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Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау (6 сәғәт) 

5-8-се кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау ( 3 сәғәт) 

 

I. Тематик планлаштырыу 

№ Дәрестең  темаһы Сәғәттәр 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә Өй эше 

Планлашт

ыр- 

ған 

Фактик 

 

 

1. 

          I сирек 

 

Синтаксис буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

 

 

2 

 

 

телмәр үҫтереү; тасуири уҡыу, һүҙ 

байлығын арттырыу өҫтөндә эш; 

синоним, антоним, омоним 

һүҙлектәр менән эшләү, 

тәржемәләү; һөйләмдәргә 

синтаксик анализ; диктантҡа 

әҙерлек 

 

. 

1.09-7.09 

 

 

 

 

 

Телде 

насар 

белгән 

уҡыусылар

ҙы иҫәпкә 

алыу 

 

8-се күнегеү, тыныш 

билдәләренең 

ҡуйылышын 

аңлатырға. 

Текст буйынса фекер 

яҙырға. 

Үҙтәрбиә буйынса 

проект эшләргә. 

 

 

13-сө күнегеү, тиң 

киҫәктәрҙе 

билдәләргә.  

Билдәләнгән 

һөйләмдә 

дөйөмләштереүсе 

һүҙ ҡушып үҙгәртеп 

яҙырға. 

Текст буйынса 

һорауҙар яҙырға. 

2. Лексика бүлеген ҡабатлау 1 телмәр үҫтереү; тасуири уҡыу, һүҙ 8.09-10.09   19-сы күнегеү. 
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байлығын арттырыу өҫтөндә эш; 

синоним, антоним, омоним 

һүҙлектәр менән эшләү, 

тәржемәләү; һөйләмдәргә 

синтаксик анализ; диктантҡа 

әҙерлек 

Тексҡа исем 

бирергә. 

Йәшәү мәғәнәһе 

һигеҙ һөйләмле текст 

яҙырға. 

тураһында  

Күренекле шәхестәр 

тураһында мәғлүмәт 

әҙерләргә. 

3. Фразеология 1 Фразеологик һүҙлектәр менән эш, 

һүҙ байлығы өҫтөндә эш. 

12.09-

14.09 

  Фразеологик 

берәмектәр менән 

һөйләмдәр яҙырға. 

Фразеологик 

берәмектәрҙе 

кәүҙәләндергән 

һүрәттәр төшөрөргә. 

Русса-башҡортса 

һигеҙ 

фразеологизмдарҙы 

яҙырға.  

4. Контроль диктант 

“Яугир һәм ат”. 

1 Һүҙлек эше 15.09-

17.09 

  Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 

5. Ҡушма һөйләм тураһында 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

2 тасуири уҡыу, һүҙлек эше, 

текстарҙы уҡып, план төҙөү 

(цитаталы план төҙөргә мөмкин), 

тасуири һөйләү;  ябай һәм ҡушма 

һөйләмдәрҙе билдәләү, интонация 

буйынса һөйләм төрҙәрен 

ҡабатлау; синтаксик анализ      

19.09-

24.09 

 айырым 

уҡыусылар

ға 

индивидуа

ль эштәр 

әҙерләргә 

14-се биттәге 

ҡағиҙәне ҡабатларға. 

Гәзит-журналдарҙан 

3-әр ҡушма һөйләм 

яҙыу 

25-се күнегеү. 

Мәҡәлдәрҙе дауам 

итеп, ҡушма 

һөйләмдәр төҙөп 

яҙырға. 

24-се күнегеү. 

Бирелгән миҫалдар 

буйынса һығымта 

яҙырға. 
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6. Ҡушма һөйләм тураһында 

дөйөм төшөнсә 

1 теҙмә һәм эйәртеүле һүҙбәйләнеш- 

тәр, теҙмә ҡушма һөйләм, 

эйәртеүле ҡушма һөйләм 

терминдарын ятлау; күнегеү менән 

нығытыу (төркөмләп эшләү) 

26.09-

28.09 

  19-сы биттәге 

ҡағиҙәне 

ҡабатларға.29-сы 

күнегеү. Текстың 

төп идеяһын яҙырға. 

Ҡушма һөйләмдәрҙе 

табырға. 

7. Теҙмә ҡушма һөйләм 1 башҡорт халыҡ йырҙары 

өлгөһөндә теҙмә ҡушма 

һөйләмдәрҙе өйрәнеү, һүҙлек эше, 

халыҡ йырҙары тураһында әңгәмә 

ойоштороу; мультимедиа 

презентация ҡулланыу 

29.09-1.10   21-22-се биттәге 

ҡағиҙәләр.41-се 

күнегеү.Схемаларын 

төҙөргә. 

“Бөгөнгө йәштәр 

ниндәй булырға 

тейеш?” теҙмә 

ҡушма һөйләмле 

текст яҙырға. 

8. Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма 

һөйләмдәр 

1 Башҡортостанда йәшәгән ҡоштар 

донъяһын байҡау, әңгәмә 

ойоштороу, «Ҡыҙыл китап»ҡа 

индерелгән ҡоштар; т.т.ҡ.һ. 

интонация төрҙәрен билдәләү, 

миҫалдар менән иҫбатлау 

3.10-5.10   24-26-сы биттәге 

ҡағиҙәләр. 

47-се күнегеү. 

Теркәүесһеҙ теҙмә 

ҡушма һөйләмдәрҙе 

тикшерергә. 

Тыуған ер 

тураһында шиғыр йә 

мәҡәлдәр ятларға 

9. Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

2 Бәйләнешле текст өҫтөндә эш: 

фразеологик берәмектәрҙең 

мәғәнәһен, ҡушма һөйләмдәрҙә 

тыныш билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу; дәреслектәге 

күнегеүҙәрҙе эшләү, контроль 

һорауҙарға яуап 

6.10-12.10  Республика 

көнөнә, 

суверените

тҡа 

арналған 

текст 

алырға, 

әңгәмә 

ойошторор

ға мөмкин 

30-31-се биттәге 

ҡағиҙәләр.53-сө 

күнегеү. Кроссворд 

буйынса эшләргә. 

 

59-сы күнегеү. 

Һөйләмдәр яҙырға. 

БР Дәүләт гимнын 

ятларға. 

БР Дәүләт 

символдары 
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тураһында 

презентация 

эшләргә.  

10.  Теркәүесле теҙмә ҡушма 

һөйләм 

1 Йыйыу, бүлеү, ҡаршы ҡуйыу, 

һығымта яһаусы теркәүестәр, 

теркәүес һүҙҙәрҙе өйрәнеү, уларҙы 

һөйләмдәрҙә билдәләү, үҙ аллы эш 

13.10-

15.10 

  37-се биттәге 

ҡағиҙә.62-се күнегеү. 

Синквен төҙөргә. 

Шул һүҙҙәрҙе 

ҡулланып, 

теркәүесле теҙмә 

ҡушма һөйләмдәр 

яҙырға. 

11. Теркәүесле теҙмә ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

2 Алдан әҙерләнгән текст өҫтөндә 

эш: тасуири уҡыу, һүҙлек эше, 

теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙе табыу, 

тыныш билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу, синтаксик анализ яһау;  

17.10-

22.10 

  39-40-сы биттәге 

ҡағиҙә.67-се күнегеү. 

Тексҡа исем 

ҡушырға, 

йөкмәткеһен 

һөйләргә. 

Теркәүесле т.ҡ.һ. 

табырға. 

 

70-се күнегеү. 

Теркәүесле т.ҡ.һ. 

ҡулланып, тарихи 

шәхес тураһында 

яҙырға. Һөйләмде 

тикшерергә. 

 

12. Изложение. 

“Батырҙың бала сағы» 

 

1 Ҡыҫҡартылған изложение яҙыу, 

һүҙлек эше 

Һорауҙар ярҙамында үтелгәнде 

ҡабатлау (һорауҙарҙы экранға 

ҡуйырға); текст өҫтөндә эш: 

24.10-

26.10 

 

 

 Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. План 

төҙөргә. 

13 Теркәүесле теҙмә ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

1 контроль эш (пунктацион анализ 

үткәреү) 

27.10-

29.10 

  Пунктуацион анализ 
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14. Теркәүесле һәм теркәүесһеҙ 

ҡушма һөйләмдәрҙе 

ҡабатлау. Йомғаҡлау. 

2 

 

Күнегеүҙәр эшләү. 7.11-12.11  Тыуған ил 

төшөнсәһе 

тураһында 

фекер 

алышырға. 

73-сө күнегеү. 

Һорауҙарға яуап 

яҙырға. Ил тойғоһо 

тураһында фекер 

яҙырға. 

 

78-се, 79-сы күнегеү. 

Шиғырҙарҙың төп 

мәғәнәһен 

билдәләргә. Теҙмә 

ҡушма һөйләмдәрҙе  

тикшерергә. 

15. Эйәртеүле ҡушма һөйләм. 

Баш һәм эйәрсән һөйләм 

1  Һорауҙар ярҙамында үтелгәнде 

ҡабатлау (һорауҙарҙы экранға 

ҡуйырға); текст өҫтөндә эш: 

ҡушма һөйләмдәрҙе табыу, баш 

һәм эйәрсән һөйләмдәрҙе 

билдәләү.     

 

14.11-

16.11 

  50-се биттәге 

ҡағиҙә.84-се 

күнегеү.Бирелгән 

эштәрҙе 

башҡарырға. Килеп 

сыҡҡан һүҙҙәрҙе 

ҡулланып, эйәртеүле 

ҡушма һөйләм 

яҙырға. 

16. Эйәрсән һөйләм төрҙәре 

тураһында дөйөм төшөнсә. 

Эйәрсән һөйләмдең баш 

һөйләмгә бәйләнеү 

саралары. Тыныш 

билдәләре 

2 телмәр үҫтереү: «Башҡорт халҡы-

шәжәрәле халыҡ» темаһына 

әңгәмә, кем ҡайһы ырыуҙан, 

шәжәрәңде беләһеңме? Теманы 

экранда күрһәтеп өйрәнеү, 

төркөмләп йәки икешәрләп  эш 

төрөн биреү, дәреслек менән эш. 

17.11-

23.11 

  55-се биттәге ҡағиҙә. 

93-сө күнегеү. 

Тәржемә итергә. 

Эйәртеүле ҡушма 

һөйләмдәрҙе 

табырға. Һуңғы 

һөйләмдәрҙәге 

фекерҙе дауам 

итергә. 

 

99-сы күнегеү. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға. Мәғариф 

министры булһағыҙ, 

һеҙ ниндәй үҙгәреш 
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индерер инегеҙ? 

107-се күнегеү. 

Һөйләмдәрҙе 

тултырып яҙ. 

17. Дәрес-экскурсия 1 Гимназия-интернаттың 

китапханаһына сәйәхәт 

24.11-

26.11 

 Китап 

тураһында 

әңгәмә. 

101-се күнегеү. 

Сәйәхәт буйынса 

инша яҙырға. 

Билдәле  

Сығарылыш 

уҡыусылары 

буйынса мәғлүмәт 

табырға 

18. Эйәрсән һөйләм төрҙәре. 

Эйә һөйләм 

1 Шәхес тураһында әңгәмә 

ойоштороу, мәҡәлдәр табыу, улар 

ярҙамында теманы асыҡлау; 

күнегеүҙәр менән нығытыу. 

28.11-

30.11 

  77-се биттәге 

ҡағиҙә.109-сы 

күнегеү. Эйә 

һөйләмдең схемаһын 

һыҙырға. 

Лидерҙарҙы нисек 

тәрбиәләйҙәр? Фекер 

алышыу 

19. Эйәрсән хәбәр һөйләм 1 Башҡорт халыҡ мәҡәлдәрен 

ҡулланып теманы асыу, ҡағиҙәне 

һәм тыныш билдәләренең 

ҡуйылышын бергәләп өйрәнеү, 

ятлау. 

1.12-3.12   84-се биттәге ҡағиҙә. 

118-се күнегеү. 

Схема буйынса 

һөйләмдәрҙе яҙырға. 

120-се күнегеүҙәге 

һорауҙарға яуап 

табырға. Ғаиләгеҙ 

тураһында сюжет 

төшөрөргә. 

20. Аныҡлаусы һөйләм 1 Теманы туғанлыҡ  менән бәйләү, 

дәреслектә бирелгән әҫәр буйынса 

әңгәмә, текст өҫтөндә эш. 

5.12-7.12   88-90-сы биттәге 

ҡағиҙә. 

126-сы күнегеү. 

Аныҡлаусы 

һөйләмдәр итеп 

яҙырға.Синтаксик 

анализ. 



8 
 

Шәжәрәгеҙ буйынса 

сығыш яһарға, 

аныҡлаусы 

һөйләмдәр 

ҡулланырға. 

21. Тултырыусы һөйләм 1 Дуҫлыҡ темаһына ярашлы телмәр 

үҫтереү, яңы теманы асыҡлау, 

карточкалар менән индивидуаль 

эш; хикәйәләү, тасуирлау, фекер 

йөрөтөү алымдарын ҡуллнып инша 

яҙыу. 

8.12-10.12  Мәҡәлдәр 

әҙерләргә. 

93-95-се биттәге 

ҡағиҙәне 

ҡабатларға.129-сы  

күнегеү. 

132-се күнегеүҙәге 

һорауҙарға яуап 

яҙырға. Ҡанатлы 

һүҙҙәр ҡулланып, 

биш тултырыусы 

һөйләм төҙө. 

22. 

 

Эйә, хәбәр, аныҡлаусы, 

тултырыусы эйәрсән 

һөйләмдәрҙе ҡабатлау 

1 Халҡыбыҙҙың милли аҙыҡтарының 

файҙаһы  тураһында һөйләшеү; 

дәреслек менән эш, үҙ аллы эш 

12.12-

14.12 

  Өс төр һөйләм 

ҡулланып, дәрес 

темаһына ярашлы 

рәүештә текст 

төҙөргә. 

23. Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт 

һөйләм 

1 З. Биишеваның “Һөнәрсе менән 

Өйрәнсек”хикәйәһенә таянып, 

тормош, ғүмер тураһында фекер 

йөрөтөү; ваҡыт һөйләмдең баш 

һөйләмгә бәйләнеү сараларын 

асыҡлау, миҫалдар менән 

нығытыу. 

15.12-

17.12 

  99-100-сө биттәге 

ҡағиҙә. 

137-се күнегеү. 

139-сы күнегеүҙәге 

һорауҙарға телдән 

яуап әҙерләргә. 

Ваҡыт һөйләм 

темаһына кластер 

төҙөп 

таныштырығыҙ. 

24. Урын һөйләм 1  синтаксик һәм пунктацион анализ 

яһау; теманы өйрәнеү, миҫалдар 

һәм күнегеүҙәр менән нығытыу; 

карточкалар менән индивидуаль 

эш. 

19.12-

21.12 

  103-сө биттәге 

ҡағиҙә. Иҫкәрмәне 

ятларға.145-се 

күнегеү. Хеҙмәт 

тураһында инша 

яҙырға. 
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25.  Сәбәп һөйләм. 1 Өфө ҡалаһы тураһында әңгәмә 

ҡороү; фразеологик берәмектәрҙе 

ҡулланып, сәбәп һөйләмдәрҙең 

асылын аңлатыу, эйәртеүле ҡушма 

һөйләмдәр төҙөү; сәбәп 

һөйләмдәрҙе барлау, таҡтала эш, 

төркөмләп эшләү. 

22.12-

24.12 

 

 

 106-108-се биттәге 

ҡағиҙәләр. 

151-се күнегеү. 

Сәбәп һөйләмдәргә 

һөйләмдәр уйлап 

яҙыу 

 

26. ТҮ. «Дуҫ кеше ниндәй 

була?» 

1 Инша яҙыу. Эйәрсән хәл 

һөйләмдәрҙе ҡулланырға. 

26.12-

28.12 

  110-111-се биттәге 

ҡағиҙә. Ижади эште 

тамамларға. 

 

 

27. Маҡсат һөйләм 1 Теманы башҡорт мәҡәлдәренә 

таянып аңлатырға. 

29.12-

11.01 

  Үтелгән хәл 

һөйләмдәргә миҫал 

яҙырға. 

Хеҙмәт һүҙенә 

синквейн төҙөргә. 

Эш тураһында 

хикәйә яҙырға 

28. Рәүеш  һөйләм 1 З. Биишеваның әҫәрен ҡулланып, 

атай-әсәй, туғандар, рух ныҡлығы 

тураһында әңгәмә ҡороу; рәүеш 

һөйләмдәрҙең мәғәнәһен, 

һорауҙарын асыҡлау, дәреслек 

менән эш, тест һорауҙарына яуап 

(проектор), инша 

12.01-

14.01 

 Мәҡәл, 

әйтем 

әҙерләргә. 

114-се биттәге 

ҡағиҙә. 

162-се күнегеү. Тап 

килтереп яҙырға, 

тикшерергә. 

Әҙәби әҫәрҙән өс 

рәүеш һөйләм табып 

яҙырға. 

29. Күләм – дәрәжә һөйләм. 2 Телмәр үҫтереү; хаттарҙың яҙылыу 

үҙенсәлеген билдәләү, күләм-

дәрәжә һөйләмдәрҙең асылын 

бергәләп аңлау, миҫалдар менән 

нығытыу, һөйләмдәр төҙөү. 

16.01-

21.01 

  117-се биттәге 

ҡағиҙә. 167-се 

күнегеү. 

Тулыландырып 

яҙырға. Иптәшең 

тураһында һөйләргә. 

 

169-сы күнегеү. 

Берәй яҡын 
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кешегеҙгә хәл 

һөйләмдәре 

ҡулланып хат 

яҙырға. 

 

30. Сағыштырыу һөйләм 1 Башҡорт аттары тураһында әңгәмә 

ойоштороу, һүҙлек эше; халыҡ 

йырҙарын ҡулланып, сағыштырыу 

һөйләмдәрҙең мәғәнәһен асыҡлау, 

тыныш билдәләренең ҡуйылышын 

өйрәнеү; һүҙлек диктанты 

23.01-

25.01 

  120-122-се 

биттәрҙәге ҡағиҙә. 

175-се күнегеү. 

Бирелгән 

сканвордтан ат 

кәрәк-яраҡтарын 

табып яҙырға. 

Фольклорҙа ат 

образына миҫал 

килтерергә. 

31. Шарт һөйләм. 1 Йәшәү маҡсаты тураһында әңгәмә 

ойоштороу. Шарт һөйләмдәр 

тураһында аңлатма биреү. 

26.01-

28.01 

  126-сы биттәге 

ҡағиҙә.179-сы 

күнегеү. Бирелгән 

эштәрҙе 

башҡарырға. 

183-сө күнегеү. 

Дөрөҫләп яҙырға. 

32. Кире һөйләм. 1 М. Бураҡаеваның хикәйәһенә 

таянып “Нимә ул бәхет?”  тигән 

темаға әңгәмә үткәрергә. Кире 

һөйләмдәр ҡулланып текст 

төҙөргә. 

30.01-1.02   129-130-сы биттәге 

ҡағиҙә. 188-се 

күнегеү. Һүҙҙәрҙән 

мәҡәлдәр төҙө. Бер 

мәҡәл менән хикәйә 

яҙырға 

33. Эйәртеүле ҡушма 

һөйләмдәрҙе ҡабатлау. 

1 Дәреслек менән эш, күнегеүҙәр, 

төрлө эш төрҙәре менән теманы 

нығытыу, контроль һорауҙарға 

яуап биреү; контроль эшкә әҙерлек. 

2.02-4.02  Контроль 

эшкә 

әҙерләнерг

ә. 

194-се күнегеү.  

199-сы күнегеү. 

Тыныш билдәләрен 

ҡуйырға, аңлатырға. 

Һүҙлек өҫтөндә эш. 

34. Контроль диктант. 

”Дауылда” 

1 Һүҙлек эше 6.02-8.02   Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 
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35. Ҡатмарлы синтаксик 

төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле 

ҡушма һөйләмдәр 

2 Яңы теманы үҙләштереү, схемалар 

менән өйрәнеү, синтаксис яһау 

өлгөһөн бергәләп эшләү, 

төркөмләп эшләү. 

9.02-15.02   138-139-сы биттәге 

ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 

205-се 

күнегеү.Схемалаын 

эшләргә, аңлатырға. 

 

208-се 

күнегеү.Схема 

буйынса һөйләмдәр 

төҙөргә. Әҙәбиәт 

дәреслегенән өс күп 

эйәрсәнле ҡушма 

һөйләм табып яҙырға 

36. Күп эйәрсәнле ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

1 Ғайса Хөсәйенов әҫәренән өҙөктө 

өйрәнеү, күп эйәрсәнле ҡушма 

һөйләмдәрҙе табыу, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу. 

16.02-

18.02 

  214-се күнегеү. 

“Күп эйәрсәнле 

ҡушма һөйләмдәрҙә 

тыныш билдәләре” 

тигән презентация 

эшләргә 

37. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр 1 Дәреслектә бирелгән текст 

ярҙамында һөйләү телмәрен 

үҫтереү, яңы теманы үҙләштереү, 

күнегеүҙәр ярҙамында нығытыу, 

синтаксик анализ яһау өлгөһөн 

күрһәтеү. 

20.02-

22.02 

  144-се биттәге 

ҡағиҙә.219-сы 

күнегеү. Тасуири 

уҡырға.Ҡатнаш 

ҡушма һөйләмдәрҙе 

табып, синтаксик 

анализ эшләргә. 

38. Ҡатнаш ҡушма 

һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

2 Дәреслектә бирелгән текстар 

өҫтөндә эш: тасуири уҡыу, план 

төҙөү, һүҙлек эше, һөйләү, ҡушма 

һөйләмдәрҙе табыу, тулы анализ 

яһау; нығынған һүҙбәйләнештәрҙе 

иҫкә төшөрөү, һөйләмдәр төҙөү, 

яҙма эш 

24.02-1.03   147-се биттәге 

ҡағиҙә. 

228-се күнегеү. 

Схемаларға ярашлы 

һөйләмдәрҙе тап. 

 

227-се күнегеү. Төп 

идеяһын әйтергә. 

Тәбиғәтте һаҡлауға 
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ниндәй өлөш 

индерҙең?фекел 

алышыу 

39. Теҙемдәр 1 Проектор аша теҙемдәрҙе күрһәтеү, 

интонация менән уҡыу 

күнекмәләре, ҡобайырҙарҙан 

бирелгән өҙөктәр өҫтөндә эш. 

2.03-4.03  Башҡорт 

халыҡ 

ижады 

менән 

бәйләргә. 

Ҡобайырҙан 

теҙемдәр яҙырға. 

Йә теҙемдәрҙе 

ҡулланып, үҙеңә 

ҡобайыр яҙырға. 

40. “Ҡушма һөйләм” темаһын 

ҡабатлау 

2 Дәреслектә бирелгән йөкмәткеле 

күнегеүҙәр өҫтөндә эш: тасуири 

уҡыу, һүҙлек эше, халҡыбыҙ 

тарихына күҙ һалыу, ҡушма 

һөйләмдәр менән эш итеү. 

6.03-11.03  Яҙма эшкә 

әҙерлек 

үткәрергә. 

151-153-сө 

биттәрҙәге 

шиғырҙарҙы тасуири 

уҡырға. 

 

234-се күнегеү. 

Һорауҙарға яуап 

яҙырға. “Урал 

батыр” эпосынан 

теҙемдәргә өс миҫал 

яҙырға.  

41. Изложение.  

«Сыңрау торна» 

2 Һүҙлек эше, план төҙөү, һөйләү. 13.03-

18.03 

  Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 

42. Тыныш билдәләренең 

ҡуйылышын ҡабатлау. 

Һөйләм аҙаҡтарында 

тыныш билдәләре 

1 Нөктә, өндәү, һорау, күп нөктәнең 

ҡуйылышын иҫкә төшөрөү, 

миҫалдар менән нығытыу; нәфис 

әҙәбиәттән миҫалдар килтереү, 

уларҙы тасуири уҡыу. 

20.03-

22.03 

  Таблица буйынса 

миҫалдар яҙырға. 

43. Өтөр ҡуйылыу осраҡтары 3 Яңы теманы үҙләштереүҙә 

матбуғат миҫалдарын ҡулланыу, 

таҡтала эш; текст буйынса 

цитаталы план төҙөү, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу.  

23.03-8.04  Кешелек 

сифаттары 

буйынса 

әңгәмә 

үткәреү. 

Таблица буйынса 

эшләргә.252-се 

күнегеү. 

Һынамыштарҙы уҡы, 

тыныш билдәләре 

ҡуйып яҙ. 

 

 

256-сы күнегеү. 

Тасуири уҡырға. 
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Тыныш 

билдәләренең 

ҡуйылышын 

аңлатырға. Ҡатнаш 

ҡушма һөйләмдәрҙе 

табырға. 

 

257-се 

күнегеү.Һорауҙарға 

яуап яҙырға 

Өтөрҙөң ҡуйылыу 

осрағына 

презентация 

эшләргә. 

44. Нөктәле өтөр ҡуйылыу 

осраҡтары 

1 Бала саҡ тураһында һөйләшеү, Ф. 

Рәхимғолова әҫәренән өҙөк уҡыу, 

тасуири һөйләү, тыныш  

билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу. 

10.04-

12.04 

  173-сө биттәге 

һорауҙарға яуаптар 

яҙыу. 

45. Һыҙыҡ ҡуйылыу осраҡтары 1 Текст өҫтөндә эш: тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышын аңлатыу, күнегеүҙәрҙе 

күсереп алыу. 

13.04-

15.04 

 Тыуған ил 

тураһында 

мәҡәлдәр 

әҙерләргә. 

264-се күнегеү. 

Һөйләргә 

Ҡағиҙәне иҫкә 

төшөрөргә, һыҙыҡ 

ҡуйылыу осрағын 

аңлатырға. 

46. Ике нөктә ҡуйылыу 

осраҡтары 

1 Р. Ғамзатовтың тексты өҫтөндә эш: 

тасуири уҡыу, һөйләү, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышын 

аңлатыу, ҡушма һөйләмдәргә 

синтаксик анлиз яһау. 

17.04-

19.04 

  266-сы күнегеү. 

Берәй халыҡ йыры 

тураһында сығыш 

әҙерләргә. 

47. Тыныш билдәләренең 

ҡуйылышын нығытыу 

1 Төрлө типтағы күнегеүҙәр эшләү, 

пунктацион ҡағиҙәләрҙе ятлау, 

төркөмләп эшләү, баһа ҡуйыу. 

20.04-

22.04 

 Яҙма эшкә 

әҙерләнерг

ә. 

Һәр тыныш 

билдәһенә берәр 

һөйләм яҙырға. 

48. Диктант, грамматик эш 

менән 

«Ҡорот» 

1 Диктант яҙыу, пунктуация буйынса 

грамматик эш. 

24.04-

26.04 

  Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 
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49. 5-8-се кластарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

3 Үҙ аллы, ярҙамсы һүҙ төркөмдәрен 

ҡабатлау, тамыр һәм ялғау, ҡушма 

һүҙҙәр, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы, синтаксик анализ яһау 

һ.б. 

27.04-6.05   275-се, 278-се, 283-

сө күнегеүҙәр. 

Иншаға әҙерләнергә. 

50. Бәйләнешле телмәр 

үҫтереү. Инша 

1 Теманы Бөйөк Еңеүгә  арнап 

һайларға  

10.05-

13.05 

  Ижади эште 

тамамларға. 

51. Бөтә үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Тест үткәреү 

1 Ҡабатлау, тест эшләү, баһалау. 15.05-

17.05 

  Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға. 

52. Изложение 

«Саптар» 

1 Һүҙлек эше. Хаталар өҫтөндә эш 18.05-

20.05 

  Ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатларға 

53. Сиреккә һәм йыллыҡҡа 

баһалар ҡуйыу 

1 Йәйге каникулда нимә уҡырға? 22.05-

24.05 

  Китаптар исемлеген 

әҙерләргә 

        

        

 Бөтәһе: 68      
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Корректировка бите 

 

Класс Бүлек, тема исеме План буйынса үткәреү 

ваҡыты 

Корректировка 

сәбәбе 

Фактик үткәреү 

ваҡыты 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


