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У ң ы ш т а р  т е л ә й б е ҙ ! 

1.  Күплек ялғауҙары ғына бирелгән төркөмдө билдәләгеҙ. 

 1)  -лар/-ләр, -дар/-дәр, -тар/-тәр, -ҙар/-ҙәр 

 2)  -нан/-нән, -дан/-дән, -тан/-тән, -ҙан/-ҙән 

 3)  -ның/-нең, -дың/-дең, -тың/-тең, -ҙың/-ҙең 

 4)  -лар/-ләр, -дан/-дән, -тан/-тән, -ҙар/-ҙәр 

2.  Бирелгән текста һүҙҙәр тәртибен дөрөҫләп яҙығыҙ. 

Башлана уҡыуҙар иртәгә. Мәктәп, класташтар һағындырған бик. Тороп таң һарыһы 

менән, йүгерергә шунда кәрәк. Үҙебеҙ торған ауылдан саҡрымдағы өс уҡыйбыҙ 

мәктәбенә Ташморон һигеҙ йыллыҡ йөрөп. Ошо юлын араның тапаныҡ бер йыл инде. 

Класҡа быйыл алтынсы барабыҙ уҡырға. 

3.  Бирелгән һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатып, төрөн билдәләп яҙығыҙ. 

Мәктәп алдында бер нисә бала уйнап йөрөй. 

4. “Һабаҡташтарыма” һүҙен яһалышы буйынса тикшерегеҙ. 

5. Һорау киҫәксәләрен билдәләгеҙ. 

 1)  -ма/-мә  3)  -ым/-ем, -ом/-өм 

 2)  -ам/-әм  4)  -мы/-ме, -мо/-мө 

6. Башҡорт теленең специфик өн-хәрефтәрен билдәләгеҙ. 

 1)  а, ә, о, ө, г, ғ, ү  3)  з, ҙ, к, ҡ, с, ҫ 

 2)  ә, ө, һ, ҡ, ҙ, ң  4)  о, ү, о, ө, л, м 

7. Һеҙгә тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең эргәһенә яҙыусы йәки шағирҙың исемен 

яҙығыҙ. 

1) “Айгөл иле” драмаһы –   

2) “Дуҫ булайыҡ” повесы –   

3) “Айбикә” повесы –   

4) “Төньяҡ амурҙары” романы –   

5) “Һуңғы солоҡ” романы –   

8. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме иң беренсе кемгә һәм ҡасан бирелә? 

УЧЕБНЫЙ ГОД 



9. Бирелгән шиғыр юлдарының авторын билдәләгеҙ. 

Башҡортостан – беҙҙең азатлыҡтың, 

Берҙәмлектең ныҡлы ҡалҡаны. 

Уралдағы барлыҡ милләттәргә 

Һин, атайсал, дуҫлыҡ Ватаны. 

1)  Х. Ғиләжев 2)  А. Игебаев 3)  К. Кинйәбулатова 4)  Х. Назар 

10. Картинаның исемен һәм авторын билдәләгеҙ. 

 

11. Башҡортостан шихандарының исемдәрен яҙығыҙ. 

 1)   2)   3)  4)  

12. Т. Ғиниәтуллиндың “Әсә һәм бала” әҫәренең төп темаһын һәм идеяһын 

билдәләп, әҫәргә ҡыҫҡаса анализ яһағыҙ. 

1.  1) -лар/-ләр, -дар/-дәр, -тар/-тәр, -ҙар/-ҙәр  

2. Иртәгә уҡыуҙар башлана. Мәктәп, класташтар бик һағындырған. Таң һарыһы менән 

тороп, шунда йүгерергә кәрәк. Үҙебеҙ торған ауылдан өс саҡрымдағы Ташморон 

һигеҙ йыллыҡ мәктәбенә йөрөп уҡыйбыҙ. Ошо араның юлын бер йыл тапаныҡ инде. 

Быйыл алтынсы класҡа уҡырға барабыҙ. 

3. 1) Мәктәп алдында – һөйкәлеү 3) Бер нисә бала – йәнәшәлек 

 2) Бала уйнап йөрөй – ярашыу 4) Алдында уйнап йөрөй – башҡарылыу 

4. Һабаҡ- – тамыр -ым- – үҙгәртеүсе ялғау, эйәлек заты ялғауы 

 -таш- – исем яһаусы ялғау -а – үҙгәртеүсе ялғау, төбәү килеш ялғауы 

-тар- – күплек формаһы яһаусы ялғау Һүҙҙең нигеҙе – Һабаҡташ 

5.  4) -мы/-ме, -мо/-мө 

6.  2) ә, ө, һ, ҡ, ҙ, ң 

7. 1) М. Кәрим 3) Һ. Дәүләтшина 5) Н. Мусин 

 2) З. Биишева 4) Я. Хамматов 

8. З. Биишева, 1990 йыл 

9. 2)  А. Игебаев 

10. Кузнецов “Допрос Салавата” 

11. 1) Торатау  2) Йөрәктау  3) Ҡуштау  4) Шахтау 


