дөрөҫ итеп тәржемә
итегеҙ. Шаҡмаҡтарҙағы һүҙҙәр ярҙамында һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр уйлағыҙ.  Һуңынан  бәйләнешле  текст  төҙөп  яҙығыҙ.
уйлап яҙығыҙ. Һуңынан бәйләнешле текст төҙөп яҙығыҙ.

Горизонталь буйынса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Природа.
Роса.
Жемчуг.
Пар.
Цветок.
Трава.
Капля.
Солнце.

т
ы
н
ы
с
л
ы
8
ҡ
1

2
3
4
5
6
7

3. Тексты уҡығыҙ. Һәйкәлде нисек итеп күҙ алдына баҫтырҙығыҙ?
Һөйләгеҙ.

Һалдат тора киләсәкте тотоп
Берлин ҡалаһының Трептов
паркында совет һалдатына һәйкәл
ҡуйылған. Уны 1946 йылда төҙөргә ҡарар итәләр һәм 1949 йылдың 8 майында асалар. Һуғыштың
һуңғы
көндәрендә
Берлинда
һәләк булған егерме мең совет
һалдаты ошонда ерләнгән.
Паркка килеп ингәс тә, әсә
һыны ҡаршылай. Әсә янында
ҡайындар үҫә һәм ике яҡтан ике
һалдат баш эйгән. Ҡайындар ҙа,
һалдаттар ҙа әсәнең ҡайғыһын
уртаҡлаша кеүек.
Парк уртаһында — совет һалдаты һыны. Уның бейеклеге 12 метр. Һалдат һуғыш ваҡытында
ҡотҡарған немец ҡыҙын күтәргән.
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Был һәйкәл-ҡәберлектең авторҙары —
скульптор Е. В. Вучетич һәм архитектор
Я. В. Белопольский.
(«Йәншишмә» газетаһынан)
4. Һорауҙар ярҙамында диалог төҙөгөҙ.

—
—
—
—
—
—
—
—

донъя
мираҫ
иҫтәлек
суйын
ғәскәр
ҡорал

Ҡасан кинотеатрға барабыҙ?
Ҡайҙа осрашабыҙ?
Сәғәт нисәлә?
Нисек барабыҙ?
Нисәнсе троллейбус бара?
Ниндәй туҡталышҡа тиклем барабыҙ?
Ниндәй фильм ҡарайбыҙ?
Ул фильм нимә тураһында?

5. Тексты тәржемә итегеҙ. Ни өсөн ул «Ладога — «Йәшәү юлы» тип
атала?

Ладога — «Йәшәү юлы»
Бөйөк Ватан һуғышының беренсе йылы. Фашистар илебеҙҙе баҫып алырға, халҡыбыҙҙы юҡ итергә ынтылалар.
Ленинград утлы ҡамауҙа ҡала. Бында ҡоралды һәм аҙыҡты
Ладога күле аша килтерергә уйлайҙар. Боҙ аша башта
йәйәүлеләр, унан атлылар, тик ноябрҙә генә автомашиналар
ебәрелә.
Фашистар юлды көн-төн күҙәтәләр, туҡтауһыҙ аталар.
Меңәрләгән һалдаттар, шофёрҙар Ладога юлында һәләк
була.
Декабрҙә Ленинградҡа Ладога аша тәүге ылау үтә, аҙыҡ,
ҡорал килтерелә. Был миллионлаған кешене ас үлемдән
ҡотҡара, еңеүгә юл аса. Шуға Ладоганы «Йәшәү юлы» тиҙәр.
баҫып алырға — захватить
ҡамау — окружение
ас — голодный
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6. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ. Шиғыр буйынса бер-берегеҙгә һорауҙар бирегеҙ.

Ҡотлайым мин
Ҡайһы яҡҡа ҡараш төбәһәм дә,
Ҡояш елпей алтын ҡаурыйын.
Ете диңгеҙ, ете тау артынан
Алып ҡайтты ҡоштар яҙ йырын.
Алаңғыратта ҡорҙар туй үткәрә —
Алаңғыртта  ҡорҙар  туй  үткәрә  —
Уларҙа ла ғишыҡ зәхмәте.
Шыңғырата көлөп йөрөй ҡыҙҙар —
Барыһы ла яҙҙың ҡөҙрәте.
Нур һемереп тиртә йылғаларым,
Ер асыла йылы быу бөркөп,
Һабантурғай инде йыр башлаған,
Умырзая ҡаплай тау битен.
Ерем, халҡым, илем, бөгөн һеҙҙе
Ҡотлайым мин ошо яҙ менән!
Ҡотлайым мин сағыу ҡояш менән!
Яҙҙар шулай килһен, тим, гелән!
(С. Ғәбиҙуллин)
ҡаурый — перо
алаңғырт — редкий (о растениях), выросший местами
ғишыҡ зәхмәте — любовные страдания, муки
ҡөҙрәт — могущество, сила, мощь
тиртә — набухают
быу — пар

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Обстоятельство (хәл) — второстепенный член предложения состава сказуемого; характеризует с разных сторон
действие, признак, выраженные сказуемым. Отвечает на
вопросы как? — нисек?; когда? — ҡасан?; отчего? —
нилектән?; почему? — ни өсөн?
Бөгөн (ҡасан?) киноға барабыҙ. — Сегодня (когда?)
идём в кино.
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7. Батырлыҡ тураһындағы мәҡәлдәрҙе уҡығыҙ. Хәлдәрҙең аҫтына
һыҙығыҙ. Ике мәҡәлде ятлағыҙ.

1.
2.
3.
4.

Батыр яуҙа һынала.
Беләгенә ҡарама, йөрәгенә ҡара.
Егет ҡәҙерен ил белер.
Яуҙан ҡасып ҡайтҡансы, яралы ҡайт.

Мәлих Харис (Мәлих Харис улы
Харисов) (1915—1944) Башҡортостандың
Саҡмағош районы Яңы Күл ауылында
тыуа.
1941 йылда Башҡорт дәүләт педагогия
институтының тел һәм әҙәбиәт факультетын тамамлай. Шул уҡ йылда хәрби
хеҙмәткә алынып, офицерҙар курсын
бөтөрә. 1944 йылда Бөйөк Ватан һуғышында батырҙарса һәләк була.
Уның «Йөрәк тауышы» тигән беренсе
китабы үҙе үлгәндән һуң, 1944 йылда, баҫылып сыға.
Хат
Беләм, әсәй, беләм, ауыр һиңә:
Борсолоулы уйҙар — иптәшең.
Ҡарап минең киткән юлдарыма,
Күптән, күптән һағынып көтәһең.
Йыйырсыҡтар сәғәт, минут һайын
Тәрәнәйгән кеүек йөҙөңдә.
Ләкин бел һин:
Бөгөн иртә таңда
Һуғыш барҙы һинең өсөн дә;
Һәм әле лә көслө канонада...
Саҡыра һуғыш: һау бул хәҙергә,
Мин йығылһам әгәр, йәш түкмә һин,
Ә тын ғына шулай хәтерлә:
«Ул Ватанын һөйҙө, ут эсендә
Уның данын, намыҫын яуланы.
Ул йығылды, ләкин башҡаларға
Ғүмер бирҙе. Юҡҡа ауманы».
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борсолоулы уйҙар — печальные думы
йыйырсыҡтар — морщины
тәрәнәйгән кеүек — как будто становятся глубже
саҡыра — зовёт
йөҙ — лицо
йығылыу — падать
йәш түкмә һин — не плачь
тын ғына хәтерлә — вспоминай тихо
намыҫ — честь
ғүмер бирҙе — подарил жизнь
1. Ни өсөн шиғыр «Хат» тип атала?
2. Автор шиғырҙы ҡасан һәм ниндәй шарттарҙа яҙған, тип уйлайһығыҙ?
3. Шағир әсәһенән нимә үтенә?
4. Шиғыр йөкмәткеһе буйынса фекерегеҙҙе әйтегеҙ.
8. Һеҙ түбән класс уҡыусыларын шағир-яугир менән таныштырырға
уйлайһығыҙ. Кем менән таныштырырһығыҙ һәм уның тураһында
нимәләр һөйләр инегеҙ?

Беләһегеҙме?
Бер нисә йыл эҙләнеүҙәр алып барыу, иҫтәлектәр,
документтар өйрәнеү һөҙөмтәһендә Александр Матросовтың ысын исеме Юныс улы Шакирйән Мөхәмәтйәнов
булыуы асыҡланды. Шакирйән 1923 (1924) йылда Башҡортостандың Учалы районы Ҡунаҡбай ауылында тыуған.
(Р. Насиров)
9. Төшөп ҡалған хәрефтәрҙе өҫтәп, күсереп яҙығыҙ. Һөйләмдең баш
һәм эйәрсән киҫәктәре аҫтына һыҙығыҙ. Кем ул Александр Матросов
(Шакирйән Мөхәмәтйәнов)?

Үлемһеҙ батырлыҡ
Чернушки ауылы янында ҡаты һ__ғыштар башланды.
Д__шмандың ике дзоты юҡ ителде. Ләкин ҡалҡыулыҡтағы
дзот ут сәсә. Матросов (Шакирйән Мөхәмәтйәнов) дзотты
юҡ итергә ебәреүҙәрен һ__раны. Ул ш__уышып дзотҡа
яҡынлашты. Бер-бер артлы ике граната ырғытты, автоматтан
атты. Дзот т__нып ҡалды. Беҙҙекеләр атакаға күтәрелдел__р.
Ләкин дзот тағы ут асты. Бөтә һуғышсыларҙың һәләк булыуы
мөмкин. Ни эшл__ргә?! Александр-Шакирйән дзотҡа
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т__шланды. Ул кәүҙәһе менән амбразураны ҡ__планы.
Дошман е__елде. Еңеү өсөн, Тыуған илдең азатлығы өсөн
Шакирйән Мөхәмәтйәнов ҡаһармандарса һәләк булды. Уға
Советтар Союзы Геройы исеме бирелде.
ҡалҡыулыҡ — возвышенность
шыуышыу — ползти

яҡынлашты — приблизился
ташланды — бросился

10. Тексты уҡығыҙ. Нимә ул селлә? Таныш булмаған һүҙҙәрҙе
күсереп яҙығыҙ, һүҙлек ярҙамында тәржемә итегеҙ, хәтерегеҙҙә
ҡалдырығыҙ.

Селлә
Халҡыбыҙҙа ике селлә — йәйге селлә һәм ҡышҡы селлә
айырып йөрөтөлә. Йәйге селлә — 25 июндән 5 авгусҡа тиклем дауам иткән иң йылы ваҡыт. Ҡышҡы селлә — 25 декабрҙән 5 февралгә ҡәҙәре осор, ҡыштың иң һыуыҡ сағы.
Июль айы тулыһынса йәйге селлә осорона инә. Ул йәшенле
ямғырҙарҙың бик йыш яуған мәле лә.
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11. I. Һүрәттәге кешеләр тураһында нимәләр әйтә алаһығыҙ? Уларҙың
тышҡы ҡиәфәттәрен, тотоштарын һүрәтләгеҙ.
II. Һүрәт буйынса хикәйә төҙөгөҙ.

Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р һ ә м һ ү ҙ б ә й л ә н е ш т ә р : аяҙ көн,
оло кеше, ҡараш, ҡоштар, ҡояш, уйсан, тыныс, уйлана, ҡыуаныс,
Еңеү көнө, донъя, сәскәләр, һайрай, ҡыуана, йылмая, тыныслыҡ,
йәшел, ветеран.
12. Һүҙҙәрҙе һәм һүҙбәйләнештәрҙе дөрөҫ әйтегеҙ, бер нисә
һөйләм уйлағыҙ. Нимә ул мәңгелек ут?

азатлыҡ, тыныслыҡ, ҡаһарманлыҡ, мәңгелек ут, ғүмер,
аҙыҡ, йәшәү, тормош, бәхет, аяҙ көн, тыныс тормош
13. Шаҡмаҡтарҙы дөрөҫ тултырһағыҙ, вертикаль буйынса башҡорт
халҡының милли батыры исемен уҡырһығыҙ.

Горизонталь буйынса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ағас исеме.
Ҡырағай хайуан.
Ҡыҙҙар исеме.
Яблоко һүҙенең тәржемәһе.
Лес һүҙенең тәржемәһе.
Урманда нимә үҫә?
Энәле ҡырағай хайуан.

1
2
3
4
5
6
7

14. Уҡығыҙ. Текст буйынса план төҙөп яҙығыҙ. План буйынса һөйләргә әҙерләнегеҙ.

Салауат Юлаев 1754 (бүтән сығанаҡтар буйынса 1752) йылдың йәйендә Өфө провинцияһы Себер юлы Шайтан-Күҙәй
олоҫо (хәҙер — Башҡортостандың Салауат районы) Тәкәй
ауылында тыуып үҫкән.
Уның атаһы Юлай Аҙналин Шайтан-Күҙәй олоҫо старшинаһы һәм күп яуҙар үткән кеше була.
Салауат бик яҡшы белем һәм тәрбиә ала. Риүәйәттәргә
ҡарағанда, хәреф танырға ул әсәһенән өйрәнә, аҙаҡ Нәби
Кәбири тигән муллала уҡый. 16–17 йәшендә ил аҡһаҡалы
Байыҡ Айҙар сәсән менән осрашып, яҡындан таныша.
Е. Пугачёв етәкселегендәге Крәҫтиәндәр һуғышы башланыу
мәлендә Салауат Юлаев башҡорт халҡын ирек өсөн көрәшкә
күтәрерлек шәхес булып өлгөрә.
Ул 1200 кешелек атлы ғәскәр менән яуға ҡушылып,
һәләтле полководец, халыҡтың яратҡан батыры һәм шағиры
булып таныла. Крәҫтиәндәр һуғышы еңелеү менән тамамланғас, Салауатты, атаһы Юлайҙы һәм бер нисә көрәштәшен
ҡулға алып, 1775 йылдың октябрендә Балтик диңгеҙе буйындағы Рогервик ҡәлғәһенә (хәҙер — Эстонияның Палдиски
ҡалаһы) ғүмерлек каторгаға ебәрәләр. Шағир 1800 йылдың
26 сентябрендә шунда вафат була.
(«Башҡорт шиғриәте антологияһы»нан)
ирек — свобода
вафат була — скончался, умер

шәхес — личность
диңгеҙ — море

15. Тасуири уҡығыҙ. Шиғырҙы уҡығанда һеҙҙә ниндәй хистәр тыуа?

Тыуған илем
Минең тыуған ҡырҙарым,
Балдай татлы һыуҙарым,
Яландарым, урманым,
Күккә ашҡан Уралым —
Минең изге төйәгем,
Һеҙҙе һөйә йөрәгем.
Күгәреп күккә үрелгән
Ҡарлы башын Уралдың,
Күҙҙең яуын алырҙай

Матурлығын ҡырҙарҙың
Мәңге маҡтар инем мин,
Мәңге данлар инем мин.
Тыуған-үҫкән илемдән
Яҙмышым йыраҡ ташлаһа,
Һеҙҙе һағынып өлгөрәм,
Төшөмдә һеҙҙе гел күрәм,
Минең тыуған ҡырҙарым,
Балдай татлы һыуҙарым,
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Яландарым, урманым,
Һөйгән һылыу Уралым!
Тыуған яҡтан ел иҫһә,
Ул миңә хәбәр килтерә,
Тыуған-үҫкән еремдән,
Өҙөлөп һөйгән илемдән —

Минең тыуған ҡырҙарҙан,
Балдай татлы һыуҙарҙан,
Яландарҙан, урмандан,
Күккә ашҡан Уралдан
Миңә хәбәр килтерә.

1. Шиғыр йөкмәткеһе аша лирик геройҙың
уй-кисерештәрен билдәләгеҙ, уның тураһында
һөйләгеҙ.
2. Салауат Юлаев Уралдың матурлығын ниндәй
һүҙҙәр менән һүрәтләй?
3. Шиғырҙың бер строфаһын ятлағыҙ.

Т

(С. Юлаев)

милли батыр
ғорурланыу
түҙемлелек
һөйөү
ҡомартҡы

16. I. Бирелгән һүҙҙәр менән һөйләмдәр төҙөгөҙ.

1. Батыры, башҡорт, Салауат, хәтерендә, халыҡ, һаҡлана.
2. Крәҫтиәндәр, һуғышында, 1773–1775, йылдарҙа, башҡорт,
ҡатнаша, халҡы. 3. 1754, Өфө провинцияһы, йылда, ШайтанКүҙәй олоҫо, ауылында, Тәкәй, Салауат Юлаев, тыуған. 4. Юлай
Аҙналин, атаһы, була, старшина. 5. Аҡыллы, ул, кеше, була.
6. Ярата, әсәһе, йырларға.
II. Уҡығыҙ. «Салауат Юлаев һәйкәле янында» темаһына диалог
төҙөгөҙ.

— Миләүшә, һинең Салауат Юлаев музейында булғаның
бармы?
— Эстониялағы музейҙамы? Юҡ.
— Салауат районы үҙәге Малаяҙҙа ла уның музейы бар
бит!
— Шулаймы ни, Гөлнур? Ә мин белмәй инем!
— Милли геройыбыҙҙың баш ҡалалағы һәйкәлен күрҙеңме?
— Юҡ. Класс етәксеһе яҙғы каникулда Өфөгә экскурсияға
алып барырға вәғәҙә итте.
— Беҙҙең класс уҡыусылары ла барырға йыйына.
— Улай булғас, бергә барабыҙ икән.
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17.
Тексты уҡығыҙ.
уҡығыҙ. Күсереп
Тексты күсереп
яҙығыҙ. Бер-берегеҙҙең
эшен
17. Тексты
яҙығыҙ. Бер-берегеҙҙең
эшен тикшеретик
шерегеҙ һәм баһалағыҙ.
геҙ  һәм  баһалағыҙ.

Палдискиҙа Салауат музейы
Башҡортостандың милли геройы — Салауат Юлаевтың
исеме эстон халҡына таныш. Бында батырҙың иҫтәлеген
ҡәҙерләп һаҡлайҙар. Палдискиҙағы Салауат музейы шуның
асыҡ дәлиле булып тора.
Музей бик матур, һәйбәт йыһазландырылған. Бында килеүселәр Салауат Юлаевтың шәхесе тураһында ҡыҙыҡлы
мәғлүмәттәр белә ала. Музейҙа Салауаттың шиғырҙары һәм
йырҙары менән танышырға мөмкин, уның тураһында йөкмәткеле тарихи әҙәбиәт тупланған.
Музейҙа башҡорт халҡының тарихын сағылдырған ҡомартҡылар ҙа ҡуйылған. Улар араһында милли кейемдәр, биҙәнеү
әйберҙәре, һауыт-һаба һәм башҡа нәмәләр бар. Был материалдар музейға килеүселәргә йәш Салауат дала ҡыҙырып,
Әбей батшаға ҡаршы көрәшеп йөрөгән саҡтарҙағы башҡорт
мәҙәниәтен һәм көнкүрешен күҙ алдына килтерергә мөмкинлек бирә.
иҫтәлек — память
дәлил — доказательство
йыһазландырылған — оборудован
мәғлүмәт — сведения
танышырға мөмкин — можно ознакомиться
йөкмәткеле — содержательный
тарих — история
биҙәнеү әйберҙәре — предметы украшения
көнкүреш — быт, житьё
1. Салауат Юлаев музейы ҡайҙа урынлашҡан?
2. Музейҙа башҡорт халҡының тарихын сағылдырған ниндәй ҡомартҡылар бар?
3. Текст йөкмәткеһенән сығып, музей тураһында һөйләгеҙ.
4. Башҡортостандың ҡайһы районында Салауат Юлаевҡа арналған
музей бар? Ул район тураһында нимәләр беләһегеҙ? Ҡыҫҡаса
һөйләгеҙ.
5. Текстан аныҡлаусылар булған һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ. Эйә
менән хәбәрҙе билдәләгеҙ.
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18. Нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәрҙе ҡуйып, күсереп яҙығыҙ.
Аныҡлаусыларҙың аҫтына һыҙығыҙ.

Салауат Юлаев — башҡорт халҡының ... батыры. Салауат
Юлаев һәйкәле ... тау башында тора. Уның хаҡында яҙыусылар, шағирҙар бик күп ... әҫәрҙәр ижад иткән. Салауаттың
батырлығы беҙҙең күңелдәрҙә ... иҫтә. Ул ... ғорурлығыбыҙ.
Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р : бейек, беҙҙең, милли, һоҡландырғыс,
һәр ваҡыт.
19. А. А. Кузнецовтың «Салауаттан һорау алыу» картинаһы буйынса
инша яҙырға әҙерләнегеҙ.

План:
1. Картиналағы күренеш Салауат тормошоноң ҡайһы
осорона тура килә?
2. Салауаттан һорау алған урынды тасуирлағыҙ.
3. Һорау алыусылар нисек һүрәтләнгән?
4. Салауат нисек һүрәтләнгән?
5. Персонаждарҙы һүрәтләүҙә ниндәй төҫтәр өҫтөнлөк
итә?
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Т

20. Тексты уҡығыҙ.

Салауат һәйкәле
Салауат көслө ҡулдары менән теҙгенде тартып, ярһыу
арғымағын яр ситендә туҡтатҡан да, өҙәңгеһенә баҫып, ҡалҡа
биреп, үткер күҙҙәре менән Ағиҙел аръяғын күҙәтә. Йөҙөндә — ихтыяр көсө, ныҡлыҡ, ышаныс. Ҡамсы тотҡан уң ҡулы
яуҙаштарын алға ташланырға саҡыра.
БАССР-ҙың халыҡ рәссамы, скульптор С. Д. Тавасиев ижад
иткән был һәйкәл (архитекторы — БАССР-ҙың халыҡ рәссамы
И. Ғ. Ғәйнетдинов) баш ҡалабыҙҙың символына әйләнде. Ул
Ырымбур юлы менән машинала үткәндә лә, самолёттан да,
поезд менән Өфөгә ингәндә лә бик һәйбәт күренә.
Салауат Юлаев һәйкәленең бейеклеге 19,8 метр, ауырлығы
40 тонна. Ул Ленинградтың «Монументскульптура» заводында
суйындан ҡойолған.
Һәйкәл — монументаль скульптураның ҙур ҡаҙанышы. Уны
ижад иткәне өсөн Сосланбәк Дафаевич Тавасиевҡа 1970 йылда СССР-ҙың дәүләт премияһы бирелде.
теҙген — поводья
арғымаҡ — аргамак
өҙәңге — стремя
суйын — чугун
ҙур ҡаҙаныш — большое достижение
ихтыяр көсө — сила воли
мөһабәт — величественный
1.
2.
3.
4.
5.

Салауат Юлаев һәйкәле ҡайҙа урынлашҡан?
Һәйкәлдең авторы кем?
Уның бейеклеге, ауырлығы күпме?
Аныҡлаусылар булған һөйләмдәрҙе күсереп яҙығыҙ.
Йөкмәткеһен һөйләгеҙ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сафуан Әлибаевтың ниндәй шиғырын уҡынығыҙ?
Шағир-яугирҙарҙан кемдәрҙе беләһегеҙ?
Ни өсөн Ладога күле «Йәшәү юлы» тип атала?
Шакирйән Мөхәмәтйәновтың батырлығы тураһында һөйләгеҙ.
Салауат Юлаев кем ул? Уның тураһында нимәләр белдегеҙ?
Салауаттың музейы ҡайҙарҙа урынлашҡан? Унда ниндәй ҡомартҡылар һаҡлана?
7. Салауат Юлаев тураһында ниндәй әҫәрҙәр яҙылған?
8. Уның үҙенең ниндәй шиғырҙарын беләһегеҙ?
9. Салауат Юлаев һәйкәле тураһында һөйләгеҙ.
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Ай Уралым, Уралым...
1. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Башҡортостан — илгенәм!
Сабый саҡтан күкрәгемә
Тамыр йәйгән гөлгөнәм,
Һулыш биргән, тормош биргән
Әсәйемдәй бергенәм,
Башҡортостан — илгенәм!
Һулар һауам, йәнгә дауам,
Сыуаҡ, матур көнгөнәм,
Күңелдәргә йәйғор һуҙған
Йор һәм сәсән телгенәм,
Башҡортостан — илгенәм!
Күп милләтле дәүләтем һин,
Тиңдәр менән тиңгенәм,
Ғүмер иткән, донъя көткән,
Йән ереккән ергенәм!
Башҡортостан — илгенәм!
(А. Игебаев)
1. Башҡорт халҡының милли геройы образын бик күп рәссамдар
һынландырҙы. Һөйләмгә синтаксик анализ яһағыҙ.
2. Нимә ул аныҡлаусы, тултырыусы, хәл? Миҫалдар килтерегеҙ.
3. Зәйнәб Биишеваның ниндәй шиғыры менән таныштығыҙ?
4. «Башҡортостан» шиғырының авторы кем?

Дөрөҫ әйтегеҙ!
бейек тау, быуа, Ватан, йылға, Йүрүҙән, тыуған ер, түбә
Т 2. Тексты уҡығыҙ. Автор Башҡортостан тәбиғәтен нисек һүрәтләй?

Мой край родной
Край наш необыкновенно привлекателен разнообразием
природы. Если посмотреть на Башкортостан с высоты, то можно увидеть и горы, и крутые обрывы, и бескрайние равнины.
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На человека, впервые приехавшего в Башкортостан, край
наш производит незабываемое впечатление. Горы, покрытые
могучими лесами, степи с голубым ковылём, серебряные
реки, зеленоглазые озёра, всё это — наша республика.
И вместе с тем Башкортостан — это золото хлебных полей
и уходящие в небо гордые нефтяные вышки. Это мощное
дыхание заводов, созидательный труд людей.
(По Э. Фениной)
1. Тәржемә итегеҙ.

Т 2. Текстың йөкмәткеһен һөйләгеҙ.
3. Башҡортостан тураһында тағы ла нимәләр өҫтәп һөйләр инегеҙ?
3. Һүрәт буйынса һөйләгеҙ. Уҡыусылар нимә эшләй? Улар урманда
хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен һаҡлаймы? Уҡыусыларға һеҙ ниндәй
кәңәштәр бирер инегеҙ?

4. Нөктәләр урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйып яҙығыҙ. Яҙылғандарға
өҫтәп, нимәләр әйтә алаһығыҙ?

Урманды һаҡлайыҡ
Беҙҙең Башҡортостандағы ҡуйы урмандарға, аллы-гөллө
сәскәләргә, йәм-йәшел үләндәргә, бейек тауҙарға һоҡланып
... . Йәй етеү менән туристар, уҡыусылар походҡа ... . Тәбиғәттең матурлығын күрергә ... . Әммә ҡайһы берәүҙәр шуны
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иҫтә тотмай: һүндерелмәгән усаҡтан урманда ут сығыуы
ихтимал. Ә буш шешә, банка һәм сүп-сар тәбиғәтте йәмһеҙләп
ята. Бындай урманда ҡоштар ҙа күңелһеҙ ..., ағастар ҙа
һирәк ... кеүек.
Урмансы гел генә күҙәтеп ... . Уның башҡа эштәре лә
бар. Урманға ҡарата һәр беребеҙ һаҡсыл ... !
Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р : юллана, туймаҫһың, үҫә, һайрай,
булайыҡ, йөрөй алмай, ашығалар.

Т 5. I. Диалогты башҡорт телендә дауам итегеҙ.

—
—
—
—

Где ты купил эту книгу?
В киоске.
...
...

II. «Китап магазинында» темаһына диалог төҙөгөҙ.
6. Тексты тасуири уҡығыҙ. Йөкмәткеһен һөйләгеҙ. Ҡалын хәрефтәр
менән бирелгән һүҙҙәрҙе ниндәй һүҙҙәр менән алмаштырып була?

Талпан!
Яҙғы тәбиғәттең матурлығы, йәшеллеккә төрөнгән урмандар, хуш еҫле сәскәле болондар үҙенә әйҙәп тора кеүек.
Шуға ла күптәр, буш ваҡыты булдымы, урманға ашыға: ял
итеп алырға, шифалы үләндәр йыйырға. Әммә унда һеҙҙе
мәкерле дошман — талпан көтөп торғанын иҫегеҙҙән сығармаһағыҙ ине. Был бөжәктәр энцефалит тигән бик ҡурҡыныс
ауырыу тарата. Зарарланып 10–14 көн үткәндән һуң, ауырыуҙың тәүге билдәләре беленә башлай: температура күтәрелә,
баш ауырта, ҡоҫтора, өшөтә, йоҡо боҙола, һөҙөмтәлә,
паралич һуғыу, муйын, яурын мускулдарының көсһөҙләнеүе
ихтимал.
Шуға ла был зарарлы бөжәктәрҙән һаҡланыу өсөн урманға тейешенсә кейенеп барыу мотлаҡ. Салбар балаҡтарын,
күлдәк еңдәрен бәйләп ҡуйығыҙ. Башҡа яулыҡ ябынығыҙ.
Бер-берегеҙҙе йыш-йыш тикшереп, ҡарап тороғоҙ. Ғәҙәттә,
талпан ҡултыҡ аҫты, кендек кеүек тиренең йомшаҡ урындарын
эҙләй.
Ә инде тәнегеҙгә талпан йәбешә ҡалһа, уны шунда уҡ
тартып сығарырға, һытып үлтерергә һис тә ярамай. Иң тәүҙә
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ул ҡаҙалған урынға кәрәсин, бензин, вазелин йәки башҡа
төрлө май һөртөгөҙ. Былай эшләгәндә, талпан тын ала алмай
һәм 5–10 минуттан уны еңел генә тартып алырға мөмкин.
Яралы урынға йод йәки спирт һөртөп ҡуйырға ла онотмағыҙ,
һуңынан врачҡа күренегеҙ.
(В. Исхаҡов)
мәкерле дошман — коварный враг
мускулдар көсһөҙләнеүе — слабость мышц
һытып үлтерергә — раздавить
кендек — пупок
1. Урманда йөрөгәндә иптәшегеҙгә талпан ҡаҙалһа, ниндәй ярҙам
күрһәтер инегеҙ? Һөйләгеҙ.
2. Талпандың кеше организмына ниндәй зыяны бар?
3. Талпан ҡаҙалмаһын өсөн ниндәй саралар күрергә кәрәк?
4. «Беҙ урманда» тигән темаға диалог төҙөгөҙ.
7. Өҫтәлмә сығанаҡтар ҡулланып, «Урман — беҙҙең байлығыбыҙ»

П темаһына проект эше ҡороғоҙ.

Беләһегеҙме?
Скульпторҙың бөйөк эше
Скульптура үҙе нимә ул?
Һеҙ картиналарҙың полотноға төрлө буяуҙар менән
яҙылыуын беләһегеҙ. Ә скульптор шул уҡ әҫәрҙе балсыҡтан, таштан, ағастан яһай. Балсыҡтан йәки пластилиндан
эшләнгән әйберҙе ул күп ваҡыт металға, керамикаға,
фарфорға, быялаға күсерә. Был материалдан нисек итеп
скульптура барлыҡҡа килә һуң? Мәҫәлән, мин «Өс туған»
бейеүен фарфорҙа сағылдырырға булдым. Башта бейеүҙе
балсыҡтан яһаным, шунан һуң фарфор заводына алып
киттем.
Заводта скульптураның формаһын алып, уға фарфорҙың шыйыҡ массаһын һалдым. Масса ҡата төшөү менән,
уны форманан алдым, киптерҙем дә мейескә яндырырға
ҡуйҙым. Яндырғандан һуң махсус буяу менән буяным, ялтыратҡыс менән сайҡаным да йәнә яндырырға ҡуйҙым.
Мейестән алғас, тағы махсус фарфор буяуы менән
матурланым. Шунан һуң, «муфель мейесе»ндә яндырғас,
скульптура әҙер булды.
(Т. Нечаева)
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8. Мәҡәлдәрҙе тасуири уҡығыҙ. Мәғәнәләрен аңлатығыҙ. Мәҡәлдәр

Т китабын ҡулланып, темаға яраҡлы тағы ла өс мәҡәл өҫтәп яҙығыҙ.

1. Ат — туйған ерендә, ир — тыуған илендә.
2. Ағас нәҫеле — ерҙә, ир нәҫеле — илдә.
3. Ил барҙа ир хур булмаҫ, ир барҙа ил хур булмаҫ.
9. Нөктәләр урынына тейешле тыныш билдәләрен ҡуйып, күсереп
яҙығыҙ. Уларҙың ни өсөн ҡуйылыуын аңлатығыҙ. Шиғырҙы ятлағыҙ.

Башҡортостан ... Татлы балһың кеүек,
Дегетсе бер оҫта кеүекһең —
Кейеменә мазут еҫе һеңгән,
Һин гүйә бер эшсе егетһең.
Башҡортостан ... Һин икмәкле тупраҡ,
Йәшел урман ... болон ... тау... дала.
Йәнең нимә теләй — һиндә шул бар:
Һин ут... һыу... һауа һәм дауа.
(Н. Нәжми)

Дөрөҫ әйтегеҙ!
хайран ҡалыу, матурлыҡ, ысыҡ, ҡайын, һыу, һауа, ер,
емеш, йыһан, тиң, йөрәк
10. Текстың йөкмәткеһен башҡорт телендә һөйләгеҙ.

Думы о Родине
Родина — это память, любовь и мечта. Я горжусь и
печалюсь её прошлым, беспокойно люблю её настоящее,
с волнением мечтаю о её будущем.
На двух высоких холмах в Уфе над рекой Белой величаво
возвышаются два монумента. Один поёт свою мраморную
песню о том, как наши мужественные и прозорливые предки
четыре столетия назад связали судьбу своей земли с Россией,
о том, как на общей ниве всходили надежды и радости
наших двух народов, на одной боевой дороге проливалась
их кровь, вздымалась слава. А в другом изображен соратник
Емельяна Пугачёва, осадивший своего чугунного коня над
обрывом Салават Юлаев, чьё имя давно стало символом
нашего народа. Он, спустя двести лет после тех, кто проторил
на Москву первую тропу, вновь подтвердил верность избран92

ного пути — совместной с русским народом борьбы за волю
и благо. Всё это — наше духовное достояние.
Прошлое Родины мы помним, а любим её настоящее.
И знаю я, что прежде всего люблю свою землю. Люблю за
то, что она свободна и свободен на ней человек, у него
раскованы руки, и душа, и мысли.
Я безмерно горд тем, что живу в этой стране...
(М. Карим)
1.
2.
3.
4.

Һүҙлек ярҙамында һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.
Текст йөкмәткеһен һөйләр өсөн терәк һүҙҙәрен яҙып алығыҙ.
Текстың планын төҙөгөҙ.
Текстың йөкмәткеһе буйынса фекер алышығыҙ.

11. I. Һүрәт буйынса ҡыҫҡа ғына хикәйә уйлап яҙығыҙ. Ике ҡыҙҙың

Т һөйләшеүен диалог итеп яҙығыҙ.

Б е л е ш м ә ө с ө н һ ү ҙ ҙ ә р һ ә м һ ү ҙ б ә й л ә н е ш т ә р : матур
көн, ялан, сәскәләр, бүләк итергә, ҡоштар тауышы, тәбиғәт, күңелле,
саф һауа, дуҫ, йыялар, ҡыҙҙар, ҡыуаныу, тирә-яҡ, ағастар, матурлыҡ,
йәп-йәшел.
II. Диалогты дауам итегеҙ.

—
—
быҙ.
—
—

Уҡыусылар, иртәгә ниндәй байрам?
Иртәгә «Ҡарға бутҡаһы» байрамына класс менән бараУнда нимәләр эшләйбеҙ?
… …
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12. Тексты уҡығыҙ. «Ҡарға бутҡаһы» байрамы тураһында һөйләгеҙ.
Һеҙҙә тәбиғәткә бәйле ниндәй байрамдар үткәрәләр? Текст буйынса
бер-берегеҙгә һорауҙар әҙерләгеҙ.

Ҡарға бутҡаһы
Айгөлдө өләсәһе иртүк уятты:
— Тор, ҡыҙым. Ҡарға бутҡаһына һуңлайбыҙ бит.
— Бутҡа ашағым килмәй, — тине лә ҡыҙ, кире ятты.
— Балаҡайым, Ҡарға бутҡаһы — матур байрам бит ул.
Һабантуй кеүек. Һинең уны бер ҙә күргәнең юҡ әле, — тине
өләсәһе.
Улар килгәндә, Ҡарағайлы тауында бик күп кеше йыйылғайны. Бер урында ҙур ҡаҙанда бутҡа бешерәләр. Яланда
сәй ҙә ҡайнаталар. Балалар бер урында, йәштәр икенсе ерҙә
түңәрәк булып бейергә төшкәндәр. Уларға оло апайҙар, инәйҙәр ҙә ҡушылып китә. Был байрамда ир-егеттәр ҡатнашмай.
Бергәләп ҡарға бутҡаһы ашанылар. Айгөл саҡ телен йотманы. Бындай тәмле бутҡаны уның ашағаны
юҡ ине әле.
түбә
Ағастарҙа ултырған ҡарғаларға ла өлөш
нәҫел
тейҙе. Ашап туйғас, улар һауаға күтәрелделәр хәүефһеҙлек
ҙә, кешеләргә рәхмәт әйткәндәй, байрам
махсус
хәбәрен тирә-яҡҡа таратырға остолар.
йыһан
(«Аҡбуҙат» журналынан)

13. Диалогты ролдәргә бүлеп уҡығыҙ. Ҡалын хәреф менән бирелгән
һүҙҙәрҙе тәржемә итегеҙ.

Сел менән терпе
— Терпе, мин яҙғы сәскәләрҙе яратам.
— Мин дә, сел, яратам уларҙы: улар шул тиклем асыҡ
төҫлө, шул тиклем сыбар.
— Юҡ та, уның өсөн түгел дә, терпе!
— Улар шундай наҙлы, шундай хуш еҫле.
— Юҡ, уның өсөн дә түгел!
— Ә ни өсөн һуң?
— Улар шундай татлы. Бигерәк тә күгәрсен күҙе. Телеңде
йоторһоң! Томшоҡ эсендә ирей ҙә китә.
(Н. Сладков)
1. Һеҙ сәскәләрҙе ни өсөн яратаһығыҙ?
2. Ниндәй сәскәләрҙе беләһегеҙ?
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14. Уҡығыҙ. Бында ниндәй проблема күтәрелә? Аңлатығыҙ. Авторҙар
тураһында белешмә бирегеҙ. Уларҙың береһен яттан яҙығыҙ.

1. Минең уйлауымса, кешеләр һәм халыҡтар араһында
дошманлыҡты, күрә алмаусанлыҡты ойошторорға мөмкин,
ә мөхәббәтте, дуҫлыҡты ойошторорға мөмкин түгел. Улар
юғарынан йәки ситтән көсләп тағыуға буйһонмай. Тормош
һәм йөрәк ҡушыуы буйынса барлыҡҡа килә һәм йәшәй…
(М. Кәрим)
күрә алмау — ненависть
буйһонмай — не подчиняется
йөрәк ҡушыуы — зов сердца

2. Дуҫлыҡты һүҙҙәр, анттар менән тотоп тороу мөмкин
түгел. Әгәр ҙә бер-береңә ышаныс юғала икән, дуҫлыҡ та
юғала. Шуның өсөн бер-береңде аңлай белеүҙе үҫтерергә,
бер-береңде байыҡтырырға кәрәк. Дуҫың һине үҫтерһен,
һин уны үҫтер!
(Р. Ғарипов)
ант — клятва
1. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, нимә ул «дуҫлыҡ»? Үҙ һүҙҙәрегеҙ менән
яуап бирегеҙ.
2. Дуҫтарығыҙ тураһында нимәләр әйтә алаһығыҙ?

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Ябай һөйләмде синтаксик тикшереү
Синтаксический разбор простого предложения
Ябай һөйләмде синтаксик тикшереү өлгөһө (пример
синтаксического разбора простого предложения).

.

.

.

.

эйә (подлежащее)
хәбәр (сказуемое)
тултырыусы (дополнение)
аныҡлаусы (определение)
хәл (обстоятельство)

Беренсе ҡар октябрь
яуҙы. — Первый
. . . . урталарында
. . . . . .
снег выпал в . середине
октября.
. . . . . . . . .
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15. Тексты уҡығыҙ. Төшөп ҡалған хәрефтәрҙе ҡуйып яҙығыҙ. Һайлап
алып, бер һөйләмгә синтаксик анализ яһағыҙ.

Хал__ҡ артисы Арыҫлан Мөбәрәков һоҡланғыс та, эскерһеҙ кәңәшсе лә, яҡын иптәш тә ине. Ул ижад иткән һәр һын
сәхн__лә үҙенсә йәшәне, көрәште, кешеләрҙе лә шуға
саҡырҙы. Арыҫлан Мөбәрәков сәхнәлә йәшәткән образдар
ике йөҙҙән артып китә. Шуныһы ғәжәп: улар сәхнәгә, күң__лгә
бер-береһенә оҡшаш образдар булып инмәй, һәр береһе
айырым ш__хес булып йәшәй. Уның сере бер генә нәмәлә —
оҫталыҡта.
һоҡланғыс — восхитительный
эскерһеҙ — искренний
кәңәшсе — советчик

һын — образ
ғәжәп — удивительный

16. Р. Нурмөхәмәтовтың «Ағиҙел башында төш мәле» картинаһы
буйынса эш.

План:
1. Картинала һүрәтләнгән ваҡыт.
2. Р. Нурмөхәмәтовтың «Ағиҙел башында төш мәле» картинаһының идея-тематик йөкмәткеһе:
1) тәбиғәтте тасуирлау;
2) әҫәрҙең төп идеяһын асыуҙа автор тарафынан ҡулланылған төҫтәрҙең роле.
3. Йомғаҡлау.
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17. 1. Тәҡдим ителгән һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнеш менән һөйләмдәр

Т уйлап яҙығыҙ.

2. Диалог уйлап яҙығыҙ.
3. Бәйләнешле бер нисә һөйләм уйлап яҙығыҙ.

Башҡортостан, ҡоштар, бәхет, урман, ял итеү, ҡайын
Уҡығыҙ һәм хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен
Т 18.
бер-берегеҙгә һөйләгеҙ.

Йәй — йәшендәр мәле. Тәбиғәттең серле, шомло мөғжизәһен алдан күреп, киҫәтеү мөмкин түгел. Әммә Хоҙай,
һаҡланғанды һаҡлармын, тигән. Шуға ла түбәндәге ҡағиҙәләрҙе белеү хәйерле.
Өйҙән ситтә булған хәлдә:
— Ағас аҫтына йәшенмәгеҙ, уның бейеклегенән ике тапҡыр алыҫлыҡҡа китегеҙ.
— Йәшен башланғанда һыу эсендә булһағыҙ, тиҙерәк
ярға сығығыҙ.
— Асыҡ яланда булһағыҙ, аяҡтарҙы бергә ҡуйып, сүкәйеп
ултырырға кәрәк.
— Ҡулсатыр аҫтында тормағыҙ, ҡулығыҙға ҡармаҡ тотмағыҙ. Кеҫәгеҙҙә металл әйберҙәр булһа, ситкә алып ҡуйығыҙ.
Машина йәки автобус эсендә булғанда:
— Йәшенде шунда ултырып үткәреп ебәрергә мөмкин.
Машина йәки автобустың металл көбө, һаҡлағыс пәрҙә хасил
итеп, йәшен эскә инмәй, ергә «шыуып төшә».
Өйҙә булғанда:
— Электр приборҙарын, газды һүндерегеҙ.
— Тәҙрәләрҙе ябығыҙ, унан үрелеп ҡарамағыҙ.
— Мейескә йәки каминға яҡмағыҙ, йәшен уты йылы һауанан еңелерәк үтә.
19. Тәҡдим ителгән һүҙҙәргә тейешле ялғауҙар өҫтәп, һөйләмдәр
төҙөгөҙ. Башҡорт телендә һөйләмдәге һүҙҙәр тәртибенә иғтибар
итегеҙ.

1.
2.
итеп.
3.
4.

Көн, уҡыу йылы, килә, яҡынлашып, һуңғы.
Каникул, һәр беребеҙ, уҙғарырға, күңелле, йыйынабыҙ,
Ауыл, кемдер, лагерь, ҡала, бара, ҡалырға, йыйына.
Ҡосағында, тәбиғәт, хыял, ял итеү, беҙ.

20. «Каникулды нисек уҙғарам» тигән темаға диалог төҙөгөҙ.
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Рауил Хөрмәт улы Ниғмәтуллин
(1941–2004) Башҡортостандың Ишембай
районы Ғүмәр ауылында тыуған.
1961 йылдан Стәрлетамаҡ зооветтехникумында уҡый. Һуңынан БДУ-ла
белем ала. Унан һуң тыуған районында
Әхмәр урта мәктәбе директоры булып
эшләй. 1990 йылдан БДПУ-ла доцент
була. Башҡортостан Республикаһының
атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре.
Р. Ниғмәтуллиндың «Тауҙарҙа таң», «Япраҡ еле», «Аҡ
нур», «Ҡыңғырауҙар», балалар өсөн «Еңмеш», «Кемгә
ниндәй исем» һәм башҡа китаптары донъя күргән.
Башҡортостан
Башҡортостан — Урал күкрәгенең
Меңәр йыллыҡ ҡорос ҡалҡаны.
Сыныҡтырған уны башҡортомдоң
Ирек өсөн түккән ал ҡаны.
Башҡортостан
Башҡортостан
Башҡортостан
Һинең, минең

— минең йән төйәгем,
— минең ырыҫым!
йәмен, ҡотон һаҡлау —
изге бурысым!

Башҡортостан ере, тауҙары ла,
Ер аҫты ла бөтмәҫ хазина,
Шуға яттар уны баҫып алмаҡ,
Бүлгеләмәк булып ҡаҙына.
Башҡортостан
Башҡортостан
Башҡортостан
Һинең, минең

— минең йән төйәгем,
— минең ырыҫым!
йәмен, ҡотон һаҡлау —
уртаҡ бурысым!

Башҡортостан терәк булды, булыр,
Ирек даулап берҙәм ҡалҡҡанға,
Бирә ныҡлыҡ халҡым берҙәмлеге
Урал ҡотон һаҡлар ҡалҡанға.
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Башҡортостан
Башҡортостан
Башҡортостан
Һинең, минең

— минең йән төйәгем,
минең ырыҫым!
йәмен, ҡотон һаҡлау —
уртаҡ бурысым!

ҡалҡан — щит
ырыҫ — счастье
ҡот — уют, благоустроенность
бүлеү (бүлгеләмәк) — делить, разделить
терәк — опора
даулау (даулап) — требовать
1.
2.
3.
4.

Автор Башҡортостанды нисек һүрәтләй?
Ул Башҡортостандың ныҡлығын нимәлә күрә?
Уртаҡ бурысыбыҙ нимәнән тора?
Һеҙ Башҡортостанды нисек һүрәтләр инегеҙ?

21. Һүҙлек диктантына әҙерләнегеҙ. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән һүҙҙәр менән һөйләмдәр уйлап яҙығыҙ.

тыуған ер, туған тел, Урал, Башҡортостан,
урман, тәбиғәт, изгелек, Һаҡмар, ғалим,
шағир, бөйөк, дан, түбә, бейек, халыҡ
ижады, ҡурай, көс, риүәйәт, йондоҙ, йола

хайран ҡалыу
изгелек
моң
ант
һын
кәңәшсе
киҫәтеү

22. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Ерҙе һаҡлайыҡ
Бар матурлыҡ ерҙә һеҙгә ҡала,
Киләсәккә барған йәш быуын.
Өйрәнегеҙ һәр саҡ тойомларға
Ер кәйефен, Ерҙең һулышын.
Ер йөрәге бер туҡтауһыҙ тибә,
Йәнәш унда шатлыҡ, мең ғазап.
Ер күтәрә тиңһеҙ хәсрәттәрҙе,
Һәм ят уға ҡурҡыу, хыянат.
Һаҡла уның бөҙрә урмандарын —
Ерҙең йәшел ебәк толомон.
Йылғаларҙың йор ағышын һаҡла —
Ерем йөрәгенең йыр-моңон.
Юҡ итеүе еңел матурлыҡты,
Бар итеүе ауыр, бик ауыр...
99

Һаҡламаһаҡ —
Сағыу йәмдәре лә,
Хатта ер үҙе лә юғалыр.
(Ә. Таһирова)
тойомларға — чувствовать
һулыш — дыхание
йәнәш — рядом
1.
2.
3.
4.
5.

хәсрәт — скорбь, печаль
ят — чужды
хыянат — измена

Шиғырҙа ниндәй проблема күтәрелә?
Автор кемгә өндәшә?
Шағир нимәне һаҡларға саҡыра? Ни өсөн?
Автор ерҙе нисек һүрәтләй?
«Өйрәнегеҙ һәр саҡ тойомларға Ер кәйефен, Ерҙең һулышын»,
«Ер күтәрә тиңһеҙ хәсрәттәрҙе, һәм ят уға ҡурҡыу, хыянат». Был
юлдарҙы нисек аңлайһығыҙ?

23. Ребусты дөрөҫ сисһәгеҙ, башҡорт халыҡ мәҡәлен уҡырһығыҙ.

24. Йомаҡтың яуабын табығыҙ. Был уйын тураһында һөйләгеҙ.

Утыҙ ике һаны,
Ҡыйыш йөрөй, тура йөрөй,
Салыш йөрөй, ҡыя йөрөй,
Сатраш йөрөй, йыя йөрөй,
Ниндәй уйын? Таны.
Т 25. I. Түбәндәге тексты уҡығыҙ, йөкмәткеһен һөйләгеҙ. Тәбиғәт

матурлығын автор ниндәй саралар ҡулланып тасуирлаған? Аныҡлаусыларҙың аҫтына һыҙығыҙ. Ҡалын хәрефтәр менән бирелгән һүҙҙәр
нимә аңлата? Уларҙы тәржемә итегеҙ.

Йәй көнө! Талдар япраҡ яра, туғай күҙ яуын алырлыҡ
йәшел төҫ ала, үлән араһынан тәүҙә зәңгәр сәскәле кәкүк
уттары, һары кәзә һаҡалдары баш ҡалҡыта. Унан башҡа
төрлө сәскәләр күҙҙәрен аса. Ә муйылдар күпереп сәскә
атҡанда, хуш еҫ бөтә һауаны тултыра. Кәкүк саҡыра, төрлө
ҡоштар һәр береһе үҙенә генә хас дәртле моң менән туғай
матурлығын данларға тотона.
(Ф. Иҫәнғолов)
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II. Һүрәткә ҡарап, тәбиғәтте тасуирлағыҙ.

26. Шиғырҙы тасуири уҡығыҙ.

Мәңге балҡы, Башҡортостан!
Моңдарымдың моңо һиңә.
Башҡортостан — төйәгем һин.
Һиндә тыуып, һиндә үҫтем.
Берҙән-берем, йөрәгем һин.
Һулап туймаҫ — һауаларың,
Йомарт ерең — иҫ китмәле!
Байлығыңды һанар өсөн
Белеп торам һүҙ етмәҫен.
Баҫыуҙарың, диңгеҙ төҫлө,
Иҫкән елгә тулҡын һирпә.
Башын эйгән башаҡтарҙа
Бөртөк-бөртөк йәшәү тиртә.
Хазинаға, Башҡортостан,
Һәр тарафың һинең тулы.
Ҡабынғанһың Уралымдың
Күкрәгендә йондоҙ булып.
Уйымда һин, ҡанымда һин,
Башҡортостан — ғәзиз әсәм.
Киң Ватандан ҡеүәт алып,
Мәңге балҡы, мәңге йәшә!
(Р. Йәнбәк)
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Грамматика буйынса белешмә (7 класс)

Сифат дәрәжәләре —
Степени сравнения прилагательных
Основная степень (төп дәрәжә) — исходная форма
прилагательного:
аҡ яулыҡ — белый платок,
матур өй — красивый дом.
Сравнительная степень (сағыштырыу дәрәжәһе) обозначает, что какой-то признак проявляется в этом предмете
или лице в большей или в меньшей степени, чем в другом,
и образуется посредством прибавления к прилагательным
аффиксов -раҡ/-рәк (после основ на гласный звук),
-ыраҡ/-ерәк, -ораҡ/-өрәк (после основ на согласный звук):
ағыраҡ яулыҡ — платок белее,
матурыраҡ өй — дом красивее.
Превосходная степень (артыҡлыҡ дәрәжәһе) обозначает,
что какой-то признак проявляется в этом предмете или
лице в наибольшей степени:
ап-аҡ яулыҡ — белый-пребелый платок.
Уменьшительная степень (аҙһытыу дәрәжәһе) образуется
с помощью аффиксов -ғылт/-гелт; -ғолт/-гөлт; -ҡылт/
-келт; -ҡылтым/-келтем, -көлтөм; -ғылтым/-гелтем; -ғолтом/
-гөлтөм; -ғусҡыл; -елйем, -һыл/-һыу; -һел; -мыс/-мес;
мыс/-мес; -са.
При присоединении этих аффиксов отбрасывается конечный
слог слова или его часть:
ҡыҙыл — красный; ҡыҙғылт, ҡыҙғылтым — красноватый;
йәшел — зелёный; йәшкелт, йәшкелтем — зеленоватый;
ҡара — чёрный; ҡараһыу, ҡарағусҡыл — черноватый;
ал — розовый; алһыу — розоватый.
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Хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ!
Һүҙҙәрҙең
аҙаҡҡы
хәрефтәре

Эйәлек
килеш

Төбәү
килеш

Төшөм
килеш

Урынваҡыт
килеш

Сығанаҡ
килеш

а, ә, ы, е,
о, ө, я

-ның, -нең,
-ноң, -нөң

-ға,
-гә

-ны, -не,
-но, -нө

-ла,
-лә

-нан,
-нән

л, м, н, ң,
з, ж

-дың, -дең,
-доң, -дөң

-ға,
-гә

-ды, -де,
-до, -дө

-да,
-дә

-дан,
-дән

р, й, з, у, ү, -ҙың, -ҙең,
и, ю
-ҙоң, -ҙөң

-ға,
-гә

-ҙы, -ҙе,
-ҙо, -ҙө

-ҙа,
-ҙә

-ҙан,
-ҙән

б, п, в, ф,
г, д, к, ҡ, т, -тың, -тең,
с, ҫ, х, һ, ц, -тоң, -төң
ч, ш, щ

-ҡа,
-кә

-ты, -те,
-то, -тө

-та,
-тә

-тан,
-тән

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Вы уже знаете, что общение между людьми происходит
с помощью текстов. Текст — это речевое произведение
в устной и письменной форме, характеризующееся единством замысла, смысловой целостностью, связностью,
завершённостью. Текст содержит какую-то информацию,
оказывает воздействие на читателей, имеет определённую
структуру, композицию, делится на части.
ё
В каждом тексте можно определить его тему (о чем
пишет автор) и главную мысль (что хочет сказать автор).
Целостность текста обусловлена прежде всего замыслом
автора, а также единством темы и ситуации (о чём
говорится в тексте, что в нём изображается).
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Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Глагол (ҡылым) обозначает действие или состояние
предметов, явлений и отвечает на вопросы нимә эшләргә? —
что делать? что сделать?; нимә эшләй? — что делает? что
сделает?; нимә эшләне? — что делал? что сделал? и др.
Изменение глаголов по временам
Хәҙерге заман (настоящее время): уҡый, яҙа — читает,
пишет.
Үткән заман (прошедшее время): һөйләне — рассказал,
күрһәтте — показал, әйткән — сказал.
Киләсәк заман (будущее время): әйтер — скажет,
саҡырыр — пригласит, иртәгә килә — завтра придёт
(приедет), укол эшләр — сделает укол.

Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ!

Союзы (теркәүестәр) служат для соединения отдельных
слов и предложений. По роли, выполняемой в предложении,
союзы подразделяются на сочинительные (теҙеү теркәүестәре) и подчинительные (эйәртеү теркәүестәре).
Сочинительные союзы (теҙеү теркәүестәре) подразделяются на следующие подгруппы:
а) соединительные (йыйыу теркәүестәре):
да, дә, та, тә, ҙа, ҙә, ла, лә, һәм — и, ни...
ни; ни, да
менән — с; тағы, тағы ла — также, опять, ещё;
шулай уҡ — а также;
б) противительные (ҡаршы ҡуйыу теркәүестәре):
ә — а; ләкин — но, однако; тик — но; шулай ҙа — но,
однако;
әммә — а, но, однако; фәҡәт — только; юҡһа — иначе;
в) разделительные (бүлеү теркәүестәре): йә — или;
йәки — или; берсә — то; йәиһә — или; бер — то, либо;
әллә — то, то ли, либо;
г) пояснительные (аныҡлау теркәүестәре): хатта
йәғни —
— то,
то
но; бәлки — то, либо, ибо.
есть.
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Подчинительные союзы (эйәртеү теркәүестәре):
сөнки — потому что;
шуға, шуға ла, Хәтерегеҙҙә
шуға күрә ҡалдырығыҙ!
— поэтому;
тимәк — значит;
Подчинительные
союзы
(эйәртеү теркәүестәре):
шулай булғас, шуның
һөҙөмтәһендә
— в результате этого;
сөнки
—
потому
что;
әгәр, әгәр ҙә — если;
шуға, шуға
шуға күрә — поэтому;
йәғни
— тола,
есть;
шулай
шуның
тимәк—булғас,
—словно
значит;
гүйә
һ. б. һөҙөмтәһендә  —  в  результате  этого;
әгәр,
әгәр
ҙә
—
если.
шулай
булғас,
шуның
һөҙөмтәһендә
— в результате
этого;
Союзы усиливают значение,
содержание
предложения.
әгәр, әгәр ҙә — если;
йәғни — то есть;
гүйә — словно һ. б.
Союзы усиливают
значение,
содержание предложения.
Хәтерегеҙҙә
ҡалдырығыҙ!
Словосочетание (һүҙбәйләнеш) — это сочетание двух
(и более) знаменательных слов, связанных между собой по
смыслу и грамматически.
Например:
алма баҡсаһы, матур
Хәтерегеҙҙә
ҡалдырығыҙ!
сәскәләр.
Словосочетание
— это названием
сочетание преддвух
Словосочетание, (һүҙбәйләнеш)
как и слово, служит
(и более)
знаменательных
слов,
связанных
между собой
по
мета.
Различие
их в том, что
слово
имеет широкое,
общее
смыслу
и
грамматически.
Например:
алма
баҡсаһы,
матур
значение. Например, слово өй — дом обозначает любой,
сәскәләр.
всякий дом как строение;
Словосочетание,
как и слово,
служит
названием
предконкретные разновидности
слова
өй —
дом обознамета.
их в том, что слово имеет широкое, общее
чаютсяРазличие
словосочетаниями:
значение.
Например,
слово өй — дом
бер ҡатлы
өй — одноэтажный
дом,обозначает любой,
всякий
дом
как
строение;
ағас өй — деревянный дом и т. д.
конкретные разновидности слова өй — дом обозначаются словосочетаниями:
бер ҡатлы өй — одноэтажный дом,
ағас өй — деревянный дом и т. д.

БАШҠОРТСА-РУССА ҺҮҘЛЕК
А
аҙыҡ пища, еда; пищевой; корм
аҙыҡ-түлек продукты; продуктовый
аҙым шаг; перен. действие,
поступок
айырма разница; отличие; различие
аҡлан/ырға оправдываться;
реабилитироваться
аҡла/рға белить; перен. оправдать
аҡсарлаҡ чайка
аҡсәскә ромашка
алда впереди
аңлатма пояснение, объяснение,
комментарий
аңла/рға понимать, осознавать
ара промежуток, расстояние;
время
аралаш/ырға общаться
аралашыу общение
артабанғы дальнейший
арыҫлан лев
арыш рожь; ржаной
асҡыс ключ
асыҡ открытый, открыто;
незапертый; ясный; внятный
асыҡла/рға выяснить, уточнить
ас/ырға открывать; вскрывать;
разворачивать; обнаружить;
выявлять
асыу гнев, ярость, злоба
асыуланып сердито, злобно
асыулан/ырға сердиться, злиться
асыш открытие
аҫ низ, нижняя часть
аҫҡа вниз
атаҡлы знаменитый, известный
ата/рға называть, именовать
атла/рға шагать, идти
аяҙ ясный, безоблачный
аяҙы/рға проясняться
Б
бағышла/рға посвящать
байлыҡ богатство, состояние
байрам ит/ергә праздновать
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Байрам менән! С праздником!
баҡса сад, садовый
баҡыр медь, медный
бал мёд
баллы медовый
балсыҡ глина, глиняный
балта топор
балта оҫтаһы плотник
балтырған борщевик
балыҡ рыба, рыбный, рыбий
балыҡлы рыбный
балыҡсы рыбак, рыболов,
рыбацкий
балыҡсылыҡ рыболовство
башҡар/ырға выполнять, исполнять
башҡаса по-другому, по-иному,
иначе
белдереү сообщение, информация;
объявление
белем знание; образование
белемле грамотный, знающий,
образованный
бел/ергә знать, узнавать, уметь
белеш/ергә справляться, узнавать
бер ваҡыт однажды, как-то раз
билдәле известный, известно;
определённый; ясно, очевидно
билдәлә/ргә отмечать; намечать,
планировать, устанавливать,
назначать; праздновать
билдәһеҙ неизвестный, незнакомый,
неизвестно; неопределённый,
неопределённо
бушат/ырға разгружать; расслабить
быуат век, столетие
быяла стекло, стеклянный
В
вазифа должность; обязанность
ваҡ мелкий; маленький;
несущественный
ваҡла/рға размельчать; крошить;
разменивать
ваҡытында вовремя, своевременно
васыят завещание, завет
васыят ит/ергә завещать

ватан родина,
отечество;
Ватан
Родина, Отечество;
отечественный
ватыл/ырға биться, разбиваться;
сломаться
ват/ырға бить; ломать; колоть
вәғәҙә бир/ергә обещать; син. һүҙ
бир/ергә
вәкил представитель
Г
гел всегда, постоянно
гонаһ грех
гөл цветок, цветочный
гөлйемеш шиповник, шиповниковый
гөлләмә букет
гөрләүек ручеёк, ручей; поток
(талой или дождевой воды)
гөрһөлдә/ргә грохотать, греметь
гәлсәр хрусталь, хрустальный
гәрәбә янтарь, янтарный
гәүһәр бриллиант, бриллиантовый;
жемчужина
Ғ
ғариза заявление
ғашиҡ бул/ырға влюбиться
ғорурлан/ырға гордиться
ғорурлыҡ гордость
ғөмүмән в целом, вообще, в общем
ғөрөф-ғәҙәт обычаи, нравы
ғүмер жизнь, жизненный
ғүмер буйы всю жизнь
ғәҙел справедливый, справедливо
ғәҙеллек справедливость
ғәҙәт привычка; обычаи, нравы
ғәҙәттә обычно, как правило
ғәйепле виновный, грешный
ғәскәр войско
ғәфү итегеҙ извините, простите
Д
дағала/рға подковать
дөйөмләштер/ергә обобщать;
обобществлять
дөрөҫлөк истина, правда

дуҫлаш/ырға подружиться;
мириться
дуҫлыҡ дружба; содружество;
дружеский, дружелюбный
дым влага, влажность
дымла/рға увлажнять
дәрәжә престиж, авторитет; звание,
степень; чин, ранг; мат. степень
дәүләт государство,
государственный; богатство
Ҙ
ҙур большой
ҙурайт/ырға увеличивать,
расширять
ҙурай/ырға увеличиваться, расти;
подрастать, взрослеть
ҙурла/рға чтить, почитать
ҙурлыҡ величина, размер
Е
ебәк шёлк, шёлковый
ебәр/ергә посылать, отправлять;
пускать, выпускать; отпускать;
вводить, ввести (лекарство);
пускать в ход, приводить
в действие
егет юноша, молодой человек,
парень, джигит; поклонник,
ухажёр
егәрле трудолюбивый
еҙнә зять (муж старшей сестры или
родственницы)
ейән внук
ейәнсәр внучка
ек щель
ел ветер, ветровой, ветряной
елем клей
елкә затылок; плечо
елләт/ергә проветривать
елһеҙ безветренный
еләк ягода, ягодный
ең рукав
еңгә невестка (жена старшего
брата или родственника)
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еңел лёгкий, легковесный; лёгкий,
нетрудный
еңел/ергә терпеть поражение
еңеүсе победитель
еп нитка, нить, пряжа; узы
ер Земля, земной; земля, суша,
почва; участок; местность, край;
страна; место
етештер/ергә обеспечивать,
производить
еткер/ергә доводить
етәкселек руководство
еҫ запах
еҫле душистый, пахнущий
етди серьёзный, серьёзно
етәклә/ргә руководить; водить
за руку
3
заказ бир/ергә заказать
зинһар пожалуйста
зирәк смекалистый,
сообразительный
зифа стройный
зөбәржәт изумруд
зәғифлән/ергә калечиться
И
иген хлеб, зерно; хлебный
игенсе земледелец, хлебороб
игенселек земледелие,
земледельческий
иғлан объявление, афиша
иғлан ит/ергә объявлять; извещать
иғтибар внимание
иғтибар ит/ергә обратить внимание
иғтибарлы внимательный; чуткий
ижтимағи социальный,
общественный
изгелек добро
ил страна
илселек посольство
имтихан экзамен
имән дуб, дубовый
иптәштәрсә по-товарищески
иркен просторный
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иҫ чувство; сознание
иҫер/ергә пьянеть
иҫтәлек память; воспоминание
иҫән-һау цел и невредим
иҫәп учёт, счёт; намерение
иҫәплә/ргә считать
ихтирам уважение
ишет/ергә слышать, услышать
Й
йоғонто влияние, воздействие
йоғошло заразный, заразно
йоҙаҡ замок, замочный
йоҙроҡ кулак, кулачный
йоҡлап ҡал/ырға проспать
йоҡла/рға спать
йоҡо сон, сонный
йоҡо бүлмәһе спальня
йоҡтор/орға заражать, передавать
болезнь
йола обряд, обычай, обрядовый
йомарла/рға лепить; катать,
скатывать (в комок); сматывать
(в клубок); мять, комкать
йомарт щедрый
йомғаҡ клубок; итог, заключение
йомғаҡ яһа/рға подытожить,
обобщить
йомош дело; поручение
йомран суслик
йомро круглый, шарообразный
йомшаҡ мягкий, мягко; слабый,
безвольный
йондоҙ звезда, звёздный
йот/орға глотать
йөкләмә обязательство
йөкмәтке содержание
йөҙ I лицо, лицевой
йөҙ II сто, сотня
йөҙөм виноград
йөҙөп йөрө/ргә плавать
йөҙөп кил/ергә приплыть
йөҙөп кит/ергә уплыть
йөҙөп сығ/ырға переплыть
йөҙ/өргә плавать, плыть
йөн шерсть, шерстяной; перо, пух
йөрәк сердце, сердечный

йүгереп кит/ергә побежать
йүгереү бег
йүгереш/ергә соревноваться (в беге)
йүгән узда, уздечка
йүкә липа, липовый; лыко
йүнле толковый, дельный; стоящий
йүнәлеш направление; курс
йүткер/ергә кашлять
йылҡы конь, лошадь
йылҡысылыҡ коневодство
йыллыҡ годовой, годичный
йылмай/ырға улыбаться
йылмайыу улыбка
йылтыр блестящий
йәмғиәт общество
йәшә/ргә жить; обитать
К
камиллаш/ырға совершенствоваться
карауат кровать
картуф картофель; картофельный
кейем одежда, наряд; одёжный,
платяной
кейен/ергә одеваться
кей/ергә надевать
кейәү жених; зять; молодой муж
келәт амбар
кем кто
кемгә кому
кемде кого
кемдеке чей, чья, чье, чьи
кемдең чей, чья, чье
кемдер кто-то
кемдә у кого
кемдән от кого
кер/ергә, ин/ергә входить,
заходить; заезжать
кешнә/ргә ржать
кил/ергә приходить; приезжать
килешеү договор, соглашение
күрһәткес показатель
күрһәтмә указание, установка
күрше сосед
күс/ергә переселяться, переезжать
күсер/ергә передвигать,
переставлять; переводить;

переносить; переселять;
списывать; копировать
күсермә копия
күстәнәс гостинец
кәмселек недостаток; дефект
кәмә лодка, лодочный
кәнфит конфета, конфетный
кәңәш совет, наставление
кәңәш бир/ергә дать совет,
советовать
кәңәшмә совещание
Ҡ
ҡабалан/ырға торопиться, спешить
ҡулдан вручную; с рук
ҡулъяҙма рукопись, рукописный
ҡурҡ/ырға бояться, пугаться
ҡурсала/рға, һаҡла/рға оберегать,
защищать, ограждать
ҡуш парный; двойной
ҡушамат прозвище; кличка
ҡушымта приложение; примесь;
припев
ҡуш/ырға I добавлять; объединять;
смешивать
ҡуш/ырға II приказать; велеть;
поручать
ҡыҙыҡһын/ырға интересоваться
ҡыйла/рға сорить, мусорить;
засорять
ҡыйынлык трудность, затруднение
ҡырын наклонный, покатый; косой;
противоположный; неверный
ҡысҡыр/ырға кричать
ҡыҫҡар/ырға укорачиваться;
сокращаться
Л
лайыҡ достойный, заслуживающий
лайыҡ бул/ырға быть достойным,
заслуживать
ләззәт удовольствие, наслаждение
ләззәтлән/ергә наслаждаться
ләйсән: ләйсән ямғыры первый
весенний дождь
ләкин но, однако
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ләлә тюльпан
ләүәш лаваш
М
маҡтан/ырға хвастаться
малсы скотовод; скотник
ман/ырға макать
мауығ/ырға (мауыҡ-) увлекаться
менән с, со, вместе с; и
меҫкен жалкий, несчастный; бедняга
милек собственность, имущество
моңай/ырға печалиться, грустить
моңло мелодичный; печальный
мөмкинлек, мөмкинселек
возможность
мүк мох
мүк еләге клюква
мыжыҡ ворчливый; капризный
мылтыҡ ружьё
мәҙәк шутка, забава
мәҙәни культурный
мәҙәниәт культура; цивилизация
мәжбүр обязанный, вынужденный
мәке прорубь
мәкерле коварный
мәкерһеҙ бесхитростный,
простодушный
мәл время, пора
мәңге вечный; вечно, навеки
мәңгеләштереү увековечивать
мәшәҡәтлә/ргә, маҙаһыҙла/рға
стеснять, беспокоить, тревожить
Н
намыҫ честь, совесть
намыҫлы честный; добросовестный
насар плохой, нехороший,
нехорошо,
нигеҙ основа, основание;
фундамент
нигеҙҙә в основном
ниҙер что-то; син. нимәлер
нимә что
нимәгә для чего; зачем; с какой
целью
нимәлер что-то; син. ниҙер
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ниндәй какой, какая, какое, какие
ниндәйҙер какой-то
ниңә почему; для чего; зачем;
с какой целью
ниңәлер зачем-то, почему-то
нисек как; каким образом
нисектер как-то
нисә сколько; син. нисәү
нисәнсе который; какой
нисәү сколько; син. нисә
нисәшәр по сколько
ниәт намерение, цель, замысел
нөктә точка
нужа нужда, лишения
нур луч
нурлы лучезарный, лучистый
нығын/ырға крепнуть, укрепляться;
утверждаться; закаляться
нығ/ырға (ныҡ-) укрепляться,
упрочиваться
ныҡ крепкий, прочный; твёрдый
ныҡлап крепко, накрепко
ныҡышлыҡ упорство,
настойчивость;
син. ныҡышмалыҡ
нәҙек тонкий
нәмә вещь, предмет; что; что-то
нәҫел род, порода; потомство;
родня; родовой
нәфис изящный; нежный;
художественный
нәфрәт ненависть, презрение
нәшриәт издательство
О
оҙайт/ырға продлевать; удлинять;
затягивать
оҙаҡ долго, длительно, длительный
оҙаҡҡа надолго
оҙаҡламай скоро, вскоре
оҙаҡла/рға задерживаться,
засидеться
оҙат/ырға провожать,
сопровождать
оҙон длинный; высокий, рослый;
долгий; протяжный;
продолжительный
оҙонлоҡ длина

оҙонса продолговатый
ожмах рай
ойоҡ чулок
ойо/рға I скисать, кваситься
ойо/рға II дремать; неметь
онот/орға забывать; разучиться
онотолмаҫ незабываемый
онта/рға крошить, дробить;
измельчать
ойош/орға слепляться, комкаться;
формироваться
ойоштороусы организатор
оҡшашлыҡ сходство, аналогия
олоғай/ырға повзрослеть, стареть
олпат солидный, степенный
осһоҙай/ырға, осһоҙлан/ырға
дешеветь, удешевляться
ошо этот, это, эта, эти
ошоғаса до сих пор, до этого
ошолай так, вот так, таким образом
ошонан отсюда
ошонда здесь, тут; сюда
ошондай такой
оя гнездо, нора; конура; выводок;
семья
ояла/рға гнездиться;
пристраиваться; засесть
оялсан стеснительный
Ө
өгөтлә/ргә уговаривать
өҙөк отрывок; обрывок; цитата
өҙөл/өргә рваться; оторваться;
кончаться
өҙ/өргә рвать; сорвать; прервать,
прекращать
өзлә/ргә петь горлом
өй дом, изба, домашний
өйрәк утка, утиный
өйрәт/ергә учить, обучать
өй туйы новоселье
өлгө образец; пример; выкройка,
модель
өлгөргән спелый; зрелый
өлгөр/өргә успевать, поспевать;
созревать
өлкә область, областной
өлкән пожилой; взрослый

өмөт надежда, чаяние
өмөт ит/ергә надеяться
өмөтлән/ергә надеяться
өндәш/ергә обращаться, сказать
өң берлога, нора; син. оя
өрөк абрикос, урюк; абрикосовый
өр/өргә I дуть; веять
өр/өргә II лаять
өсмөйөш треугольник
өсөн чтобы, с целью; для, за; из-за,
ради; для, на
өсөнсө третий
өсөнсөнән в-третьих
өсәр по три
өсәү трое
өсәү бергә, өсәүләп втроём
өҫтәл стол
өтөр запятая
өшө/ргә замерзнуть; зябнуть
П
парлан/ырға I покрываться паром;
выделять пар
парлан/ырға II становиться парами
парлап попарно
парлашып попарно, парами
парлаш/ырға спариваться,
образовывать
пеләш плешивый, лысый
планлаштыр/ырға планировать
пәйғәмбәр пророк, пророческий
пәйғәмбәр тырнағы ноготки,
календула
пәрҙә занавес, занавеска, штора
Р
радио тапшырыу радиопередача
радио тыңлаусы радиослушатель
рам рама
раҫлан/ырға подтверждаться
раҫла/рға подтверждать;
утверждать; заверять
Раштыуа Рождество
риза согласен, доволен
риза бул/ырға соглашаться;
син. ризалаш/ырға
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ризалаш/ырға соглашаться
рөхсәт разрешение, позволение
рөхсәт ал/ырға получать
разрешение
рөхсәт бир/ергә дать разрешение
рөхсәт ит/егеҙ разрешите
рөхсәт ит/ергә разрешать;
позволять
рөхсәт һора/рға просить
разрешения
рөхсәтһеҙ без разрешения
рус русский
русса по-русски
рәйес председатель
рәсем рисунок, картина;
изображение; рисование
рәсем төшөр/өргә рисовать
рәсми официально, официальный
рәсмиләштереү узаконить
рәшәткәләү огородить решёткой
рәссам художник
рәт ряд, строй
рәхмәт әйт/ергә (белдер/ергә)
благодарить, сказать спасибо
рәхәт удовольствие, наслаждение;
приятно, хорошо
С
сабыр ит/ергә терпеть
сабыш бега, скачки
сағылдыр/ырға отражать;
ослеплять; отображать,
изображать
сағ/ырға жалить
сағыштырмаса относительно,
сравнительно
саҡ еле, едва
саҡыр/ырға I звать, вызывать;
приглашать
саҡыр/ырға II куковать; кукование
кәкүк саҡыра кукушка кукует
сәнәғәт промышленность
сәпәкәйлә/ргә бить, хлопать
в ладоши
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сәсел/ергә рассыпаться;
рассеиваться
сәхрә простор; красивая
живописная местность
Т
таб/ырға находить; отыскивать
табыш прибыль; находка
тағы, тағын ещё, опять, снова
тағ/ырға прицеплять, привязывать
тамам окончательно, полностью
тамамла/рға оканчивать,
заканчивать
танылған признанный, известный
танытма свидетельство,
удостоверение
таныш знакомый; известный
таулы горный
таяныс опора
теләгәнсә вдоволь, вволю
теләктәш соратник, сподвижник
телән/ергә попрошайничать
теләр-теләмәҫ нехотя, неохотно
телә/ргә желать, хотеть
тешлә/ргә кусать; кусаться
тигеҙләмә уравнение
тигеҙлә/ргә заравнивать,
выравнивать,
разравнивать
тиҙлек скорость, быстрота
тик I только, лишь; однако, но, да
тик II зря; напрасно; бесполезно
тимерсыбыҡ проволока, провод
торғоҙ/орға поднимать; будить
торлаҡ жилище, жильё; жилой
тотон/орға держаться, браться,
взяться; расходовать, тратить,
использовать
төҙәтмә поправка, исправление
төкөрөр/гә плевать; выплёвывать
төркөмсә подгруппа
төшөнкө подавленный
төшөнсә понятие
төшөн/өргә понять
төш/өргә спускаться; сходить;
высаживаться
төшөр/өргә опускать, спускать
туҡ сытый; наевшийся

туҡлан/ырға питаться; син. аша/рға
туҡлыҡлы сытный, питательный
туҡтат/ырға останавливать,
прекращать
туҡта/рға останавливаться;
временно располагаться;
перестать
туҡтауһыҙ безостановочно,
беспрестанно
тыныслан/ырға успокаиваться,
утихать
тыңла/рға слушать
тышҡы внешний, наружный; верхний;
внешний, зарубежный
тышта на улице
тыштан снаружи
тәбиғәт природа
тәбриклә/ргә, тәбрик ит/ергә
поздравлять, приветствовать
тәгәрәп төшөү упасть (сверху)
тәжрибә опыт, эксперимент
тәҡдим предложение
тәҡдим яһа/рға сделать
предложение
тәҡдим ит/ергә предлагать
тәнҡит критика
тәнҡитлә/ргә критиковать
тәрбиәләнеүсе воспитанник
тәрбиәлә/ргә воспитывать
У
уҙ/ырға, үт/ергә проходить;
проехать, проезжать
уйламағанда нежданно-негаданно
уйламағанса не так, как думали
уңған дельный, деловой; ловкий,
проворный; трудолюбивый
уңыш урожай
уңыш ҡаҙан/ырға добиться успеха
уңышлы урожайный; успешный,
плодотворный, удачный
уңышлыҡ успех, удача
урын место; местность; должность;
постель
урынлаш/ырға располагаться,
помещаться
ута/рға полоть, пропалывать

утрау остров
уян/ырға просыпаться,
пробуждаться, очнуться
уят/ырға будить; разбудить
Ү
үгәй неродной; чужой
үгәй инә үләне мать-и-мачеха
үҙ аллы самостоятельный,
самостоятельно
үҙ-ара взаимно, между собой;
обоюдно
үҙ ваҡытында своевременно; в своё
время
үҙгәр/ергә меняться, изменяться
үҙгәрт/ергә менять, изменять
үҙгәреш изменение, перемена;
преобразование
үҙгәрешһеҙ без изменений, без
перемен
үҙем сам, сама, само
үҙенсәлекле своеобразный
үҙенән-үҙе сам по себе;
произвольно
үк, уҡ частица сразу же
үлем смерть, кончина
үлемһеҙ бессмертный; вечный
үлсәм мера, мерка; размер
үлсә/ргә мерить, измерять;
взвешивать
үлсәү весы; мера
үлсән/ергә взвешиваться
үлән трава; травяной
үңәс горло
үпкә I лёгкое, лёгкие, лёгочный
үпкә II обида, упрёк
үтә I насквозь
үтә II слишком, крайне
үтә/ргә исполнять, выполнять
Ф
файҙа польза, выгода; прибыль
файҙалан/ырға использовать,
пользоваться, употреблять
файҙалы полезный; выгодный,
прибыльный
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фатир квартира, квартирный
фекер мысль, идея; мнение
фотоға төшөр/өргә
фотографировать
фотоға төш/өргә
фотографироваться
фән наука; предмет
фәнни научный

хушығыҙ до свидания, прощайте
хыял мечта, фантазия
хыяллан/ырға мечтать
хәҙер сейчас, теперь
Һ

һарғай/ырға желтеть;
перен. тосковать, печалиться
һарыҡсылыҡ овцеводство
X
һат/ырға продавать
хазина клад; сокровище
һоҡланғыс восхитительный
хайран ҡал/ырға (бул/ырға)
һоҡлан/ырға восхищаться
восторгаться; удивляться
һөҙөмтә, һығымта результат, итог,
хайуан животное, животный; скотина
вывод
халыҡ народ, народность; люди;
һөжүм наступление; нашествие;
народный
нападение; покушение
халыҡ артисы народный артист
һөйөн/өргә радоваться
халыҡ ижады народное творчество
һөйөнөс радость
хаҡ плата; цена, стоимость
һөйөнөслө радостный
хас свойственный, присущий
һөнәрсе ремесленник; мастеровой
хат письмо
һөр/өргә пахать, распахивать
хата ошибка
һөрт/өргә вытирать; мазать
хаталан/ырға ошибаться, допускать һула/рға дышать; вдыхать
ошибку
һулы/рға вянуть, засыхать
хата яһа/рға сделать ошибку
һунарсылыҡ охота, звероловство
хафалан/ырға беспокоиться,
һуңла/рға опаздывать
тревожиться
һыҙғыртҡыс свисток
хис чувство; эмоция
хеҙмәт  труд,
трудовой; работа;
һыҙғыр/ырға свистеть
хеҙмәт
труд, трудовой; работа;
служба
һыҙ/ырға чертить
служба
хеҙмәт
хаҡы заработная плата
һыйпа/рға гладить
хеҙмәт хаҡы
заработная
плата
хеҙмәт
ит/ергә
работать,
трудиться; һылтау отговорка, предлог
хеҙмәт
ит/ергә работать, трудиться; һыуһар куница
служить
служить эмоция
хис  чувство;
һыуын/ырға остывать
хоккейсы хоккеист
хоҡуҡ право
Ш
хөрмәт уважение, почёт, честь
хөрмәт ит/ергә уважать, чтить,
шығырла/рға скрипеть
почитать
шыйыҡ жидкий
хөрмәтле уважаемый
шылдыр/ырға сдвигать, задвигать
христиан христианин; христианский
шыптырла/рға шуршать, шелестеть
хужа хозяин; владелец; глава,
руководитель
хужа бул/ырға быть, стать
Э
хозяином
эйәр седло
хужабикә хозяйка
элемтә связь
хужалыҡ хозяйство
элемтә бүлеге отделение связи
Хуш килдегеҙ! Добро пожаловать!
хушлаш/ырға прощаться
элемтәсе связист; связной
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ё
эл/ергә вешать; застегивать;
запирать (на крючок)
эләг/ергә цепляться; попадать;
доставаться
эләктер/ергә зацеплять;
подцеплять; захватывать, ловить
энәлек боярышник
эңер сумерки
эргә бок; место; рядом
эргәлә генә рядом, под боком
эрелән/ергә укрупняться; важничать
эске внутренний
эстән про себя; изнутри
Ә
әбей старуха, старушка
әгәр если
әҙ мало, немного
әҙер готовый; приготовленный;
готов
әҙер бул будь готов
әҙерлән/ергә готовиться
әҙерлә/ргә готовить, приготовить,
подготовить; заготовлять
әҙләп, аҙлап понемногу, помалу
әҙәби литературный;
художественный
әҙәбиәт литература
әйләндер/ергә вертеть;
превращать; переворачивать;
перелицовывать
әйт/ергә говорить; сказать;
сообщать; звать; передавать
әйтерһең будто, как будто, словно
әкиәт сказка, сказочный; небылица
әкрен медленно, медленный; тихо,
тихий
әкренләп тихонько, потихоньку
әкренәй/ергә замедляться;
затихать; убавляться
әлбиттә конечно, несомненно;
непременно
әле I сейчас, теперь; пока, ещё;
только что
әле II то...то...
... то...
әле III частица -ка: һөйлә әле
расскажи-ка
әле генә только что

әлегә пока
әллә кем кто-то, некто
әллә ҡайҙа где-то, невесть где
әллә ҡайҙан откуда-то, невесть
откуда
әллә ҡасан когда-то, некогда,
давно, давным-давно
әлморон шиповник
әмер приказ, приказание
әммә но, однако, только
әрем полынь
әрлә/ргә ругать; бранить
әсе кислый, горький; солёный
әсегән прокисший
әскелтем кисловатый
әҫәр произведение
әүерел/ергә превращаться,
преображаться
әһәмиәт значение; смысл; роль
әһәмиәтле важный, существенный
Ю
юғалған потерянный; пропавший;
перен. пропащий
юғалт/ырға терять, утрачивать;
лишаться
юғары высокий; высший;
возвышенный
юй/ырға стирать, уничтожать;
терять; утрачивать; губить,
сгубить
юҡ нет, не имеется
юҡ бул/ырға исчезать; быть
уничтоженным
юҡ инде нет уж
юҡ ит/ергә сводить на нет,
ликвидировать; уничтожить
юл дорога, путь, трасса; дорожный;
способ, средство; строка; след
юлбарыҫ тигр
юл бир/ергә I уступить дорогу,
посторониться
юл бир/ергә II давать возможность
делать что
юлдаш попутчик, спутник; товарищ
юрған одеяло
юшҡын накипь
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Я
ябай простой, обыкновенный
ябығ/ырға (ябыҡ-) худеть,
истощаться
ябыҡ I худой, тощий
ябыҡ II закрытый
ябылмалы закрывающийся;
складной
ябын/ырға накрываться;
укутываться, покрываться
яб/ырға закрывать; покрывать;
запирать
яға воротник, ворот; этн. нагрудник
яғымлы ласковый; приятный;
нежный; приветливый
яғ/ырға топить; растопить; зажигать
яғыулыҡ топливо
яҙ весна, весенний
яҙмыш судьба, участь, доля
яҙыл/ырға записываться,
подписываться; регистрироваться
яза наказание; казнь
язала/рға казнить; наказывать
яҡла/рға защищать; заступаться;
поддержать

яҡынай/ырға, яҡынлаш/ырға
приближаться
яҡындан близко
яңыраҡ недавно
яңыр/ырға обновляться;
восстанавливаться
яңыса по-новому
япраҡ лист, листья
яраш/ырға мириться
яр берег, береговой
яра рана, ранение
ярай ладно, хорошо; можно;
син. ярар
ярамай нельзя; нехорошо
ярар см. ярай
ярат/ырға любить, полюбить
ярҙам помощь; поддержка
ярҙам ит/ергә помогать
ярҙамсы помощник
ярлы бедный; убогий; бедно;
бедняк
ярма крупа
ярсыҡ осколок; осколочный
ярты половина, поляуаплы ответственный
яһа/рға делать, изготовлять;
устраивать

РУССА-БАШҠОРТСА ҺҮҘЛЕК
А
авторитет абруй
алый ал, алһыу
антракт тәнәфес, антракт
аргумент дәлил, нигеҙ
аромат хуш еҫ, тәмле еҫ
ароматный хуш еҫле, тәмле еҫле
атака һөжүм
атмосфера атмосфера, һауа;
перен. мөхит
Б
бабочка күбәләк
баловаться шаяр/ырға, ҡотор/орға
баня мунса
бегать йүгер/ергә, йүгереп
йөрө/ргә
беда бәлә
безбилетный билетһыҙ
безветренный елһеҙ
белый аҡ
бельё эске кейем
берег яр, яр буйы; һыу буйы
берёза ҡайын
березняк ҡайынлыҡ
береста туҙ
беречь һаҡла/рға
беречься һаҡлан/ырға,
һаҡ бул/ырға
беркут бөркөт
берлога өң
беседа әңгәмә, һөйләшеү
беседовать һөйләш/ергә
бесплатный, бесплатно түләүһеҙ,
буш, бушлай
беспокоить мәшәҡәтлә/ргә,
борсо/рға
беспокоиться борсол/орға
блестящий ялтырап торған
близко яҡын
богатство байлыҡ
богатый бай, мул
богатырь батыр, баһадир
большой ҙур, өлкән; ишле
буря дауыл

В
валить йығ/ырға (йыҡ-), ҡолат/ырға
варить бешер/ергә
вверху өҫтә, юғарыла
вдруг ҡапыл, кинәт
велеть ҡуш/ырға
великий бөйөк
верно дөрөҫ
верность тоғролоҡ
вернуть ҡайтар/ырға, ҡайтарып
ал/ырға, кире бор/орға
вернуться (кире) ҡайт/ырға;
борол/орға
верный тоғро; дөрөҫ
вертеться әйлән/ергә, өйрөл/өргә
верхний юғары, өҫкө
верхом һыбай, ат өҫтөндә
вершина түбә, баш
веселиться күңел ас/ырға
взглянуть күҙ ташла/рға
вздохнуть тын ал/ырға
видеть күр/ергә
висок сикә
включить (электричество)
ҡабыҙ/ырға, яндыр/ырға
внимание иғтибар
внимательный иғтибарлы
внутрь эскә
вовремя бик ваҡытлы; ваҡытында
водить йөрөт/өргә
войти ин/ергә
вокруг тирә-яҡ, әйләнә-тирә
волшебный тылсымлы
воля I ихтыяр
воля II ирек
ворота ҡапҡа
воротник яға
впереди алдан, алда
вправо уңға, уң яҡҡа
выборы һайлау
выбрать һайла/рға, һайлап ал/ырға
выбросить ташла/рға, ырғыт/ырға
выгнать ҡыу/ырға,
ҡыуып сығарырға
выдумать уйлап таб/ырға (тап-),
уйлап сығар/ырға
выйти сығ/ырға (сыҡ-), сығып
кит/ергә
выключить һүндер/ергә
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Г
гаснуть һүн/ергә
где-то ҡайҙалыр
гибнуть һәләк бул/ырға, үл/ергә
главный төп, иң мөһим
гладкий шыма, тигеҙ
глина балсыҡ
глухарь һуйыр
глухой һаңғырау
глядеть ҡара/рға
гнаться ҡыуып бар/ырға
гнуть бөг/өргә (бөк-)
говядина һыйыр ите
голосовать тауыш бир/ергә
гордиться ғорурлан/ырға,
маҡтан/ырға
гордый ғорур
греметь күкрә/ргә (о громе)
гречиха ҡарабойҙай
грозить ҡурҡыт/ырға
гром күк күкрәү
громкий көслө
грудь күкрәк, түш
грузить тейә/ргә
грязный бысраҡ
губить һәләк ит/ергә
Д
давно әллә ҡасан, күптән
даже частица усил. хатта
далеко алыҫ, йыраҡ
дать задание эш бир/ергә
двигаться хәрәкәт ит/ергә
двор йорт-ҡура
двоюродный ике туған
действие эш, хәрәкәт
действительно ысынлап та
добрый шәфҡәтле, рәхимле
добыть таб/ырға (тап-),
булдыр/ырға
доверчивый ышаныусан
довольный ҡәнәғәт, риза
догадаться бел/ергә, һиҙеп ал/ырға
договориться килеш/ергә
доделать эшләп бөтөр/өргә
дождаться көт/өргә, көтөп ал/ырға
доказать иҫбатла/рға
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долг бурыс; (взятое взаймы) бурыс,
бирәсәк, үтес
долго оҙаҡ
должен бурыслы; тейеш
достойный лайыҡлы
дрова утын
Ж
жаворонок һабан турғайы
жизнь тормош, ғүмер
жильё йәшәү урыны, торлаҡ
житель тороусы, йәшәүсе
жужжать безелдә/ргә, гөжлә/ргә
жук ҡуңыҙ
3
забить гвоздь ҡаҙаҡ ҡағыу
заболеть ауырып кит/ергә,
сирлә/ргә
забрать ал/ырға, алып кит/ергә
забросить ташла/рға, ырғыт/ырға
задача бурыс, маҡсат; мәсьәлә;
решить задачу мәсьәлә сығарыу
задержаться һуңла/рға
закаляться сынығ/ырға (сыныҡ-)
заключение һығымта, һөҙөмтә
замечательный иҫ киткес
занять I бурысҡа алып тороу
занять II алыу; работа заняла весь
день эш бөтә көндө алды
запад көнбайыш
записать яҙ/ырға, яҙып ҡуйырға
запомнить хәтерҙә ҡалдыр/ырға
запрячь ег/ергә (ек-)
запустить I ебәр/ергә, осор/орға
запустить II ташландыҡ хәлгә
килтер/ергә; ташлап ҡуй/ырға
заслуга күрһәткән хеҙмәт
заслужить иреш/ергә, лайыҡ
бул/ырға
застегнуть ҡаптыр/ырға, эл/ергә
затопить I яғ/ырға (яҡ-);
яғып ебәр/ергә
затопить II һыу баҫ/ырға
зачеркнуть һыҙ/ырға,
һыҙып ташла/рға
звать саҡыр/ырға; исемлә/ргә,
ата/рға

звонкий яңғырауыҡлы, яңғырап
торған
звонкий согласный лингв. яңғырау
тартынҡы
звучать яңғыра/рға
здешний бындағы, урындағы
зерно бөртөк, ашлыҡ бөртөгө
злой уҫал, яман; асыулы
змея йылан
И
избрать һайла/рға
изменить үҙгәрт/ергә
измерить үлсә/ргә
изморозь бәҫ, ҡырау
изобилие байлыҡ, муллыҡ
изобразить һүрәтлә/ргә;
күрһәт/ергә
изучить өйрән/ергә, тикшер/ергә
изящный нәфис, һылыу
именно нәҡ, тап
иметь эйә бул/ырға, бар бул/ырға
имущество мөлкәт
иногда ҡайһы (бер) саҡта
инструмент ҡорал
интересоваться ҡыҙыҡһын/ырға
ирония аҫтыртын көлөү
исключить сығар/ырға
искренний ысын күңелдән
искусный бик оҫта
испугать ҡурҡыт/ырға
испытать һына/рға; баштан
кисер/ергә
исследовать тикшер/ергә
истина дөрөҫлөк
истребить ҡырып бөтөр/өргә
источник шишмә; сығанаҡ
исчезнуть юҡ бул/ырға
итак тимәк
К
кашлять йүткер/ергә
каяться үкен/ергә
класть һал/ырға, ятҡыр/ырға,
урынлаштыр/ырға
клевета ғәйбәт, яла
клеветать яла яғ/ырға (яҡ-)
клеить йәбештер/ергә

клён саған
клетка ситлек
ключ I асҡыс
ключ II шишмә
кобыла бейә
колено тубыҡ
колесо тәгәрмәс
колокол ҡыңғырау
колос башаҡ
колоть I сәнс/ергә, ҡаҙа/рға
колоть II яр/ырға
комок төйөр, киҫәк
конница атлы ғәскәр
краткий ҡыҫҡа
крепить нығыт/ырға
крошить тура/рға, ваҡла/рға
крошка валсыҡ
кружево селтәр
крутой (обрывистый) текә
крутой берег текә яр
крутой поворот дороги юлдың кинәт
боролошо
крыльцо баҫҡыс, болдор
крыса ҡомаҡ
кстати урынлы
куда-то ҡайҙалыр
купить һатып ал/ырға
кусать тешлә/ргә
кусок киҫәк, һыныҡ, өлөш
кушанье ашамлыҡ
Л
ладно ярай, ярар
ландыш ынйы сәскә
ласковый һөйкөмлө, иркә
лежать ят/ырға
лень ялҡаулыҡ
лесник урмансы
лестница баҫҡыс
летать ос/орға
лечиться дауалан/ырға
личность кеше, шәхес
лишить мәхрүм ит/ергә
лишь бары, тик
локоть терһәк
ломать һындыр/ырға, ват/ырға
лошадь ат, йылҡы
лужа күләүек
лук I (овощ) һуған
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лук II (оружие) йәйә
луч нур, яҡтылыҡ
лучше яҡшыраҡ
льдина ҙур боҙ
любитель яратыусы; һәүәҫкәр
любой теләһә ниндәй
М
мало әҙ, аҙ
малыш бәләкәй бала, сабый
мастер оҫта
медленно яй, аҡрын, әкрен
медь баҡыр, еҙ
между араһында
мирный тыныслыҡ һөйөүсе
мнение фекер
могучий ҡеүәтле, бик көслө
мозг мейе
молот (ҙур) сүкеш
молотить ашлыҡ һуғ/ырға (һуҡ-)
молоть ваҡла/рға, тарт/ырға
молчаливый өндәшмәҫ, шым
молчать өндәшмә/ҫкә, шым/ырға,
тын/ырға
монета аҡса, тәңкә
морщина йыйырсыҡ
мост күпер
мощный ҡеүәтле, көслө
мрачный ҡараңғы; күңелһеҙ
мудрый аҡыллы, төплө
мужество батырлыҡ
мужественный ғәйрәтле, көслө
мука¡ I он
му¡ка II ғазап, ыҙа
мысль уй, фекер
мыть йыу/ырға
мычать мөңрә/ргә
мягкий йомшаҡ
Н
наблюдать күҙәт/ергә
наброситься ташлан/ырға
навеки мәңгегә
наверно моғайын, бәлки
наверху өҫтә
навсегда мәңгегә
навстречу ҡаршы, ҡаршыға
наглядный асыҡ, күренеп торған
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нагрузка эш, йөкләмә
над өҫтөндә
надежда өмөт, ышаныс
надёжный ышаныслы
надеть кей/ергә
кейен/ергә
надеяться өмөтлән/ергә,
ышан/ырға
надо кәрәк
надоесть йөҙәт/ергә, теңкәгә
тей/ергә
надписать тышына яҙ/ырға
нажать баҫ/ырға, ҡыҫ/ырға
назавтра иртәгеһенә
назад артҡа
назвать ата/рға, исем ҡуш/ырға
назло юрамал, асыу итеп
назначить ҡуй/ырға, билдәлә/ргә
наизусть ятҡа, яттан
найти таб/ырға (тап-)
наказание яза
накануне бер көн элек (алда)
наклониться эйел/ергә, бөгөл/өргә
накопить йый/ырға, тупла/рға
накормить ашат/ырға
накосить саб/ырға (сап-), сабып
ал/ырға
накрошить ваҡла/рға, тура/рға
накрыть яб/ырға (яп-), ҡапла/рға
наладить төҙәт/ергә, рәтлә/ргә
налегке еңелсә
налететь ташлан/ырға
наоборот киреһенсә
наотрез ҡырҡа, бөтөнләй
напасть һөжүм ит/ергә;
ябырыл/ырға, ташлан/ырға;
тап бул/ырға, төш/өргә
напасть на след эҙенә төш/өргә
настольный өҫтәлгә ҡуя торған; һәр
ваҡыт кәрәкле
настоять ныҡыш/ырға
невредимый һау, сәләмәт, имен
недавно күптән түгел
недалеко яҡын, алыҫ (йыраҡ) түгел
недаром юҡҡа, юҡҡа ғына
недобросовестный намыҫһыҙ
недоверчивый ышанмаусан
недовольный ризаһыҙ
недолго тиҙ, оҙаҡ (оҙаҡҡа) түгел
недорогой осһоҙ, арзан
недостаток етешһеҙлек, кәмселек

недоумевать аптыра/рға
незнакомый таныш түгел
незрелый өлгөрмәгән
неизвестно билдәһеҙ
неинтересно ҡыҙыҡ түгел
некстати ваҡытһыҙ, урынһыҙ
нелёгкий еңел булмаған
неловко уңайһыҙ
ненадолго бер аҙға, ҡыҫҡа ваҡытҡа
ненастье, непогода йонсоу көн
необдуманный уйланылмаған
необеспеченный тәьмин ителмәгән
необходимо кәрәк, тейеш
необъятный сикһеҙ
необыкновенный ғәҙәттән тыш
неопытный тәжрибәһеҙ
неправильный яңылыш,
дөрөҫ булмаған
неприятный насар, күңелһеҙ
неровный тигеҙһеҙ
несмотря ҡарамаҫтан
несоответствие тура килмәү
нести алып бар/ырға
нестись йүгер/ергә, ел/ергә
несчастливый, несчастный бәхетһеҙ
неточный дөрөҫ булмаған
неумелый белдекһеҙ
нигде бер ҡайҙа ла
низкий тәпәшәк, түбән
никогда бер ваҡытта ла
нищий хәйерсе
новоселье өй туйы
новость яңылыҡ
ножовка ҡул бысҡыһы
ноша йөк
нужда мохтажлыҡ
нуждаться мохтаж бул/ырға
нянчить бала ҡара/рға
О
обидеться үпкәлә/ргә, хәтер
ҡал/ырға
обидчивый үпкәсел
обильный бик күп, мул
облачный болотло
облить өҫтөнә түг/ергә (түк-)
обманщик, лжец, лгун алдаҡсы
обмануть алда/рға, ялғанла/рға
обменяться алмаш/ырға

обморок, падать в обморок һуштан
яҙ/ырға
обмотать ура/рға, сырма/рға
обогатиться бай/ырға
обогнать уҙып (үтеп) кит/ергә
обозначить билдәлә/ргә,
тамғала/рға
обойти урап уҙ/ырға
образование уҡыу, белем алыу,
мәғариф
образованный белемле, уҡымышлы
обратить внимание иғтибар ит/ергә
обратиться мөрәжәғәт ит/ергә
обрыв текә яр
обсуждение тикшереү
обсудить фекер алыш/ырға
обучить уҡыт/ырға, өйрәт/ергә
общаться аралаш/ырға,
ҡатнаш/ырға
общий дөйөм, уртаҡ
озимый ужым, ужым баҫыуы
оказаться (обнаружиться,
выясниться) булып сығ/ырға
(сыҡ-); (очутиться) бул/ырға
оклеить йәбештер/ергә
около йәнәш, янында, эргәһендә
окружить ҡама/рға, солғап
ал/ырға; уратып ал/ырға
онеметь телдән яҙ/ырға
опасть ҡойол/орға,
ҡойолоп төш /өргә
опилки бысҡы табы
описать тасуирла/рға,
яҙып бир/ергә
опоздать һуңла/рға,
һуңға ҡал/ырға
оправдать (доказать невиновность)
аҡла/рға, ғәйепһеҙ тип
таб/ырға (тап-); (быть
достойным чего-л.) аҡла/рға
определить билдәлә/ргә,
асыҡла/рға
опросить һораш/ырға
опубликовать баҫтыр/ырға,
баҫтырып сығар/ырға
опустить төшөр/өргә
опуститься төш/өргә
опытный тәжрибәле
опять тағы, ҡабат
организованный ойошҡан, берҙәм
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организовать ойоштор/орға
орёл бөркөт
орех сәтләүек
оса һағыҙаҡ
освещение яҡтылыҡ
освободить ҡотҡар/ырға,
азат ит/ергә
освоить үҙләштер/ергә
осина уҫаҡ
основа нигеҙ; төп
основной төп, асыл, иң мөһим
особенно бигерәк тә
особенность үҙенсәлек
особый үҙенә башҡа
остаться ҡал/ырға
осторожно һаҡ, абай
острый үткер; осло
остынуть һыуын/ырға
осудить ғәйеплә/ргә
осуществить тормошҡа ашыр/ырға
отважный батыр, ҡыйыу
отвлекать бүлдер/ергә
отгадать уйлап таб/ырға (тап-)
отдать бир/ергә; ҡайтарып (кире)
бир/ергә
отдельно айырым, башҡа
отдохнуть ял ит/ергә, ял итеп
ал/ырға
отзывчивый ярҙамсыл, кеше хәленә
инә
отказать кире ҡағ/ырға (ҡаҡ-)
открыть ас/ырға
откуда-то әллә ҡайҙан, ҡайҙандыр
отличаться айырыл/ырға, айырылып
тор/орға
отличие айырма
отменить бөтөр/өргә, туҡтат/ырға
отметить билдәлә/ргә
отнести алып бар/ырға, алып барып
бир/ергә
отношение мөнәсәбәт, ҡараш
отнять тартып ал/ырға, көсләп
тартып ал/ырға;
(вычесть) ал/ырға
отойти кит/ергә, ситкә кит/ергә
отомстить үс ал/ырға
оторвать өҙ/өргә, өҙөп ал/ырға
оторваться өҙөл/өргә, өҙөлөп
төш/өргә
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отправить ебәр/ергә, һал/ырға,
оҙат/ырға
отравить ағыула/рға
отрезать ҡырҡ/ырға, киҫ/ергә
отрицательный кире; ҡаршы; насар
отрицать кире ҡағ/ырға (ҡаҡ-)
отросток үренде, үҫенте
отрубить сабып өҙ/өргә
охотиться аула/рға, ауға йөрө/ргә
охрана һаҡ, һаҡсы
охранять һаҡла/рға
оценить баһала/рға, баһа бир/ергә
очистить таҙала/рға, таҙарт/ырға
очнуться иҫкә кил/ергә
очутиться бул/ырға, барып
сығ/ырға (сыҡ-)
ошибиться яңылыш/ырға
П
пастбище көтөүлек
пасти көт/өргә
пасынок үгәй ул
паутина үрмәксе ауы
пахнуть еҫ сығ/ырға (сыҡ-)
перевезти күсер/ергә, (аша)
сығар/ырға
перемена үҙгәреш, үҙгәреү;
(перерыв) тәнәфес, ял
перемениться үҙгәр/ергә
перенести күсер/ергә
переодеться кейем алмаштыр/ырға
переписать күсереп яҙ/ырға
переписываться хат яҙыш/ырға
пересказать һөйләп бир/ергә
пересмотреть яңынан ҡара/рға;
яңынан ҡарап сығ/ырға (сыҡ-)
переставить күсереп ҡуй/ырға
перестать туҡта/рға, ташла/рға
перестроить үҙгәртеп ҡор/орға
переулок тыҡрыҡ
перечеркнуть һыҙып ташла/рға
перечислить исемләп һанап
сығ/ырға (сыҡ-)
перечитать яңынан уҡып сығ/ырға
(сыҡ-)
период осор, дәүер, ваҡыт
победитель еңеүсе
победить ең/ергә
побежать йүгер/ергә, йүгереп
кит/ергә

побледнеть ағарын/ырға
повернуть бор/орға
повернуться борол/орға,
әйлән/ергә
по-видимому күрәһең
поворот боролма; боролош
повсюду һәр ерҙә, һәр ҡайҙа
повысить күтәр/ергә
погасить һүндер /ергә
поговорить һөйләш/ергә, һөйләшеп
ал/ырға
погулять йөрө/ргә, йөрөп кил/ергә
подарить бүләк ит/ергә
подготовить әҙерлә/ргә
поддержать тотоп ал/ырға; ярҙам
ит/ергә
полдень төш ваҡыты
полезный файҙалы
полно туп-тулы, күп
положение урын, торош; хәл
положительный ыңғай
положить һал/ырға, ҡуй/ырға,
һалып ҡуй/ырға
полосатый буй-буй, буйлы
полоть ута/рға
полтора бер ярым
полуостров ярымутрау
получить ал/ырға
получиться килеп сығ/ырға (сыҡ-)
полынь әрем
пользоваться файҙалан/ырға
помешать I ҡамасаула/рға
помешать II болға/рға, бута/рға
помочь ярҙам ит/ергә
понести күтәреп алып кит/ергә
понизить цены на товар тауар хаҡын
төшөрөү
понять аңла/рға, төшөн/өргә
попасть тей/ергә, тейҙер/ергә;
(очутиться) барып сығ/ырға
(сыҡ-)
пора ваҡыт, саҡ
пора на работу эшкә барырға ваҡыт
порода тоҡом, нәҫел
поручить йөкмәт/ергә, эш
ҡуш/ырға
предсказать алдан әйт/ергә
прежде тәүҙә, элек, башта
прекратить туҡтат/ырға
прервать бүл/ергә, өҙ/өргә

прибавить өҫтә/ргә, ҡуш/ырға
привести алып кил/ергә,
киптер/ергә
приветливый алсаҡ, асыҡ йөҙлө
привлечь яҡын килтер/ергә, үҙенә
тарт/ырға
привыкнуть өйрән/ергә
привязать бәйлә/ргә
пригласить саҡыр/ырға
приготовить әҙерлә/ргә
приехать кил/ергә, ҡайт/ырға
прижать ҡыҫ/ырға, баҫ/ырға
признаться һөйләп бир/ергә,
тан/ырға
прийти кил/ергә
прикрепить беркет/ергә
прилететь осоп кил/ергә
примерить үлсә/ргә, үлсәп
ҡара/рға
примечание иҫкәрмә
присесть (опуститься) сүкәй/ергә;
(сесть) ултырып ал/ырға
прислать ебәр/ергә
присмиреть тын/ырға,
тыныслан/ырға
присоединить ҡуш/ырға,
берләштер/ергә
приступить башла/рға, тотон/орға,
кереш /ергә
присудить хөкөм ит/ергә; ҡарар
сығар/ырға
присутствовать бул/ырға,
ҡатнаш/ырға
пустяк юҡ нәмә
путать бута/рға; сеймәлдер/ергә
путешествие сәйәхәт, ил гиҙеү
пшено тары ярмаһы
пытать яфала/рға, ғазапла/рға
пятка үксә
Р
равенство бер тигеҙ булыу; тигеҙлек
равнина тигеҙлек
равный тигеҙ, тиң, бер үк
радовать ҡыуандыр/ырға,
шатландыр/ырға
ради хаҡына, өсөн
радостный шат, шатлыҡлы
радость шатлыҡ, ҡыуаныс
разбаловаться артыҡ иркәлән/ергә
123

разбить ват/ырға, яр/ырға; эштән
сығар/ырға; ҡыйрат/ырға;
бүлгелә/ргә; ҡор/орға
разбиться ватыл/ырға, ярыл/ырға,
емерел/ергә
разбогатеть бай/ырға
разбросать таратып ташла/рға,
тарат/ырға
развеселиться күңел ас/ырға
развить үҫтер/ергә, нығыт/ырға;
көсәйт/ергә
развиться үҫ/ергә, нығы/рға,
алға кит/ергә
развлечься күңел ас/ырға
развязать сис/ергә, ысҡындыр/ырға
разглядеть ҡарап күр/ергә,
айыр/ырға, таны/рға
разгромить тар-мар ит/ергә,
емер/ергә
раздумывать икелән/ергә,
уйлан/ырға
разногласие килешә алмаусылыҡ,
алмаусанлыҡ,
ҡапма-ҡаршылыҡ
разнообразный төрлө-төрлө, һәр
төрлө
разогреть йылыт/ырға
разойтись тарал/ырға,
айырылыш/ырға
разорвать йырт/ырға, йыртып
сығар/ырға; киҫ/ергә
разрешение рөхсәт
разрешить рөхсәт ит/ергә
разрубить саб/ырға (сап-); сабып
өҙ/өргә
разрушить емер/ергә, ҡыйрат/ырға,
боҙ/орға
рак ҡыҫала
раненый яралы, йәрәхәтле
ранний иртәнге, иртә
рой күс
роща бәләкәй урман
рубанок йышҡы
рубить ҡырҡ/ырға; саб/ырға (сап-)
ругать әрлә/ргә
ругаться әрләш/ергә, талаш/ырға
руководить етәкселек ит/ергә
рыба балыҡ
рядом (возле) эргәһендә, янында,
йәнәш
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С
сбежать ҡас/ырға, ҡасып кит/ергә
сберечь һаҡла/рға, һаҡлап тот/орға
сбить һуғып сығар/ырға, һуғып
төшөр/өргә; яҙлыҡтыр/ырға
сбросить ташла/рға, ырғыт/ырға;
алып ташла/рға
свалить ҡолат/ырға, ауҙар/ырға;
(бросить в одно место)
ташла/рға, түг/ергә (түк-)
сватать яусыла/рға,
ҡыҙ әйттер/ергә
сведения мәғлүмәт
сверкать балҡы/рға, йымылда/рға
сверлить быраула/рға
сверло бырау
свернуть борол/орға
сверстник йәштәш, ҡорҙаш
свёрток төргәк
сверх өҫтөнә, өҫтөнән
сверху өҫтә
сверчок өй сиңерткәһе
светить яҡтырт/ырға
свидание күрешеү, осрашыу
свидетель шаһит
свидетельство күрһәтеү; таныҡлыҡ
свобода азатлыҡ, ирек, иреклек
своевременный ваҡытында, ваҡытлы
свойство үҙенсәлек; һыҙат
священный изге, мөҡәддәс
сдать тапшыр/ырға, бир/ергә;
север төньяҡ
северо-восток төньяҡ-көнсығыш
северо-запад төньяҡ-көнбайыш
семена орлоҡ
сердечный ысын йөрәктән
(күңелдән); ысын, иң яҡын
сердиться асыулан/ырға
серебряный көмөш,
көмөштән яһалған
серп ураҡ
сеять сәс/ергә
сзади арттан, артҡы яҡтан
слава дан, шөһрәт
славно яҡшы
сладкий татлы; шәкәрле
следующий киләһе; сираттағы;
киләсәк; икенсе; на следующий
день икенсе көндө

слепить I (ослеплять) сағылдыр/ырға
слепить II (вылепить; склеить) әүәләп
яһа/рға; йәбештер/ергә
слететь осоп төш/өргә; ҡолап
төш/өргә
сливки һөт өҫтө; ҡаймаҡ
словообразование лингв.
һүҙьяһалыш
сложить өй/өргә, өйөп ҡуй/ырға;
мат. ҡуш/ырға
сложить дрова в сарай утынды
һарайға өйөп ҡуйырға
сложить печь мейес һал/ырға
(сығар/ырға)
сложить песню йыр сығар/ырға; көй
яҙ/ырға
сломать ват/ырға, һындыр/ырға
служить хеҙмәт ит/ергә
слышно ишетелеү
смешно көлкө
современный хәҙерге, хәҙерге
заман; бер осорҙа йәшәгән
согласиться риза бул/ырға,
килеш/ергә, күн/ергә
согнать ҡыу/ырға, ҡыуып
ебәр/ергә
согнуть кәкерәйт/ергә, бөг/өргә
(бөк-)
согреться йылын/ырға
содействовать булыш/ырға,
булышлыҡ ит/ергә; ярҙам
ит/ергә
сожалеть үкен/ергә, ҡыҙған/ырға
сознаваться йәшермәй әйтеп
бир/ергә
сойти төш/өргә
солить тоҙла/рға
сом йәйен
сомневаться шиклән/ергә
сообразить төшөн/өргә, аңла/рға
сообщить хәбәр ит/ергә
сопротивляться ҡаршы тор/орға
сорваться ысҡын/ырға, төшөп
кит/ергә
сорный сүп, ҡый, сүпле
сорока һайыҫҡан
соскочить ырғып (һикереп)
төш/өргә
сослать һөр/өргә, һөргөнгә
ебәр/ергә

составить теҙ/ергә; төҙө/ргә
сухой ҡоро, кипкән
сушить киптер/ергә
существовать бул/ырға, бар
бул/ырға
схватить тотоп (эләктереп) ал/ырға
сходить барып кил/ергә
сцепить тағ/ырға (таҡ-),
эләктер/ергә
счастливый бәхетле
сыпать тултыр/ырға, һал/ырға;
һиб/ергә (һип-), сәс/ергә
сытный туҡлыҡлы
сюда бында, был яҡҡа
Т
тайком йәшерен, һиҙҙермәй генә
тащить ташы/рға, алып бар/ырға
(кил/ергә)
твёрдый ҡаты; ныҡлы
творог эремсек
темнеть ҡарай/ырға;
ҡараңғылан/ырға
тень күләгә
теперь хәҙер, әле
тереть ышҡы/рға, ыу/ырға
теряться юғал/ырға, юғалып
ҡалырға
тигр юлбарыҫ
тише әкренерәк
тишина тынлыҡ
тогда ул саҡта, ул ваҡытта
то есть йәғни
толковать аңлат/ырға
толпа халыҡ төркөмө
только ни бары
топтать тапа/рға
точно I (пунктуально) нәҡ, тап, дөрөҫ
точно II (как) кеүек, һымаҡ, шикелле
тренировать өйрәт/ергә, күнектер/
ергә
трудный ауыр, ҡыйын
трясти һелк/ергә, һелкет/ергә
трястись ҡалтыра/рға, дерелдә/ргә
туда шунда, шул яҡҡа
тяжесть ауырлыҡ
тянуться һуҙыл/ырға (в длину);
дауам ит/ергә
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У
убежать ҡас/ырға, ҡасып кит/ергә
увлечение мауығыу; мауыҡҡан
эш (йәки шөғөл)
увлечься бирел/ергә, мауығ/ырға
(мауыҡ-), мауығып кит/ергә
увянуть һулы/рға
ужалить сағ/ырға (саҡ-), тешлә/ргә
уздечка йүгән
украшение биҙәү, матурлау
әйберҙәре (йәки нәмәләре)
укрыть ҡапла/рға, яб/ырға (яп-);
йәшер/ергә
укрыться ябын/ырға, ҡаплан/ырға
уксус һеркә
улечься ят/ырға
уменьшить бәләкәйләт/ергә,
кәмет/ергә, аҙайт/ырға
устроить ойоштор/орға; рәтлә/ргә
утащить һөйрәп алып кит/ергә;
урла/рға, урлап кит/ергә
участь яҙмыш
учесть иғтибарға ал/ырға; иҫәпкә
ал/ырға
X
хватать эләктер/ергә,
эләктереп ал/ырға
хвататься тотон/орға, йәбеш/ергә
хватить ет/ергә
хитрить хәйләлә/ргә,
хәйлә ҡор/орға
хладнокровный һалҡын ҡанлы, тыныс
хлопать (аплодировать)
сәпәкәйлә/ргә, ҡул саб/ырға
(сап-)
худеть ябығ/ырға (ябыҡ-)
хуже яманыраҡ, насарыраҡ
Ц
целый тулы, бөтөн
цель маҡсат, морат, теләк
ценить баһала/рға, баһа бир/ергә,
хаҡ ҡуй/ырға
центр үҙәк
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Ч
частенько йыш ҡына
частушка таҡмаҡ
часть өлөш, киҫәк, бүлек
человечество кешелек донъяһы
чертить һыҙ/ырға
чтить хөрмәтлә/ргә
чувство тойғо, хис
чувствовать һиҙ/ергә, той/орға
чудесный ғәжәп, иҫ киткес
чужой сит, ят; башҡа
чулки ойоҡ
чуткий һиҙгер; һаҡ
чуять һиҙ/ергә, той/орға
Ш
швырять ырғыт/ырға,
атып бәр/ергә
шевелить ҡыбырлат/ырға,
ҡыймылдат/ырға, ҡуҙғат/ырға
шелестеть ҡыштырла/рға,
шыптырла/рға
шёлк ебәк
штора пәрҙә
шутить шаярт/ырға
Щ
щедрый йомарт
щипать семте/ргә; суҡы/рға
Э
экономический иҡтисади
этаж ҡат
эхо яңғыраҡ, шаңдау
Ю
юноша үҫмер, йәш егет
юрта тирмә
Я
яд ағыу
ядовитый ағыулы
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Республикаһының Зәйнәб
Башҡортостан
Башҡортостан «Китап»
«Китап» нәшриәте
нәшриәте дәүләт унитар предприятиеһы.
предприятиеһы.
450001, Өфө, Октябрь
Октябрь проспекты,
проспекты, 2.
450001,
2.

Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры

И. Якутов исемендәге парк

Өфө дәүләт циркы

Өфө халыҡ-ара аэропорты

Башҡортостан Республикаһының Мостай Кәрим исемендәге
Милли йәштәр театры

Тимер юл вокзалы

