
 

Башҡортостан Республикаһының мәғариф һәм фән министрлығы 

Дәүләт бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

Рәми Ғарипов исемендәге 1-се Башҡорт республика гимназия-интернаты 

 

«Ҡаралған»                                                                                   «Килешелгән»                                                         «Раҫлайым» 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте                                                        Уҡыу-уҡытыу буйынса                                              Рәми Ғарипов исемендәге 

уҡытыусыларының МБ ултырышында                                    директор урынбаҫары                                                 1-се БРГИ директоры 

«26» август  2022 йыл                                                                 «27» август 2022 йыл                                               «29 » август 2022 йыл 

-------------- А. Х. Кайбышева                                                      --------------- Л. Х. Шөғәйепова                                 ------------И.Р. Сәлихов 

  

Эш программаһы 

Уҡыу предметы                          Туған тел______________________________________________________________________ 

Класс                                             7_____________________________________________________________________________ 

Сәғәттәр һаны                            аҙнаһына 2 сәғәт, бөтәһе 68 сәғәт__________________________________________________ 

Программа нигеҙләнде           5-11-се кластар өсөн туған телдән программалар. З.М. Ғәбитова. Өфө 2017________________ 

Үтәлеү ваҡыты                           2022-2023 уҡыу йылы____________________________________________________________ 

Ҡулланма                                    Туған тел. 7-се класс. Ә. М. Аҙнабаев, С. А. Таһирова, Г.Ә. Ғәзизуллина  Өфө «Китап» 2017     

Эш программаһын төҙөнө      _Р.М.Тимербулатова___________________________________________________________________ 

 

2022-2023 уҡыу йыл 



 

Календарь-тематик планлаштырыу 

 

№ 

 

Дәрестең темаһы 

 

Сәғәт

тәр 

һаны 

 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек төрҙәре 

 

Үткәреү ваҡыты 

 

Иҫкәр

мә 

 

Өйгә эш 

План 

буйынса 

Фактик 

1 

1-се сирек 

Башҡорт теле – беҙҙең туған 

телебеҙ. Фонетика, орфография, 

орфоэпия буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

1 Карточкалар менән эш, тасуири уҡыу, 

һорауҙарға яуап биреү. 

02.09-

03.09 

  4-5-се биттәрҙе уҡырға, 

оҡшаған шиғырға аңлатма 

яҙырға 

2 
“Морфология һәм лексика” 

буйынса    үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

1 Тасуири уҡыу, Һүҙҙәргә анализ эшләү,    

һүҙлек эше. 

02.09-

03.09 

  “Алтын көҙ” темаһына инша 

яҙырға/ Шул уҡ темаға һүрәт 

төшөрөү 

3 
Өйрәтеү диктанты 

“Аласыҡ” 
1 Диктант яҙыу 

05.09-

10.09 

  Ҡағиҙәләрҙе  ҡабатларға 

4 
Синтаксис. Һүҙбәйләнеш. 

Синтаксистың төп маҡсаты. 

Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. 

1 

Айырым һүҙбәйләнештәр яһау, улар менән 

һөйләмдәр    төҙөргә өйрәнеү, әңгәмә 

ҡороу 

05.09-

10.09 

  23-сө күнегеү, ҡағиҙәне 

уҡырға 

5 Һүҙбәйләнештең яһалыу юлдары. 1 

Һүҙбәйләнештәр ҡулланып, һөйләмдәр 

төҙөү, анализ яһау, телмәр үҫтереү, 

индивидуаль эш 

12.09-

17.09 

  35-се күнегеү,  22-се бит; 

телде белмәгән уҡыусыларға 

инд.эш 

6 
Эйәртеүле бәйләнеш төрҙәре. 

Ярашыу. 
1 

Һүҙбәйләнештәр төҙөү, дөрөҫ интонация 

менән уҡый белеү, һорауҙарға яуап биреү. 

Картина буйынса инша яҙыу. 

12.09-

17.09 

  “Бәхетле ҡартлыҡ” темаһына  

инша яҙырға; мәҡәлдәр яҙып 

килергә 

7 Башҡарылыу 1 Һөйләмдәр яҙып, текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  белеү. Дөрөҫ уҡыу, шыма 

19.09-   32-се  бит, 60-сы күнегеү; 

тасуири һөйләргә өйрәнеү 



итеп һөйләй белеү  оҫталығын үҫтереү 24.09 

8 Йәнәшәлек 1 

Һөйләмдәр яҙып, текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  белеү. Дөрөҫ уҡыу, шыма 

итеп һөйләй белеү  оҫталығын үҫтереү. 

19.09-

24.09 

  67-се күнегеү, 35-се бит;  

Берәй арҙаҡлы шәхестең 

биографияһын өйрәнеү 

9 Һөйкәлеү 1 

Һөйләмдәр яҙып, текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  белеү. Грамоталы яҙа 

белеү. Эйәртеүле бәйләнеш төрҙәрен  

айыра белеү. 

26.09-

01.10 

  76-сы күнегеү, 38-се бит; 

Дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр 

яҙырға 

10 
Инша. Әхмәт Лотфул-линдың 

“Хушлашыу” картинаһы 

буйынса 

1 

Иншаның тулы булыуына, теманың    эҙмә-

эҙлекле асы-лыуына һәм һөйләмдәрҙең  

стилистик   яҡтан дөрөҫ төҙө-лөүенә 

иғтибар итеү 

26.09-

01.10 

  Үтелгәнде ҡабатларға 

11 Хаталар өҫтөндә эш 1 
Иншаны анализлай, хаталарҙы табып 

төҙәтә белеү, һығымта яһарға өйрәнеү 

03.10-

08.10 

  Грамматик    материалды 
ҡабатларға 

12 Һүҙбәйләнеш һәм ҡушма һүҙ 1 

Тасуири уҡыу һәләттәрен, ҡушма һүҙҙәрҙе 

дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен үҫтереү, 

һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү аша 

эҙмә-эҙлекле фекер йөрөтөргә өйрәнеү 

03.10-

08.10 

  84-се күнегеү, 42-се бит; 

ҡушма һүҙҙәрҙең яҙылышын 

ҡабатлау 

13 Нығынған һүҙбәйләнештәр 1 

Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәләрен 

өйрәнеү, һүҙлек байлығын арттырыу, 

фекерҙе  асыҡ образлы аңлата алыу 

һәләтен үҫтереү 

10.10-

15.10 

  47-се бит,48-се биттәге   

һорауҙарға   яуап әҙеләргә 

14 
Контроль диктант. 

“Музыкант” 
1 Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 

10.10-

15.10 

  Ҡағиҙәләрҙе  ҡабатларға 

15 
Хаталар өҫтәндә эш.  

Һүҙбәйләнеш төрҙәрен ҡабатлау. 
1 Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 

17.10-

22.10 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға; һөйләмдәр 

яҙырға 



16 

Ябай һөйләм. 

Һөйләмдең  баш һәм эйәрсән  

киҫәктәре. 

Эйә менән хәбәр. 

1 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡыу, эйә менән 

хәбәрҙе табып, һүҙ төркөмөн дөрөҫ 

билдәләү, телмәрҙә урынлы  ҡуллана белеү 

17.10-

22.10 

 

  101,103-сө күнегеүҙәр, 

51-се, 52-се биттәр 

17 
Эйә менән хәбәр араһында 
һыҙыҡ. 

1 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡыу, эйә менән 
хәбәрҙе табып, һүҙ төркөмөн дөрөҫ 
билдәләү, телмәрҙә урынлы  ҡуллана 
белеү 

24.10-

28.10 

  113-сө күнегеү, 56-сы бит; 

тема буйынса һорауҙар 

әҙерләргә 

18 
1-се сирек буйынса  тест яҙыу. 

1 Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 
24.10-

28.10 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 

 19 

 

2-се сирек 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.  

Аныҡлаусы 

 

1 

Аныҡлуасыларҙы һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана белеү 

07.11-

12.11 

  “Йөҙ һум аҡсаң булғансы, 

йөҙ дуҫың булһын”, инша; 

һүрәт төшөрөү 

20 
Тиң һәм тиң булмаған 

аныҡлаусылар 
1 

Аныҡлаусыларҙы һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана белеү 

07.11-

12.11 

  128-се күнегеү, 63-сө бит;  

йомаҡтарҙы сисергә 

21 Өҫтәлмәлек 1 
Өҫтәлмәлектәрҙе  һөйләмдә дөрөҫ һәм 

урынлы ҡуллана белеү 

14.11-

19.11 

  136-сы күнегеү, 69-сы бит; 

әкиәт яҙырға 

22 Тултырыусы 1 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, тултырыусыларҙы  дөрөҫ 

билдәләй белеү һәм   һөйләмдә   урынлы 

ҡулланыу   

14.11-

19.11 

  141-се күнегеү, 72-сы бит; 

тексты уҡып, һорауҙарға 

яуап бирергә. 

 

 

24 
Тура һәм ситләтелгән 

тултырыусы 
1 Яҙыу һәм һөйләү күнекмәләрен  үҫтереү 

21.11-

26.11 

  145-се күнегеү, 74-се бит; 

 

23 
Изложение. 

“Башҡорт көсө” 
1 

Һөйләмдәрҙең стилистик яҡтан     дөрөҫ  

төҙөлөүенә иғтибар итеү 

21.11-

26.11 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 



25 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Ҡышҡы байрамдар. 

1 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү, хаталарҙы 

анализлау, хаталар   өҫтөндә эш эшләү,   

темаға ҡағылышлы  лексиканы үҙләште-

реү һәм берәй байрам тураһында  һөйләү 

28.11-

03.12 

  Ҡағиҙәләр буйынса     

йыйынтыҡ булдырырға; 

Башҡорт уйындарын иҫкә 

төшөрөү 

26 
Хәлдәр. Рәүеш һәм күләм-дәрәжә 

хәлдәре. 
1 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  табып, 

төрөн билдәләй белеү, уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

28.11-

03.12 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 

27 Урын һәм ваҡыт хәлдәре. 1 

Индивидуаль эш, һөйләмдәр   төҙөү, 

һорауҙарға яуап биреү, һөйләмдәргә 

синтаксик анализ яһау 

05.12-

10.12 

  Ҡағиҙәләр буйынса     

йыйынтыҡ   булдырырға; 

башҡорт уйындарын иҫкә 

төшөрөү 

28 Шарт һәм кире хәлдәр. 1 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  табып, 

төрөн билдәләй белеү, уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

05.12-

10.12 

  159-сы күнегеү, 81-се бит; 

153-сө күнегеү, 78-се бит 

29 Сәбәп һәм маҡсат хәлдәре. 1 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  табып, 

төрөн билдәләй белеү, уларҙы телмәрҙә 

урынлы ҡулланыу 

12.12- 

17.12 

  165-се күнегеү,  84-се бит; 

биш мәҡәл яҙырға    

30 
Контроль диктант. 

“Ҡышлаусы ҡоштар” 
1 Индивидуаль эш 

12.12- 

17.12 

  Ҡағиҙәләр  буйынса     

йыйынтыҡ булдырырға 

31 
Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе нығытыу, 

йомғаҡлау 

1 
Хаталар өҫтөндә эшләү, үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

19.12-

24.12- 

  Теорияны ҡабатларға; 

матур яҙыу өҫтөндә эш 

32 2-се сирек буйынса  тест яҙыу 1 Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 19.12-   Грамматик  материалды 



24.12 ҡабатларға 

33 

3-сө сирек, 10 аҙна, 20 сәғәт 

Һөйләмдә   һөйләм киҫәктәренең 

урынлашыу тәртибе 

 

1 

Темаға ҡағылышлы лексиканы 

үҙләштереү, һүҙҙҙәр тәртибенә таянып 

һөйләмде  дөрөҫ төҙөү һәм телмәрҙә 

ҡулланыу 

26.12-

29.12 

11.01-

14.01 

  188-се күнегеү, 96-сы бит; 

тексты тәржемә итергә 

34 
Изложение. “Гете менән 

осрашыу" 
1 

Һөйләмдәрҙең стилистик яҡтан     дөрөҫ  

төҙөлөүенә иғтибар итеү 

26.12-

29.12 

11.01-

14.01 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 

35 
Хаталар өҫтөндә эш. 

Башҡорт халҡының арҙаҡлы 

шәхестәре тураһында әңгәмә 

1 

Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү, хаталарҙы 

анализлау, хаталар   өҫтөндә эш эшләү,   

темаға ҡағылышлы  лексиканы үҙләште-

реү 

16.01-

21.10 

  Арҙаҡлы шәхес тураһында 

презентация 

36 
Ике һәм бер составлы һөйләмдәр.      

Ике составлы һөйләмдәр 
1 

Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ ҡулланып 

һөйләмдәр төҙөү, сағыштыра белеү,   

анализ яһау, схема һыҙыу, телмәрҙә  дөрөҫ 

ҡулланыу 

16.01-

21.01 

  199-сы күнегеү, 100-сө бит 

 

37 
Бер составлы һөйләмдәрҙең 

төрҙәре.  Билдәле эйәле 

һөйләмдәр 

1 

Мәҡәлдәрҙең асылына төшөнөү, халыҡ 

тарихына, арҙаҡлы шәхестәребеҙ эшенә  

ихтирам тәрбиәләү, күнегеү буйынса 

әңгәмә ҡороу, һөйләмдәр төҙөй  һәм  

ҡуллана белеү 

23.01-

28.01 

  204-се күнегеү, 104-се бит 

 

38 Билдәһеҙ эйәле һөйләм 1 

Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, анализ 

яһау, схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү, һөйләй 

белеү 

23.01-

28.01 

  210-сы күнегеү, 106-сы бит 

39 Эйәһеҙ һөйләм 1 Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, анализ 

яһау, схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

30.01-   217-се күнегеү, 110-сы бит 



һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү, һөйләй 

белеү 

04.02 

40 
Атама һөйләм. Бер   составлы 

һөйләм төрҙәрен ҡабатлау 
1 

Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, анализ 

яһау, схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү, һөйләй 

белеү 

30.01- 

04.02 

  222-се күнегеү, 113-сө бит, 

223-се күнегеү 

41 
Аңлатмалы диктант.   “Таныш 

моң” 
1 Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 

06.02-

11.02 

  Ҡағиҙәләр  йыйынтығын 

тулыландырыу    

42 Хаталар өҫтөндә эш 1 
Диктантты анализлау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

06.02-

11.02 

  Бер составлы һөйләм 

төрҙәрен ҡабатлау; тәржемә 

эше 

43 Тулы һәм кәм һөйләмдәр 1 

Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү,анализ 

яһау, текста билдәләнгән һөйләмдәрҙең 

төрөн  бидәләү  һәм уларҙы телмәрҙә 

ҡулланыу, һөйләй белеү 

13.02-

18.02 

  234-се күнегеү, 119-сы бит; 
231-се күнегеү 

44 Тиң киҫәкле һөйләмдәр 1 

  Тиң киҫәктәрҙе ҡулланып һөйләм яҙып, 

бәйләнешле  текст  төҙөй белеү, тиң 

киҫәктәрҙе телмәрҙә урынлы ҡулланыу, 

һөйләй белеү 

 

13.02-

18.02 

  Әҙәби әҫәрҙән тиң киҫәкле       

5 һөйләм яҙып алырға; 

238-се күнегеү 

45 
Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш  
билдәләре 

1 

Бирелгән текстарҙа тиң киҫәктәрҙе табып 
билдәләү, улар янында тыныш 
билдәләрен дөрөҫ ҡуя белеү,  телмәрҙә 
урынлы ҡулланыу, һөйләй белеү 

20.02-

25.02 

  244-се күнегеү, 124-се бит; 

245-се күнегеү 

46 
Тиң киҫәктәр эргәһендә 
дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. Тест 
яҙыу. 

1 

Бирелгән текстарҙа тиң киҫәктәрҙе табып 
билдәләү, улар янында тыныш 
билдәләрен дөрөҫ ҡуя, дөйөмләштереүсе 
һүҙҙәрҙе  белеү,телмәрҙә урынлы 
ҡулланыу, һөйләй белеү 

20.02-

25.02 

  250-се күнегеү, 128-се бит 

 



47 

Һөйләм киҫәктәре менән 
бәйләнеше булмаған һүҙҙәр. 
Өндәш һүҙҙәр 

1 

Өндәш һүҙҙәр менән һөйләм төҙөй белеү,    
тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйыу, анализ  
яһай, схемаһын һыҙа  белеү, өндәш 
һүҙҙәрҙе телмәрҙә  урынлы ҡулланыу, 

27.02-

04.03 

  Әҙәби әҫәрҙән өндәш һүҙ 

менән 6 һөйләм яҙып алырға 

48 
Өндәш һүҙҙәр эргәһендә тыныш  

билдәләре 
1 

Өндәш һүҙҙәр менән һөйләм төҙөй белеү,    

тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйыу, анализ  

яһай, схемаһын һыҙа  белеү, өндәш 

һүҙҙәрҙе телмәрҙә  урынлы ҡулланыу 

27.02-

04.03 

 

 

 

 

   

260-сы күнегеү, 133-сө бит 

49 Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр 1 

Бирелгән текстарҙан инеш һәм инеш 

һөйләмдәрҙе билдәләү, уларҙы телмәр-ҙә 

дөрөҫ ҡулланыу,   анализ яһау, схема  

һыҙыу, бәйләнешле һөйләй белеү 

06.03-

11.03 

  265-се күнегеү, 136-сы бит 

 

50 
Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр 

эргәһендә тыныш билдәләре 
1 

текстарҙан инеш  һүҙ һәм инеш 

һөйләмдәрҙе билдәләү, улар эргәһендә 

тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуя белеү, 

телмәрҙә  ҡулланыу,   анализ яһау 

 

 

06.03-

11.03 

  140-сы биттәге Һорауҙарға 

яуаптар яҙырға; 270-се 

күнегеү 

51 

Инша. Р. Нурмөхәтовтың 

“Батыр тураһында  легенда. 

Тыуған ауылда” картинаһы 

буйынса 

1 

Иншаның тулы булыуына, теманың    эҙмә-

эҙлекле асылыуына һәм һөйләмдәрҙең  

стилистик   яҡтан дөрөҫ төҙөлөүенә 

иғтибар итеү 

13.03-

18.03 

  Үтелгәнде ҡабатларға 

52 
Хаталар өҫтөндә эш.  Үтелгәнде 

ҡабатлау, йомғаҡлау. 

 

1 

Иншаны анализлай, хаталарҙы табып 

төҙәтә белеү, һығымта яһарға өйрәнеү 

13.03-

18.03 

20.03-

24.03 

  Үтелгәндәр буйынса тест 

һорауҙары төҙөү (10 һорау) 



53 

 

4-се сирек 

Һөйләмдең айырымланған 

эйәрсән киҫәктәре 

Айырымланыу тураһында 

төшөнсә 

1 

Бирелгән текстарҙан айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ яһау, 

схема  һыҙыу, бәйләнешле һөйләй белеү 

03.04-

08.04 

20.03-

24.03 

  275-се күнегеү. 144-се бит 

54 
Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланы- 

уы 
1 

Бирелгән текстарҙан айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ яһау, 

схема  һыҙыу, 

бәйләнешле һөйләй белеү 

03.04-

08.04 

  283-сө күнегеү, 148-се бит 

55 
Аныҡлаусыларҙың айырымланы- 

уы 
1 

Бирелгән текстарҙан айырымланған 

аныҡлаусыларҙы билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ яһау, 

схема  һыҙыу, бәйләнешле телмәр үҫтереү 

10.04-

15.04 

  290-сы күнегеү, 151-се бит 

56 
Хәл әйтемдәре һәм уларҙың 

үҙенсәлеге 
1 

Бирелгән текстарҙан хәл әйтемдәрен дөрөҫ   

билдәләү, уларҙы телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу,  анализ яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр үҫтереү 

10.04-

15.04 

  294-се күнегеү,  153-сө бит 

57 
Хәл әйтемдәренең  

айырымланыуы 
1 

Бирелгән текстарҙан хәл әйтемдәрен дөрөҫ   

билдәләү, уларҙы телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу,   анализ яһау,схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр үҫтереү 

17.04-

22.04 

  308-се күнегеү, 160-сы бит 

58 
Хәл әйтемдәренең 

айырымланыуы 
1 

Бирелгән текстар-ҙан хәл әйтемдәрен 

дөрөҫ   билдәләү, уларҙы телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу,   анализ яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр үҫтереү 

17.04-

22.04 

  311-се күнегеү, 162-се бит, 

Һорауҙарға яуап бирергә 

59 
Контроль диктант. “Яралы 

һалдат шатлығы” 
1 

Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 24.04-

29.04 

  Ҡағиҙәләр  буйынса     

йыйынтыҡ   булдырырға 

60 
Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 
1 

Диктантты анализлау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

24.04-

29.04 

  Ҡағиҙәләр  буйынса     

йыйынтыҡ   булдырырға 



 

61 Тура һәм ситләтелгән телмәр 1 

Бирелгән күнегеүҙәрҙә тура һәм 

ситләтелгән телмәрле һөйләмдәрҙе  дөрөҫ   

билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә урынлы ҡулланыу,   

схема  һыҙыу, бәйләнешле телмәр үҫтереү 

02.05-

06.05 

  316-сы күнегеү, 165-се бит 

62 
Тура телмәрле һөйләмдәр. 

Уларҙа тыныш билдәләре 

ҡуйылышы. 

1 

Индивидуаль  эш, һөйләмдәр   төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә итеү, һорауҙарға яуап бирә 

белеү 

02.05-

06.05 

  322-се күнегеү, 170-се бит 

63 
Тура телмәрле һөйләмдәр. 

Уларҙа тыныш билдәләре 

ҡуйылышы 

1 

Индивидуаль  эш, һөйләмдәр   төҙөү, схема 

һыҙыу, тәржемә итеү, һорауҙарға яуап бирә 

белеү 

10.05-

13.05 

  Әҙәби әҫәрҙән тура телмәрле   

һөйләмдәр яҙып алырға 

64 
Үтелгән темалар буйынса тест 

һорауҙарына яуап яҙыу 
1 

Индивидуаль эш 10.05-

13.05 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 

65 
Хаталар өҫтөндә эш. 

Телмәр үҫтереү өҫтөндә эш. 
1 

Индивидуаль эш, Һүҙлек эше 15.05-

20.05 

  Ҡағиҙәләр  буйынса     

йыйынтыҡ   булдырырға 

66 Диалог. Цитаталар 1 
Индивидуаль  эш, һөйләмдәр   төҙөү, схема 

һыҙыу, диалог төҙөү 

15.05-

20.05 

  333-сө күнегеү, 177-се бит 

67 Изложение. “Вәли менән Ғәли” 1 
Индивидуаль эш 22.05-

25.05 

  Грамматик  материалды 

ҡабатларға 

68 
Хаталар өҫтөндә эш. Йыл буйына 

үтелгәндәрҙе йомғаҡлау 
1 

Индивидуаль эш, һөйләмдәр   төҙөү, фекер 

уртаҡлашыу 

22.05-

25.05 

  Әҙәби әҫәрҙәр уҡырға 

 Бөтәһе 68 дәрес       


