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Общие положения 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Башкирский 

язык в профессиональной деятельности” обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «23» июля 2010 г. №688, базовой 

подготовки умениями и знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции. 

 Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш: 
У1-баш орт теленең ү енсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, телмəр ə 

уллана алыу; 
У2-сингармонизм законын практик эштə уллана белеү; 
У3-программала тə дим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса һү əр е, 
һү бəйлəнештəр е дөрө  əйтə һəм уллана белеү; 
У4-һү əр ең мəғəнəһенə арап, улар ы телмəр ə, диалогта, ситуатив 
аралашыу а уллана алыу; 
У5-тə дим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə тө өй 
белеү; 
У6-һөйлəмдəр ə һү  тəртибен ү лəштереү; һорау, хəбəр, өндəү 
һөйлəмдəр е дөрө  интонация менəн у ыу һəм һөйлəү; был һөйлəмдəр 
а ағында тыныш билдəлəрен ағи əгə ярашлы уя белеү; 
У7-дөрө  һəм тасуири у ыу, у ығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 
У8-һорау һəм яуап бирə алыу; 
У9-йəнле телмəр е тыңлау һəм төшөнөү; тексты у ыу, аңлау һəм 
йөкмəткеһен һөйлəү; 
У10-һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə тө өү; 
У11- ур булмаған изложениелар, бирелгəн темаға инша я ыу; 
У12-рəсми йəки эш ағы арын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 
характеристика, справка һ.б.) я а белеү; 
У13-баш орт телендə я ма йəки телдəн сығыш яһау. 
Студенттар белергə тейеш: 
З1-баш орт теленең ү енсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, дөрө  əйтеү 

ағи əлəрен; 
З2-сингармонизм законын ү лəштереү; 
З3-программала тə дим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса һү əр е, 
һү бəйлəнештəр ең дөрө  əйтелешен һəм улланылышын белеү; 
З4-һү əр ең мəғəнəһен, улар ың телмəр ə, диалогта, ситуатив 
аралашыу а уллана алыныуы; 



З5-тə дим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə тө өй белеү; 
З6-һөйлəмдəр ə һү əр тəртибен; һорау, хəбəр, өндəү һөйлəмдəр ең 
дөрө  интонация менəн у ылыуын; һөйлəмдəр ə тыныш билдəлəренең 

ағи əгə ярашлы уйылыуын; 
З7-дөрө  һəм тасуири у ыу, у ығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 
З8-һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə тө өү; 
З9- ур булмаған, бирелгəн темаға иншалар ың дөрө  я ылыуын; 
З10-рəсми йəки эш ағы арын (ғариза,акт, автобиография, 
характеристика, справка һ.б.) я а белеү; 

У ыусыларға тейешле дөйөм компетенциялар: 

ОК 1. Буласа  профессияның асылын һəм кəрəклеген аңлатыу, профессияға 

арата ы ы һыныу ы арттырыу. 

ОК 2. Ү  эшмəкəрлекте, методтар улланып ойоштора белеү.  

ОК 3. Төрлө ситуациялар а сиселеш табыу. 

ОК 4. Алынған мəғлүмəттəр е профессиональ ү ештə улланыу.  

ОК 5. Яңы технологиялар улланып, мə əниəт мəғлүмəттəр е өйрəнеү.  

ОК 6. Коллективта, командала эшлəй белеү, коллегалар, етəкселəр менəн 

һөйлəшə белеү. 

ОК 7. Һəр команда ағзаһы һəм һəр эштең һө өмтəһе өсөн яуаплы булыу. 

ОК 8. Профессиональ ү еш өсөн мəсьəлəлəр е асы лау, квалификацианы 

ү тереү юлдарын өйрəнеү. 

ОК 9. Профессиональ эшкəмəрлектə яңы технологиялар ың ү гəреп 

тороуын я шы өйрəнеү. 

У ыу дисциплинаһы буйынса аттестация формаһы – диффирицион 
зачет. 

2. Материалды ү лəштереүгə контроль һəм билдə  

2.1.Аттестация йомғағы буйынса алдағы белемдəр тикшерелə һəм 

компетенциялар асы лана: 

Таблица 1 

У ытыу ың һө өмтəһе (ү лəштерелгəн белемдəр)  
У ытыу а контроль һəм 
белем кимəлен билдəлəү 
ысулдары һəм формалары  

Аттестация 
формаһы  

Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə 
булырға тейеш: -практикала баш орт 

теленең төп орфоэпик, 
лексик һəм грамматик 
нормаларын телмəр ə 

улланыу; 

1)Көндəлек 
тикшереү – 
телдəн һəм 
я ма 
рəүешендə 
үткəрелə: а) 

У1-баш орт теленең ү енсəлекле өндəрен, 
хəрефтəрен белеү, телмəр ə уллана алыу; 
ОК 1. Буласа  профессияның асылын һəм 
кəрəклеген аңлатыу, профессияға арата 



ы ы һыныу ы арттырыу. ə əбиəттəр 
өйрəнеп, 
диалог, 
хикəйə 
тө өү; б) 
лекцион 
темалар 
буйынса ү  
аллы эштəр 
эшлəү; в) 
телдəн һəм 
я ма 
һорау арға 
яуаптар 
биреү; г) 
темалар һəм 
бүлектəр 
буйынса 
тестар 
эшлəү; д) 
эшлəнгəн 
эштəр е 
тикшереү. 
2) Рубеж 
тикшереү – 
темалар 
буйынса 
тестар һəм 
ү  аллы 
эштəр 
эшлəү. 
3) Йыллы  
тикшереү – 
темалар 
буйынса 
контроль 
эштəр 
эшлəү. 
4) 
Йомға лау-
дисциплина 
буйынса 
дифферецио
н зачет. 

У2- сингармонизм законын практик эштə 
уллана белеү; 

-баш орт теленең 
орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын практикала 

улланыу. 

У3-программала тə дим ителгəн темалар, 
ситуациялар буйынса һү əр е, 
һү бəйлəнештəр е дөрө  əйтə һəм уллана 
белеү; 
ОК 2. Ү  эшмəкəрлекте, методтар улланып 
ойоштора белеү. 

-телмəр ə баш орт 
теленең төп орфоэпик, 
лексик һəм грамматик 
нормаларын практик 
рəүештə улланыу; 
-баш орт теленең 
орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 

улланыу. 

У4-һү əр ең мəғəнəһенə арап, улар ы 
телмəр ə, диалогта, ситуатив аралашыу а 

уллана алыу; 
ОК 3. Төрлө ситуациялар а сиселеш табыу. 

-телмəр һəм баш орт 
теленең орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 

улланыу. 
-диалог, һөйлəм тө өү. 

У5-тə дим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, 
хикəйə тө өй белеү; 
ОК 6. Коллективта, командала эшлəй белеү, 
коллегалар, етəкселəр менəн һөйлəшə белеү. 

-телмəр һəм баш орт 
теленең төп орфоэпик, 
лексик, грамматик, 
орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу; 
-диалог, хикəйə тө өү. 

У6-һөйлəмдəр ə һү  тəртибен ү лəштереү; 
һорау, хəбəр, өндəү һөйлəмдəр е дөрө  
интонация менəн у ыу һəм һөйлəү; был 
һөйлəмдəр а ағында тыныш билдəлəрен 

ағи əгə ярашлы уя белеү; 
ОК 8. Профессиональ ү еш өсөн 
мəсьəлəлəр е асы лау, квалификацианы 
ү тереү юлдарын өйрəнеү. 

-телмəр нормаларын, 
баш орт теленең төп 
орфоэпик, лексик, 
грамматик, орфографик 
һəм пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу. 

У7-дөрө  һəм тасуири у ыу, у ығандың 
йөкмəткеһен һөйлəү; 
ОК 4. Алынған мəғлүмəттəр е профессиональ 
ү ештə улланыу. 

-баш орт теленең төп 
орфоэпик, лексик, 
грамматик, орфографик 
һəм пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу. 

У8-һорау һəм яуап бирə алыу; 
У9-йəнле телмəр е тыңлау һəм төшөнөү; 
тексты у ыу, аңлау һəм йөкмəткеһен һөйлəү; 
У10-һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, 
хикəйə тө өү; 
ОК 5. Яңы технологиялар улланып, 
мə əниəт мəғлүмəттəр е өйрəнеү.  

-телмəр нормаларын, 
баш орт теленең төп 
орфоэпик, лексик һəм 
грамматик, орфографик 
һəм пунктуацион 
нормаларын практикала 

улланыу. 
У11- ур булмаған изложениелар, диктант, -баш орт теленең 



бирелгəн темаға инша я ыу; 
ОК 7. Һəр команда ағзаһы һəм һəр эштең 
һө өмтəһе өсөн яуаплы булыу. 

лексик һəм грамматик, 
орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу. 

У12-рəсми йəки эш ағы арын (ғариза, 
протокол, акт, автобиография, характеристика, 
справка һ.б.) я а белеү; 
ОК 8. Профессиональ ү еш өсөн 
мəсьəлəлəр е асы лау, квалификацианы 
ү тереү юлдарын өйрəнеү. 

-телмəр нормаларын, 
баш орт теленең төп 
орфоэпик, лексик һəм 
грамматик нормаларын, 
орфографик һəм 
пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу. 

У13-баш орт телендə я ма йəки телдəн 
сығыш яһау. 
ОК 6. Коллективта, командала эшлəй белеү, 
коллегалар, етəкселəр менəн һөйлəшə белеү. 

-баш орт теленең төп 
орфоэпик, лексик, 
грамматик, орфографик 
һəм пунктуацион 
нормаларын телмəр ə 
(практикала) улланыу. 

Студенттар белергə тейеш:  
З1-баш орт теленең ү енсəлекле өндəрен, 
хəрефтəрен белеү, дөрө  əйтеү ағи əлəрен; 
З2-программала тə дим ителгəн темалар, 
ситуациялар буйынса һү əр е, 
һү бəйлəнештəр ең дөрө  əйтелешен һəм 

улланылышын белеү; 
З3-һү əр ең мəғəнəһен, улар ың 
телмəр ə, диалогта, ситуатив аралашыу а 

уллана алыныуы; 
З4-тə дим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, 
хикəйə тө өй белеү; 
З5-дөрө  һəм тасуири у ыу, у ығандың 
йөкмəткеһен һөйлəү; 
З6-һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, 
хикəйə тө өү; 
З7- ур булмаған диктант, бирелгəн темаға 
иншалар ың дөрө  я ылыуын; 
З8-рəсми йəки эш ағы арын (ғариза, акт, 
автобиография, характеристика һ.б.) я а 
белеү; 

-телдең нормаларын 
телмəр ə уллана, 
анализ яһай белеү; 
-телдəн һəм я ма 
диалогтар тө өү, инша, 
диктант, диалог я а 
белеү. 
 

3. Дисциплинаны ү лəштереү буйынса баһалау. 
3.1.Яуаптар ы билдəлəү буйынса формалар һəм методтар 

Баш орт теле дисциплинаһын ү лəштереү е тикшереү практик 

эштəр, тестар эшлəү, һорау алыу, ү  аллы эштəр е билдəлəү яр амында 

баш арыла. 

Рубеж контроль я ма эштəр эшлəү буйынса үткəрелə (шулай у  

тестар). 



Дисциплина буйынса йомға лау аттестацияһының формаһы - 
диффиренцион зачет. 



3.2.Темалар буйынса дисциплинаны ү лəштереү ə контроль һəм билдə 
Таблица 2 

У ыу дисциплинаһының элементтары Контроль формалары һəм ысулдары  
Көндəлек контроль Рубеж контроль Йыллы  контроль 

Контроль формаһы У, З Контроль 
формаһы 

У, З Контроль 
формаһы 

У, З 

I бүлек. Инеш.Баш орт  
теле. Фонетика ( абатлау). Лексика. 

    Диффирицио
н зачет 

У 1, У 2, У 
3;З 1, З 2,  
З 3, З 4 
 

Тема 1.1. Инеш. Баш орт алфавиты ( абатлау). Практик эш №1 У 1, У 2, З 1,  
З 2, ОК.1, ОК.2 

  

Тема 1.2. З.Биишева “Баш орт теле”. Һү  төркөмдəре 
( абатлау). 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 1, У 3, З 1,  
З 3, ОК.1, ОК.3 

  

Тема 1.3. Тө тəр. Көсəйтеү ки əксəһе. Практик эш №2  У 3, У 2, З 3,  
З 4, ОК.3, ОК.2 

  

Тема 1.4. Һөнəр əр. Сиклəү ки əксəлəре. Практик эш №3 У 3, У 6, З 3,  
З 6, ОК.5 

  

Тема 1.5. Өфө-Баш ортостандың баш алаһы. 
Ү лəштерелгəн һəм төп баш орт һү əре. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 5, У 6, 
З 3, З 5, 
ОК.4, ОК.5 

Контроль эш 
№1.” 

У 1, У 2, У 3, У 6, 
З 1, З 2, З 3, З 6, З 
4,ОК.2, ОК.3, 

II бүлек. Һү  төркөм дəре ( ылым, рəүеш).     
Тема 2.1. Ү  аллы, яр амсы, тамыр һəм ниге   ылымдар. Телдəн һорауға яуап биреү 

Ү  аллы эш 
У 8, У 9, З 8, З 
7,ОК.7, ОК.8 

  

Тема 2.2. Минең ду тарым. Бойоро  һөйкəлеше. Практик эш №4 У 3, У 1, З 3,  
З 1, ОК.3, ОК.1 

  

Тема 2.3. Йома тар һəм көлəмəстəр. ылым һөйкəлештəре: 
шарт һөйкəлеше. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 3, У 4, З 3,  
З 4,  ОК.6 

  

Тема 2.4. Рəссамдар. ылым һөйкəлештəре: хəбəр 
һөйкəлеше. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 6, У 7, З 6,  
З 7, ОК.5 

  

Тема 2.5. Мин Баш ортостандан. Телəк һөйкəлештəре. Практик эш №5 У 11, У 12,З 10, 
З 9, ОК.7, ОК.8 

  

Тема 2.6. Баш ортостан тəбиғəте. ылым һөйкəлештəренең 
һөйлəмдə улланылышы. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 7, З 7, 
ОК.7 

  

Тема 2.7. Баш ортостандың билдəле кешелəре. ылым 
төркөмсəлəре: сифат ылым. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 13, У 2, З 2,  
З 9, ОК.9 

  

Тема 2.8. Мин студент. Урта  ылым. Практик эш №6 У 8, У 9, З 8,  
З 9, ОК.5, ОК.1 

  

Тема 2.9. Бөйөк баш орттар. ылым төркөмсəлəре: исем 
ылым. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 13, У 2, З 2,  
З 9, ОК.9 

  
 

Тема 2.10. Көн тəртибе. Хəл ылым. Практик эш №7 У 1, У 2, У 3, У 
4, З 1, З 2, З 3, 
З 4, ОК.1, ОК.2 

  
 



Тема 2.11. Тəн өлөштəре. ылым йүнəлештəре:төп, айтым 
йүнəлештəре. 

Практик эш №8 У 7, У 2, З 7, З 
2, 3 10   
ОК.4, ОК.5 

  

 

Тема 2.12. Нисек хəбəр итəргə? Төшөм йүнəлеше. Телдəн һорауға яуап биреү У 4, У 5, З 5,  
З 4, ОК.3, ОК.6 

  
 

Тема 2.13. Баш ортостан – бай ил. ылым йүнəлештəре: 
урта лы  йүнəлеше. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 4, У 5, З 5,  
З 4, ОК.6, ОК.3 

  
 

Тема 2.14. Ярат ан профессиям. Йөкмəтеү йүнəлеше. Практик эш №9 
Ү  аллы эш 

У 8, У 2, З 2,  
З 8, ОК.1, ОК.8 

  
 

Тема 2.15. Я ыусылар. Шағир ар. ылымдар ың һөйлəмдə 
улланылыуы. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 13, У 2, 
З 2, З 9, ОК.9 

  
 

Тема 2.16. Бөйөк баш орттар. Рəүеш. Рəүештəр ең 
яһалышы. 

Практик эш №10 
Ү  аллы эш 

У 13, У 2, З 2,  
З 9, ОК.9 

  
 

Тема 2.17. Хəрə əт-та алы тың билдəһе. Рəүеш 
дəрəжəлəре һəм төркөмсəлəре. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 5, У 8, З 5,  
З 8, ОК.5, ОК.6 

  
 

Тема 2.18. Тəн өлөштəре. Сифат һəм рəүештəр ең һөйлəмдə 
улланылышы. 

Телдəн һорауға яуап биреү У 4, У 2, З 2,  
З 4, ОК.3, ОК.4 

Контроль эш 
№2. 

У 1, У 2, У 8, У 4, 
З 1, З 2, З 3, З 4, 
ОК.3, ОК.2  

III бүлек. Яр амсы һү əр е абатлау һəм нығытыу.     
 

Тема 3.1. Магазинда. Һү  төркөмдəре ( абатлау). Телдəн һорауға яуап биреү У 1, У 5, З 1,  
З 5,  ОК.1 

  
 

Тема 3.2. Баш ортостан алалары. Яр амсы һү əр 
( абатлау). 

Телдəн һорауға яуап биреү У 6, З 6, 
ОК.5 

  
 

Тема 3.3. Музыка оралдары. Яр амсы һү əр:ымлы тар, 
мөнəсəбəт һү əр. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 6, З 6, 
ОК.5 

  
 

Тема 3.4. Ашханала. Тура һəм ситлəтелгəн телмəр. Телдəн һорауға яуап биреү У 1, У 5, З 1,  
З 5, ОК.1 

  
 

Тема 3.5. Йыл ми гелдəре. Синонимдар. Практик эш №11 
Ү  аллы эш 

У 1, У 8, У 7, У 
10, З 1, З 7, З 4, 
ОК.5 

  

 

Тема 3.6. Я ыусылар һəм шағир ар. Антонимдар. Практик эш №12 
Ү  аллы эш 

У 1, У 3, З 1,  
З 2, ОК.9 

  
 

Тема 3.7. Дауаханала. Табипта. Омонимдар. Практик эш №13 У 1, У 5, З 1, З 
5, ОК.1 

Контроль эш 
№3.  

У 1, У 2, У 8, У 4, 
З 1, З 2, З 3, З 4, 
ОК.3, ОК.7  

IV бүлек. Синтаксис һəм пунктуация.      Тема 4.1. Баш орт йолалары һəм байрамдары. Ябай һөйлəм 
төр əре. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 9, У 10, У 11, 
З 5, З 6, З 9, 
ОК.8 

  

 

Тема 4.2. Театр сəнғəте. ушма һөйлəмдəр. Те мə ушма 
һөйлəмдəр. 

Телдəн һорауға яуап биреү 
Ү  аллы эш 

У 8, У 10, З 8,  
З 10, ОК.4 

  
 



Тема 4.3. Һинең профессияң. Эйəртеүле ушма һөйлəмдəр. Практик эш №14 У 8, У 2, У 13, 
У 12, З 8, З 2, 
ОК.1, ОК.8 

  

 

Тема 4.4. Һин баш ортса һөйлəшəһеңме? Ябай һəм ушма 
һөйлəмдəр ең телмəр əге роле. 

Телдəн һорауға яуап биреү У 4, У 5, 
З 4, З 5, 
ОК.3, ОК.6 

Контроль эш 
№4.  

У 3, У 2, У 4, У 8, 
У 12, У 13, З 1, З 2, 
З 3, З 4, З 12, З 13, 
ОК.6, ОК.7 

 

 



4. Контроль эштəр үткəреү өсөн материалдар  
I бүлек. Инеш.Баш орт теле. Фонетика ( абатлау). Лексика. 

Практик эш №1 Тема: сəлəмлəү, танышыу һү əрен улланып, телдəн 
һөйлəмдəр тө өү. 

1. Һөйлəмдəр е тəржемə итеп, күсереп я ырға: 
Минең əсəйем бик тырыш кеше. Ул мəктəптə балалар у ыта. Əсəйем өй ə лə 
күп эшлəй: ашарға бешерə, бəйлəй, кер йыуа. Əсəйем ба сала эшлəргə лə 
ярата. Мин уға яр ам итəм. 

2. Дөрө  һөйлəм тө өгө :  
Мин у ыйым китап. 
Гөлназ  я а дəфтəргə. 
Əсəй оя  ойма . 

3. алын менəн я ылған һү əр е килеш менəн ү гəртеп я ырға: 
Мəктəпкə китте, бесəй əн ур манылар, ояш күренде, Ағи ел аръяғынан, 
балалар ың бүлмəһе, ашханаға барам, суртандың ойроғо, и əнгə ба ты, 
ултырғыстан тор о. 

4. Тексты күсереп я ырға, сифаттар ы табып, а тына һы ырға, тəржемə 
итергə:  

Минең өлəсəйем ауылда йəшəй. Йəй көнө мин ауылға бар ым. Ауылда кешелəр 
иртə тора. Мин дə иртə тороға өйрəндем. Өлəсəйем малдар ы көтөүгə ыуа. Мин 
өлəсəйемə яр амлашам. Олатайым ат менəн бесəнгə бара. Мин дə уға ултырып 
барам. Бе  өйгə бесəн алып айтабы . Малдар бесəнде яратып ашай.  

5. Баш орт теленə тəржемə итергə: 
15 яблок                                            
23 ученика                                        
11 классов                                       
3 этажа…………………………… 
17 лет…………………………….. 

6. Пар арын табып, күсереп я ығы : 
килə               входит      
инə                приходит 
һикерə    берет 
китə                 прыгает 

                    ала                    ученик 
                 у ыусы            школа 
                 мəктəп            уходит 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №2 Тема: бирелгəн текстан көсəйтеү ки əксəлəрен күсереп, 

ағи ə буйынса я ыу. 
Терпе менəн йылан. 

Борон-борон заманда урмандағы лапы тында бик у ал бер ара йылан йəшəгəн.  
Был йыландан бөтə хайуандар а,  хатта ошар а ур ып торғандар.  Ни өсөн тиһəң,  
йылан үлəн араһынан шым ғына килə лə, ва  йəнлек осраймы, ошмо, шуны тере көйө йота 
ла уя икəн. Ə йот ас, бөгəрлəнеп, йо ларға ята икəн. 



Шулай бер əн-бер көндө терпе, урманда а ы  э лəп йөрөй торғас, шул йылан 
ө төнə барып сы ан. Йылан, бер нисə ат уралып, түп-түңəрəк булып, бер таш ө төндə 

ояшта ы ынып ята икəн. “Был ниндəй хайуан икəн?” – тип уйлаған терпе. – Ни йөнө ю , 
ни орһағы ю ,  ни олағы ю ,  ни аяғы ю .  Был нисек у ғалып йөрөй икəн ер 
ө төндə?” 

Ə йылан, башын кəшкəйтеп, терпегə туп-тура арап ята, ти. Ике асалы нəп-нə ек 
телен, ауы ын асмайынса ғына, сығарып-сығарып ала, ти. Хатта аралаш-аралаш ы ылдап 
та уя икəн йылан. 

Терпе: 
-  Һин ниндəй хайуан булаһың?  Ни аяғың ю ,  ни орһағың ю ,  ни олағың ю ,  -  

тигəн. 
Йылан, ғəйрəтлəнеп китеп, тағы бер ы ылдап уйған да: 
- Һин минең кем икəнлегемде белмəйһеңме ни əле? Мин ара йылан булам. Аяғым 

булмаһа ла, һинəн шəберəк йүгерəм. олағым булмаһа ла, һинəн я шыра  ишетəм. 
орһағым булмаһа ла, һинəн урыра  хайуандар ы йотам. Мин са һам, ағыуымдан хатта 

һыйыр ар, айыу ар, бүрелəр ятып үлə. – тип ма танып алып киткəн, ти. 
Уның ма таныуы о шамаған терпегə. 
- Шулай а бик отһо  икəнһең. Мин һинең кеүек һыпатһы  хайуанды күргəнем 

ю  ине əле. Моғайын, берəйһенең арғышы төшкəндер һиңə. Шуға отһо  булып 
алғанһыңдыр, - тигəн йыланға. 

-Əле минəн көлөргə итəһеңме, ар ырая ! Кəрəгеңде бирəйем əле. Бик асығып ята 
инем, бер һоғонорло  ит булдың, - тип таш ө төнəн төшкəн. 

-Һин түгел, төлкө ағайыңдың көсө етмəне əле миңə, - тигəн терпе, и е китмəйенсə 
генə. 

Йылан ауы ын асып килə башлағайны, терпе шунда йомға  кеүек йомарланған да 
ят ан. Йылан, ғəйрəтлəнеп килеп, терпене тешлəйем тиһə, терпенең энə кеүек йөндəре 
тегенең ауы ына а алған да уйған. Хатта ыс ындыра алмай, ти, был. Хə ер терпене 
ашау түгел, ə баш айғыһы, ти, йыланда. Арып, хəле бөткəнсе тарт ылашып, са  
ыс ынған йылан. Ə терпе йыланды ңсеклəй икəн: 

-Йə, бик ма тана инең бит, ниңə ашамайһың? Ниңə са майһың? 
Йылан, терпене еңə алмағас, йəнə таш ө төнə менеп ят ан. Терпе шул ике арала 

уның ө төнə һикергəн, уны энəлəре менəн сəнскелəй башлаған. Йылан, алдын-артын 
арамайса, һөйрəлеп барып, лапы а тына инеп киткəн. Был ғəжəп хəлде баш а йыландарға 

һөйлəгəн. Шул замандар ан бирле йыландар ың иң ур аны – терпе, ти, хə ерге көндə 
лə. 
Күнегеү е эшлəү ысулы: 
Текст таратып бирелə: у ырға, тəржемə итергə, ки əксəлəр булған һөйлəмдəр е 
күсереп я ырға. 
Текст Ф.Ғ. Хисамитдинова “У ыу өсөн текстар” китабынан алына. 
“Терпе менəн йылан” (101 бит) 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Ф.Ғ.Хисамитдинова “У ыу өсөн текстар”, -  2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №3. Тема: һөйлəмдəр ə сиклəү ки əксəлəре ө тəп я ыу. 
1. У ытыусы _____мəктəптə эшлəй.. 2.Ул балалар ___ у ыта. 3.Инженер ____заводта 
эшлəй. 4.Ул ____төрлө схемалар һы а. 5.Врач ____больницала эшлəй. 6.Ул кешелəр е 
_____дауалай. 7.Тө өүсе йорттар ____тө өй. 8.Артист _____театр а уйнай. 9.Йырсы 



концертта _____ атнаша. 10.Ул төрлө йыр ар ____йырлай. 11.Летчик самолет ____йөрөтə. 
12.Секретарь компьютер а ____ба а. 
Күнегеү е эшлəү ысулы: 
Һөйлəмдəр таратып бирелə: ки əксəлəр ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ырға. 
2. Һөйлəмдəр е тəржемə итергə. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 

Контроль эш №1. Тема: “Фонетика, лексика, ки əксəлəр.” 
Күнегеү əр е эшлəү ва ыты: 2 сəғəт. 
Вариант 1. 

1. Һорау ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
1.Нина иртəгə практикаға бара....? 2.Улар күргə мəгə бара.....? 3.Артур бе гə бөгөн 
килə...? 4.Һин миңə а са биреп тора алаһың....? 5.Төркөм менəн фотоға 
төшəһең.....? 6.Минең менəн дискотекаға бараһың....? 7.Бөгөн көн болотло....? 

2. Сиклəү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
Мин ____ иртəнсəк тəбейə ашаным, колбаса, сыр ан эшлəнгəн бутерброд менəн сəй 
эстем. Төшкө аш а ____ колледж ашханаһына барам. Миңə унда ашау о шай, 
сөнки бе ең ашна сылар _____ бик тəмле ə ерлəй.  

3. Көсəйтеү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
Ильяс ___ эшкə килде. Саматовтар ___ Мəскəүгə китте. Ильясовтар ың ___ ғаилəһе 
ауылға уна а китте. Атайымдар ___ эшкə иртə китте. Артур ___ подъезға инеп 
китте. Əсəйем ___ эшкə китеп бара. 

4. Көсəйтеү һəм сиклəү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
Бөгөн ___ иртəнсəк поликлиникаға бар ым. Кисə мин ___ ду тарым менəн 
компьютер класына бар ым. Ял көнө бе  ___ дачаға бар ы . Былтыр ___ бе  
Төркиəгə бар ы .  

5. Йəйəлəр е асып, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
Хəрəкəтлəнеү организмдың артайыуын (тот арлау). Азаттың теше (һы лау). 
Айгөлдөң апыл ғына башы əйлəнеп (китеү), кү  алды ( араңғыланыу), быуындары 
(йомшарыу). 

6. Йəйəлəр е асып, ылымдар ы билдəле үткəн заманға уйып, 
һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 

Мин ыяр, помидор ан салат (эшлəү). Улар ба ар ан алма, хəрмə, груша (һатып 
алыу). Ауыл хужалығы техникумы студенттары тəжрибə ба саһында төрлө елəк-
емеш (ү тереү). Бе  ыш ылы а йəшелсə салаттары (ə ерлəү).  
Вариант 2. 

1. Һорау ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
1.Нина иртəгə практикаға бара....? 2.Улар күргə мəгə бара.....? 3.Артур бе гə бөгөн 
килə...? 4.Һин миңə а са биреп тора алаһың....? 5.Төркөм менəн фотоға 
төшəһең.....? 6.Минең менəн дискотекаға бараһың....? 7.Бөгөн көн болотло....? 

2. Сиклəү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 



Ғə əттə, мин __ йəшелсə салаты, аш,  урылған балы  йə берəй төрлө бут а, һут 
йəки компот алам. Бөгөн кискə мине ___ уна а са ыр ылар, нимə менəн 
һыйлар ар, белмəйем. Əсəйем төрлө елəк-емештəн ___ айнатма айнатты. 

3. Көсəйтеү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 
Айнур ___ залға инде. Бе  ___ өйгə индек. Инна ___ магазинға инеп китте. Катя 
менəн Сəлимə театр ан __ сы ты. Галина Петровна __ метронан сы ты. Ильяс ___ 
эшкə килде.  

4. Көсəйтеү һəм сиклəү ки əксəлəре ө тəп, һөйлəмдəр е күсереп 
я ығы : 

Йəйгеһен катя менəн Кəримə Ташкент а ____ бар ы. Минең апайым ____ августа 
туристик путевка менəн Болгарияға бар ы. Кисə кискеһен атайым менəн əсəйем 

уна а ___ бар ы. 
5. Йəйəлəр е асып, һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 

Бе ең төркөмдə бер нисə студент грипп менəн (ауырыу). Кисə олатайыма врач 
(са ырыу). Артур катокта уң аяғын (һындырыу). Хə ерге заманда йөрəк- ан 
системаһы ауырыу ары йəш кешелəр ə йыш (осрау).  

6. Йəйəлəр е асып, ылымдар ы билдəле үткəн заманға уйып, 
һөйлəмдəр е күсереп я ығы : 

Бе  ыш ылы а йəшелсə салаттары (ə ерлəү). Өлəсəйем алма ағы ( ойоу). 
Əсəйем төрлө елəк-емештəн айнатма ( айнатыу). Əсəйемдең тыуған көнөнə елəк-
емеш салаты (эшлəү). 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Ү  аллы эш №1 Тема: “З.Биишева шағирə һəм я ыусы”биографияһы 
менəн танышыу һəм шиғыр арын тасури у ыу, алын һəм нə ек 
һу ын ылар ы билдəлəү. 
Шиғыр ө төндə эшлəү шарттары: 
1.З.Биишеваның биаграфияһы менəн танышып, һорау арға яуап бирелə; 
2.Я ыусының булган китаптары менəн танышып, ə əр əрен анализлау; 
3.“Баш орт теле” шиғырын анализлау һəм я ма эште эшлəү. 
Баш орт теле 
Моң шишмəһе һандуғастай йырсы ла һин, 
Һығылма бил тал сыбы тай нəфис тə һин, 
Аллы-гөллө гөл-сəскəлəй на лы ла һин, 
Эй, илһамлы, эй, хөрмəтле баш орт теле! 
Күгəреп ят ан Уралыңдай бай, йомарт һин, 
Серле амыш урайыңдай арт, олпат һин, 
Күпте күргəн сəснеңдəй йор, зирəк һин, 
Эй, һөйөклө, эй, ə ерле баш орт теле! 
Диңге əргə тиңлəмəйем – тəрəнһең һин, 
Айға-көнгə тиңлəмəйем – гүзəлһең һин, 

аяларға тиңлəмəйем – бөйөкһөң һин, 
Эй, хикмəтле, мəрхəмəтле баш орт теле! 
Күп быуаттар һин йырланың урай моңон, 



Күп быуаттар һин йырланың яугир юлын, 
Инде азат. Шат. Йырлайһың еңеү йырын, 
Эй, бəхетле, эй, ə ерле баш орт теле! 
Иң тəү миңə һин күрһəттең ду лы  юлын, 
Минең өсөн һин бит йəшəү, бəхет ү ең, 
Мəңге йəшə, эй, һөйөклө баш орт теле, 
Атам теле, əсəм теле – минең телем! 
Зəйнəб Биишева. 
Ү  аллы эш №2 Тема: “Тау башында бал ый бер ала.” Өфө алаһы 
тураһында инша я ыу. 
Инша я ыу шарттары: 
1.Иншаның темаһы ны лап өйрəнелə, төрлө текстар у ып, һорау арға яуап бирелə; 
2.Библиотекала булган китаптар, журналдар улланып, һөйлəмдəр тө өлə; 
3.Йыйылған материалдар ы улланып “Тау башында бал ый бер ала” темаһына 
хикəйə я ыла; 
4.Ə ерлəнгəн эш буйынса төркөм алдында сығыш яһау. 
Баһалау: 
Иншаның тө өлөүе, я ылыуы 100балл менəн баһалана: 

· 86 – 100 балл – «5»;  
· 70 – 85 балл – «4»;  
· 51 – 69 балл – «3; 
· 51 балдан түбəн – «2». 

Шулай у  үтелгəн темалар буйынса грамматик хаталар а и əпкə алына. 
улланылған ə əбиəт: 

1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (I-IIкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
4.Баш орт теле.ru: у ыу өсөн текстар. (Ф.Ғ.Хисамитдинова текстар йыйынтығы). 
 

II бүлек. Һү  төркөмдəре ( ылым, рəүеш). 
Практик эш №4 Тема: һөйлəмдəр əн ылымдар ы табып, бойоро  
һөйкəлешендə я ыу. 

1. Түбəндəге ылымдар ың заманын билдəлəге  һəм бойоро  
һөйкəлешендə я ығы . 

Бар ы,барған,барыр, айтты, айт ан, айтыр, килде, килгəн, килер, у ыр, йүгер е, 
һөрə, эшлəне, килə, о ата, өйрəтте, у ый, о атты, у ыны, йүгерə, һөр ө, йүгерер, 
өйрəтə, һөрөр, бара, эшлəр, килде, о атыр, бар ы, эшлəй, килер, өйрəтер. 

2. Түбəндəге ылымдар ы бойоро  һөйкəлешендə ү гəртеге . 
Тор, төр, бар, кил, я , ой, көт, ин, у ы, тө ө, кит, ышан, кей, ярат, матурла. 

3. Һөйлəмдəр е у ып, бойоро  һөйкəлеше ылымдары табығы . 
айғыр а һин, ыуана ла бел. Кəрзинкə үрһендəр, балы  тотһондар. Яңы сорт 

иртə һəм тиге  өлгөрһөн. Эшлə, һора, бел, өйрəн. Ғүмереге ең иң күңелле 
мəлдəре ха ында уйларға тырышығы . Күп бел, а  һөйлə. Тимер е ы ыуында 
һу . 

4. Һөйлəмдəр е у ып, тəржемə итеге , хəбəр һөйкəлеше ылымдарын 
табығы  һəм заманын билдəлəге . 

А  торбанан да  ара төтөн сыға. ара тауы  та а  йоморт а һала. Бер һү  меңде 
үлтерə. О а ламай көтөү айтаса . алған эшкə ар яуыр. арттың бик шəп бер 
аты булған. Ул иплəп кенə өй əн сы ты. Ауылда дүрт юл ушыла. Лилиə кисə 
елəккə бар ы. Сания апай улына хат я ған. 



Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №5 Тема: телəк һөйкəлешендəге ылымдар ы күсереп 
я ыу. 

1. Түбəндəге ылымдар ы телəк һөйкəлешендə ү гəртеге . 
Тор, төр, бар, кил, я , ой, көт, ин, у ы, тө ө, кит, ышан, кей, ярат, матурла. 

2. Һөйлəмдəр е у ып, телəк һөйкəлеше ылымдарын табығы , затын, 
һанын билдəлəге . 

Əсəйемə матур-матур һү əр əйткем килə. Уның ғəфү үтенгеһе килде. Ү  кү əрем 
менəн күргем килде. Ситкə китеп яңыса у ығы килде. Арып бөттөлəр, ашағылары 
килде. Ə əмсə ял иткебе  килə. Һинең киноға барғың килəме? Һе ең айт ығы  
килə, ахыры. 

3. Һөйлəмдəр е у ып, тəржемə итеге , хəбəр һөйкəлеше ылымдарын 
табығы  һəм заманын билдəлəге . 

А  торбанан да  ара төтөн сыға. ара тауы  та а  йоморт а һала. Бер һү  меңде 
үлтерə. О а ламай көтөү айтаса . алған эшкə ар яуыр. арттың бик шəп бер 
аты булған. Ул иплəп кенə өй əн сы ты. Ауылда дүрт юл ушыла. Лилиə кисə 
елəккə бар ы. Сания апай улына хат я ған. 

4. Һөйлəмдəр е у ып, шарт һөйкəлеше ылымдарын табығы , затын, 
һанын билдəлəге . 

Ду ың булһа, һа ла. Са ырһалар, барырбы . анаттарым булһа, осор инем. 
Ү ебе е я лай алмаһа , бе  ниндəй халы ! Кешене белгең килһə, ылығына 

ара; баланы белгең килһə, уйынына ара. Батыр ү е үлһə лə, даны үлмəй. Ат 
ыс ынһа, тотоп була; һү  ыс ынһа, тотоп булмай.  
Гөл булһам, ү ер инем, 
Ел булһам, и ер инем. 
Алма булһам, алдарыңа 
Ө өлөп төшөр инем. 

Р.Ханнанов. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №6 Тема: “Мин студент” темаһы буйынса һорау арға яуап 
биреү. 
Фонетика  

1. Баш орт алфавиты нисə хəрефтəн тора:  
а) 32 хəрефтəн 
б) 38 хəрефтəн 



в) 40 хəрефтəн 
г) 41 хəрефтəн 

       ғ) 42 хəрефтəн 
2.  айһы рəттə һу ын ы өндəр генə бирелгəн: 

а) а,о,у,ы,ө,э,я,ə,е 
б) а,о,у,ы,е,ю,ү,ə,и 
в) а,о,у,и,ы,я,ү,е,ө 
г) а,о,ə,ө,и,ү,э,у,ы 

3.  айһы рəттəге хəрефтəр икешəр өндө белдерə? 
а) е,ю,я,а,и 
б) е,ё,ю,я 
в) а,ə,э,и,о,ө,ү,у,ы 

4.  Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ 
б) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 
г) Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəт ю . 

5.  Яңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ 
б) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 

6.  Хəреф һаны өн һаны менəн тап килгəн һү е күрһəтеге . 
а) егерме 
б) тая  
в) юрған 
г) янъялсы 

       ғ) ашъяулы  
7.  Я ын, юла  һү əрендə дүрт хəреф, ə нисəшəр өн бар? 

а) өсəр өн 
б) дүртəр өн 
в) бишəр өн 
г) алтышар өн 

       ғ) етешəр өн 
8.  арлуғас һү ендə тартын ы өндəр айһылары? 

а) 1,3,5,7 - се өндəр 
б) 1,3,4,6,8 - се өндəр 
в) 2,5,7 - се өндəр 
г) бөтə өндəр ə тартын ы 

9.  Һу ын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге . 
а) я ыусы 
б) тормош 
в) юлсы 
г) йылы 

ғ) əкиəт 
10.  Тартын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге  

а) үлəн 
б) у ыусы 
в) өй 
г) елəн 

  ғ) ағас 
11.  Асы  ижектəн генə торған һү е күрһəтеге . 

а) айын 
б) бүлмə 
в) һөлдə 



г) арма  
  ғ) ундай һү  ю  

12.  Юрматы һү ендə нисə һу ын ы, нисə тартын ы өн бар? 
а) өс һу ын ы, өс тартын ы 
б) ике һу ын ы, дүрт тартын ы  
в) дүрт тартын ы, өс һу ын ы  

13. В хəрефе айһы юлда уы, уа тип у ыла. 
а) вагон, вокзал, Иван 
б) Вəлимə, Вəкил, ватан, ва ыт  
в) бер юлда ла һү əр уы, уа рəүешендə у ылмай  

14. Ябы  ижектəр əн генə торған һү е күрһəтеге .  
а) болот 
б) ө тəл 
в) ылым 
г) карауат 

  ғ) ундай һү  ю  
15. Һандуғастар һү ендə ба ым айһы ижеккə төшə? 

а) тəүге ижеккə 
б) икенсе ижеккə 
в) өсөнсө ижеккə 
г) һуңғы ижеккə  

16. Һорау ки əксəһе булған һү əр ə ба ым айһы ижеккə төшə? 
а) беренсе ижеккə 
б) икенсе ижеккə 
в) һорау ки əксəһе алдындағы ижеккə 
г) һуңғы ижеккə  

  ғ) һорау ки əксəһенə 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Дөрө  яуаптар 
1- ғ 5- б 9- ғ 13- б 
2- г 6- ғ 10- г 14- б 
3- б 7- в 11- ғ 15- г 
4- а 8- б 12- в 16- в 
 
Практик эш №7 Тема: һөйлəмдəр əн хəл ылымдар ы табып, күсереп 
я ыу. 

1. Хəл ылымдар ы табығы . 
Йө  һум а саң булғансы, йө  ду ың булһын. Ү еге  телəгəнсə эшлəге . атын-

ы  ымы  яһап, киндер һуғып өй ə йəшəй. Азат туйғансы йо лай, телəгəнсə 
ашай-эсə. Йыуынғас, кешегə о шап алды. Хəлдəренəн килгəнсə ə ер-хөрмəт 
иттелəр. Бут аһын бешергəс, майын йəллəмə. Йырлай-йырлай елəк йый ылар. 

2. Һөйлəмдəр ə сифат ылымдар ы табып, заманын билдəлəге . 
Йөрəктəн сы ан һү  йөрəккə етə. А ыл менəн йəшəүсенең минуты ла ə ерле. 
Алаһы нəмə алтын булып күренə. Үлер ва ыты етһə, себендең мороно үткерлəнер. 
Йығылған ағас а балта менəн сабыуы күп була. айтыусылар а, аршылаусылар 



а күп. Күргəндəр күрмəмешкə, ишеткəндəр ишетмəмешкə, белгəндəр белмəмешкə 
һалышты. Йырланмаған йыр, һөйлəнмəгəн көлəмəс алманы. Ир əр атын-

ы ар ы я лаусы булырға тейеш. Ат ан у  кире айтма . Буласа  туй өсөн 
алдан бейей башлама. Үткəн ғүмер – а ан һыу. алған эшкə ар яуа. Йөрөгəн таш 
шымара. 

3. Урта  ылымдар ы табығы . 
У ырға, у ырға һəм у ырға! А рынлап бесəн сабырға, утын ярырға өйрəндем. 
Һалдаттар землянкалар а ырға, орал та артырға тотондо. Урманға ялан ая  
барырға ярамай. Һөрөргə, сəсергə, бесəн сабырға, ура  урырға, ашлы  һуғырға көс 
кəрəк. Бөгөн һуңлама а! 

4. Исем ылымдар ы табығы . 
Көлөү – кешенең оптимизмын ра лаусы көс. Ишетеү əн күреү я шы. Урманда һа  
йөрөү я шыра . Лилиə сигеү, тегеү, бəйлəү өсөн да ва ыт таба. Тəбиғəтте һа лау 
– ү -ү еңде я лау ул. 

5. Тексты у ырға, ылым төркөмсəлəрен табырға. 
Кəбе тə билмəне. 
Кəбе тəне ва  ына итеп турап,  һуған ушып,  май а ы ырып алығы .  Сей 
йоморт а ушылған то ло һыу а амыр ба ығы  а, йəйеп, ша ма лап 
ки еге . Һəр ша ма а ы ырылған кəбе тə һалып, билмəн яһағы . Кəбе тə 
билмəнен ит һурпаһына һалып бешерəлəр. А  май, айма , соус һалып, ө тəлгə 
бирəлəр. 
Ярты кило кəбе тəгə ярты кило он, 1-2 баш һуған, ү емлек майы, сама менəн то , 
борос, бер йоморт а алына. 
“Йəншишмə” гəзитенəн 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №8 Тема: төшөм йүнəлешендəге ылымдар ы күсереп 
я ыу; хат я ырға өйрəтеү. 
1.Һү лек диктанты 

Хат я ыу, хат алышыу, аралашыу, а са күсереү, һоратып алыу, ебəреү, 
о атыу, тапшырыу, отлау, шылтыратыу, һөйлəшеү, иммəтле, теркəлеү, махсус, 
шартлы билдə, интернет селтəре, улланыусы исеме, почта йəшниге, мəғлүмəт 
алышыу, тауыш файлдары, график иллюстрациялар, анимация роликтары, веб-
биттəр, э лəү системаһы, интернет сығана тары, йөкмəтке, хəбəр ебəреү, элемтə. 
2.Һү бəйлəнештəр тө өргə: 

Интернет, тапшырыу, итеү, адрес, аша, селтəр, элемтə, электрон, хат, почта, 
иммəтле, я ыу, посылка, бүлек, ебəреү, телеграмма, хəбəр. 

3.Нөктəлəр урынына һү əр уйып я ығы : 
1.Мин өлəсəйемдəргə .... я ым. 2.Катя апаһынан .... алды. 3.Һинең ... почтаң 

бармы? 4.Интернетта бик күп социаль ... теркəлгəн. 5.Һин миңə почта аша.... ебəр. 
6.Ул һөйгəненə .... хəбəр ебəр е. 7.Почта аша .... ебəреү тыйыла. 8.Компьютер 
алдында ... ярамай. 9.Ке ə телефоны аша .... инə. 10.Ғəлимəгə рəхмəт хаты .... . 
11.Мин һиңə .... хат менəн ебəрермен. 
4.Төшөм йүнəлешендəге ылымдар ы күсереп я ырға һəм ялғау арын билдəлəргə: 

Компьютер вирустары. 



Беренсе вирустар үткəн быуаттың 60-сы йылдарында барлы а килə. 
Йылдар үтеү менəн ни эшлəптер элекке сығанағы ороған һəм икенсе урындан – 

ая таш араһынан сыға башлаған. Шунан ул, “Йырсы шишмə” исемен юғалтып, “Тау 
шишмəһе” генə булып алған. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №9 Тема: йөкмəтеү йүнəлешендəге ылымдар ы күсереп 
я ыу. 
1. Һөйлəмдəр е күсереп я ырға, йөкмəтеү йүнəлешендəге ылымдар ы табып, а тына 
һы ырға: 
1.Тымаулаһаң, э е итеп мунса я тыр, ике миндек парлат. 2.Һин нығыра  эшлəт. 3.-
Лейтенант Шəрипов төркөмөн хə ер үк разведкаға ебəреге , - тине Иван Иванович а 

арап. 4.Мə, айран эсер ү енə. 5.”Мин айтыуға, ошо егеткə ы ыбы ы биреп, кейəү 
итеп уй”, - тип яңы хат я ған. 6.Һəр береге  тирə-я а, күршелəргə хəбəр итеп, Һабрау 
сəсəнде һа лау кəрəклеген еткерһен. 
2. Һөйлəмдəр е күсереп я ырға, йөкмəтеү йүнəлешендəге ылымдар ы табып, а тына 
һы ырға: 
- Семсер, Янбай! – тине, егеттəргə өндəшеп. – Ике кү емдең араһы – һе . Китеге  бынан, 
бүтəн яр ам кəрəкмəй миңə. Бынау тау ар аръяғында тағы тау ар бар. Унда бөрйəн атлы 
боронғо баш орт ырыу ары йəшəй икəн. Шунда барығы . Һабрау сəсəнде э лəп табығы . 
Ғəйебемде кисерһен… ыуанды тан от ан йыр арыңды ла, һөнəреңде лə ташлама, Янбай. 
Онотма уны. уржыңды ал. Ү ең ске, дəрт иткəн йəштəргə өйрəт… Атайымдың көтөүенəн 
ике баш йыл ы оро ла. Береһен эйəрлəп мен, икенсеһен етəккə ал 
Семсер - ылыс (сабля, меч) 

оро лау - оро  һалыу (набрасывать лассо) 
уржын а а  ир-егет исеме 

Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №10 Тема: рəүештəр е күсереп я ыу, күнегеү əр эшлəү. 
1. ылымдар ы кəрəкле заманға уйып, һөйлəмдəр е күсереп я ырға, 
рəүештəр е табып, а тына һы ырға: 

Бе ең өй янында ур ба са (есть). Я ғыһын бе  унда төрлө йəшелсə-
емештəр (посадить). Күмəклəп картуф (посадить). Əсəйем унда күп итеп помидор, 
кəбе тə (посадить). ыяр, борса , редис, һуған (сеять). Елəк түтəле лə (есть). Бе  
уларға көн дə (поливать), улар ың тупрағын (рыхлить), (полоть). 

Кө  (прийти). Кө  күп уңыш (собирать). Бе  бик (обрадоваться), сөнки мул 
уңыш өсөн бөтəбе  ə (стараться). 
2. Рəүештəр е күсереп я ырға: 

Боронғо заманда баш орттар я лауға сы ан. Ырыу-ырыу булып 
урынлаш ан улар. Малдары күп булған, киң көтөүлектəр билəгəндəр. Уларға тирə-



я ан дошмандар йыш һөжəм иткəн, малдарын ыуып алып киткелəгəндəр. Шуның 
өсөн күрше ырыу ар бер-береһенə арауыл тауы башында уса  то андырып, 
хəбəр иткəн. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Контроль эш №2. Тема: һү  төркөмдəре (исем, ылым, сифат) 
Күнегеү е үтəү ва ыты: 2 сəғəт 
1. Йəйə эсендəге ылымдар ы, үткəн замандағы сифат ылымдар менəн 
алмаштырып, һү бəйлəнештəр е күсереп я ығы : 

алала студент (у ый), заводта эшсе (эшлəй), ө тəлдə кө гө (тора), урамда 
бала (уйнап йөрөй), о та өй (эшлəшə), армиянан егеттəр ( айта), көндəр ти  
(үтə), профессия (ярата). 
2. Бирелгəн ылымдар ы үткəнзаман сифат ылымға əйлəндереп күсереп 
я ығы : 
Иреү, килеү, көлөү, сəсеү, тейеү, ышаныу, кереү, инеү, у ыу, биреү, йəшəү, 
йөрөү, күреү, эшлəү, китеү, айтыу, осрау, булыу. 
3. Бирелгəн һү əргə килəсəк заман ялғау арын ушып я ырға: 
Бар/ырға (юл), у ы/рға (журнал), йүнəт/ергə (диван), я /ырға (конспект), 
киптер/ергə (үлəн), шылтырат/ырға (курсташ), ал/ырға (а са), бир/ергə а са. 
4. Бирелгəн һү əргə үткəн заман ялғау арын ушып я ырға: 
Бар/ырға (юл), у ы/рға (журнал), йүнəт/ергə (диван), я /ырға (конспект), 
киптер/ергə (үлəн), шылтырат/ырға (курсташ), ал/ырға (а са), бир/ергə а са. 
5. Бирелгəн һү əргə исем заман ялғау арын ушып я ырға: 
Бар, у ы, йүнəт, я , киптер, шылтырат, ал, бир, кил, көл, йəшə. 
6. Бирелгəн һү əргə сифат ылымдың хə ерге заман ялғау арын ушып 
я ырға: 
Бар, у ы, йүнəт, я , киптер, шылтырат, ал, бир, кил, көл, йəшə. 
7. Бирелгəн ылымдар ан хəл ылым яһап, күсереп я ығы  - -п, -ып, -еп, -
оп, -өп: Бар, у ы, йүнəт, я , киптер, шылтырат, ал, бир, кил, көл, йəшə. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Ү  аллы эш №3 Тема: “Белем”,”Туған тел” темаларына мə əлдəр я ыу; 
һүрəттəр яһау. 
Ү  аллы эш №4 Тема: “У ыусылар”, “Белем”, темаларына көлəмəстəр 
я ыу; һүрəттəр яһау; йома тар йыйыу. 
Күнегеү е эшлəү ысулы: 
1.Əңғəмə үткəреү: нимə ул мə əл, йома , көлəмəс? 
2.Газета-журналдар, китаптар менəн таныштырыу, анализлау. 



3.Һəр у ыусыға 5-əр мə əл, йома , көлəмəс я ырға. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
3.”Мəктəп календары” журнал. 
Ү  аллы эш №5 Тема: “Рəссамдар” тураһында мəғлүмəттəр ə ерлəргə 
(доклад) 
Доклад – телдəн йəки я ма рəүештə бирелгəн темаға мəғлүмəт еткереү. 
Доклад ə ерлəү ең шарттары: 
1. Бирелгəн теманы ны лап өйрəнеп, анларға, төрлө текстар у ып, һорау арға яуап бирелə. 
2. Кəрəкле урындар ы билдəлəп, я ып алына. 
3. Доклад я ыу буйынса план тө өлə. 
4. Йыйылған материалдар ы туплап, доклад я ыла. 
5. Ə ер эште у ыу, анализлау, дөрө лəү. 
6. ағи ə буйынса я ма эште тəртипкə килтереү. 

Доклад (реферат) я ыу ың я ынса структураһы: 
1.Титуль бите. 
2.Эштең я маһы. 
3. улланылған ə əбиəт. 

Доклад (реферат) темалары: 
1. “М.А мулла сəсəн һəм шағир”. 
2. “С.Юлаев баш орт хал ының милли геройы”. 
3. “Баш ортостан”. 
4. “Минең буласа  һөнəрем”. 
5. “Минең ярат ан я ыусым”. 
6. “Бөйөк кешелəр”. 
7. “Спортсмендар”,”Спорт уйындары”. 
Баһалау: 
Доклад (реферат) тө өлөүе, я ылыуы 100балл менəн баһалана: 

· 86 – 100 балл – «5»;  
· 70 – 85 балл – «4»;  
· 51 – 69 балл – «3; 
· 51 балдан түбəн – «2». 

Шулай у  үтелгəн темалар буйынса грамматик хаталар а и əпкə алына. 
улланылған ə əбиəт: 

1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (I-IIкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
4.Баш орт теле.ru: у ыу өсөн текстар. (Ф.Ғ.Хисамитдинова текстар йыйынтығы). 
Ү  аллы эш №9 Тема: “Көн режимы” темаһына таблица тө өү. 
Күнегеү е эшлəү ысулы: 
1.Əңғəмə үткəреү: нимə ул көн режимы? 
2.Газета-журналдар, китаптар менəн таныштырыу, анализлау. 
3.Һəр у ыусыға “Минең бер көнөм” темаһына таблица тө өргə бирелə. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 



“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 

 
III бүлек. Яр амсы һү əр е абатлау һəм нығытыу. 

Практик эш №11 Тема: текстан синонимдар ы күсереп я ыу; 
1.Синонимдар ы уйып, һөйлəмдəр е күсереп я ырға: 
Минең олатайым ( артатайым) – ү енсəлекле шəхес. Ул инде оло ( ур) кеше. 
Ү е бик белемле (у ымышлы, ғилемле), йыуаш (ба ал ы). Берəүгə лə тауыш 
күтəреп ( ыс ырып, а ырып, ба ырып) бармай. Ярат ан (күңеленə ят ан) 
шөғөлө – төрлө илдəргə сəйəхəт итеү (илдəр ги еү). 

ай а ғыны булмаған ул! Уның эш кабинеты – торғаны бер музей. Төрлө 
илдəр əн алып айтылған (килтерелгəн) сувенир ар, китаптар… 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №12 Тема: текстар ан антонимдар ы күсереп я ыу. 
1.Антонимдар а тына һы ырға: 
1.Батыр бер үлə, ур а  мең үлə. 2.Яңы туным бар тип, и кеһен ут а я ма. 
3.Иртəнге ашты ташлама, кискеһен башлама. 4.Астан а ан а тырма, ту тан 
ту мас ба тырма. 5.Берəү ең яңыһынан ү еңдең и кең я шы. 6.Йəйен 
а тан кейен, ышын аранан кейен. 7.А  һөйлə, күп эшлə. 8.У ыған – у ыр, 
у ымаған - ту ыр. 
2. Антонимдар ы улланып, һөйлəмдəр е тулыландырып я ырға: 
1.Был ….. автобус. 2.Был минең …… компьютер. 3.Минең коллегам бигерəк 
….. кеше. 4.Был магазин ….. . 5.Минең ду ым бигерəк ….. . 6.Бе ең өй ….. . 
7. …. юлдан бар, …. юлдан барма. 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №13 Тема: “Дауаханала. Табипта” диалог тө өү. 
1. Хəрефтəр һəм өндəр һаны тура килгəн һү əр е билдəлəргə: 
бирья , умырзая, таяныс, ерек, донъя, юлсы, шаян, кейек. 
2. Нə ек һу ын ынан ғына торған һү əр е билдəлəргə: 
Диңге , ағы , əфлисун, көйəнтə, китап, ту ыма, ө тəл, ғалим. 
3. Хатаһы  я ылған һү əр төркөмөн билдəлəргə: 



1) ойроғо, айма ы,мəктəве 
2)Яулығы,тарағы,китабы 
3)Бүлəге,орлоғы, авы 
4.Баш ки əктəре дөрө  билдəлəнгəн һөйлəмдəр е табырға: 
1) ая башында айын ү ə.  
2)Зəңгəр күктə ояш йылмая.  
3)Зилə ял көнө əхирəтенə уна а бар ы.  
4)Малай ар урманда кө гө япра тар йый ылар.  
5)Тау баштарына,ағастарға  тəүге ар яу ы.  
6)Терпе энəһенə бер-нисə алма а аған.  
5. Яр амсы һү əр генə я ылған төркөмдө билдəлəргə: 
1)Урман(да) йəшəй, елəк(тə)йый ы,ай( а)бөттө 
2)Ба са(ла )йөрөй ,тау( а) ү ə , ы ар( а) килде 
3)Йəй( ə) үтте,күл(дə) ороно,эш(тə) тамамланды 
6. Тамыр аш һү əр е генə билдəлəргə: 
Йыр, йырлай, йыра , йырсы, йырғана , йырһы , йыры . 
7. Һы ы са аша я ылыусы ушма һү əр е билдəлəргə: 
Көн+байыш  ер+ һыу  дүрт+мөйөш  уйнай+ уйнай,  тирə+я ,  төн+ я ,  А + бай,  ал+ 
яп ыс. 
8.Кəрəкле ялғау ың а тына һы ырға: 
Борос(-тоң,-тың), олон(-дың,-доң),мөйөш(-төң,тең),өлгө(-нөң,нең) 
9.Мəғəнəлəре бер үк булған һү əр е дөрө  табып ,тоташтырырға: 
Асығыу, ма таныу, ур ыу, шатланыу, ото осоу, орһағы асыу, түбəһе күккə 
тейеү, абы  ағыу. 
10.Омонимдар ы табып, мəғəнəлəрен аңлатырға. 
Нурый күреп минең яңы эйəр е, 
Бер а ым да арттан алмай эйəр е. 
11. Бирелгəн өлгө буйынса, диалог тө өргə. 
-Миңə теш врачына күренергə ине. 
-Адресығы , фамилияғы ? 
-Минең карточкам ю . Мин һе ə беренсе тап ыр. 
-Улай булғас, карточка тултырайы . 
-Фамилияғы , исемеге , тыуған йылығы ? 
-Бакиров Рөстəм Салауат улы, бер мең туғы  йө  һикһəн бишенсе йылғы. 
- ай а у ыйһың? 
-Авиация техникумда. 
-Өй адресығы ? 
-Салауат Юлаев урамы, 7-се йорт, 93-сө фатир. 
-Булды. Врач а талон ал. Беренсе ат, йө  ə ун икенсе кабинет а үт. 
Яуаптар ы баһалау: 
1.Дөрө  яуап- бирья ,донъя,кейек 
2балл-кəрəкле 3 һү  билдəлəнгəн,баш а һү əр билдəлəнмəгəн; 
1балл- кəрəкле1 һү  билдəлəнмəгəн йəки1 арты  һү  билдəлəнгəн; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
2.Дөрө  яуап-диңге ,ө тəл,көйəнтə. 
2балл –кəрəкле3 һү  билдəлəнгəн,баш а һү əр билдəлəнмəгəн; 
1балл-кəрəкле 1һү билдəлəнмəгəн йəки1 арты  һү  билдəлəнгəн 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
3.Дөрө  яуап-2) 
1балл-дөрө  яуап һайланған; 



0балл-яуап дөрө  һайланмаған; 
4.Дөрө  яуап-2)5)6) 
2балл-3һөйлəм дə дөрө  билдəлəнгəн,баш а һөйлəмдəр билдəлəнмəгəн; 
1балл-3һөйлəмдең икеһе дөрө  билдəлəнгəн йəки баш а һөйлəмдəр 
билдəлəнмəгəн; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
5.Дөрө  яуап-3) 
2балл-дөрө  яуап һайланған; 
0балл-яуап дөрө  һайланмаған; 
6.Дөрө  яуап-йыр, йырсы, йырһы  ,йырлай 
2балл-4һү  дөрө  билдəлəнгəн,баш а һү əр билдəлəнмəгəн; 
1балл-3һү  дөрө  билдəлəнгəн йəки1арты  һү  билдəлəнгəн; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
7.Дөрө  яуап:ер-һыу,тирə-я ,уйнай-уйнай 
2балл-3кəрəкле һү  билдəлəнгəн,баш а һү əр билдəлəнмəгəн; 
1балл-1кəрəкле һү  билдəлəнмəгəн йəки арты  һү  билдəлəнгəн; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
8.Дөрө  яуап-боростоң, олондоң,мөйөштөң,өлгөнөң 
2балл-4һү гə ялғау дөрө  ушылған; 
1балл-3һү гə ялғау дөрө  ушылған; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
9.Дөрө  яуап- Асығыу, ма таныу, ур ыу, шатланыу 

ото осоу, орһағы асыу, түбəһе күккə тейеү, абы  ағыу 
2балл- мəғəнəлəре бер үк һү əр дөрө  табылған; 
1балл-1һү ең мəғəнəһе дөрө  билдəлəнмəгəн; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 
10.Дөрө  яуап-эйəр е-атта һыбай йөрөү өсөн улайлама, эйəр е-артынан бар ы; 
2балл-һү əр ең мəғəнəһе дөрө  аңлатылған; 
1балл-1 һү ең мəғəнəһе дөрө  аңлатылған; 
0балл-эш дөрө  үтəлмəгəн; 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Практик эш №14 Тема: “Һөнəр əр” текстан эйəртеүле ушма 
һөйлəмдəр е я ыу. 
1. Һорау арға яуап бирергə: 
1.Һе  ниндəй профессиялар белəһеге ? 
2. Һе  буласа  профессияғы ы һайланығы мы? Ул нисек атала? 
3. Ү еге е буласа  профессияғы ға я шы ə ерлəү өсөн ни əр эшлəйһеге ? 
4. Һе еңсə, һе  һайлаған профессия кешеһе ниндəй булырға тейеш? Уға ниндəй төп 
сифаттар хас? 
5. Һе ə ул сифаттар ың айһыһы бар? Ниндəй əрен булдыррға тырышаһығы ? 
2. Һөйлəмдəр е тəржемə итергə: 
1.Минең атайым автобус водителе. 2.Мараттың ағаһы теплоход капитаны. 3.Андрей 
пассажир ар самолеты бортинженеры. 4.Павел тимер юлы депоһы машинисы. 5.Өфөлə 
пассажир ар ы “ГАЗель”, “НеФАЗ”, “Мерседес”, “ПАЗ” маркалы автобустар ташый. 
6.Баш ортостандың иң ур теплоходтары “Салауат Юлаев” һəм “Мулланур Вахитов”. 
7.Өфө аэропорты паркында йө əн ашыу самолет и əплəнə. 8.Өфө тимер юл вокзалы 
бинаһы бик матур. 
Баһалау: 



“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Ү  аллы эш №10 Тема: “Музыка оралдары” темаһына һүрəттəр яһау, 
мəғлүмəттəр ə ерлəү, темаһына реферат я ыу 
Ү  аллы эш №12 Тема: “Минең ярат ан я ыусым”, “Минең ярат ан 
шағирым” темаларына реферат я ыу 
Реферат – телдəн йəки я ма рəүештə бирелгəн темаға мəғлүмəт еткереү. 
Реферат я ыу шарттары: 
1. Бирелгəн теманы ны лап өйрəнеп, анларға, төрлө текстар у ып, һорау арға яуап бирелə. 
2. Кəрəкле урындар ы билдəлəп, я ып алына. 
3. Реферат я ыу буйынса план тө өлə. 
4. Йыйылған материалдар ы туплап, реферат я ыла. 
5. Ə ер эште у ыу, анализлау, дөрө лəү. 
6. ағи ə буйынса я ма эште тəртипкə килтереү. 

Реферат я ыу ың я ынса структураһы: 
1.Титуль бите. 
2.Эштең я маһы. 
3. улланылған ə əбиəт. 

Баһалау: 
Реферат тө өлөүе, я ылыуы 100балл менəн баһалана: 

· 86 – 100 балл – «5»;  
· 70 – 85 балл – «4»;  
· 51 – 69 балл – «3; 
· 51 балдан түбəн – «2». 

Шулай у  үтелгəн темалар буйынса грамматик хаталар а и əпкə алына. 
улланылған ə əбиəт: 

1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (I-IIкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
4.Баш орт теле.ru: у ыу өсөн текстар. (Ф.Ғ.Хисамитдинова текстар йыйынтығы). 
Ү  аллы эш №11 Тема: “Минең ярат ан ми гелем” темаһына инша 
я ыу. 
Инша – я ма рəүештə бирелгəн темаға мəғлүмəт еткереү. 
Инша я ыу шарттары: 
1. Бирелгəн теманы ны лап өйрəнеп, анларға, төрлө текстар у ып, һорау арға яуап бирелə. 
2. Кəрəкле урындар ы билдəлəп, я ып алына. 
3. Инша я ыу буйынса план тө өлə. 
4. Йыйылған материалдар ы туплап, инша я ыла. 
5. Ə ер эште у ыу, анализлау, дөрө лəү. 
6. ағи ə буйынса я ма эште тəртипкə килтереү. 

Инша я ыу ың я ынса планы: 
1.Тема буйынса һөйлəмдəр тө өү. 
2.Эште я ыу. 
3.Я ылғанды тикшереү. 
4. улланылған ə əбиəт. 

Баһалау: 
Инша тө өлөүе, я ылыуы 100балл менəн баһалана: 



· 86 – 100 балл – «5»;  
· 70 – 85 балл – «4»;  
· 51 – 69 балл – «3; 
· 51 балдан түбəн – «2». 

Шулай у  үтелгəн темалар буйынса грамматик хаталар а и əпкə алына. 
улланылған ə əбиəт: 

1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (I-IIкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
4.Баш орт теле.ru: у ыу өсөн текстар. (Ф.Ғ.Хисамитдинова текстар йыйынтығы). 

 
Контроль эш №3. Тема:фонетика, һү  төркөмдəре, яр амсы һү əр, 
һөйлəм. 
Вариант 1. 
1. Баш орт алфавиты нисə хəрефтəн тора:  

а) 32 хəрефтəн 
б) 38 хəрефтəн 
в) 40 хəрефтəн 
г) 41 хəрефтəн 

       ғ) 42 хəрефтəн 
2. айһы рəттə һу ын ы өндəр генə бирелгəн: 

а) а,о,у,ы,ө,э,я,ə,е 
б) а,о,у,ы,е,ю,ү,ə,и 
в) а,о,у,и,ы,я,ү,е,ө 
г) а,о,ə,ө,и,ү,э,у,ы 

3. айһы рəттəге хəрефтəр икешəр өндө белдерə? 
а) е,ю,я,а,и 
б) е,ё,ю,я 
в) а,ə,э,и,о,ө,ү,у,ы 

4. Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ 
б) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 
г) Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəт ю . 

5. Яңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ 
б) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 

6. Хəреф һаны өн һаны менəн тап килгəн һү е күрһəтеге . 
а) егерме 
б) тая  
в) юрған 

         г) ашъяулы  
7. Я , юл һү əрендə ике хəреф, ə нисəшəр өн бар? 

а) өсəр өн 
б) дүртəр өн 
в) бишəр өн 
г) алтышар өн 

         ғ) етешəр өн 
8. арлуғас һү ендə тартын ы өндəр айһылары? 

а) 1,3,5,7 - се өндəр 
б) 1,3,4,6,8 - се өндəр 
в) 2,5,7 - се өндəр 



г) бөтə өндəр ə тартын ы 
9. Һу ын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге . 

а) я ыусы 
б) тормош 
в) юлсы 
г) йылы 

   ғ) əкиəт 
10. Тартын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге . 

а) үлəн 
б) у ыусы 
в) өй 
г) елəн 

  ғ) ағас 
11. Асы  ижектəн генə торған һү е күрһəтеге . 

а) айын 
б) бүлмə 
в) арма  

  г) ундай һү  ю  
12. Юрматы һү ендə нисə һу ын ы, нисə тартын ы өн бар? 

а) өс һу ын ы, өс тартын ы 
б) ике һу ын ы, дүрт тартын ы  
в) дүрт тартын ы, өс һу ын ы  

13. Ябы  ижектəр əн генə торған һү е күрһəтеге .  
а) болот 
б) ө тəл 
в) ылым 
г) карауат 

  ғ) ундай һү  ю  
14. Һандуғастар һү ендə ба ым айһы ижеккə төшə? 

а) тəүге ижеккə 
б) икенсе ижеккə 
в) өсөнсө ижеккə 
г) дүртенсе ижеккə  

  ғ) һуңғы ижеккə  
15. Һорау ки əксəһе булған һү əр ə ба ым айһы ижеккə төшə? 

а) беренсе ижеккə 
б) икенсе ижеккə 
в) һорау ки əксəһе алдындағы ижеккə 
г) һуңғы ижеккə  

  ғ) һорау ки əксəһенə 
16. Предметтың и əбен, уның һаналыу тəртибен белдергəн һү  нимə тип 
атала?  
а)һан 
б) сифат 
в)исем 
г) ылым 
ғ)рəүеш 

17.  Бер, икешəр, ун биш һү əре ниндəй һү  төркөмөнə арай? 
а)сифат 
б) һан 
в)алмаш 
г) ылым 
ғ)рəүеш 



1.  Егет кешегə етмеш төрлө һөнəр ə а  һөйлəмендə һанды табып, уның 
төркөмсəһен билдəлəге . 

а)сама һаны 
б)кəсер һаны 
в)үлсəү һаны 
г)йыйыу һаны 
            ғ)төп һан 

2.  Сарбиямал… егерме биш – уты  йəштəр самаһындағы атын ине 
(З.Биишева) һөйлəмендə һанды табып, уның төркөмсəһен билдəлəге  

а)төп һан 
б)рəт һаны 
в)бүлем һаны 
г)сама һаны 
ғ)йыйыу һаны 

3.  Составында бүлем һаны булған һөйлəмде табығы . 
а) Егəрленең улы - етəү. (Мə əл). 
б) Биште эшлəгəнсе, бер е еренə еткер.(Мə əл). 
в) Балаларға икешəр алма тура килде. 
г) Ете ат үлсə, бер ат ки . 

4. Составында рəт һаны булған һөйлəмде күрһəтеге . 
а) Берəү əн икəү я шы. 
б) Ете ат үлсə, бер ат ки . 
в) Мин икенсе булып килдем. 
г) Сəғəт өстə дəрес бөтə. 

5. Ябай һанды табығы . 
а) алтмыш ике 
б) миллион 
в) йө  ə биш 
г) ун ике 
ғ) ун ике 
д) егерме биш 

6. Һəр төркөмдə алтышар у ыусы бар. Һөйлəмдə һанды табып, уның 
ниндəй төркөмсəгə арағанын билдəлəге . 

а)төп һан 
б)бүлем һаны 
в)сама һаны 
г)тəртип һаны 
ғ)йыйыу һаны 

7. Улар ың беренсеһенə, барыһынан да олорағы Федяға, һе  ун дүрт йəш 
бирер инеге  (И.Тургенев). һөйлəмдə ниндəй төркөмсəгə араған һандар 
бар?  

а)төп һан, бүлем һаны 
б)рəт һаны, төп һан 
в) бөтəһе лə йыйыу һаны 
г)төп һан, сама һаны 
ғ)сама һаны, бүлем һаны 
 
Вариант 2. 
1. Баш орт алфавиты нисə хəрефтəн тора  

а) 42 хəрефтəн 
б) 38 хəрефтəн 
в) 40 хəрефтəн 
г) 41 хəрефтəн 

       ғ) 32 хəрефтəн 



2. айһы рəттə һу ын ы өндəр генə бирелгəн: 
а) а,о,ə,ө,и,ү,э,у,ы  
б) а,о,у,ы,е,ю,ү,ə,и 
в) а,о,у,и,ы,я,ү,е,ө 
г) а,о,у,ы,ө,э,я,ə,е 

3. айһы рəттəге хəрефтəр икешəр өндө белдерə? 
а) е,ю,я,а,и 
б) а,ə,э,и,о,ө,ү,у,ы 
в) е,ё,ю,я  

4. Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 
б) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ  
г) Һаңғырау тартын ылар ғына булған рəт ю . 

5. Яңғырау тартын ылар ғына булған рəтте күрһəтеге . 
а) б,в,г,ғ,д, ,ж,з,й,л,м,н,ң,р  
б) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ 
в) п,ф,к, ,т,с, ,ш,х,һ,ч,ц,щ,б,в,г 

6. Хəреф һаны өн һаны менəн тап килгəн һү е күрһəтеге . 
а) егерме 
б) улъяулы  
в) юрған 

         г) тая   
7. Я , юл һү əрендə ике хəреф, ə нисəшəр өн бар? 

а) алтышар өн 
б) дүртəр өн 
в) бишəр өн 
г) өсəр өн  

         ғ) етешəр өн 
8. арлуғас һү ендə тартын ы өндəр айһылары? 

а) 1,3,5,7 - се өндəр 
б) бөтə өндəр ə тартын ы 
в) 2,5,7 - се өндəр 
г) 1,3,4,6,8 - се өндəр  

9. Һу ын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге . 
а) я ыусы 
б) əкиəт  
в) юлсы 
г) йылы 

   ғ) тормош 
10. Тартын ы өндəн башланған һү е күрһəтеге . 

а) үлəн 
б) елəн  
в) өй 
г) у ыусы 

  ғ) ағас 
11. Асы  ижектəн генə торған һү е күрһəтеге . 

а) ундай һү  ю   
б) бүлмə 
в) арма   

  г) айын 
12. Юрматы һү ендə нисə һу ын ы, нисə тартын ы өн бар? 

а) дүрт тартын ы, өс һу ын ы  
б) ике һу ын ы, дүрт тартын ы  



в) өс һу ын ы, өс тартын ы 
13. Ябы  ижектəр əн генə торған һү е күрһəтеге .  

а) болот 
б) карауат 
в) ылым 
г) ө тəл  

  ғ) ундай һү  ю  
14. Һандуғастар һү ендə ба ым айһы ижеккə төшə? 

а) тəүге ижеккə 
б) һуңғы ижеккə  
в) өсөнсө ижеккə 
г) дүртенсе ижеккə  

  ғ) икенсе ижеккə 
15. Һорау ки əксəһе булған һү əр ə ба ым айһы ижеккə төшə? 

а) беренсе ижеккə 
б) икенсе ижеккə 
в) һуңғы ижеккə 
г) һорау ки əксəһе алдындағы ижеккə  

  ғ) һорау ки əксəһенə 
16. Предметтың и əбен, уның һаналыу тəртибен белдергəн һү  нимə тип 
атала?  
а) ылым 
б) сифат 
в)исем 
г) һан  
ғ)рəүеш 

17. Бер, икешəр, ун биш һү əре ниндəй һү  төркөмөнə арай? 
а)сифат 
б) рəүеш 
в)алмаш 
г) ылым 
ғ) һан  

18. Егет кешегə етмеш төрлө һөнəр ə а  һөйлəмендə һанды табып, уның 
төркөмсəһен билдəлəге . 

а)сама һаны 
б)кəсер һаны 
в)үлсəү һаны 
г)йыйыу һаны 
ғ)төп һан 

19. Сарбиямал… егерме биш – уты  йəштəр самаһындағы атын ине 
(З.Биишева) һөйлəмендə һанды табып, уның төркөмсəһен билдəлəге . 

а)төп һан 
б) сама һаны  
в)бүлем һаны 
г) рəт һаны 
ғ)йыйыу һаны 

20. Составында бүлем һаны булған һөйлəмде табығы . 
а) Егəрленең улы - етəү. (Мə əл). 
б) Биште эшлəгəнсе, бер е еренə еткер.(Мə əл). 
в) Ете ат үлсə, бер ат ки  
г) Балаларға икешəр алма тура килде. 

21. Составында рəт һаны булған һөйлəмде күрһəтеге . 
а) Мин икенсе булып килдем. 
б) Ете ат үлсə, бер ат ки . 



в) Берəү əн икəү я шы. 
г) Сəғəт өстə дəрес бөтə. 

22. Ябай һанды табығы . 
а) алтмыш ике 
б) егерме биш 
в) йө  ə биш 
г) ун ике 
ғ) ун ике 
д) миллион  

23. Һəр төркөмдə алтышар у ыусы бар. Һөйлəмдə һанды табып, уның 
ниндəй төркөмсəгə арағанын билдəлəге . 

а)төп һан 
б) йыйыу һаны 
в)сама һаны 
г)тəртип һаны 
ғ) бүлем һаны  

24. Улар ың беренсеһенə, барыһынан да олорағы Федяға, һе  ун дүрт йəш 
бирер инеге  (И.Тургенев). һөйлəмдə ниндəй төркөмсəгə араған һандар 
бар? 

а)төп һан, бүлем һаны 
б) сама һаны, бүлем һаны 
в) бөтəһе лə йыйыу һаны 
г)төп һан, сама һаны 
ғ) рəт һаны, төп һан  
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Дөрө  яуаптар 
Вариант1 

1-ғ 6-г 11-г 16-а 21-в 
2-г 7-а 12-в 17-б 22-б 
3-б 8-б 13-б 18-ғ 23-б 
4-а 9-ғ 14-ғ 19-г 24-б 
5-б 10-г 15-в 20-в  

Вариант 2 
1-а 6-б 11-а 16-г 21-а 
2-а 7-г 12-а 17-ғ 22-д 
3-в 8-г 13-г 18-ғ 23-ғ 
4-в 9-б 14-б 19-б 24-ғ 
5-а 10-б 15-г 20-г  

IV бүлек. Синтаксис һəм пунктуация. 
Контроль эш №4. Тема:фонетика, һү  төркөмдəре, яр амсы һү əр, 
һөйлəм. 
Эшлəү ва ыты: 2 сəғəт 
Вариант1. 



1. Нөктəлəр урынына тейешле хəрефтəр уйығы :ə,ө,ү, ,ғ, ,һ.: ала., 
м.ктəп, балы., а.ай, а.бур, тə р., .ыйыр, у.ытыусы, .лəм, .лəсəй, баш.орт 
теле, мə .л, д.рес, сəск., ы.. 

2. Бирелгəн һү əргə күплек ялғау арын я ығы : 
Дəрес, мəктəп, у ыусы, китап, дəфтəр, əлəм, а бур, ала, сəскə, көндəлек, 
у ытыусы, гөл, парта. 

3. Һандар ы һү  менəн я ығы : 
12, 23, 103, 322, 1008, 2009. 688, 40, 500, 2029, 5000. 

4. Эйəлек заты ялғау арын я ығы  I,II,III зат берлек һанда: 
Компьютер, машина, балы , журналдар, арғалар, йорт, быйма, атай, у ытыусы, 
гөл, китап, əсəй. 

5. Һөйлəмдəр тө өгө : 
Бик, Баш ортостан, ярата, мин. 
Я шы, белə, республика. 
Мин, район, төнья , йəшəй. 
Ямантау, бейек, иң, тау. 
Ил, ду лы , мин, йəшəй. 

6. Һөйлəмдəр е күсереп я ығы , ылымдар ың заманын һəм затын 
билдəлəге : 

Лагер ағы хушлашыу усағы мəңгегə хəтеремдə алды. 
Уға бе  бер нисə көн элек ə ерлəндек. 
Байрамға бейеү, йыр өйрəнəбе , карнавалға костюмдар эшлəйбе . 
Көткəн көн килеп етте. 
Борғо тауышы яңғырай. 
Уртаға бейек итеп утын өйөрһөң. 
Ял ын юғары үрлəй, тирə-я  көндө гө кеүек я ты булып китте. 
Ул йырлай-йырлай килеп инде лə, мине оса лап алды. 
Бе  о а  йырланы . 
Был көндəр бик о а а и тə аласа . 

Вариант2. 
1. Нөктəлəр урынына тейешле хəрефтəр уйығы :ə,ө,ү, ,ғ, ,һ.: 
Юр.ан, мəкт.п, .устым, а.ай, а.бур, тə.рə, .ары , у.ыусы, .лəм, .лəсəй, ба.са, мə .л, 
д.рес, .ар, .ул. 
2. Бирелгəн һү əргə күплек ялғау арын я ығы : 
Ба са, ала, арға, малай, мəктəп, у ыусы, дəфтəр, əлəм, а бур, сəскə, ағай, 
ду , парта. 
3. Һандар ы һү  менəн я ығы : 
15, 26, 105, 332, 1007, 2009. 755, 50, 600, 2039, 6000. 
4. Эйəлек заты ялғау арын я ығы  I,II,III зат берлек һанда: 
Принтер, машина, ая , парта, турғай ар, өй, итек, ағай, у ыусы, сəскə, китап, апай, 
кү əр. 
5. Һөйлəмдəр тө өгө : 
1. ур, Ағи ел, йылға, иң, Баш ортостан. 
2. Я шы, белə, тыуған яғым. 
3. Мин, район, төнья , йəшəй. 
4. Ямантау, бейек, иң, тау. 
5. ала, матур, мин, йəшəй. 
6. Һөйлəмдəр е күсереп я ығы , ылымдар ың заманын һəм затын 
билдəлəге : 
1) О а ламай ат сабыштыра башлаяса тар. 



2) Уға бе  бер нисə көн элек ə ерлəндек. 
3) Шул мəл улар янына Саптар килде. 
4) Көткəн көн килеп етте. 
5) Борғо тауышы яңғырай. 
6) Бына бөгөн күрерһең əле. 
7) Ял ын юғары үрлəй, тирə-я  көндө гө кеүек я ты булып китте. 
8) И əндə буй-буй би əкле асы  тө тəге бала  ята. 
9) Бе  о а  бар ы . 
10) Был көндəр бик о а а и тə аласа . 
Баһалау: 
“5”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (1 хата ). 
“4”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (2-3хата). 
“3”-эш теүəл, хатаһы  үтəлгəн (4-5хата) 
“2”-5-тəн арты  хата ебəрелгəн. 

улланылған ə əбиəт: 
1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (Iкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
Ү  аллы эш №12. Тема: “Минең хал ымдың йолалары” темаларына 
реферат я ыу. 
Реферат – телдəн йəки я ма рəүештə бирелгəн темаға мəғлүмəт еткереү. 
Реферат я ыу шарттары: 
1. Бирелгəн теманы ны лап өйрəнеп, анларға, төрлө текстар у ып, һорау арға яуап бирелə. 
2. Кəрəкле урындар ы билдəлəп, я ып алына. 
3. Реферат я ыу буйынса план тө өлə. 
4. Йыйылған материалдар ы туплап, реферат я ыла. 
5. Ə ер эште у ыу, анализлау, дөрө лəү. 
6. ағи ə буйынса я ма эште тəртипкə килтереү. 

Реферат я ыу ың я ынса структураһы: 
1.Титуль бите. 
2.Эштең я маһы. 
3. улланылған ə əбиəт. 

Баһалау: 
Рефераттың тө өлөүе, я ылыуы 100балл менəн баһалана: 

· 86 – 100 балл – «5»;  
· 70 – 85 балл – «4»;  
· 51 – 69 балл – «3; 
· 51 балдан түбəн – «2». 

Шулай у  үтелгəн темалар буйынса грамматик хаталар а и əпкə алына. 
улланылған ə əбиəт: 

1.М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова Баш орт теле –Өфө:Китап, 2008;  
2.З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле (I-IIкурс) - Өфө:Китап, 2009. 
3.Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – 2010. 
4.Баш орт теле.ru: у ыу өсөн текстар. (Ф.Ғ.Хисамитдинова текстар йыйынтығы). 
 

3.3. Баш орт теле буйынса зачет һорау ары 
I бүлек. Баш орт теленең грамматикаһы. 

1. Баш орт теле-дəүлəт теле булара . 
2. Алфавит. Баш орт теленең һу ын ы һəм тартын ы өн-хəрефтəре. 
3. Сингармонизм законы. Я ыу ағи əлəре. 
4. Ба ым. Һү ең тө өлөшө. 
5. Һан. 
6. Ү  аллы һү  төркөмө - исем. 
7. Баш орт телендə ижек, килештəр. 



8. Исемдəр ең эйəлек заты категорияһы. 
9. Исемдəр ең хəбəрлек заты категорияһы. 
10. Ү  аллы һү  төркөмө - ылым. 
11. ылым һөйкəлештəре. 
12. ылым төркөмсəлəре. 
13. ылым йүнəлештəре. 
14. Алмаш. 
15. Ү  аллы һү  төркөмө - сифат. 
16. Сифат дəрəжəлəре һəм төркөмсəлəре. 
17. Рəүеш. 
18. Рəүеш төркөмсəлəре һəм дəрəжəлəре. 
19. Синонимдар. 
20. Антонимдар. 
21. Омонимдар. 
22. Баш орт телендə яр амсы һү əр:бəйлəүестəр, 
теркəүестəр,ки əксəлəр. 
23. Баш орт телендə яр амсы һү əр: ымлы тар һəм мөнəсəбəт һү əр. 
24. Һөйлəм. Һөйлəм төр əре (ябай һəм ушма). 
25. Һөйлəм. Интонация буйынса һөйлəм төр əре. Һөйлəмдə һү əр тəртибе. 
26. Пунктуация. 
27. Фразеологизм. 
28. Стилистика. 
29. Лексика (һү əр ең бер һəм күп мəғəнəлеге). 

II бүлек. Баш орт теленəн телдəн һөйлəү өсөн темалар. 
1. Баш орттар. Баш орт теле. 
2. Сəлəм. Танышыу. Һинең хоббийың. 
3. Минең визиткам. Ү ем тураһында. 
4. Минең ду тарым. 
5. Һиңə нисə йəш?Минең туғандарыма нисəшəр йəш? 
6. Минең ғаилəм. Шəжəрə һү е нимəне аңлата? 
7. Йорт һəм ырағай хайуандар һəм оштар. 
8. Милли аштар. 
9. Минең ярат ан əкиəттəрем(1-2 һайлап һөйлəргə). 
10. Һин ай ан? Мин Баш ортостандан. 
11. Йыл ми гелдəре. 
12. Баш орттар ың милли кейемдəре. 
13. Баш орттар ың милли байрамдары. 
14. Бе ең өй. Бе ең фатир. 
15. Музыка оралдары. Артистар. 
16. Баш ортостан алалары. 
17. Ял итергə яратаһыңмы? Баш ортостанда ял йорттары, санаторий ар. 
18. Кейемдəр. 
19. Һин ниндəй кеше? Һинең һөнəрең. 
20. Я ыусылар һəм шағир ар. 
21. Спортсмендар. Спорт уйындары. 
22. Баш орт бейеү əре. Ф.Ғəс əров ансамбле. 
23. Минең хал ымдың ғөрөф-ғə əттəре һəм йолалары. 
24. Минең республикам Баш ортостан. Баш ортостандың баш алаһы - Өфө. 
25. Баш ортостандың билдəле шəһестəре(С.Юлаев, М.А мулла һ.б.). 
26. Рəссамдар. 
27. Театр сəнғəте. 

 
 

6. Ə əбиəт исемлеге (Рекомендуемая литература) 



 
1. Баш орт теле. ru: Интенсив курс. Баш орт телен өйрəнеүселəр өсөн дəреслек 

/ Ф.Г.Хисамитдинова, М.Г.Усманова, Л.Ф. Моталова, С.А.Тагирова, 
Э.Д.Толомбаева, Л.С.Абуталипова. – Өфө: - 2006.-200бит. 

2. З.М. Ғəбитова, Х.А.Толомбаев Уры  мəктəптəрендə баш орт телен 
у ытыу ы ойоштороу буйынса методик кəңəштəр. - Өфө, 2006.-96бит. 

3. Ф.Г.  Хисамитдинова.  Баш орт теле:  Интенсив курс:  Дəреслек –  Өфө:  Китап,  
2005. 

4. М.Г.Усманова. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 
государственный. – Уфа: “Китап”, 2002. 

5. Х.А.Толомбаев, М.С.Дəүлəтшина. Бе  баш ортса у ыйбы / Дидактик 
материалдар. – Өфө: “Китап”, 2002. 

6. Толомбаев Х.А., Дəүлəтшина М.С. Тылсымлы бүлəк/ Кластан тыш у ыу өсөн 
китап. – Өфө, 1995. 

7. Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Баш орт теле: баш орт теле дəүлəт теле 
итеп у ытылған башланғыс һəм урта профессиональ белем биреү 
учреждениялары өсөн. - Өфө: Китап, 2008.-264бит. 

8. Тагирова С.А., Тулумбаева Э.Ю. “Интенсивный курс обучения башкирскому 
языку учащихся 7-11 классов русскоязычных школ”. – Уфа, 2006. 

9. Баш орт теле.ru. Интенсив курс а текстар: Баш орт телен өйрəнеүселəргə 
телмəр ү тереү өсөн текстар йыйынтығы. - Өфө, 2007.-52бит. 

10. З.Ə.Һа ыева, М.С.Дəүлəтшина. Баш орт теле – дəүлəт теле. Эш дəфтəре. – 
Өфө. – 2010й.-138бит. 

11. З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле:баш орт теле дəүлəт теле итеп 
у ытылған башланғыс һəм урта профессиональ белем биреү 
учреждениеларының 1курс студенттары өсөн.-Өфө:Китап,2009.-160бит. 

12. З.М.Ғəбитова, С.А.Таһирова Баш орт теле:баш орт теле дəүлəт теле итеп 
у ытылған башланғыс һəм урта профессиональ белем биреү 
учреждениеларының 2курс студенттары өсөн.-Өфө:Китап,2009.-160бит. 

13. Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И. Башкирско-русский и русско-
башкирский карманный словарь. Слова заимствования. Грамматика. Речевые 
образцы. Обновленный, дополненный, переработанный вариант.-Уфа:Учебно-
методический центр “Эдвис”,2011.-288с. 

14. Баш орт теленəн электрон китап. 
15. Я ыусылар, Баш ортостан тураһында электрон дискалар. 
16. httr://tel.bashgort.com/liles 

 

 
 
 

 


