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Аңлатма яҙыу
Тҽҡдим ителгҽн программа башҡорт филологияһы һҽм тҿркиҽт
факультетына уҡырға инеүселҽргҽ башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн вузда
үткҽрелгҽн һынауға маҡсатлы рҽүештҽ ҽҙерлҽнергҽ ярҙам итеү ҿсҿн тҿҙҿлдҿ.
Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн ҡабул итеү имтиханын үткҽреүҙең тҿп
маҡсаты – уҡырға инеүселҽрҙең филологик ҽҙерлеген, мҽктҽптҽ алған белем
кимҽлен тикшереү. Программаға башҡорт тел һҽм ҽҙҽбиҽт ғилеменең мҽктҽп
курсында уҡытылған бҿтҽ кимҽлдҽре лҽ индерелгҽн. Ҽҙерлек барышында
абитуриенттар башҡорт теленең фонетикаһы, лексикаһы, һүҙьяһалышы,
морфологияһы, синтаксисы һҽм башҡорт ҽҙҽбиҽте тарихының бар осорҙары
буйынса
алған
белемдҽрен
системаға
һалырға,
тҽрҽнҽйтергҽ
һҽм
камиллаштырырға тейеш.
Башҡорт теленҽн һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн имтиханды үткҽреүҙең формаһы – яҙма.
Уҡырға инеүселҽр билдҽлҽнгҽн ваҡыт эсендҽ башҡорт тел һҽм ҽҙҽбиҽт
ғилеменең бҿтҽ кимҽлдҽрен дҽ үҙ эсенҽ алған тест һорауҙарына яҙма рҽүештҽ
яуап бирҽ.
БАШҠОРТ ТЕЛЕНҼН ПРОГРАММА
Тел тураһында дөйөм төшөнсҽ
Телдең ижтимағи һҽм социаль күренеш булараҡ асылын, тҽбиғҽтен аңлау. Тел
– кешелҽр араһында аралашыу, хҽбҽрлҽшеү сараһы ғына түгел, ҽ, бҿтҽһенҽн дҽ
элек, халыҡ мҽҙҽниҽтенең, халыҡ күңеленең һҽм психологияһының мҿһим бер
ҿлҿшҿ. Тел – халыҡтың тормошо, тарихы менҽн туранан-тура бҽйле күренеш.
Хҽҙерге тел – ул тарихтың бҿгҿнгҿ кҿҙгҿһҿ, уның буйынса халыҡтың килҽсҽген
тойомлап була. Телһеҙ, тел сараларыһыҙ аралашып, аңлашып булмай. Телһеҙ
шҽхестең, кешелек йҽмғиҽтенең, фҽндең, техниканың, мҽҙҽниҽттең үҫеше мҿмкин
түгел. Телдең ҽһҽмиҽте, кҽрҽклеге, уны яҡшы белеү ҡайһы бер мҽсьҽлҽлҽрҙе хҽл
иткҽндҽ мҿһим булыуы башҡорт халыҡ мҽҡҽлдҽрендҽ, ҽйтемдҽрендҽ сағылған.
Башҡорт теле – башҡорт халҡының милли теле. Уның тамырҙары бик
тҽрҽндҽ: тҽүге мҽғлүмҽттҽрҙе беҙҙең эраға тиклем V быуатҡа ҡайтарып
ҡалдыралар ғалимдар.
Башҡорт ҽҙҽби теле үҙенең грамматик, фонетик, лексик һҽм дҿрҿҫ һҿйлҽү
йҽһҽтенҽн билдҽле бер тҽртипкҽ һалыныуы менҽн милли телдең иң юғары
формаһы һанала. Башҡорт теле үҙенең грамматик тҿҙҿлҿшҿ, һүҙлек составы
менҽн тҿрки телдҽр ғаилҽһенҽ ҡарай. Ул ҽзербайжан, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ, ҡарағалпаҡ,
ҡумыҡ, алтай, ҡараим, сыуаш, татар, яҡут, тува, тҿрҿкмҽн, шор, тофалар, хакас,
ғағауз, уйғыр, үзбҽк телдҽренҽ ҡҽрҙҽш һанала. Телдең ҡҽрҙҽшлеге уларҙың тҿп
һүҙлек фондына ҡараған тамыр һүҙҙҽрҙҽ һҽм грамматик тҿҙҿлҿшҿндҽ тарихи
яҡтан дҿйҿмлҿк булыу менҽн билдҽлҽнҽ. Тҿрки телдҽре үҙҙҽренең эсендҽ, үҙ-ара
яҡынлыҡтарына ҡарап, тҿркҿмсҽлҽргҽ бүленҽлҽр. Башҡорт теле татар,
ҡарағалпаҡ, ҡаҙаҡ, нуғай, ҡумыҡ, ҡарасай, балҡар, ҡараим телдҽре менҽн бергҽ
ҡыпсаҡ тҿрки телдҽре тҿркҿмсҽһенҽ ҡарай. Ул телдҽрҙҽ һҿйлҽшеүселҽр бербереһен бик еңел аңлайҙар. Бының сҽбҽбе шунда: ул халыҡтарҙың боронғо
замандарҙан бирле территориаль яҡтан яҡын, эргҽлҽш йҽшҽүе арҡаһында
телдҽрендҽ дҿйҿмлҿк күберҽк һаҡланған һҽм үҙгҽрештҽр ҙҽ бер йүнҽлештҽрҽк
булған. Шулар араһынан башҡорт теленҽ иң яҡыны – татар теле.
Башҡортостан Республикаһынан тыш, башҡорт телендҽ Ырымбур, Һамар,
Һарытау, Силҽбе, Ҡурған, Пермь, Свердловск, Тҿмҽн ҿлкҽлҽрендҽ, Татарстан,
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Үзбҽкстан, Тҿркмҽнстанда, Яҡут (Саха), Удмурт республикаларында, Кҿнбайыш
Ҡаҙағстандың ҡайһы бер район һҽм ауылдарында йҽшҽгҽн башҡорттар һҿйлҽшҽ.
Бынан тыш, үҙ телен, рухын онотмаған башҡорттар Венгрияла, АҠШ-та һ.б.
илдҽрҙҽ лҽ йҽшҽй. Башҡорт телен Венгрияла, Германияла, АҠШ-та ҿйрҽнҽлҽр.
Америкала башҡорт теле буйынса һүҙлек сыҡҡан.
Телдең үҫешен, ҡулланылышын, структураһын (тҿҙҿлҿшҿн) ҿйрҽнеүсе фҽн
булараҡ тел ғилеменең (лингвистиканың) тҿрлҿ тармаҡтары бар, шуларҙың
мҽктҽптҽ ҿйрҽнелгҽндҽренҽн түбҽндҽгелҽрҙе күрһҽтергҽ мҿмкин:
– фонетика – телмҽр ҿндҽрен, уларҙың бүленешен, телдҽ үҙгҽрешен тикшерҽ;
– орфоэпия – дҿрҿҫ ҽйтелеш, һҿйлҽү ҡағиҙҽлҽрен һҽм уларҙың нормаларын
билдҽлҽй;
– орфография – дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнҽ;
– лексикология – тҿрлҿ яҡлап һүҙлек байлығын ҿйрҽнҽ;
– фразеология – тотороҡло һүҙбҽйлҽнештҽрҙе тикшерҽ;
– морфология – һүҙ тҿҙҿлҿшҿн, һүҙ тҿркҿмдҽрен ҿйрҽнҽ;
– синтаксис – һҿйлҽм тҿҙҿлҿшҿн тикшерҽ, уларҙың тҿрлҿ законлыҡтарын аса;
– пунктуация – яҙма телмҽрҙҽ тыныш билдҽлҽренең дҿрҿҫ ҡуйылышын
тикшерҽ.
Лексика. Фразеология
Хҽҙерге башҡорт телендҽ ҡулланылған бҿтҽ һүҙҙҽр, тҿп башҡорт һүҙҙҽре һҽм
тҿрлҿ телдҽрҙҽн үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр, шулай уҡ яңғыҙлыҡ исемдҽр, йҽғни исем
– фамилиялар, ауыл, ҡала, ер-һыу, тау, китап, журнал исемдҽре, хайуандарға
бирелгҽн исемдҽр – бҿтҽһе лҽ башҡорт теленең һүҙлек составын тҽшкил итҽ.
Лексиканың тҿп берҽмеге – һүҙ. Һүҙҙең грамматик һҽм лексик мҽғҽнҽһе була.
Мҽғҽнҽлҽре буйынса һүҙҙҽрҙе тематик яҡтан тҿркҿмлҽргҽ мҿмкин, мҽҫҽлҽн,
ҡылымдар – хҽрҽкҽт ҡылымдары, фекерлҽү ҡылымдары, телмҽр ҡылымдары,
эшмҽкҽрлек ҡылымдары, хис-тойғо ҡылымдары. Башҡорт телендҽ күп һүҙҙҽр тик
бер генҽ мҽғҽнҽ белдерҽ. Улар бер мҽғҽнҽле һүҙҙҽр тип атала: китап, дҽфтҽр,
кҿҙ, ҡыш. Ҽ ҡайһы бер һүҙҙҽр бер нисҽ мҽғҽнҽ аңлата. Улар күп мҽғҽнҽле һүҙҙҽр
тип йҿрҿтҿлҽ: ауыр мҽсьҽлҽ, ауыр йҿк, ауыр уй, ауыр тормош. Күп
мҽғҽнҽлелектең бер тибы – метафора. Метафора – күсереү тигҽн һүҙ.
Метафорала һүрҽтлҽнгҽн күренештҽр, предметтар икенсе күренеште йҽки
предметты бирҽ торған һүҙ менҽн ҽйтелҽ, шуға ла ҽҫҽрҙҽ һҿйлҽнелгҽн предметҡа
күркҽмлек биреү ҿсҿн ҽҙҽбиҽттҽ киң ҡулланыла, мҽҫҽлҽн:
Елдҽренҽ уның йүгҽн һалдыҡ,
Ҡырҙарында алтын үҫтерҙек (Р.Бикбаев).
Башҡорт телендҽ ҡайһы бер һүҙҙҽр тура мҽғҽнҽлҽ һҽм күсмҽ мҽғҽнҽлҽ
ҡулланыла. Һүҙ тура мҽғҽнҽһендҽ ҡулланылғанда кешенең аңында шул һүҙ
белдергҽн тҿшҿнсҽ сағыла, мҽҫҽлҽн, ҡуян – ҡыр хайуаны. Күсмҽ мҽғҽнҽһендҽ
был һүҙ ҡурҡаҡлыҡты белдерҽ (ҡуян – ҡурҡаҡ кеше, сҿнки ҡуяндың тҿп сифаты –
ҡурҡаҡлыҡ).
Мҽғҽнҽлҽре буйынса бер-береһенҽ яҡын һүҙҙҽр синонимик рҽткҽ берлҽшҽ:
матур, һылыу, сибҽр, зифа, гүзҽл. Лҽкин был һүҙҙҽр мҽғҽнҽ нескҽлектҽре йҽки
стилистик биҙҽге менҽн айырылалар. Шуға күрҽ улар күп осраҡта бер-береһен
алмаштырып та килҽ алмаҫҡа мҿмкин. Ҽҙҽбиҽттҽ синонимдарҙың тейешлеһен
һайлап алыу һҽм улар менҽн күренештҽрҙе тулыраҡ һынландырыу ҙур роль
уйнай. Синонимдар телмҽрҙҽ, стилдең бер сараһы булараҡ, телдең мҿһим
байлығы итеп ҡарала. Ҽйтергҽ телҽгҽн уйҙы, фекерҙе теүҽл, матур һҽм яғымлы
итеп ҽйтеп биреү, хҽл-ваҡиғаларҙы, күренештҽрҙе тҿрлҿ яҡлап һүрҽтлҽү ҿсҿн
туған телебеҙҙең был байлығын тулыһынса файҙалана белергҽ тейешлебеҙ.
Ҡапма-ҡаршы мҽғҽнҽ аңлатҡан һүҙҙҽр антоним тип атала: аҡ – ҡара, йылы –
һыуыҡ, яҡшы – насар. Антонимдар һҽр саҡ парлы (икҽү) була. Бҿтҽ һүҙҙҽрҙең дҽ
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антонимы булмаҫҡа мҿмкин, мҽҫҽлҽн: сҽс, китап, йҽшел. Ҽйтелештҽре һҽм
яҙылыштары бер тҿрлҿ булып та, тҿрлҿ мҽғҽнҽ аңлатыусы һҽм килеп сығышы
менҽн тҿрлҿ сығанаҡтан булған һүҙҙҽр омоним тип атала, мҽҫҽлҽн: ял – ат ялы,
ял – эштҽн һуң ял итеү.
Килеп сығышы яғынан башҡорт теленең һүҙлек составын ике ҙур тҿркҿмгҽ
бүлеп ҡарарға мҿмкин: төп башҡорт һүҙҙҽре һҽм үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр. Тҿп
башҡорт һүҙҙҽре эсендҽ дҿйҿм тҿрки сығанаҡлы һүҙҙҽрҙе (атай, инҽй, ҡояш, һүҙ
һ.б.) һҽм башҡорт теленең үҙ һүҙҙҽрен (ағас, аҡыл, ат, баш, сҽс һ.б.) ҡарайбыҙ.
Был һүҙҙҽр башҡорт теленең тел ҡалыптарына тулыһынса буйһона, тел
нормалары буйынса үҙгҽрҽ, мҽҫҽлҽн, улар сингармонизм законын эҙмҽ-эҙ һаҡлай,
был һүҙҙҽрҙең ижектҽре ҡуш тартынҡыларға башланмай һ.б.
Башҡорт теленҽ башҡа телдҽрҙҽн килеп ингҽн яңы тҿшҿнсҽлҽр, яңы һүҙҙҽр
үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр тип атала. Үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽрҙе ҿс тҿркҿмсҽгҽ
айырырға мҿмкин: ғҽрҽп теленҽн үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр, фарсы теленҽн
үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр, рус теленҽн һҽм рус теле аша үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр.
Ғҽрҽп теленҽн ингҽн һүҙҙҽр дин, уҡыу-уҡытыу, тҽрбиҽ эше менҽн бҽйле: дин,
ваҡиға, ғилем, китап, мҽҡҽлҽ, мҽктҽп. Фарсы теленҽн сауҙа менҽн бҽйле һүҙҙҽр,
ҡайһы бер кҿнкүреш ҽйберҙҽре атамалары килеп ингҽн: баҙар, таҫтамал, келҽм.
Был һүҙҙҽрҙең күбеһе боронғо замандарҙа уҡ килеп ингҽнлектҽн башҡорт һүҙенҽ
тулыһынса тиерлек оҡшап киткҽндҽр, йҽғни башҡорт теленең фонетик
закондарына тулыһынса буйһонғандар. Рус теленҽн һҽм рус теле аша ингҽн
һүҙҙҽр эсендҽ рус теленҽн, шулай уҡ грек, инглиз, итальян, латин, немец, француз
һ.б. сығанаҡлы һүҙҙҽр тикшерелҽ. Һуңғылары башҡорт теленҽ рус теле аша килеп
ингҽндҽр. Бындай һүҙҙҽрҙе ике осорға бүлеп ҡарарға мҿмкин: 1) 1917 йылға
тиклем үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр; 2) 1917 йылдан һуң үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽр.
Тҽүге тҿркҿмсҽгҽ ҡараған һүҙҙҽр, нигеҙҙҽ, һҿйлҽү телмҽре аша үҙлҽштерелгҽн
һҽм башҡорт һүҙҙҽренҽ яраҡлаштырылған: бүрҽнҽ, ҿҫтҽл, арыш. Икенсе
тҿркҿмсҽгҽ ҡараған һүҙҙҽр телебеҙгҽ яҙма телмҽр аша килеп ингҽн. Улар тҽү
телдҽге яңғырашын, баҫымын, яҙылышын һаҡлаған: л'агерь, ф'актор, зав'од,
космон'авт, уд'арник, сл'есарь һ.б.
Ҡулланылышы буйынса башҡорт теленең лексикаһы актив һүҙҙҽр
ҡатламына һҽм пассив һүҙҙҽр ҡатламына айырып тикшерелҽ. Телмҽрҙҽ йыш
ҡулланылыусы һүҙҙҽр кешелҽрҙең ҡайҙа йҽшҽүе, нимҽ менҽн шҿғҿллҽнеүе, йҽше,
енесе менҽн бҽйле булмай, ул һүҙҙҽр башҡорттар йҽшҽгҽн тҿрлҿ ерҙҽрҙҽ бер
дҽрҽжҽлҽ ҡулланыла: ҽсҽй, икмҽк, сҽй, сынаяҡ, баш, ҡул, кейем, бүрек, аҡ, ҡара,
йылы, яҡты һ.б. Сиклҽнгҽн ҡулланылышлы һүҙҙҽргҽ терминдар, иҫкергҽн һүҙҙҽр,
тарихи һүҙҙҽр, кҽсеп-һҿнҽр һүҙҙҽре, яңы һүҙҙҽр, диалектизмдар ҡарай. Уларҙың
күбеһе шул ҡатлам йҽки урын ҿсҿн актив була, мҽҫҽлҽн, кҽсеп-һҿнҽр һүҙҙҽре ошо
һҿнҽр кешелҽре ҿсҿн, диалектизмдар ошо диалект ҿсҿн актив һүҙҙҽр. Ҽммҽ
дҿйҿм тел кимҽлендҽ был һүҙҙҽрҙең ҡулланылышы сиклҽнгҽн. Уларҙың ҡайһы
берҙҽренҽ туҡталып китергҽ кҽрҽк.
Һҽр тел яңы һүҙҙҽр менҽн даими байый. Яңы һүҙҙҽр тормошта булып торған
тҿрлҿ хҽл-ваҡиғалар менҽн бҽйле. Улар ваҡытлы күренеш: тора-бара ул йҽ актив
телмҽргҽ, йҽ башҡа тҿркҿмсҽгҽ, мҽҫҽлҽн, тарихи һүҙҙҽр рҽтенҽ, күсҽ. Миҫалға
„ваучер‟ тигҽн һүҙҙе алайыҡ. 90-сы йылдарҙа барлыҡҡа килгҽн был яңы һүҙ бҿгҿн
иҫкергҽн һүҙгҽ ҽйлҽнде, сҿнки был тҿшҿнсҽ лҽ, һүҙ ҙҽ хҽҙер юҡ.
Башҡорттар йҽшҽгҽн айырым тҿбҽктҽрҙҽ генҽ ҡулланылған һүҙҙҽр
диалектизмдар тип атала. Башҡорт теленең ҿс диалекты бар: кҿньяҡ диалект,
кҿнсығыш диалект һҽм тҿньяҡ-кҿнбайыш диалект. Һҽр диалект һҿйлҽштҽрҙҽн
тора.
көньяҡ диалект

көнсығыш диалект
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төньяҡ-көнбайыш

дим һҿйлҽше
урта һҿйлҽш
эйек-һаҡмар
һҿйлҽше

ҽй һҿйлҽше
миҽс һҿйлҽше
ҡыҙыл һҿйлҽше
арғаяш һҿйлҽше
салйоғот һҿйлҽше

диалект
ҡариҙел һҿйлҽше
танып һҿйлҽше
түбҽнге-ағиҙел
–
һҿйлҽше
ғҽйнҽ һҿйлҽше

ыҡ

Бындай бүленеш территориаль күҙлектҽн, шулай уҡ тел үҙенсҽлектҽренҽн
сығып үткҽрелҽ. Был осраҡта телдең фонетик, морфологик һҽм иң элек лексик
айырмалыҡтары
иҫҽпкҽ алына, мҽҫҽлҽн, кҿнсығыш диалектта – „йоҡтай’
(йоҡлай), „ярҙы’ (ярлы); кҿньяҡ диалектта – „ҡаҙлар’ (ҡаҙҙар), „бесҽннек’
(бесҽнлек); тҿньяҡ-кҿнбайыш диалектта – „чирҽм’ (сирҽм), „сүлек’ (һҿлҿк). Һуңғы
осорҙа диалекталь лексиканың ҽҙҽби тел һүҙҙҽре менҽн алмаштырылыуы, йҽғни
ҽҙҽби телдең тормоштоң тҿрлҿ тармағында киң таралыуы күҙҽтелҽ. Был ыңғай
күренеш ҽҙҽби телдҽ сыҡҡан баҫмаларҙың, теле- һҽм радиотапшырыуҙарҙың
булыуы һҽм иң элек, ҽлбиттҽ, башҡорт ҽҙҽби теленең мҽктҽптҽрҙҽ уҡытылыуы
менҽн бҽйле.
Лексиканың стилистик ҡатламдары тураһында һҿйлҽгҽндҽ һүҙҙең
экспрессив-стилистик характеристикаға эйҽ булыуы күҙ уңында тотола. Бында иң
элек нейтраль (битараф йҽки стиль-ара) һүҙҙҽр (ҿй, урман, болот, күк, эшлҽү,
уҡыу һ.б.) ҡатламын күрһҽтергҽ кҽрҽк. Был һүҙҙҽр дҿйҿм ҡулланылышлы булып
тора. Йҽнле һҿйлҽү стиленҽ ҡараған һүҙҙҽр эсендҽ ябай телмҽр лексикаһын
(шылдырыу, теттереү, абышҡа һ.б.), тупаҫ лексиканы (йыпырыу, һемереү, убыр
һ.б.), балалар телмҽре һүҙҙҽрен (тҽтҽй, мҽмҽй, тҿпҽй булыу һ.б.) айырып
күрһҽтергҽ мҿмкин. Яҙма телмҽр лексикаһын китап стиле һүҙҙҽренҽ (нҽүбҽттҽге,
туғандаш, ҿҫтҿнлҿк, тҽүтормош һ.б.), юғары стиль лексикаһына (остаз, ҽҙип,
тҽьҫир, шиғриҽт һ.б.), рҽсми стиль һүҙҙҽренҽ (түбҽндҽге ҡул ҡуйыусылар,
беренсе сиратта һ.б.) бүлеп ҿйрҽнеү бар. Экспрессив стилдҽргҽ иһҽ юғары –
патетик стиль һүҙҙҽре (яуҙаш, дандаш, ҡҽберҙҽш һ.б.), түбҽнһетеү-мыҫҡыллау
стиле һүҙҙҽре (бҽдбҽхет, байғош, бахыр һ.б.), ихтирам-ҽҙҽп стиленҽ ҡараған
һүҙҙҽр (һаумыһығыҙ, ханым, ҡҽрендҽш, туғаным һ.б.), иркҽлҽү стиле һүҙҙҽре
(бҽпесем, сабыйым, бҽғерем, ҽсҽкҽйем һ.б.), ихласлыҡ-шаянлыҡ стиле һүҙҙҽре
(Малайҙарҙың шар(ы)фы – Кҽзҽ йҿнҿ арҡауы, Уйнамай ултырып ҡайта,
малайҙарҙың ялҡауы /таҡмаҡ/) ҡарай. Бынан тыш, ғалимдарҙың тҿрлҿ фҽн
ҿлкҽһендҽ тикшеренеүҙҽренең һҿҙҿмтҽһен сағылдырыу ҿсҿн ҡулланылған фҽнни
стилде күрһҽтергҽ кҽрҽк. Фҽнни стилдең үҙенҽ генҽ ҡараған жанрҙары бар:
монография, фҽнни мҽҡҽлҽ һҽм китаптар, диссертациялар, белешмҽлҽр,
дҽреслектҽр һ.б. Уларҙа тҿрлҿ фҽнгҽ ҡараған термин, атама һҽм билдҽлҽмҽлҽр,
ҡағиҙҽлҽр күп була. Тимҽк, ҽҙҽби телмҽр ижтимағи тормоштоң барлыҡ
сфераһында ла бер тҿрлҿ генҽ ҡулланылмай. Тыңлаусының йҽшенҽ, һҿнҽренҽ
ҡарап, ҽйтер фекеребеҙҙе тулы, аңлайышлы еткерер ҿсҿн, тейешле һүҙҙҽрҙе,
стилде һайлау мҿһим шарт булып ҡала.
Лексикологияның айырым телдҽге һүҙҙҽрҙе барлау, туплау һҽм тҿрлҿ типтағы
һүҙлектҽр тҿҙҿү менҽн шҿғҿллҽнгҽн бүлеге лексикография тип атала. Бҿтҽ
һүҙлектҽрҙе ҙур ҿс тҿркҿмгҽ бүлеп ҡарарға мҿмкин: аңлатмалы һүҙлектҽр,
тҽржемҽүи һүҙлектҽр, энциклопедик һүҙлектҽр.
Аңлатмалы һүҙлектҽр бер телле була. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге
1993 йылда Мҽскҽүҙҽ нҽшер ителҽ. Уның ике томында 55 000 һүҙ һҽм
фразеологик берҽмек, шулай уҡ фҽн, техника, сҽнғҽткҽ һ.б. ҡараған махсус
терминдар, диалекталь һҽм иҫкергҽн һүҙҙҽр тупланған. Уларҙың һҽр береһенҽ
аңлатма бирелгҽн, тейешле билдҽлҽр ҡуйылған, ҽҙҽбиҽттҽн, халыҡ ижадынан,
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хҽҙерге матбуғаттан миҫалдар килтерелгҽн. Тҽржемҽүи һүҙлектҽр ике йҽки ҿс
телле була. Бындай һүҙлектҽрҙҽ һүҙҙҽргҽ аңлатма бирелмҽй, тик бер телдҽн
икенсе телгҽ тҽржемҽ ителҽ, мҽҫҽлҽн, «Русско-башкирский словарь», ике томда
(Ҿфҿ, 2005), «Башҡортса-русса һүҙлек» (М., 1996). Энциклопедик һүҙлектҽрҙҽ
халыҡ тормошо, ил яҙмышы менҽн тығыҙ бҽйле шҽхестҽр, күренекле кешелҽр,
шулай уҡ мҿһим тарихи ваҡиғалар, даталар, күренештҽр тураһында тулы
белешмҽ бирелҽ. Был тҿркҿмгҽ «Башҡортостан. Краткая энциклопедия» (Уфа,
1996) һҽм уның башҡортса тҽржемҽһе, 2005-2011 йылдарҙа Ҿфҿлҽ нҽшер
ителгҽн 7 томлыҡ “Башҡорт энциклопедияһы” ҡарай.
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Фонетика тураһында тҿшҿнсҽ. Телмҽр ағзалары. Телмҽр ҿндҽре. Ҿндҽрҙең
яһалышы. Һуҙынҡы һҽм тартынҡы ҿндҽр, улар араһында айырма.
Һуҙынҡы ҿндҽр. Уларҙың һаны һҽм классификацияһы.
Ҡалын
Нҽҙек
һуҙынҡылар
һуҙынҡылар
о
Иренлҽшкҽн һуҙынҡылар
о, о , у
ҿ, ү
Иренлҽшмҽгҽн һуҙынҡылар
а, ы, ый
ҽ, и, э, е
Тҿп башҡорт һүҙҙҽрендҽге һуҙынҡылар: а, ҽ, о о, ҿ, у, ү, е, ы, и; рус теленҽн
ингҽн һүҙҙҽрҙҽге һуҙынҡылар: о, ый, э. Һуҙынҡы ҿндҽр ҿлкҽһендҽге үҙгҽрештҽр:
редукция (уйын – уйна), элизия (ҡара урман – ҡаруман), протеза (шляпа –
эшлҽпҽ), эпентеза (бревно – бүрҽнҽ).
Тартынҡы ҿндҽр системаһы. Уларҙың һаны һҽм составы. Тауыш һҽм шауҙың
ҡатнашлығы
буйынса
тартынҡыларҙың
бүленеше.
Тартынҡыларҙың
ассимиляцияһы (ҡыҙҙар, эштҽр) һҽм диссимиляцияһы (алтын, эшлҽй).
Парлы тартынҡылар
Парһыҙ тартынҡылар
Яңғырау тартынҡылар
б д г
ғ в ҙ з ж
Һаңғырау тартынҡылар п т к
ҡ ф ҫ с ш щ х һ ц ч
Сонор
(талғын)
й н ң л м р V
тартынҡылар
Башҡорт телендҽ сингармонизм законы. Уның тҿрҙҽре: ирен гармонияһы
(тормош – тормошобоҙҙо), аңҡау гармонияһы (бала – балаларҙы), һуҙынҡы
ҿндҽрҙең һҽм тартынҡы ҿндҽрҙең гармонияһы (ҡала – килҽ, ғауға – кисҽге). Рус,
ғҽрҽп һҽм фарсы телдҽренҽн үҙлҽштерелгҽн һүҙҙҽрҙҽ гармония мҽсьҽлҽһе.
Ҿн һҽм хҽреф. Улар бер-береһе менҽн тығыҙ бҽйле булыуына ҡарамаҫтан,
бер үк тҿшҿнсҽ түгеллеген ҿнһҿҙ хҽрефтҽр (ь, ъ ) йҽки ике ҿндҿ белдереүсе
хҽрефтҽр (я, ю, е, ѐ), айырым «хҽрефһеҙ» ҿн (уы) асыҡ күрһҽтҽ. Юғарыла
һаналған хҽреф һҽм ҿндҽрҙең бирелеше башҡорт телендҽ үҙенсҽлекле. Мҽҫҽлҽн,
рус теленҽн айырмалы булараҡ, ь, ъ хҽрефтҽре башҡорт телендҽ алдағы ҿндҿң
нҽҙеклеген йҽки ҡатылығын белдермҽй. Улар түбҽндҽге осраҡтарҙа ҡулланыла:
– ҡушма һүҙҙҽрҙҽ тҽүгеһе тартынҡыға бҿтҿп, икенсеһе я, ю хҽрефенҽ
башланғанда: ҡулъяулыҡ, кҿньяҡ, Аҡъюл;
– ҡайһы бер ижектҽрҙе ҿҙгҽн кеүек айырып ҽйткҽндҽ: маъмай, мҽсьҽлҽ.
Я, ю, е, ѐ хҽрефтҽре ике ҿндҿ белдерҽ:
– һүҙ башында: ялан, юл, ел;
– һүҙ уртаһында һҽм аҙағында һуҙынҡыларҙан һуң: ҡуян, зыян, ҡая, баян,
ҡыяр, зыялылар;
– һүҙ уртаһында һҽм аҙағында ъ, ь айырыу билдҽлҽренҽн һуң: тҿньяҡ,
кҿньяҡ, аръяҡ, даръя, донъя, ашъяулыҡ.
Уы/үе, уа [V]ҿнҿ яҙмала түбҽндҽгесҽ бирелҽ:
– һүҙ башында в хҽрефе аша: ваҡыт, Вҽхит, ватан, Вҽли, вҽкил;
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– һүҙ уртаһында һҽм аҙағында ҡалын тамырлы һүҙҙҽ у, нҽҙек тамырлы һүҙҙҽ ү
хҽрефе аша: ауыл, тау, бҽүелеү, кҿлҿү, килеү.
Башҡорт теленең орфографик ҡағиҙҽлҽре. Хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ яҙылышы;
һүҙҙҽр һҽм ялғауҙарҙың яҙылышы; һүҙҙҽрҙе айырып, ҡушып, дефис (һыҙыҡса)
һҽм һыҙыҡ аша яҙыу; һүҙҙҽрҙе баш хҽреф менҽн яҙыу һҽм юлдан юлға күсереү.
Һүҙҙҽрҙе ҡыҫҡартыу. Башҡорт ҽҙҽби теле орфографияһының принциптары:
фонетик принцип (башҡорт теленең тҿп принцибы) – һүҙҙҽр нисек ҽйтелҽ, шулай
яҙыла, мҽҫҽлҽн, китап - китабы; морфологик принцип – тамыр йҽки ялғау нисек
ҽйтелһҽ лҽ, һҽр ваҡыт бер тҿрлҿ яҙыла, мҽҫҽлҽн, клуб – клубы; тарихи-традицион
принцип – һүҙҙҽр боронғо яҙылышы һҽм яңғырашы буйынса яҙыла.
Башҡорт теленең орфоэпик нормалары (ҡыҫҡартып алынды):
– б ҿнҿ һуҙынҡы ҿндҽр араһында в булып ҽйтелҽ: түбҽ - [түвҽ];
– тҽүге һүҙ п ҿнҿнҽ бҿтҿп, икенсеһе һуҙынҡы менҽн башланһа, п в булып
ҽйтелҽ: барып алдым – [барыв алдым];
– ҡ һҽм к ҿндҽренҽ тамамланған һүҙҙҽр эргҽһендҽ һуҙынҡы ҿн менҽн
башланған һүҙ килһҽ йҽки ҡ һҽм к ҿндҽренҽ башланған һүҙҙҽр алдынан һуҙынҡы
ҿнгҽ бҿткҽн һүҙҙҽр килһҽ, шулай уҡ ҡ һҽм к ҿндҽре менҽн башланған һүҙҙҽр
алдынан р, л, й, ҙ, з, ж, у, ү ҿндҽренҽ бҿткҽн һүҙҙҽр килһҽ, ҡ, к ҿндҽре ҽйтелештҽ
ғ, г ҿндҽренҽ күсҽ: ике кҿн – [ике гҿн];
– в хҽрефе башҡорт һүҙҙҽрендҽ уы /үе, уа ҿндҽрен белдерҽ: вҽкил – [үҽкил],
Ватан – [уатан];
– и хҽрефе һүҙ аҙағында -ей, -ый тип уҡыла: ти – [тей], ни – [ней], Фҽхри –
Фҽхрей (иҫкҽрмҽ: сифат яһаусы и үҙгҽртелмҽй уҡыла – милли, фҽнни).
Ижек. Һүҙҙҽ нисҽ һуҙынҡы ҿн булһа, шул тиклем ижек була. Башҡорт телендҽ
ижектҽр бер, ике, ҿс, дүрт ҿндҽн торорға мҿмкин. Һуҙынҡы һҽм тартынҡы
ҿндҽрҙең килеү тҽртибенҽ ҡарап, башҡорт телендҽ ижектҽр 6 тҿрлҿ килҽ (һ –
һуҙынҡы, т – тартынҡы):
1. һ – а-тай, ҽ-сҽй;
2. һт – ат, эт;
3. һтт – арт, ҽйт;
4. тһ – ба-ла, бҽ-лҽ;
5. тһт – таш, теш;
6. тһтт – ҡарт, дҽрт.
Миҫалдарҙан күренеүенсҽ, башҡорт һүҙҙҽрендҽ ижек башында ҡуш
тартынҡылар килмҽй. Ундай ижектҽр рус теленҽн ингҽн һүҙҙҽрҙҽ осрай: ста-кан,
Эрнст, Шмидт.
Ижектҽр асыҡ һҽм ябыҡ тҿрҙҽргҽ бүленҽ: ҽгҽр ижек һуҙынҡыға бҿтһҽ, асыҡ (һ,
тһ), ҽ тартынҡыға бҿтһҽ, ябыҡ (һт, һтт, тһт, тһтт) ижек була.
Баҫым. Һүҙҙҽге ижектҽрҙең береһенең кҿслҿрҽк тауыш менҽн ҽйтелеүе
баҫым тип атала. Башҡорт телендҽ баҫым күбеһенсҽ һүҙҙең аҙаҡҡы ижегенҽ
тҿшҽ: ат'ай, олат'ай, ҿлҽс'ҽй. Һүҙгҽ ялғау ҡушылған һайын, баҫым һуңғы ижеккҽ
күсҽ бара: эш – эшс'е – эшсел'ҽр, эшселҽрҙҽг'е – эшселҽрҙҽген'ҽн. Башҡорт
телендҽ баҫымдың һуңғы ижеккҽ тҿшмҽгҽн осраҡтары ла бар:
1. һүҙ мҽғҽнҽһен кҿсҽйтеүсе ярҙамсы һүҙҙҽр кҿслҿ баҫым менҽн ҽйтелҽ: б'ик
яҡшы, 'иң етеҙ;
2. бойороҡ һҿйкҽлешендҽге ҡылымдарҙа, ҽгҽр улар кҿслҿ бойороу
интонацияһы менҽн ҽйтелһҽ, баҫым беренсе ижеккҽ тҿшҽ: 'уйла, т'ыңла, һ'ҿйлҽ;
3. хҽбҽрлек ялғауын ҡабул иткҽн һүҙҙҽрҙҽ (уҡытыус'ымын), юҡлыҡ формалы
ҡылымдарҙа (ҡысҡ'ырма), – тай/-тҽй, -дай/-дҽй, -ҙай/-ҙҽй, -лай/-лҽй, -са/-сҽ
ялғаулы рҽүештҽрҙҽ (бүр'елҽй, һин'еңсҽ), һорау киҫҽксҽһе булған һүҙҙҽрҙҽ
(б'армы) баҫым ошо ялғау алдындағы ижеккҽ тҿшҽ;
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4. ҡайһы бер рҽүештҽрҙҽ (ҡ'апыл, һ'аман), һорау алмаштарында (ҡ'айҙа,
ҡ'асан), теркҽүестҽрҙҽ (б'ҽлки, л'ҽкин) баҫым беренсе ижеккҽ тҿшҽ.
Һҿйлҽмдҽге тҿп фекерҙе белдерергҽ телҽгҽн бер һүҙ кҿслҿ баҫым менҽн
ҽйтелҽ. Ул логик баҫым тип атала. Башҡорт телендҽ логик баҫым һҿйлҽмдҽ
хҽбҽр алдындағы һүҙгҽ тҿшҽ һҽм һорау шул һүҙгҽ бирелҽ: Кисҽ мҽктҽпкҽ
практикантт'ар килде. (Кисҽ мҽктҽпкҽ к'емдҽр килде?) Кисҽ практиканттар
мҽктҽпк'ҽ килде. (Кисҽ практиканттар ҡ'айҙа килде?) Практиканттар мҽктҽпкҽ
кис'ҽ килде. (Практиканттар мҽктҽпкҽ ҡ'асан килде?)
Башҡорт теленең алфавиты. Рҽсҽйҙҽ йҽшҽүсе тҿрки телле халыҡтарҙың
күбеһе, шул иҫҽптҽн башҡорттар, ХV–ХVI б. башлап ХIХ б. аҙағына тиклем ғҽрҽп
графикаһына нигеҙлҽнгҽн яҙыуҙы файҙаланған. Был осорҙа рҽсми яҙма тел
функцияһын иҫке тҿрки теле үтҽгҽн. 1928 йылдан алып 1940 йылға тиклем
башҡорттар латин яҙмаһы менҽн яҙа. 1940 йылдан башлап башҡорттар рус
графикаһына нигеҙлҽнеп тҿҙҿлгҽн алфавитты ҡуллана башлайҙар. Был
алфавитта 42 хҽреф бар. Алфавитты яттан белеү мҿһим, сҿнки һүҙлектҽр, тҿрлҿ
исемлектҽр һ.б. алфавит тҽртибендҽ тҿҙҿлҽ.
Һүҙьяһалыш
Башҡорт һүҙҙҽре тҿҙҿлҿшҿ буйынса башҡа телдҽрҙҽн, айырым алғанда, рус
теле һүҙҙҽренҽн шаҡтай айырыла. Рус һүҙҙҽрендҽ булған приставка, суффикс
кеүек берҽмектҽр башҡорт һүҙҙҽрендҽ юҡ, ҽ уларҙың мҽғҽнҽлҽрен башҡорт
телендҽ ялғауҙар аша бирҽбеҙ. Шунлыҡтан ялғауҙар һаны бихисап. Һүҙҙең тҿп
мҽғҽнҽһен аңлатҡан һҽм бүленмҽй торған ҿлҿшҿ тамырға туранан-тура ялғанып,
ялғауҙар һүҙ яһай йҽки һүҙгҽ тҿрлҿ мҽғҽнҽ биҙҽктҽре биреп үҙгҽртҽ. Ошо
йҽһҽттҽн бҿтҽ ялғауҙар яһаусы һҽм үҙгҽртеүсе тҿрҙҽргҽ бүленеп ҿйрҽнелҽ.
Яһаусы ялғау, һүҙҙең тамырына йҽки нигеҙенҽ ҡушылып, яңы мҽғҽнҽле һүҙ яһай:
һунар – һунарсы – һунарсылыҡ. Теге йҽки был һүҙ тҿркҿмҿнҿң үҙгҽрешен
күрһҽткҽн ялғауҙар үҙгҽртеүсе ялғауҙар тип атала. Үҙгҽртеүсе ялғауҙарға күплек
(кеше-лҽр), килеш (кеше-нҽн), эйҽлек заты (кеше-м), хҽбҽрлек заты (кеше-мен)
ялғауҙары, сифаттарҙың һҽм рҽүештҽрҙең дҽрҽжҽ ялғауҙары (ҡара-раҡ, яй-ыраҡ),
ҡылымдарҙың йүнҽлеш (уҡы-ш, уҡы-т), күлҽм (уҡы-ңҡыра), юҡлыҡ (уҡы-ма),
һҿйкҽлеш (уҡы-маҡсы, уҡы-һа), тҿркҿмсҽ (уҡы-рға, уҡы-у), заман (уҡы-ған, уҡы-й,
уҡы-ясаҡ), зат-һан (һал-ам, ҡайт-ам, ҡайт-абыҙ) ялғауҙары инҽ.
Яһалышы буйынса һүҙҙҽр тамыр, яһалма, ҡушма була. Тамыр һүҙ „тамырҙан‟
(аш), „тамыр + үҙгҽртеүсе ялғауҙан‟ (аш + тан) торһа, яһалма һүҙ „тамыр + яһаусы
ялғау‟ (аш + а), „тамыр + яһаусы ялғау + үҙгҽртеүсе ялғауҙан‟ (аш-а-ны) тора. Ике
йҽки бер нисҽ тамырҙан яһалып, бер тҿшҿнсҽ белдергҽн һүҙҙҽр ҡушма һүҙ тип
атала: аҡҡош, тимер юл, бала-саға.
Ҡушма һүҙҙҽр бергҽ, айырым, һыҙыҡса аша яҙылырға мҿмкин.
1. Тҽүге һүҙе аныҡлаусы вазифаһын юғалтып, икеһе бергҽ бер атама булып
китһҽ (аҡһаҡал); эйҽлек заты ҿлгҿһҿндҽ яһалып та, аҙағында эйҽлек ялғауы
тҿшҿп ҡалһа (һабантуй); кеше исемдҽре, руссаға оҡшатып яһалған һүҙҙҽр,
туғанлыҡты белдергҽн ҡушма һүҙҙҽр бергҽ яҙыла.
2. Ике йҽки бер нисҽ һүҙҙҽн тороп, һуңғы һүҙендҽ эйҽлек ялғауы булһа (айыу
елҽге); тҽүге һүҙ аныҡлаусы мҽғҽнҽһен һаҡлаһа (ала ҡарға); бҽйлҽү юлы менҽн
яһалһа (спорт һарайы) ҡушма һүҙ айырым яҙыла.
3. Һүҙҙҽрҙе парлау йҽки ҡабатлау юлы менҽн ҡапма-ҡаршы мҽғҽнҽлҽге
һүҙҙҽрҙҽн яһалған (малай-шалай, кҿн-тҿн); ике атаманан яһалған географик
исемдҽр (Ҡаңны-Тҿркҽй ауылы) һыҙыҡса аша яҙыла.
Морфология
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Морфология – һүҙ тҿркҿмдҽрен ҿйрҽнеүсе бүлек. Һүҙ тҿркҿмдҽре үҙҙҽре ике
ҙур класҡа бүленҽ: үҙ аллы һҽм ярҙамсы һүҙ тҿркҿмдҽре.
Үҙ аллы һүҙ тҿркҿмдҽре (исем, сифат, һан, алмаш, ҡылым, рҽүеш) айырым
торғанда ла мҽғҽнҽ белдерҽ. Ғҽҙҽттҽ улар түбҽндҽге талаптарға яуап бирҽ:
1) үҙенҽ генҽ хас мҽғҽнҽһе була (исем – предметты белдерҽ; һан – иҫҽпте
белдерҽ);
2) үҙенҽ генҽ хас һорауы була (исем – кем? нимҽ?; һан – нисҽ? күпме?);
3) яһалышы буйынса айырыла, үҙенҽ генҽ хас яһаусы ялғауҙары була (исем –
тамыр, яһалма, ҡушма, мҽҫҽлҽн, таш – ташсы – таштуҫтаҡ; һан – ябай һҽм
ҡушма);
4) үҙенҽ генҽ хас грамматик категорияларға эйҽ, үҙенҽ генҽ хас тҿркҿмсҽлҽре
була (исем – һан, килеш, эйҽлек заты, хҽбҽрлек заты менҽн үҙгҽрҽ; һан
тҿркҿмсҽлҽре – тҿп, рҽт, бүлем, сама, йыйыу, кҽсер, үлсҽү һандары);
5) һҿйлҽмдҽ үҙенҽ генҽ хас синтаксик вазифа үтҽй (исем – ғҽҙҽттҽ, эйҽ,
тултырыусы; һан – ғҽҙҽттҽ, аныҡлаусы).
Юғарыла ҡуйылған талаптарға алмаш һүҙ тҿркҿмҿ тулыһынса тура килмҽй,
йҽғни алмаштарҙың үҙенҽ генҽ хас мҽғҽнҽһе, һорауҙары юҡ. Шулай ҙа уларҙы
айырым үҙ аллы һүҙ тҿркҿмҿ тип ҡарарға нигеҙ бар, сҿнки, беренсенҽн, алмаштар
телмҽрҙе тасуирлау, ҡабатлауҙарҙан ҡотолоу ҿсҿн ҙур ҽһҽмиҽткҽ эйҽ булһа,
икенсенҽн, алмаштар һан яғынан бик күп, үҙенсҽлекле, шуға ла айырым
тҿркҿмсҽлҽр барлыҡҡа килтерҽ.
И с е м . Тҿрлҿ предмет, күренеш, тҿшҿнсҽ атамаларын белдергҽн һүҙ тҿркҿмҿ
исем тип атала. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр була. Яңғыҙлыҡ исемдҽргҽ кеше
исемдҽре, фамилиялар, ҡушаматтар, китап-журнал исемдҽре, географик
атамалар, урам һҽм майҙан исемдҽре, тарихи ваҡиғалар, дҽүлҽт байрамдары,
картина, кинофильмдар һ.б. исемдҽр инҽ. Яңғыҙлыҡ исемдҽр баш хҽреф менҽн
яҙыла. Китап, газета, журнал, картина, кинофильмдар, спектаклдҽр, ҽҙҽби һҽм
музыкаль ҽҫҽрҙҽр тырнаҡтар эсенҽ алып яҙыла: «Оло Эйек буйында» романы,
«Ағиҙел» журналы. Ҡалған исемдҽр уртаҡлыҡ исемдҽргҽ ҡарай.
Һҿйлҽмдҽ исемдҽрҙең бүтҽн һүҙҙҽргҽ тҿрлҿ ялғауҙар менҽн бҽйлҽнеүе килеш
менҽн үҙгҽреш тип атала. Башҡорт телендҽ алты килеш айырып йҿрҿтҿлҽ.
1. Тҿп килеш: кем? нимҽ? Был килештҽге исемдҽр эш-хҽрҽкҽттең эйҽһе кем
йҽки нимҽ булыуын аңлата, йҽғни эш-хҽрҽкҽтте башҡарыусыны белдерҽ. Тҿп
килештҽге исемдҽр һҿйлҽмдҽ эйҽ вазифаһын үтҽй.
2. Эйҽлек килеш: кемдең? нимҽнең? Был килеш теге йҽки был предметҡа
икенсе бер предметтың йҽки кешенең эйҽ булыуын аңлата, һҿйлҽмдҽ аныҡлаусы
вазифаһын үтҽй.
3. Тҿбҽү килеш: кемгҽ? нимҽгҽ? Ул эш-хҽрҽкҽттең берҽй кешегҽ йҽки
предметҡа тҿбҽлеүен, йҽ булмаһа берҽй урынға йүнҽлеүен аңлата. Тҿбҽү
килештҽге исемдҽр һҿйлҽмдҽ тултырыусы ла, хҽл дҽ булып килҽлҽр.
4. Тҿшҿм килеш: кемде? нимҽне? Был килештҽге исемдҽр һҿйлҽмдҽ ҡылым
аңлатҡан эш-хҽрҽкҽттең бер предметҡа тҿшҿүен белдерҽ, ул тура тултырыусы
ролен башҡара.
5. Урын-ваҡыт килеш: кемдҽ? нимҽлҽ? Был килештҽге исемдҽр ҡылымдан
аңлашылған эш-хҽрҽкҽттең урынын, ваҡытын белдерҽ. Улар һҿйлҽмдҽ ваҡыт
хҽле, урын хҽле һҽм хҽбҽр ролен белдерҽ.
6. Сығанаҡ килеш: кемдҽн? нимҽнҽн? Был килештҽге исемдҽр эш-хҽрҽкҽттең
башланып киткҽн урынын йҽки бҿтҿндҽн айырылған ҿлҿштҿ, киҫҽкте аңлата. Улар
һҿйлҽмдҽ тултырыусы, хҽлдҽр вазифаһын үтҽй.
Был килештҽрҙең икҽүһе билдҽле һҽм билдҽһеҙ формаларҙа килҽ ала:
1) билдҽле эйҽлек килеш – ҡаланың баҡсаһы
билдҽһеҙ эйҽлек килеш – ҡалаø баҡсаһы
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2) билдҽле тҿшҿм килеш – хатты яҙҙы
билдҽһеҙ тҿшҿм килеш – хатø яҙҙы
Ҡайһы бер исемдҽр, ҡылымға бҽйлҽнеп, һҿйлҽмдҽ тура тултырыусы булып
килҽ, тик билдҽле тҿшҿм килештҽ генҽ тора һҽм һҽр ваҡыт ялғау менҽн
ҡулланыла:
1) кеше исемдҽре, фамилиялары һҽм хайуандарҙың ҡушаматтары: Ҽхҽтте
осраттым;
2) туғанлыҡты белдергҽн исемдҽр: ағайҙы күрҙем;
3) эйҽлек заты ялғауҙарын ҡабул иткҽн исемдҽр: балаһын ҿйрҽткҽн;
4) исемдҽр алдында алмаштар, ваҡытты, урынды белдергҽн һүҙҙҽр торғанда:
ҿҫтҽлдҽге хатты алды.
Исемдҽрҙең эйҽлек категорияһы предметтың ниндҽй затҡа йҽки ниндҽй
предметҡа ҡарағанлығын белдерҽ. Ул исемдҽргҽ эйҽлек заты ялғауҙары ҡушылыу
юлы менҽн белдерелҽ:
берлектҽ
күплектҽ
1 зат ауыл-ым
1 зат ауыл-ыбыҙ
2 зат ауыл-ың
2 зат ауыл-ығыҙ
3 зат ауыл-ы
3 зат ауыл-ы
Эйҽлек мҽғҽнҽһен башҡа юлдар менҽн дҽ белдерергҽ мҿмкин:
– исемдҽр алдына минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың алмаштарын
ҡуйыу аша – минең китабым;
– исемдҽрҙең аҙағына минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы
алмаштарын ҡуйыу аша – китап минеке.
Эйҽлек заты ялғауы ҡабул иткҽн исемдҽрҙең килеш менҽн үҙгҽреүе лҽ
айырыла.
Тҿп килеш
ил – илем
бала – балаң
Эйҽлек килеш
ил-дең – илем-дең
бала-ның – балаң-дың
Тҿбҽү килеш
ил-гҽ – илем-ҽ
бала-ға – балаң-а
Тҿшҿм килеш
ил-де – илем-де
бала-ны – балаң-ды
Урын-ваҡыт килеш
ил-дҽ – илем-дҽ
бала-ла – балаң-да
Сығанаҡ килеш
ил-дҽн – илем-дҽн
бала-нан – балаң-дан
Исемдҽрҙең хҽбҽрлек категорияһы – һҿйлҽмдҽ хҽбҽр функцияһын үтҽүсе
исемдең ҡылымдарҙың зат ялғауҙарын ҡабул итеүе. Ул хҽбҽрлек заты ялғауҙары
аша бирелҽ.
Берлектҽ
күплектҽ
1 зат
уҡыусымын
1 зат уҡыусыбыҙ
2 зат
уҡыусыһың
2 зат уҡыусыһығыҙ
3 зат
уҡыусы
3 зат
уҡыусылар
С и ф а т . Предметтың билдҽһен белдергҽн һүҙ сифат тип атала һҽм ул
ниндҽй? ҡасанғы? ҡайҙағы? һорауҙарына яуап бирҽ. Сифаттар исем алдында
килеп, уны асыҡлай һҽм һан, эйҽлек заты, килеш менҽн үҙгҽрмҽй. Сифат исем
урынында ла килергҽ мҿмкин. Был саҡта ул, исемдҽр кеүек, һан, эйҽлек заты,
килеш менҽн үҙгҽрҽ һҽм һҿйлҽмдҽ эйҽ лҽ, хҽбҽр ҙҽ, тултырыусы ла, аныҡлаусы
ла булып килҽ ала. Сифаттарҙың ҡайһы берҙҽре, исем урынында оҙаҡ
ҡулланылғанға,
үҙҙҽренең
сифат
мҽғҽнҽлҽрен
юғалтып,
бҿтҿнлҽйгҽ
исемлҽшкҽндҽр. Мҽҫҽлҽн, ҡарт, бай, оҫта. (Эскҽмйҽлҽ бер ҡарт ултыра).
Яһалышы яғынан сифаттар тамыр, яһалма һҽм ҡушма булалар. Башҡорт телендҽ
түбҽндҽге ялғауҙар сифат яһауҙа йыш осрай:
-лы/-ле: аң – аңлы, белем – белемле;
-һыҙ/-һеҙ: баш – башһыҙ, тҽм – тҽмһеҙ;
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-ҡы/-ке, -ғы/-ге: ҡыш – ҡышҡы, кис – киске, яҙ – яҙғы, йҽй – йҽйге;
-ҡыр/-кер, -ғыр/-гер: тап – тапҡыр, үт – үткер.
Сифаттар ике ҙур тҿркҿмгҽ айырылып ҿйрҽнелҽ: тҿп һҽм шартлы. Тҿп
сифаттар предметтың билдҽһен үҙ аллы белдерҽ: һары, йҽшел, ҙур, бҽлҽкҽй,
матур һ.б.
Шартлы сифаттар бер предметтың икенсе предметҡа ниндҽй ҙҽ булһа
мҿнҽсҽбҽтен сағылдыра. Тимҽк, улар билдҽле шарттарҙа ғына сифат була,
мҽҫҽлҽн, урын буйынса (урмандағы сҽскҽ, ҡалалағы баҡса), ваҡыт буйынса
(иртҽнге томан, кҿҙгҿ ямғыр), предметтың нимҽнҽн яһалыуы буйынса (ағас ҿй,
алтын сҽғҽт, йҿн күлдҽк).
Предметтың тҿп сифат менҽн белдерелгҽн билдҽһе тҿрлҿ дҽрҽжҽлҽ булырға
мҿмкин. Тҿп дҽрҽжҽлҽге сифат предметтың ғҽҙҽттҽге билдҽһен белдерҽ, уға
ялғауҙар ҡушылмай: аҡ сҽскҽ. Сағыштырыу дҽрҽжҽһендҽге сифат бер
предметтағы билдҽнең, башҡа предметтағы билдҽгҽ ҡарағанда, сағыштырмаса
артыҡ булыуын белдерҽ. Сағыштырыу дҽрҽжҽһе -раҡ/-рҽк, -ыраҡ/-ерҽк ялғауҙары
ҡушылып яһала: ағыраҡ сҽскҽ. Артыҡлыҡ дҽрҽжҽһендҽге сифат бер предметтағы
билдҽнең башҡа шундай уҡ предметтағы билдҽнҽн артыҡ икҽнлеген белдерҽ: апаҡ сҽскҽ, иң аҡ сҽскҽ. Артыҡлыҡ дҽрҽжҽһе түбҽндҽгесҽ яһала:
а) тҿп сифаттың беренсе ижегенҽ -п йҽки -м ҿндҽрен ҡушып, был ижекте
ҡабатлау юлы менҽн: ҡоп-ҡоро, йҽм-йҽшел;
б) тҿп дҽрҽжҽлҽге сифат алдына бик, үтҽ, иң, сҿм, ифрат, бигерҽк, ғҽжҽп,
уғата кеүек ярҙамлыҡ һүҙҙҽр ҡуйыу юлы менҽн: иң йҽш, бик матур.
Аҙһытыу дҽрҽжҽһендҽге сифаттар предметтағы билдҽнең ғҽҙҽттҽге билдҽнҽн
кҽм булыуын белдерҽ: аҡһыл сҽскҽ. Аҙһытыу дҽрҽжҽһе тҿп дҽрҽжҽлҽге
сифаттарҙың беренсе ижеге аҙағына -ғылт/-гелт, -ҡылт/-келт; -ғылтым/гелтем,-ҡылтым/-келтем; -һыу/-һеү, -һыл/-һел; -ылтым/-елтем ялғауҙарының
береһе ҡушылып йҽки тҿп дҽрҽжҽлҽге сифаттар эргҽһенҽ ғына, генҽ, ҡына, кенҽ
киҫҽксҽлҽре ҡуйып яһала: ҡыҙғылт алма, бҽлҽкҽй генҽ ҿҫтҽл.
Һҿйлҽмдҽ сифаттар ғҽҙҽттҽ аныҡлаусы вазифаһын үтҽй.
Һ а н . Предметтың иҫҽбен, һаналыу тҽртибен белдергҽн һүҙ һан тип атала.
Һандар нисҽ? күпме? һорауҙарына яуап бирҽ. Һандар исем алдында килгҽндҽ
конкрет тҿшҿнсҽне белдерҽ һҽм һҿйлҽмдҽ аныҡлаусы булып килҽ. Тҿп, тҽртип,
йыйыу, үлсҽү һандары исемлҽшеп китергҽ мҿмкин, ул ваҡытта инде килеш, һан,
эйҽлек заты менҽн үҙгҽрҽ.
Башҡорт телендҽ һандарҙың түбҽндҽге тҿркҿмсҽлҽрен айырып ҿйрҽнҽлҽр:
1. тҿп һандар (ҿс, ун, егерме биш);
2. рҽт (тҽртип) һандары (ҿсҿнсҿ, унынсы, егерме бишенсе);
3. бүлем һандары (ҿсҽр, унар, егерме бишҽр);
4. сама һандары (унлап, егерме бишлҽп);
5. йыйыу һандары (ҿсҽү, унау);
6. кҽсер һандары (икенҽн бер, бер бҿтҿн ундан биш);
7. үлсҽү һандары (ҿслҿ лампа).
Яһалышы яғынан һандар ике тҿркҿмгҽ бүленҽ: ябай һандар (бер, илле) һҽм
ҡушма һандар (ун ике). Ҡушма һандар һүҙҙҽрҙе бҽйлҽү һҽм парлау юлдары менҽн
яһала, һҽр һүҙе айырым яҙыла, ялғау һуңғы һанға ғына ҡушыла: бер мең туғыҙ
йҿҙ туҡһан туғыҙынсы йыл.
Һандар һүҙҙҽр менҽн дҽ, цифрҙар менҽн дҽ (ғҽрҽп цифрҙары, рим цифрҙары)
яҙылырға мҿмкин. Рим цифрҙарынан һуң, датаны белдергҽн цифрҙарҙан һуң бер
ниндҽй ҙҽ ялғау яҙылмай: ХХ быуат, 8 март. Ғҽрҽп цифрҙарынан һуң ялғау
һыҙыҡса аша яҙыла: 6-шар дҽреслек. Предметтың һаналыу ваҡытын, күлҽмен,
үлсҽмен һҽм сиктҽрен күрһҽткҽн цирфҙар араһында һыҙыҡ ҡуйыла: 1980-1990
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йылдар. Календарь йылды күрһҽткҽн цифрҙар ҡыя һыҙыҡ аша яҙыла: 1999/ 2000
уҡыу йылы.
А л м а ш . Исем, сифат, һан һҽм рҽүеш һүҙ тҿркҿмдҽре урынында ҡулланыла
алған һүҙҙҽр алмаш тип атала. Алмаштар һҿйлҽм эсендҽ генҽ ниндҽйҙер
мҽғҽнҽгҽ эйҽ була. Уларҙың үҙҙҽренҽ генҽ хас айырым һорауҙары ла юҡ.
Алмаштар ниндҽй һүҙ тҿркҿмҿ урынында килһҽ, шул һүҙ тҿркҿмҿнҿң синтаксик
һҽм морфологик формаларын ҡабул итҽ. Алмаштарҙың һҿйлҽмдҽге роле лҽ
үҙҙҽре алмаштырған һүҙгҽ бҽйле. Алмаштырылған һүҙ һҿйлҽмдең ниндҽй киҫҽге
булһа, алмаштар ҙа һҿйлҽмдең шул киҫҽге була.
Үҙҙҽре аңлаткан мҽғҽнҽлҽренҽ ҡарап, алмаштарҙы түбҽндҽге тҿркҿмсҽлҽргҽ
бүлҽлҽр: зат алмаштары (мин, һин, ул, беҙ, һеҙ, улар); күрһҽтеү алмаштары (был,
ошо, анау, бындай, былай һ.б.); һорау алмаштары (кем? нимҽ? ҡасан? ҡайҙа?
һ.б.); билдҽлҽү алмаштары (һҽр бер, һҽр кем, үҙ, бҿтҽ һ.б.); билдҽһеҙлек
алмаштары (ҽллҽ кем, кемдер, телҽһҽ кем һ.б.); юҡлыҡ алмаштары (һис кем, бер
нҽмҽ лҽ һ.б.); эйҽлек алмаштары (минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке,
уларҙыҡы).
Алмаштар күп түгел, лҽкин улар йыш ҡулланыла. Һҿйлҽмде йыйнаҡ һҽм ҡыҫҡа
итеүҙҽ уларҙың роле ҙур.
Ҡ ы л ы м . Заттарҙың һҽм предметтарҙың эшен, хҽрҽкҽтен, хҽлен һҽм
торошон белдергҽн һүҙҙҽр ҡылым тип атала. Улар ни эшлҽй? ни эшлҽгҽн? һҽм
башҡа һорауҙарға яуап бирҽ. Яһалышы яғынан ҡылымдар тамыр (ал, һал, бар,
кит), яһалма (буша, күбҽй, ҡана), ҡушма (баш тарт, тҽҡдим ит, юл ҡуй)
формала була. Ҡылымдың башланғыс формаһын бойороҡ һҿйкҽлешенең
берлектҽге икенсе зат тҿрҿ үтҽй (ни эшлҽ?): уҡы, яҙ, һҿйлҽ, уйла, мҽжбүр бул.
Ҡылымдарҙың барлыҡ-юҡлыҡ формаһы эш-хҽрҽкҽттең үтҽлеүен йҽки үтҽлмҽүен
белдерҽ. Барлыҡ форманың формаль күрһҽткесе юҡ, ҽ юҡлыҡ формаһы -ма/-мҽ
киҫҽксҽлҽре менҽн яһала: бар – барма, эшлҽ – эшлҽмҽ. Бер генҽ һүҙҙҽн тороп,
тулы мҽғҽнҽ аңлатып килеүсе ҡылым үҙ аллы була; үҙ аллы ҡылымға тҿрлҿ
мҽғҽнҽ биҙҽге ҿҫтҽүсе ҡылымдар ярҙамсы ҡылым тип йҿрҿтҿлҽ: уйна – уйнай
башла – уйнай һалып алдыҡ. Үҙ аллы һҽм ярҙамсы ҡылымдар бергҽ килгҽндҽ,
ярҙамсы ҡылым ғына зат менҽн үҙгҽрҽ.
Башҡорт телендҽ бойороуҙы, хҽбҽрҙе, шартты, телҽкте белдергҽн ҡылымдар
зат менҽн үҙгҽрҽ. Улар ҡылымдарҙың дүрт һҿйкҽлешен тҽшкил итҽ. Хҽбҽр
һҿйкҽлеше зат, һан һҽм заман менҽн үҙгҽрҽ. Эш-хҽрҽкҽттең ваҡытҡа булған
мҿнҽсҽбҽтенҽ ҡарап, хҽҙерге заман (һҿйлҽй), үткҽн заман (һҿйлҽне, һҿйлҽгҽн),
килҽсҽк заман (һҿйлҽр, һҿйлҽйҽсҽк) ҡылымдарын айыралар. Үткҽн замандың
шаһитлы (эшлҽне), шаһитһыҙ (эшлҽгҽн) формалары, килҽсҽк замандың билдҽле
(эшлҽйҽсҽк), билдҽһеҙ (эшлҽр) формалары бар.
Бойороҡ һҿйкҽлешендҽге ҡылым ниндҽйҙер бер эште, хҽрҽкҽтте башҡарырға
йҽки башҡармаҫҡа ҿндҽүҙе, бойороуҙы белдерҽ һҽм түбҽндҽге мҽғҽнҽлҽрҙе
аңлата:
– ғҽҙҽти бойороу: бергҽлҽп уҡығыҙ;
– ҡаты бойороу: килеп тҽ йҿрҿмҽ;
– рҽсми бойороу: Ерҙҽ тыныслыҡ булһын!;
– үтенес: һҿйлҽ ҽле.
Бойороҡ һҿйкҽлеше ҡылымдары зат, һан менҽн үҙгҽрҽ, тик берлектҽге 1 зат
формаһы булмай.
Шарт һҿйкҽлеше эш-хҽрҽкҽттең береһе икенсеһе үтҽлеүенҽ шарт булып
килеүҙе белдерҽ, зат, һан, заман менҽн үҙгҽрҽ. Уның ябай формаһы тамыр
ҡылымға -һа/-һҽ ялғауҙары ҡушылыу юлы менҽн яһала (уҡы-һа, бел-һҽ), ҡушма
формаһы үҙ аллы ҡылымға булһа ярҙамсы ҡылымын ҿҫтҽү юлы менҽн яһала
(уҡыр булһа, белгҽн булһа).
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Телҽк һҿйкҽлеше эш-хҽрҽкҽтте башҡарырға йҽки башҡармаҫҡа саҡырыуҙы
белдерҽ, зат, һан менҽн үҙгҽрҽ. Уның ябай формаһы тамыр ҡылымға -айым(йым), -маҡсы ялғауҙарын ҡушыу юлы менҽн яһала (барайым, һҿйлҽмҽксемен),
ҡушма формаһы үҙ аллы ҡылымға килҽ, була, итҽ, бар, юҡ ярҙамсы һүҙҙҽр ҡушыу
юлы менҽн яһала (ҡайтҡы килҽ, ҽйтмҽк була, эшлҽргҽ итҽ, бараһы бар).
Ҡылымдар эшлҽгҽн эштең исемен, сифатын, ваҡытын, рҽүешен, сҽбҽбен,
эште эшлҽргҽ йҽки эшлҽмҽҫкҽ кҽрҽклеген белдереп килергҽ мҿмкин. Улар ҡылым
тҿркҿмсҽлҽре тип атала: исем ҡылым, сифат ҡылым, уртаҡ ҡылым, хҽл ҡылым.
Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре зат менҽн үҙгҽрмҽй. Исем ҡылымдар нимҽ? ни эшлҽү?
һорауына яуап бирҽ, исемдҽр кеүек һан, килеш, эйҽлек заты менҽн үҙгҽрҽ. Улар
һҿйлҽмдҽ эйҽ, хҽбҽр, аныҡлаусы, тултырыусы булып килҽ. Сифат ҡылымдар
ниндҽй? нимҽ эшлҽгҽн? һорауҙарына яуап бирҽ, үткҽн заманда (күргҽн кеше),
хҽҙерге заманда (һҿйлҽүсе кеше), килҽсҽк заманда (һҿйлҽйҽсҽк кеше) килҽ.
Сифат ҡылымдар хҽбҽр һҿйкҽлеше ҡылымдарына оҡшаған, шулай ҙа уларҙы
айырыусы билдҽлҽр бар:
– сифат ҡылым һҿйлҽмдең башында йҽки уртаһында килҽ;
– сифат ҡылым исемдҽн килгҽн һүҙ алдында тора;
– сифат ҡылым ниндҽй? һорауына яуап бирҽ, һҿйлҽмдҽ аныҡлаусы булып
тора.
Китапты уҡыған кеше (сифат ҡылым). Ул китапты уҡыған (хҽбҽр һҿйкҽлеше
ҡылымы).
Уртаҡ ҡылым ни эшлҽргҽ? нимҽ эшлҽмҽҫкҽ? һорауҙарына яуап бирҽ, зат,
заман, һан менҽн үҙгҽрмҽй, һҿйлҽмдҽ хҽбҽр, тултырыусы, хҽл булып килҽ.
Хҽл ҡылымдар ни эшлҽп? ни рҽүешле? ни эшлҽгҽс? ҡасан? кеүек һорауҙарға
яуап бирҽ, зат, заман, һан менҽн үҙгҽрмҽй, һҿйлҽмдҽ хҽл булып килҽ.
Яһалышына ҡарап, ҿс тҿргҽ бүленҽ:
I тҿрҿ – -п, -ып/-еп ялғауы менҽн яһала: ҡабаланып яҙҙы;
II тҿрҿ – -ҡас/-кҽс, -ғас/-гҽс ялғауы менҽн яһала: уҡымағас, белмҽй;
III тҿрҿ – -ғанса/-гҽнсҽ, -ғансы/-гҽнсе, -ҡанса/-кҽнсҽ, -ҡансы/-кҽнсе ялғауҙары
менҽн яһала: һҿйлҽгҽнсе уйла; ул эшлҽгҽнсе, ял ит.
Ҡылым йүнҽлеше эш-хҽлдең йҽки хҽрҽкҽттең берҽй кешегҽ йҽки предметҡа
йүнҽлеүен белдерҽ. Башҡорт телендҽ ҡылымдың биш йүнҽлеше бар: тҿп
йүнҽлеш, ҡайтым йүнҽлеше, тҿшҿм йүнҽлеше, йҿкмҽтеү йүнҽлеше, уртаҡлыҡ
йүнҽлеше (биҙҽ, биҙҽн, биҙҽл, биҙҽт, биҙҽш). Эш-хҽрҽкҽттең күлҽмен, йҽғни уның
башланыуын, тамамланыуын, дауам ителеүен, ни тиклем оҙайлы йҽки аҙ
булыуын, ҡабатланыуын белдергҽн һүҙҙҽр ҡылым күлҽмдҽр тип атала:
һҿйлҽңкерҽ, һҿйлҽй һал, һҿйлҽй башла. Күлҽм тҿшҿнсҽлҽрен белдереү
саралары:
1) ялғауҙар менҽн
– эш-хҽрҽкҽттең кҿсҽйҽ тҿшҿүен белдереүсе ялғауҙар: -ыраҡ/-ерҽк, -ыңҡыра/еңкерҽ – тыңлабыраҡ ултыр, уҡыңҡыра;
– эш-хҽрҽкҽттең ҡабатланыуын, кҽмеүен белдереүсе ялғауҙар: -ҡыла/-келҽ, ыштыр/-ештер – барғыла, эшлҽштер;
2) ярҙамсы ҡылымдар менҽн: ял итеп ал, йырлап ебҽр, һҿйлҽп ташла, тҿшҽ
яҙҙы, уҡып сыҡ һ.б.
Ҡылым рҽүешлеге берҽй эште эшлҽргҽ мҿмкинлек булыу-булмауҙы, эшхҽрҽкҽттең ысынға тура килмҽүен, эш-хҽрҽкҽткҽ кҽмһетеп ҡарауҙы йҽ ышанып
етмҽүҙе белдерҽ: Һин килҽ алаһың. Һеҙ ҽйткҽн булдығыҙ. Ул һҿйлҽгҽн булды. Ул
һҿйлҽй була.
Р ҽ ү е ш . Рҽүештҽр эш йҽки хҽлдең билдҽһен, уларҙың ниндҽй хҽлдҽрҙҽ
үтҽлеүен белдерҽ, нисек? ҡасан? ҡайҙа? һорауҙарына яуап бирҽ. Рҽүештҽр
яһалышы яғынан тамыр (шҽп, тиҙ), яһалма (уттай, аҡсалата), ҡушма (ары13

бире, элек- электҽн) була. Рҽүеш – үҙгҽрмҽүсе һүҙ тҿркҿмҿ, тик ҡайһы бер
рҽүештҽр сағыштырыу һҽм артыҡлыҡ дҽрҽжҽһендҽ килҽ ала. Аңлатҡан
мҽғҽнҽлҽренҽ ҡарап, рҽүештҽр 6 тҿркҿмсҽ барлыҡҡа килтерҽ: тҿп рҽүештҽр,
ваҡыт рҽүештҽре, урын рҽүештҽре, оҡшатыу рҽүештҽре, күлҽм-дҽрҽжҽ
рҽүештҽре, сҽбҽп-маҡсат рҽүештҽре. Рҽүеш менҽн сифат бер-береһенҽ оҡшаш,
ҽммҽ айырырға мҿмкин: рҽүештҽр эштең йҽки хҽлдең билдҽһен аңлата, ҡылымды
асыҡлай, нисек? ҡасан? һорауына яуап бирҽ һҽм һҿйлҽмдҽ хҽл булып килҽ;
сифаттар предметтың билдҽһен белдерҽ, исемде асыҡлай, ниндҽй? һорауына
яуап бирҽ һҽм һҿйлҽмдҽ аныҡлаусы булып килҽ: яҡшы китап (сифат) – яҡшы
һҿйлҽй (рҽүеш).
Я р ҙ а м с ы һү ҙҙҽр: теркҽүестҽр, бҽйлҽүестҽр, киҫҽксҽлҽр, ымлыҡтар,
мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр, оҡшатыу һүҙҙҽре. Улар үҙ аллы һүҙ тҿркҿмдҽренҽн айырмалы
була: үҙҙҽре генҽ белдергҽн мҽғҽнҽлҽре, һорауҙары юҡ, грамматик категориялар
буйынса үҙгҽрмҽйҙҽр, һҿйлҽмдҽ, ғҽҙҽттҽ, айырым синтаксик вазифа үтҽмҽйҙҽр.
Улар түбҽндҽге разрядтар буйынса тикшерелҽлҽр.
Теркҽүестҽрҙең бүленеше: 1) теҙеү теркҽүестҽре: йҽ, йҽки, лҽкин, һҽм, тик,
юҡҡа, ҽллҽ, шулай уҡ, йҽ иһҽ, ҽммҽ, ҽ, тағы, ҽле... ҽле, йҽки, бҽлки, ла - лҽ һ.б.
(улар йыйыу, ҡаршы ҡуйыу, бүлеү, аныҡлау теркҽүестҽренҽ бүленҽ);
2) эйҽртеү теркҽүестҽре: сҿнки, тимҽк, шуға күрҽ, хатта, шунлыҡтан, шуға
ла, шуның ҿсҿн, ҽгҽр, гүйҽ, гҽрсҽ һ.б.
Бҽйлҽүестҽрҙең бүленеше:
1) тҿп һҽм эйҽлек килеште талап итеүсе бҽйлҽүестҽр: менҽн, ҿсҿн, кеүек,
шикелле, тҿҫлҿ, һымаҡ, аша, тураһында;
2) тҿп һҽм тҿбҽү килеште талап итеүсе бҽйлҽүестҽр: тиклем, саҡлы, хҽтле,
ҡаршы, табан, ҡарамаҫтан;
3) сығанаҡ килеште талап итеүсе бҽйлҽүестҽр: башҡа, бүтҽн, бирле, элек,
һуң, тыш.
Киҫҽксҽлҽрҙең бүленеше:
1) кҿсҽйтеү-раҫлау киҫҽксҽлҽре: та, баһа, да баһа, иң, ап-, һап-, бит, -сы/-се;
2) сиклҽү киҫҽксҽлҽре: ғына/ генҽ, ҡына/ кенҽ, уҡ/ үк;
3) тиҙлек киҫҽксҽлҽре: да/ дҽ, ҙа/ ҙҽ, та/ тҽ;
4) икелҽнеү-билдҽһеҙлек киҫҽксҽлҽре: -дыр/-дер, -тыр/-тер һ.б.;
5) һорау киҫҽксҽлҽре: -мы/-ме, -мы ни, -ме ни һ.б.
Мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽрҙең бүленеше:
1. раҫлау һҽм инҡар итеүҙе белдереү: эйе, бар, юҡ, ҽлбиттҽ, һис һүҙһеҙ;
2. тейешлек һҽм кҽрҽклек модаль һүҙҙҽре: кҽрҽк, тейеш;
3. мҿмкинлек модаль һүҙҙҽре: мҿмкин, ярай, мҿмкин түгел, ярамай;
4. самалау һҽм икелҽнеү модаль һүҙҙҽре: моғайын, бҽлки, булһа кҽрҽк,
күрҽһең;
5. иғтибарлылыҡ, ҿндҽшеү модаль һүҙҙҽре: зинһар, ҡуйсҽле, ғҽфү итегеҙ,
аңлайһығыҙмы.
Ымлыҡтарҙың бүленеше:
1. кҿйҿнҿүҙе, үкенесте белдереүсе ымлыҡтар: ай-ай, уф;
2. ғҽжҽплҽнеүҙе, шиклҽнеүҙе белдереүсе ымлыҡтар: ай-бай, ай-һай, атаҡ, ах;
3. һоҡланыуҙы, тынысһыҙланыуҙы, оялыуҙы белдереүсе ымлыҡтар: аһ, аһа,
их.
Оҡшатыу һүҙҙҽренең бүленеше:
1. ҿноҡшаш һүҙҙҽр: бип-бип, сылтыр-сылтыр, дҿбҿр-шатыр;
2. һыноҡшаш һүҙҙҽр: ялт-йолт, йым-йым;
3. саҡырыу һүҙҙҽре: һҽү-һҽү, бҽр-бҽр, бес-бес.
Синтаксис һҽм пунктуация
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Синтаксис синтаксик берҽмектҽрҙең тҿҙҿлҿшҿн һҽм мҽғҽнҽһен ҿйрҽнҽ.
Синтаксис, морфология кеүек үк, грамматиканың бер бүлеге булып һанала.
Тыныш билдҽлҽрен ҡулланыу ҡағиҙҽлҽренең йыйылмаһы пунктуация тип атала.
Синтаксистың төп берҽмектҽре – һүҙбҽйлҽнеш һҽм һөйлҽм. Һҿйлҽм
һүҙҙҽрҙҽн һҽм һүҙбҽйлҽнештҽрҙҽн тора. Һүҙбҽйлҽнеш – ул мҽғҽнҽүи һҽм
грамматик яҡтан үҙ-ара бҽйле ике йҽки бер нисҽ һүҙ. Һүҙбҽйлҽнештҽр бер бҿтҿн
уйҙы, фекерҙе аңлатмайҙар, уларҙың тамамланған интонацияһы ла булмай.
һүҙбҽйлҽнеш
һҿйлҽм
– кҽмендҽ ике һүҙҙҽн тора;
– бер һүҙҙҽн (Ҡыш.) йҽки
һүҙбҽйлҽнештҽрҙҽн тора;
– һүҙгҽ ҡарағанда киңерҽк мҽғҽнҽле була,
– тамамланған уй-фекерҙе
тулыраҡ фекерҙе белдерҽ;
белдерҽ;
– айырым интонацияһы булмай;
– тамамланыу интонацияһы
була;
– бҽлҽкҽй хҽреф менҽн яҙыла, тыныш
– ҙур хҽреф менҽн башлана,
билдҽлҽре булмай
кҽмендҽ бер тыныш билдҽһе
була
Һүҙбҽйлҽнештҽрҙҽ һүҙҙҽр араһында теҙеү һҽм эйҽртеү бҽйлҽнешен айырырға
була. Эйҽртеүле һүҙбҽйлҽнештҽрҙең дүрт тҿрҿ бар: башҡарылыу (магазинға
барам), йҽнҽшҽлек (йҽшел ағас), һҿйкҽлеү (ағайымдың китабы), ярашыу (һин
уҡыйһың).
Грамматик нигеҙенҽ (эйҽ һҽм хҽбҽр) ҡарап, һҿйлҽмдҽр ябай һҽм ҡушма була.
Ябай һҿйлҽм бер грамматик нигеҙҙҽн тора, лҽкин уның береһе (эйҽһе йҽки
хҽбҽре) булмаҫҡа ла мҿмкин, ул ваҡытта һүҙ бер составлы һҿйлҽмдҽр тураһында
бара.
Аныҡлаусы, тултырыусы, хҽлдҽр, ҿҫтҽлмҽлек – һҿйлҽмдең эйҽрсҽн киҫҽктҽре.
Һҿйлҽмдең йҿкмҽткеһен тулы, аныҡ һҽм тасуири итеп сағылдырыуҙа эйҽрсҽн
киҫҽктҽрҙең ҽһҽмиҽте ҙур. Йҽй килде. Йҽмле йҽй килде. Ауылға йҽмле йҽй килде.
Бына ауылға йҽнҽ йҽмле йҽй килде.
Аныҡлаусылар тиң булырға йҽки тиң булмаҫҡа мҿмкин: аҡ, ҡыҙыл сҽскҽлҽр –
матур аҡ сҽскҽлҽр.
Тултырыусылар тура һҽм ситлҽтелгҽн була: 1) Шиғырҙы (нимҽне? билдҽле
тҿшҿм килештҽ) уҡыным; хат (нимҽ? билдҽһеҙ тҿшҿм килештҽ) яҙҙым; 2)
таҡтаға (нимҽгҽ? тҿбҽү килештҽ) яҙған; Азаттан (кемдҽн? сығанаҡ килештҽ)
һораны.
Хҽлдҽр ҡылымдан килгҽн хҽбҽргҽ эйҽреп, эш-хҽрҽкҽттең эшлҽнеү ваҡытын,
урынын, сҽбҽбен, маҡсатын, рҽүешен, шартын һ.б. белдерҽ.
Ҿҫтҽлмҽлек – аныҡлаусының бер тҿрҿ. Аныҡлаусыларҙан айырмалы
булараҡ, ҿҫтҽлмҽлектҽр предметтың билдҽһен белдереп кенҽ ҡалмай, уның
атамаһына ҽйлҽнҽ. Ҿҫтҽлмҽлектҽр:
1) ғилми һҽм хҽрби дҽрҽжҽлҽрҙе, кешелҽрҙең һҿнҽрен белдерҽ – профессор
Н.К. Дмитриев;
2) предметтың тҽғҽйенлҽнешен белдерҽ – завод-лаборатория;
3) туғанлыҡ-ҡҽрҙҽшлекте, енес айырмалығын сағылдырыусы һүҙҙҽр,
терминдар – Рҽшиҙҽ апай;
4) топонимик исемдҽргҽ эйҽреп килеүсе номенклатур терминдар – Ҿфҿ
ҡалаһы.
Һҿйлҽмдең барлыҡ киҫҽктҽре лҽ тиң була ала: 1) бер үк хҽбҽргҽ ҡараған
эйҽлҽр, бер үк эйҽгҽ ҡараған хҽбҽрҙҽр, бер үк хҽбҽргҽ ҡараған тура һҽм
ситлҽтелгҽн тултырыусылар, хҽлдҽр һҽр саҡ тиң була; 2) бер үк эйҽгҽ,
тултырыусыға, исемдҽн килгҽн хҽлгҽ, хҽбҽргҽ ҡараған аныҡлаусылар тиң була.
Тиң киҫҽктҽрҙең тиң булыуының тҿп шарты: тиң киҫҽктҽрҙең асыҡлап килгҽн
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һүҙҙҽре менҽн эйҽртеүле бҽйлҽнештҽ булыуы. Тиң киҫҽктҽрҙе үҙ-ара теркҽүсе
саралар: 1) йыйыу теркҽүестҽре – һҽм, да, дҽ; 2) ҡаршы ҡуйыу теркҽүестҽре –
лҽкин, ҽ, тик, бҽлки, ҽммҽ; 3) бүлеү теркҽүестҽре – йҽ, йҽки, ни-ни, бер-бер, ҽллҽ,
ҽле, берсҽ; 4) -мы, -ме һорау киҫҽксҽһе ҡабул иткҽн һүҙҙҽр.
Тик баш киҫҽктҽрҙҽн генҽ торған һҿйлҽм йыйнаҡ, эйҽрсҽн киҫҽктҽре лҽ булған
һҿйлҽм тарҡау тип атала.
Мҽғҽнҽ асыҡлығы ҿсҿн бҿтҽ кҽрҽкле киҫҽктҽре лҽ булған һҿйлҽм тулы һҿйлҽм
була. Һүҙ барышында еңел аңлашылырлыҡ берҽй киҫҽге тҿшҿрҿлгҽн һҿйлҽм кҽм
һҿйлҽм тип атала. Кҽм һҿйлҽмдҽрҙең мҽғҽнҽһе алдағы һорау һҿйлҽмдҽн
(диалогтарҙа: –Ҡасан ҡайтаһың? –Иртҽгҽ.), ситуациянан (автовокзалда: «Килҽ!»
– һүҙ автобус тураһында барыуы аңлашыла), һҿйлҽү темаһынан (монологта
геройҙың йҽки авторҙың уйҙары) еңел аңлашыла. Кҽм һҿйлҽмдҽр, ҡыҫҡа һҽм
ыҡсым булып, ҡабатлауҙарҙан ҡотолдора, телмҽрҙе йҽнлҽндерҽ.
Кҽм һҿйлҽмдҽрҙе бер составлы һҿйлҽмдҽр менҽн бутарға ярамай. Ҽйтергҽ
телҽгҽн фекерҙе бер составлы һҿйлҽм менҽн дҽ аңлатырға мҿмкин, мҽҫҽлҽн:
Ҡыш. Һыуыҡ. Улар тулы һҿйлҽм булып тора.
Бер составлы һҿйлҽмдҽрҙең тҿрҙҽре:
1. Атама һҿйлҽм: Йҽй. Кҿтҿп алған йҽмле йҽй.
2. Билдҽле эйҽле һҿйлҽм (хҽбҽре берлектҽге һҽм күплектҽге 1, 2 зат
ҡылымынан): Ауылға ҡайттыҡ.
3. Билдҽһеҙ эйҽле һҿйлҽм (хҽбҽре берлектҽге һҽм күплектҽге 3 зат
ҡылымынан): Практикала һҽйбҽт эшлҽнелҽр.
4. Эйҽһеҙ һҿйлҽм (хҽбҽре телҽк, уртаҡ ҡылымдарҙан): Ауылға ҡайтҡы килҽ.
Һҿйлҽм киҫҽктҽренең һҿйлҽм эсендҽ билдҽле бер урыны, килеү тҽртибе була.
1. Эйҽ һҿйлҽмдең башында, ҽ хҽбҽр аҙағында килҽ: Уҡыусылар дҽрестҽн һуң
ололарға ярҙам итергҽ барҙы.
2. Аныҡлаусы аныҡланыусы һүҙҙең алдында килҽ: Йҽмле йҽй тыуған
ауылыма йҽшел күлдҽк кейҙергҽн.
3. Тултырыусы менҽн хҽлдҽр, ғҽҙҽттҽ, эйҽ менҽн хҽбҽр араһында килҽ:
Гҽзит-журналдар республикабыҙҙың тҿрлҿ ауылдарынан ҡыҙыҡлы хҽбҽрҙҽр
алып килҽ.
4. Һҿйлҽмдең дҿйҿм мҽғҽнҽһенҽ генҽ бҽйлҽнешле эйҽрсҽн киҫҽктҽр
һҿйлҽмдең башында килҽлҽр: Кисҽ мҽктҽптҽ ҙур байрам үткҽрелде.
5. Логик баҫым тҿшкҽн һҿйлҽм киҫҽктҽре хҽбҽр эргҽһендҽ килҽ: Яҡташ
яҙыусылар менҽн осрашыу район үҙҽгендҽ мҽҙҽниҽт йортонда үтҽсҽк.
Һҿйлҽүсенең һүҙҙҽрен үҙгҽртмҽйсҽ биреү тура телмҽр тип атала. Тура
телмҽрле һҿйлҽмдҽрҙҽ автор һүҙҙҽре түбҽндҽгесҽ килергҽ мҿмкин:
1. А.һ.: «Т.т!»
2. А.һ.: «Т.т.», - а.һ.
3. «Т.т.», - а.һ.
4. «Т.т., - а.һ. - Т.т.».
Һҿйлҽүсенең һҿйлҽгҽненең тҿп йҿкмҽткеһен үҙ һүҙҙҽрең менҽн ҽйтеп биреү
ситлҽтелгҽн телмҽр тип атала. Тура телмҽр һҽм ситлҽтелгҽн телмҽр тығыҙ
бҽйлҽнештҽ була.
«Мин ҡалаға барып, уҡырға инергҽ телҽйем», – тине ҡыҙы ҽсҽһенҽ.
Ҡыҙы ҽсҽһенҽ ҡалаға барып, уҡырға инергҽ телҽүе тураһында ҽйтте.
Диалог, диалогик телмҽр – ике кешенең һҿйлҽшеүе. Ҽҙҽплелекте (этикетты)
сағылдырыусы диалогтарҙы (осрашыу, сҽлҽмлҽү, хушлашыу, танышыу, ғҽфү
үтенеү, ғҽфү итеү, рҽхмҽт ҽйтеү һ.б.), хҽбҽрлҽшеү, информация алмашыу,
саҡырыу, үтенеү кеүек диалогтарҙы айырырға мҿмкин.
Монолог, монологик телмҽр – бер кешенең уй-кисерештҽре тураһында
һҿйлҽүе. Мҽктҽп һҽм тирҽ-йүндҽге тормош темаларына, үҙ тормошондағы
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ҡыҙыҡлы ваҡиға, мҽктҽптҽге һҽм ҿйҙҽге дҽрестҽр тураһында, ял ваҡыты,
уйындар, ҡыҙыҡһыныуҙарың, үҙеңдең тҽьҫораттарың, ғаилҽ, уҡылған китап
тураһында һҿйлҽү монологик телмҽр булып тора. Диалог һҽм монологтар ҽҙҽби
ҽҫҽрҙҽрҙҽ, бигерҽк тҽ драма ҽҫҽрҙҽрендҽ киң таралған.
Интонацияға, һҿйлҽү маҡсатына һҽм хис-тойғо биҙҽгенҽ ҡарап, хҽбҽр, һорау,
ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙе айырып тикшерҽлҽр. Яҙмала хҽбҽр һҿйлҽм аҙағында нҿктҽ,
һорау һҿйлҽм аҙағында һорау билдҽһе, ҿндҽү һҿйлҽм аҙағында ҿндҽү билдҽһе
ҡуйыла.
Ике йҽки бер нисҽ ябай һҿйлҽмдҽн тҿҙҿлгҽн һҿйлҽм ҡушма һҿйлҽм тип атала.
Ҡушма һҿйлҽм эсенҽ ингҽн ябай һҿйлҽмдҽрҙе мҽғҽнҽ һҽм интонация уртаҡлығы
берлҽштерҽ. Ҡушма һҿйлҽм эсенҽ ингҽн ябай һҿйлҽмдҽр үҙ-ара теҙеү йҽки
эйҽртеү юлы менҽн бҽйлҽнеп килҽлҽр, ошонан сығып, ҡушма һҿйлҽмдҽр ике ҙур
тҿркҿмгҽ айырыла: теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр һҽм эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽр.
Теҙмҽ ҡушма һҿйлҽм эсендҽге ябай һҿйлҽмдҽр үҙ-ара интонация йҽки
теркҽүес ярҙамында бҽйлҽнҽ. Ябай һҿйлҽмдҽр һанау интонацияһы менҽн
бҽйлҽнгҽн ҡушма һҿйлҽмдҽр бер үк ваҡытта булған һҽм бер үк ваҡытта булмаған
күренештҽрҙе, ваҡиғаларҙы белдерҽ.
1) Малайҙар баҡсала ер ҡаҙыны, ҡыҙҙар унда түтҽл яһаны.
2) Тҽүҙҽ Ҽлфиҽ уҡып сыҡты, шунан хатты ҽхирҽте алды, һуңынан улар
бергҽлҽп яуап яҙа башланы.
Теркҽүесле теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ йыйыу (һҽм, да, дҽ, ни-ни), ҡаршы
ҡуйыу (лҽкин, ҽ, ҽммҽ, мҽгҽр, тик), бүлеү (йҽнҽ, йҽ, иһҽ, ҽле-ҽле) теркҽүестҽре
ҡулланыла.
Бҿгҿнгҿ байрамда егеттҽр күмҽклҽп бейене, ҽ ҡыҙҙар матур йыр йырланы.
Теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ ябай һҿйлҽмдҽр араһында бер ваҡытта булған
йҽки бер-бер артлы булған ваҡиғалар сағылдырыла, сҽбҽп-һҿҙҿмтҽ, ҡапмаҡаршылыҡҡа ҡоролған күренештҽр тураһында хҽбҽр ителҽ. Теҙмҽ ҡушма
һҿйлҽмдҽр ике йҽки унан күберҽк ябай һҿйлҽмдҽрҙҽн тора.
Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽр һҽр ваҡыт ике ябай һҿйлҽмдҽн тора. Уның
береһе баш һҿйлҽм була, ҽ икенсе эйҽрсҽн һҿйлҽм уға эйҽреп, буйһоноп килҽ.
Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙең баш һҿйлҽмгҽ бҽйлҽнеп килеү ысулдары: теркҽүестҽр,
бҽйлҽүестҽр, килеш ялғауҙары, интонация, мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр. Мҽғҽнҽлҽре яғынан
эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр тҿп биш тҿргҽ бүленҽ, ҽ хҽл һҿйлҽмдҽр, үҙ нҽүбҽтендҽ, һигеҙ
тҿркҿмсҽгҽ айырыла.
Эйҽ һҿйлҽм йҽ баш һҿйлҽмдең эйҽһе урынында килҽ, йҽ баш һҿйлҽмдең
мҿнҽсҽбҽт һүҙ менҽн бирелгҽн эйҽһен асыҡлай, кем? нимҽ? һорауҙарына яуап
бирҽ. Эшемде яҡшы баһалаһалар, миңҽ шул еткҽн.
Эйҽрсҽн хҽбҽр һҿйлҽм баш һҿйлҽмдең хҽбҽре урынында килҽ, нимҽлҽ?
кемдеке? һорауҙарына яуап бирҽ. Тауары ниндҽй – хаҡы шундай.
Аныҡлаусы һҿйлҽм йҽ баш һҿйлҽмдең аныҡлаусыһы урынында килҽ, йҽ баш
һҿйлҽмдең мҿнҽсҽбҽт һүҙ менҽн бирелгҽн аныҡлаусыһын асыҡлай, кемдең?
ниндҽй? ҡайһы? һорауҙарына яуап бирҽ. Һиңҽ шундай телҽгем бар: һин күберҽк
уҡырға тырыш.
Тултырыусы һҿйлҽм йҽ баш һҿйлҽмдең тултырыусыһы урынында ҡулланыла,
йҽ баш һҿйлҽмдең мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр менҽн бирелгҽн тултырыусыһын асыҡлап
килҽ; кемде? нимҽне? кемгҽ? нимҽгҽ? кемдҽ? нимҽлҽ? кемдҽн? нимҽнҽн?
һорауҙарына яуап бирҽ. Ул нимҽ ҽйтһҽ, шуны тыңла.
Хҽл һҿйлҽмдҽр, баш һҿйлҽмдең хҽбҽренҽ эйҽреп, эш-хҽрҽкҽттең эшлҽнеү
ваҡытын, урынын, сҽбҽбен, маҡсатын һҽм башҡа шарттарын белдерҽ; ҡасан?
ҡайҙа? нисек? ни ҿсҿн? нимҽгҽ ҡарамаҫтан? кеүек һорауҙарға яуап бирҽ. Йҽй
еткҽс, ялан-ҡырҙар гҿрлҽп тора.
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Бер-береһенҽ эйҽртеү юлы менҽн йҽки теҙеү һҽм эйҽртеү юлы менҽн
бҽйлҽнгҽн ҡушма һҿйлҽм эсендҽ ҿс, йҽ иһҽ унан да күберҽк һҿйлҽм булһа, ул
ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽ тип атала. Башҡорт телендҽ ҡатмарлы синтаксик
тҿҙҿлмҽлҽрҙең ҿс тҿрҿн айырып йҿрҿтҽлҽр: күп эйҽрсҽнле ҡушма һҿйлҽмдҽр,
ҡатнаш ҡушма һҿйлҽмдҽр, теҙемдҽр.
Күп эйҽрсҽнле ҡушма һҿйлҽм бер баш һҽм кҽмендҽ ике эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽн
тора. Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр бҿтҽһе лҽ баш һҿйлҽмгҽ эйҽреп, бер үк һорауға яуап
булып килһҽлҽр, бындай эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽргҽ тиң эйҽрсҽн һҿйлҽм тиҙҽр. Кҿҙ
еткҽс, баҫыуҙа эштҽр бҿткҽс, улар туй яһаны.
Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр, бҿтҽһе лҽ баш һҿйлҽмгҽ бҽйлҽнеп тҽ, тҿрлҿ һорауға
яуап булып килһҽлҽр, бындай һҿйлҽмдҽргҽ тиң булмаған эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр
тиҙҽр. Ҡарҙар эреп, ҡара ер күренгҽс, трактористар тҽүлек ҽйлҽнҽһенҽ эшлҽй
башлай.
Ябай һҿйлҽмдҽре үҙ-ара теҙеү һҽм эйҽртеү юлы менҽн бҽйлҽнеп килгҽн
тҿҙҿлмҽ ҡатнаш ҡушма һҿйлҽм була. Был турала һҿйлҽшеү булманы, лҽкин
бҿтҽбеҙ ҙҽ аңланыҡ: артабан былай йҽшҽү мҿмкин түгел.
[ 1 ], теҙмҽ бҽйлҽнеш [ 2 ]: эйҽртеүле бҽйлҽнеш ( 3 )
Теҙемдҽр ябай һҿйлҽм формаһында ла, ҡушма һҿйлҽм формаһында ла була.
Ябай һҿйлҽм формаһында килгҽндҽ, теҙемдҽрҙҽ тиң киҫҽктҽр йҽки хҽл ҽйтемдҽре
күп була, һҿйлҽм бик тарҡау булып китҽ. Ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽн тҿҙҿлгҽн
теҙемдҽрҙҽ теҙмҽ йҽки күп эйҽрсҽнле ҡушма һҿйлҽмдҽр күп була. Теҙемдҽр
ҡобайырҙарҙа ҡулланыла, шиғырҙарҙа, һирҽклҽп сҽсмҽ ҽҫҽрҙҽрҙҽ лҽ осрай.
Уралып ятҡан Уралда,
Ҽле алай һҿйлҽшеп,
Ҽле былай һҿйлҽшеп,
Күгҽрсендҽй гҿрлҽшеп,
Икҽү – ҿсҽү серлҽшеп,
Сыйырсыктай эркелешеп,
Ҡара ҡаҙҙай теҙелешеп,
Иртҽ ҡолон бҽйлҽгҽн,
Күсҽ йҿрҿп йҽйлҽгҽн
Һылыу-һылыу ҡыҙҙар бар (Ҡобайырҙан).
Пунктуация – тыныш билдҽлҽренең ҡуйылышын ҿйрҽнҽ. Һҿйлҽмдең
мҽғҽнҽһен һүҙҙҽр, уларҙы үҙ-ара бҽйлҽүсе саралар һҽм интонация ярҙамында
аңлайбыҙ. Яҙыуҙа интонация күп осраҡта тыныш билдҽлҽре менҽн белдерелҽ,
лҽкин пауза яһалған һҽр урында тыныш билдҽһе ҡуйылмай. Һҿйлҽм аҙағында
нҿктҽ, һорау билдҽһе, ҿндҽү билдҽһе, күп нҿктҽ ҡуйыла. Ҿтҿр, ике нҿктҽ, нҿктҽле
ҿтҿр, һыҙыҡ билдҽлҽре һҿйлҽм эсендҽ ҡуйыла. Инеш һҿйлҽмдҽр, авторҙың исеме
йҽйҽлҽр эсенҽ алына. Тура телмҽрҙең башында һҽм аҙағында, цитаталарҙың
башында, үҙ мҽғҽнҽһендҽ килмҽгҽн һүҙҙҽрҙе айырғанда, китап, гҽзит-журнал, һҽр
тҿрлҿ ойошма, предприятие исемдҽрен айырғанда тырнаҡтар ҡуйыла. Ҡайһы бер
осраҡтарҙа, тыныш билдҽһенең ҡайҙа ҡуйылыуына ҡарап, һҿйлҽмдең мҽғҽнҽһе
үҙгҽрҽ.
Туп-тура беҙҙең ҿйгҽ килеп тҿшмҽ тағы, берҽй хҽйлҽ табып, ауылға кил.
Туп-тура беҙҙең ҿйгҽ килеп тҿшмҽ, тағы берҽй хҽйлҽ табып, ауылға кил.
Ҽҙҽбиҽт
Основная литература
1.
Башҡорт теле: Программа һҽм методик күрһҽтмҽлҽр: Башҡорт теленҽн
дҽүлҽт йомғаҡлау аттестацияһына (9-сы класс) һҽм берҙҽм тҿбҽк имтиханына (1118

се класс) ҽҙерлҽнеүселҽр ҿсҿн / Тҿҙҿүселҽре: Л.М. Хҿсҽйенова, Г.Р. Абдуллина,
Г.Д. Вҽлиева. – Стҽрлетамаҡ: БДУ-ның Стҽрлетамаҡ филиалы, 2013. – 80 бит.
2.
Исҡужина Ф.С., Иҫҽнғолова Г.А., Хҿснҿтдинова Р.Я. Башҡорт теленҽн берҙҽм
дҽүлҽт имтиханы ҿсҿн тестар варианттары. – Ҿфҿ: Педкнига, 2009. – 150-153-сҿ
биттҽр.
Дополнительная литература:
1.
Башҡорт теле. Юғары уҡыу йорттарының филология факультеты
студенттары ҿсҿн дҽреслек / Г.Р.Абдуллина, Г.Д.Вҽлиева, К.Ғ.Ишбаев (яуаплы
мҿхҽррир) һ.б. – Ҿфҿ: Китап, 2012. – 616 б.
2.
Вҽлиева Г.Д. Башҡорт теле. Берҙҽм дҽүлҽт имтихандарына ҽҙерлҽнеү
буйынса уҡыу ҽсбабы. – Стҽрлетамаҡ, 2008.
3.
Дмитриев, Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев; Отв. ред.
Ф.Х. Хисаметдинова. – М.: Наука, 2008. – 264 с.
4.
Кейекбаев Ж.Ғ. Ғилми хеҙмҽттҽр йыйынтығы һҽм һайланма ҽҫҽрҙҽр. Т.1.
Башҡорт ҽҙҽби теленең дҿрҿҫ ҽйтелеше. Башҡорт теленең фонетикаһы. – Ҿфҿ:
Китап, 2012. – 288 б.
5.
Усманова М.Ғ. Башҡорт теле. Уҡырға инеүселҽр ҿсҿн ҡағиҙҽлҽр һҽм тестар.
– Ҿфҿ, 2002.
6.
Усманова М.Ғ., Абдуллина Ф.Р. Башҡорт теле. Уҡырға инеүселҽр ҿсҿн уҡыу
ҡулланмаһы. – Ҿфҿ, 2000.
7.
Хҽҙерге башҡорт теле. Педагогия институтының башланғыс кластар
факультеты студенттары ҿсҿн дҽреслек / Ред. Ураҡсин З.Ғ., Ишбаев К.Ғ. – Ҿфҿ:
Китап, 1986. – 400 б.
БАШҠОРТ ҼҘҼБИҼТЕНҼН ПРОГРАММА
Ҽҙҽбиҽт теорияһы
Һүҙ сҽнғҽте булараҡ художестволы ҽҙҽбиҽт. Ҽҙҽбиҽттең ижтимағи һҽм эстетик
тҽрбиҽ биреүҙҽге ҽһҽмиҽте, тормош менҽн бҽйлелеге, халыҡсанлығы.
Художество методы тураһында тҿшҿнсҽ. Реализм. Романтизм.
Ҽҙҽбиҽттҽ типиклаштырыу алымдары. Художестволы образ. Прототип.
Ҽҙҽби ҽҫҽрҙең темаһы һҽм идеяһы.
Ҽҙҽби ҽҫҽрҙең тҿҙҿлҿшҿ, сюжеты һҽм композицияһы тураһында тҿшҿнсҽ.
Ҽҙҽбиҽттең эпик, лирик, драматик тҿрҙҽре. Жанр тураһында тҿшҿнсҽ. Роман,
роман-эпопея, повесть. Хикҽйҽ, хикҽйҽт; поэма, шиғыр, баллада; драма, комедия,
трагедия.
Шиғыр тураһында тҿшҿнсҽ. Шиғырҙа ритм һҽм рифма.
Һүрҽтлҽү саралары (эпитет, сағыштырыу, метафора, метонимия, аллегория,
гипербола, риторик ҿндҽү, риторик һорау, антитеза, инверсия, ҡабатлау).
Халыҡ ижады
Халыҡ ижады хаҡында тҿшҿнсҽ. Уның яҙма ҽҙҽбиҽт үҫешендҽге роле.
Фольклорҙың ҽһҽмиҽте.
Халыҡ ижадының традицион жанрҙары.
Ҽкиҽт, легенда, риүҽйҽт, кҿлҽмҽстҽрҙең жанр үҙенсҽлектҽре.
Йыр жанры. Уларҙы тҿркҿмлҽү. Йырҙарҙа патриотик теманың сағылышы.
Афористик ижад тҿрҙҽрендҽ халыҡ педагогикаһының сағылышы.
Ҡобайыр. Тыуған ил хаҡындағы ҡобайырҙар.
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«Урал батыр» ҡобайырында үлемһеҙлек мҽсьҽлҽһенең ҡуйылышы.
«Аҡбуҙат» ҡобайырында социаль мотивтарҙың кҿсҽйеүе. Ҽҫҽрҙең «Урал
батыр» менҽн бҽйлҽнеше.
«Ҡуҙыйкүрпҽс менҽн Маянһылыу» эпосы. Ырыуҙар берҙҽмлеге идеяһының
бирелеше.
«Алдар менҽн Зҿһрҽ» эпосының композицион үҙенсҽлектҽре. Ҽҫҽрҙең
темаһы, идеяһы.
Сҽсҽндҽр ижады. Сҽсҽндҽрҙең башҡорт йҽмғиҽтендҽге роле. ХХ быуат халыҡ
сҽсҽндҽре.
Башҡортостанда боронғо
ҡулъяҙма ҽҙҽбиҽт
Шҽжҽрҽлҽр. Уларҙың художестволы ҽҙҽбиҽткҽ мҿнҽсҽбҽте.
Тҽүарихтар. Уларҙа Башҡортостан тарихының сағылышы.
Публицистика. Азатлыҡ кҿрҽшенең ҡулъяҙмаларҙа сағылышы. «Батыршаның
батшаға яҙған хаты», яҙма ҡомартҡы булараҡ уның ҽһҽмиҽте.
С.Юлаев ижады. «Тыуған илем», «Уралым», «Уҡ», «Егеткҽ» һ.б. шиғырҙары.
Салауат
тураһында
Р.Игнатьев,
Ф.Нефедов,
С.Злобин.
Башҡорт
фольклорында һҽм ҽҙҽбиҽтендҽ С.Юлаев образы.
ХIХ быуат ҽҙҽбиҽте
ХIХ быуаттың беренсе һҽм икенсе яртыһында Башҡортостанда ҽҙҽбиҽт
үҫеше. Мҽғрифҽтселек хҽрҽкҽте.
М.Аҡмулланың тормош һҽм ижад юлы. Шағирҙың автобиографик ҽҫҽрҙҽре.
Халыҡты мҽғрифҽткҽ ҿндҽү, феодаль иҫкелеккҽ, дини фанатизмға ҡаршы кҿрҽш.
Ижадында социаль мотивтар, ғҽҙеллек идеяһы. Аҡмулла ижадында сатира.
Ҡобайыр стилендҽге шиғырҙары («Бҽхет», «Аттың ниһен маҡтайһың»,
«Нҽсихҽт»). Ҽхлаҡи проблемаларҙың ҡуйылышы («Бҽдбҽхеткҽ һүҙем үтмҽҫ»,
«Ҡҽнҽғҽт», «Донъя»).
М.Ҿмҿтбаевтың тормошо һҽм ижады. М.Ҿмҿтбаев  мҽғрифҽтсе. Уның тарих,
этнография, фольклор, тҽржемҽ, ҽҙҽбиҽт ҿлкҽлҽрендҽге эшмҽкҽрлеге.
Шиғырҙарында тҿп темалар. «Йомран иле», «Үткҽн заманда башҡорт ҡыҙҙарының
оҙатылыуы», «Ҡайыш илҽ йүкҽ» ҽҫҽрҙҽре.
Ризаитдин Фҽхретдиндең тормошо һҽм ижады. Р.Фҽхретдин  мҽғрифҽтсе.
Уның педагогика ҿлкҽһенҽ ҡараған хеҙмҽттҽрендҽге тҿп проблемалар. «Аҫар»
китабы. Р.Фҽхретдиндең тарих фҽненҽ индергҽн ҿлҿшҿ. «Сҽлимҽ», «Ҽсмҽ»
повестарында мҽғрифҽтселек ҡараштарының сағылышы.
ХХ быуат ҽҙҽбиҽте
Мҽғрифҽтселек реализмынан тҽнҡитле реализмға күсеү. Ҽҙҽбиҽттҽ
романтизм күренештҽре.
Сафуан Яҡшығолов ижады. «Башҡорт ағаларыма хитап», «Дим буйы»
шиғырҙарында халыҡ яҙмышы хаҡында уйланыуҙар.
Фҽтхелҡадир Сҿлҽймҽнов  күренекле тюрколог, ғалим. Уның тормошо һҽм
ижады. Башҡорт милли хҽрҽкҽтендҽ ҡатнашыуы, сит илдҽ йҽшҽүе.
«Тимербай ҡурайсы» хикҽйҽһендҽ тҿп геройҙың аяныслы яҙмышын күрһҽтеү.
«Башҡорт йҽйлҽүендҽ» һ.б. хикҽйҽлҽрендҽ халыҡ яҙмышы хаҡында
уйланыуҙарҙың дауам ителеүе. «Салауат батыр» пьесаһында азатлыҡ идеяһын
ҡуйыу.
Д.Юлтыйҙың тормошо һҽм ижады. Империалистик һуғышҡа арналған
шиғырҙарында ҡан ҡойошҡа протест белдереү. Революцион рухтағы ҽҫҽр булараҡ
«Ҡан баҙары», унда һалдатты ут эсенҽ ебҽреүселҽргҽ нҽфрҽт белдереү.
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Д.Юлтый  прозаик. «Тимеркҽй фҽлсҽфҽһе» хикҽйҽһе. Тҿп геройҙа тормоштоң
аяуһыҙ шарттарына протест тойғолары уяныуы. Ҽҫҽрҙең социаль-философик
проблемалары.
«Ҡан» романының яҙылыу тарихы, сюжеты, композицион үҙенсҽлектҽре.
Һалдаттар
образдары, уларҙың рухи
эволюцияһы.
Романдың идеяпроблематикаһы.
«Ҡарағол» драмаһы, уның конфликты, тарихи ерлеге. Иван Иванович, поп
Андрей кеүек колонизаторҙар, уларға ҡуштанланыусы Ишмырҙа кантон,
Ҽпкҽлҽйҙҽрҙе һүрҽтлҽү. Уларға ҡаршы ойошторолған халыҡ хҽрҽкҽте. Башҡа
халыҡ вҽкилдҽре менҽн дуҫлыҡ, берҙҽмлек идеялары.
М.Ғафуриҙың тормошо һҽм ижады. Башланғыс ижадында мҽғрифҽтселек
идеялары («Себер тимер юлы», «Фҽҡирлек менҽн үткҽн тереклек» һ.б. ҽҫҽрҙҽре).
Ҽҫҽрҙҽрендҽ социаль тигеҙһеҙлек мотивтары («Баҙарға сыҡтым», «Ярлылар йҽки
ҿйҙҽш ҡатын» һ.б.).
Революция осоро һҽм егерменсе йылдарҙағы поэзияһы. Иҫкене емереү,
яңынан тҿҙҿү мотивтары. «Ант» шиғыры. Яңы кешенең ҽхлаҡи һыҙаттарын асыу
(«Бир ҡулыңды», «Гҿлдҽр баҡсаһында»).
«Ҡара йҿҙҙҽр» повесында дин мҽсьҽлҽлҽренҽ идеологик күҙлектҽн ҡарау.
Ҽҫҽрҙҽ рухи кисерештҽрҙең эҙмҽ-эҙлекле бирелеше, уның ҽһҽмиҽте.
Ғ.Хҽйриҙең тормошо һҽм ижады. «Боролош» романының баҫылып сығыу
тарихы, уның оҙаҡ донъя күрҽ алмауының сҽбҽптҽре. Ҽҫҽрҙҽ ярлы халыҡтың
ауыр тормошон, йҽшҽп килгҽн тҽртиптҽр менҽн ризаһыҙлығын күрһҽтеү. Шҽмси,
Вҽхит, Ғҽли образдарында йҽш быуындың яңы заман, яңы мҿнҽсҽбҽттҽр ҿсҿн
кҿрҽшен күрһҽтеү. Ҡатын-ҡыҙҙың йҽмғиҽттҽге урынына бҽйле мҽсьҽлҽлҽр.
Романдың ҽһҽмиҽте.
«Ҿсҽүҙең тарихы» («Мҽхфүзҽ») повесында иҫкелек ҡалдыҡтары, яңы ҽхлаҡ
ҿсҿн кҿрҽште сағылдырыу. Мҽхфүзҽ, Ҡотош, Сҽғитйҽн образдарында яңы
кешенең тҿрлҿ ҡаршылыҡтар аша формалашыуын күрһҽтеү.
Ғ.Сҽлҽм ижады. «Шоңҡар» поэмаһында яңы кеше формалашыуын күрһҽтеү.
Ҽхмҽт, Миңъян образдарының асылы. Ҽҫҽрҙең композицион үҙенсҽлектҽре.
«Бала» поэмаһында мещанлыҡты тҽнҡит итеү. Ҽршитлекте фашлау.
Мҿхҽббҽт, ғаилҽ мҽсьҽлҽлҽренең хҽл ителеше.
С.Мифтахов ижады. Пьесаларында заман темаһын үҙҽккҽ ҡуйыу. «Ялан
ҡыҙы», «Һаҡмар», «Дуҫлыҡ һҽм мҿхҽббҽт» ҽҫҽрҙҽрендҽ яңы кешенең рухи
һыҙаттарын билдҽлҽү. Пьесаларҙа конфликт үҙенсҽлектҽре.
Р.Ниғмҽти ижады. «Йҽмле Ағиҙел» буйҙары» поэмаһының халыҡсан стиле:
ҽкиҽт, ҡобайыр, йыр жанрҙарына мҿрҽжҽғҽт итеү. Халыҡ яҙмышының символы
булараҡ Ағиҙел образы.
«Үлтер улым, фашисты!» ҽҫҽрендҽ яуға күтҽрелгҽн халыҡтың рухи
берҙҽмлеген, батырлығын данлау. Ҡобайыр мотивтары. Символик образ булараҡ
Уралтау. Поэмала Башҡорт атлы дивизияһының ойошторолоуын һҽм яу юлын
һүрҽтлҽү, Урал улдары образдары.
«Һинең кҽлҽшеңдең хаттары», «Егеттең яуаптары» поэмаларында мҿхҽббҽт
һҽм ил алдындағы бурыс темаларын асыу.
«Һаҡмар ҡыҙы» поэмаһының тҿп геройҙары. Яңы кешенең характер
һыҙаттарын биреү.
«Хҽйерле юл һеҙгҽ!» ҽҫҽрендҽ Тыуған ил, файҙалы хеҙмҽт, уҡыу темаһы.
Р.Ниғмҽти ижадына заман йоғонтоһо. Халыҡ шағирының башҡорт
поэзияһында тотҡан урыны.
Б.Бикбай ижады. «Ер» поэмаһының яҙылыу ваҡыты, ҽҫҽрҙең эпиграфы.
Ҽҫҽрҙҽ азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽш һҽм ер яҙмышы темаһы. Героик тарихты бҿгҿнгҿгҽ
бҽйлҽү.
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Б.Бикбайҙың «Туған тел», «Пограничник һҽм уның ҽсҽһе» һ.б. шиғырҙарының
темалары, поэтик эшлҽнеше.
Б.Бикбай  драматург. «Ҡарлуғас» драмаһының тарихи ерлеге. Ҡарлуғас,
Шатморат, Ҡормой, Кҿнһылыу образдарында халыҡ яҙмышын һүрҽтлҽү.
«Салауат» драмаһында милли һҽм социаль азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽш. Салауат һҽм
Юлай образдарының романтик һҽм реалистик һыҙаттары.
«Ҡаһым түрҽ» драмаһында легендар шҽхес образы. Ҽҫҽрҙең социаль-ҽхлаҡи
проблемалары. Ҡаһым, Байыҡ, Аҡъегет, Аҫылбикҽ кеүек образдар аша халыҡ
патриотизмын күрһҽтеү.
Б.Бикбай  драматург. «Аҡсҽскҽ» повесында һүрҽтлҽнгҽн осор, уға хас ҽхлаҡи
мҽсьҽлҽлҽр.
И.Насыриҙың тормошо һҽм ижады. «Еңелгҽн ятыу» повесында шҽхес һҽм
коллектив араһындағы ҡатмарлы мҿнҽсҽбҽттҽрҙең сағылышы. Шҽхси милекселек,
индивидуалистик ҡараштарҙы кҽүҙҽлҽндереүсе Шҽрҽфи образы. Яҙыусының эске
ҡаршылыҡтарҙы һүрҽтлҽүҙҽге оҫталығы. Символик мҽғҽнҽгҽ эйҽ Ҡара ятыу
образы. Социализм идеяларының тантана итеүен раҫлау, уның бҽхҽслелеге.
Һ.Дҽүлҽтшинаның тормошо һҽм ижады. «Айбикҽ» повесында ҡатын-ҡыҙҙың
тиң хоҡуҡлылыҡ ҿсҿн кҿрҽшеүен күрһҽтеү. Тҿп образдарға характеристика.
Ҽҫҽрҙең халыҡсанлығы.
«Ырғыҙ» романының яҙылыу тарихы. Романда башҡорт халҡының азатлыҡ
ҿсҿн кҿрҽш юлына баҫыуын күрһҽтеүсе Айбулат, Гҿлйҿҙҿм образдары. Социаль
тип булараҡ Ниязғол бай, уның ғаилҽһе. Ҽҫҽрҙҽ милли характерҙар бирелеше.
Халыҡтың тормош-кҿнкүрешен, йолаларын сағылдырыу. Романдың сюжеткомпозицион үҙенсҽлектҽре. «Ырғыҙ»  Һ.Дҽүлҽтшинаның тормош һҽм ижад
ҡаһарманлығы.
М.Кҽримдең тормошо һҽм ижады. Шағирҙың хҽрби темаға яҙылған шиғырҙары
(«Мин фронтҡа китҽм, иптҽштҽр!», «Башҡорт халҡына яуап хат», «Ҿсҿнсҿ кҿн
тоташ ҡар яуа» һ.б.).
«Үлмҽҫбай» поэмаһында ҽкиҽт алымдары менҽн эш итеү.
«Ҡара һыуҙар» поэмаһында һуғыш һҽм тыныслыҡ темаһы. Мҿхҽббҽт,
тоғролоҡ, хыянат, ил алдында яуаплылыҡ тойғоларына бҽйле проблемалар
күтҽреү. Поэтик деталдҽр, контраст алымдары менҽн эш итеү. Сюжет һыҙығы.
«Европа  Азия» шиғырҙар циклы, унда күтҽрелгҽн тҿп идея-проблемалар.
Циклдың «һалҡын һуғыш» шарттарында, донъяның социалистик һҽм капиталистик
лагерҙарға бүленгҽн дҽүерҙҽ яҙылыуы һҽм осорҙоң идеологик йоғонтоһон
кисереүе. Тыуған ил, ватансылыҡ тойғоларының бирелеше.
М.Кҽримдең философик лирикаһы («Кеше», «Быуат», «Ҡурҡам» һ.б.
шиғырҙары).
«Айгҿл иле» драмаһында тҿп образдың романтик һыҙаттары. Ҽҫҽрҙҽ
гражданлыҡ тойғоларының бирелеше. Йҽғҽфҽр  Ябағаев линияһы. Сит кеше
образы һҽм сит кешелҽр. Ике йҿҙлҿлҿктҿ фашлау, намыҫ һҽм выжданға эйҽ кҿслҿ
рухлы шҽхесте данлау.
«Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» повесының жанр үҙенсҽлектҽре. Ҽҫҽрҙҽ күтҽрелгҽн
философик һҽм ҽхлаҡи проблемалар: шҽхестең формалашыуына йоғонто яһаусы
шарттар, шҽхес һҽм йҽмғиҽт араһындағы мҿнҽсҽбҽттҽр, мҿхҽббҽт, ғаилҽ, ҽҙҽпҽхлаҡ мҽсьҽлҽлҽре. Повеста һүрҽтлҽнгҽн образдарҙың үҙенсҽлектҽре, милли
һыҙаттары. Ҽҫҽрҙең башҡорт ҽҙҽбиҽтендҽ тотҡан урыны.
«Ярлыҡау» повесында енҽйҽт һҽм яза проблемаһы. Йҽнтимер Байназаров,
Любомир Зух, Мария Тереза образдары. Повестың сюжет үҙенсҽлектҽре.
М.Кҽримдең балалар ҿсҿн яҙылған ҽҫҽрҙҽре. «Ҿс таған» повесында балалар
характерын биреү үҙенсҽлектҽре.
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«Ай тотолған тҿндҿ» трагедияһында рухи азатлыҡ идеяларының сағылышы.
Трагик һҽм героик образ булараҡ Аҡъегет, Зҿбҽржҽт, Тҽңкҽбикҽ. Диуана һҽм
Дҽрүиш образдарының ҽҫҽрҙҽге роле.
«Ташлама утты, Прометей!» трагедияһында боронғо миф мотивтарын яңыса
үҫтереү. Прометей образы. Ут символы, уның яңылыҡ, прогресс тҿшҿнсҽһе менҽн
уртаҡлығы.
Н.Нҽжмиҙең тормошо һҽм ижады. Тыуған ил, Ватан темаларына мҿрҽжҽғҽт
итеү, патриотик лирикаһының үҙенсҽлектҽре.
«Йыр тураһында баллада» поэмаһында реаллек һҽм шартлылыҡ, символика.
Шағир һҽм яугир образы, уның прототибы. Батырлыҡҡа дан йырлау.
«Ҡапҡалар» поэмаһында тотош быуындың тормош баҫҡыстарын күрһҽтеү.
Поэманың фҽлсҽфҽүи нигеҙе. Ижад мҽсьҽлҽлҽренҽ, шағир яҙмышына бҽйле
һорауҙар күтҽреүе, «күңел ҡапҡаларын ҡағыу»ҙың мҽғҽнҽһе.
«Урал» поэмаһында ҡурайсы образы. Ил алдында бурыс, шҽхес яҙмышы
хаҡында уйланыуҙар.
Н.Нҽжми ижадының ҽһҽмиҽте.
З.Биишеваның тормошо һҽм ижады. «Йҽшҽү  бҽхет», «Йырлайым»,
«Йырҙарым» шиғырҙарында тыуған илгҽ тоғро хеҙмҽт, ижад мҽсьҽлҽлҽрен
күтҽреү. Лирик геройҙың гражданлыҡ тойғолары.
«Мҿхҽббҽт һҽм нҽфрҽт», «Һҿнҽрсе менҽн Ҿйрҽнсек» хикҽйҽттҽрендҽ халыҡ
ижады мотивтары, ҽҫҽрҙҽрҙең легенда һҽм ҽкиҽт формаларына ҡоролоуы.
«Сҽйер
кеше»
повесының
идея-проблемалары.
Тҿп
образдарға
характеристика. Композицион үҙенсҽлек булараҡ герой исеменҽн һҿйлҽү, уның
ҽһҽмиҽте.
«Тылсымлы ҡурай» ҽҫҽрендҽ фольклор традициялары, ҽҫҽрҙҽ ҽкиҽт
алымдарына мҿрҽжҽғҽт итеү (атаның васыяты, ҿсҽү араһынан тик кинйҽ улдың
уны үтҽргҽ тырышыуы, шартлы күренештҽр һ.б.). Ер-ҽсҽ, ҡурай образдары,
уларҙың символик мҽғҽнҽлҽре.
«Кҽмһетелгҽндҽр», «Оло Эйек буйында», «Емеш» романдарының тарихи
ерлеге, азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽште һүрҽтлҽү. Байгилде, Тимербай, Хаммат, Иштуған
образдары. Трилогияла ҡатын-ҡыҙ образдар. Милли характер үҙенсҽлектҽре,
этнографик биҙҽктҽр. Яңы кеше формалашыуын күрһҽтеү.
Халыҡ яҙыусыһы З.Биишева ижадының ҽһҽмиҽте.
Р.Ғариповтың тормошо һҽм ижады. «Тормош», «Ғүмер», «Бҽхет», «Килҽсҽк»,
«Аманат» һ.б. шиғырҙарының фҽлсҽфҽүи йҿкмҽткеһе. «Урал йҿрҽге» ҽҫҽрендҽ
Башҡортостан образы. «Уйҙарым» ҡобайырында халыҡ яҙмышы хаҡында
борсоулы фекерҙҽр.
«Батырша» балладаһында тарихи шҽхестең рухи донъяһына мҿрҽжҽғҽт итеү.
Башҡорт батырының зиндандағы һуңғы кҿндҽре. Поэтик деталдҽр.
«Табыныу» поэмаһының яҙылыу тарихы. Революция һҽм халыҡ яҙмышы
мҽсьҽлҽлҽре. Поэма  Р.Ғариповтың гражданлыҡ батырлығы.
Р.Ғарипов  тҽржемҽсе. Р.Ғарипов кҿндҽлектҽре.
Р.Ғарипов поэзияһының художестволы үҙенсҽлектҽре. Уның башҡорт
ҽҙҽбиҽтендҽ тотҡан урыны.
Ҽ.Хҽкимовтың тормошо һҽм ижады. Хҽрби темаға яҙылған повестарында
шҽхесте экстремаль шарттарҙа күрһҽтеү. «Аҡһаҡ бүре», «Алтынсҽс», «Бҽйге»
повестарының художестволы эшлҽнеше.
«Һауыр ҡумта» романында халыҡ яҙмышын һүрҽтлҽү. Ҡыуандыҡ образы.
«Далаға мҽғрифҽт усаҡтары ҡабыҙырға» ҡайтҡан егеттең фажиғҽле яҙмышы.
Сҽйфелмҿлҿк образының үҙенсҽлектҽре.
«Думбыра сыңы» романының тарихи ерлеге, үҙ аллы дҽүлҽт ҿсҿн кҿрҽш.
Һабрау образы. Уның берҙҽмлек идеяларын яҡлап сығыш яһауы.
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«Ҿйҿрмҽ» романында шҽхес һҽм халыҡ яҙмыштарын һүрҽтлҽү. Тоталитар
режимдың интеллигенция яҙмышына йоғонтоһо. Богдановтар ғаилҽһе, Искҽндҽр
образы. Символик образ булараҡ ҿйҿрмҽ.
«Ҡуштирҽк» романының стиль үҙенсҽлектҽре, ваҡиғаларҙың юмористик
планда бирелеше. Таңһылыу образы. Ҡуштирҽктең тҿрлҿ холоҡло кешелҽрен
һүрҽтлҽү.
А.Абдуллин ижады, уның башҡорт драматургияһына индергҽн ҿлҿшҿ. «Ун
ҿсҿнсҿ председатель» һҽм «Һуңғы уҙаман» дилогияһы. Сҽғҽҙиев образы, уның
шҽхестең иркен сиклҽүсе социаль-иҡтисади шарттарға ҡаршы кҿрҽше. «Ун ҿсҿнсҿ
председатель» ҽҫҽренең форма үҙенсҽлеге. Суд барышында ҽйтелгҽн
ҡаршылыҡлы фекерҙҽрҙе барлау, сағыштырыу мҿмкинлеге. Пьесала торғонлоҡ
осорона хас ауыл проблемаларын ҡуйыу, крҽҫтиҽн яҙмышын күҙаллау. Пьесаның
новаторҙарса яңғырашы.
Р.Бикбаев ижады, шиғырҙарында гражданлыҡ пафосы. «Башҡортостан бында
башлана», «Ете быуыным», «Салауат ҡылысы», «Ваҡыт менҽн һҿйлҽшеү» һ.б.
шиғырҙарында халыҡ тарихы, килҽсҽк, быуындар бҽйлҽнеше хаҡындағы уйҙары.
«Һыуһаным  һыуҙар бирегеҙ!» поэмаһында социаль, экологик, мораль-этик
мҽсьҽлҽлҽрҙең үткер ҡуйылышы. Ҽҫҽрҙең сюжет-композицияһы, лирик геройҙың
Ағиҙел буйлап сҽйҽхҽт итеүе, Бҿрйҽн урмандары, Шүлгҽн, Иштуған
һыуһаҡлағысы, Башҡорт АЭС-ы, Шаһтау яҙмышы хаҡындағы борсоулы уйҙары.
Тел, миллҽт яҙмышына бҽйле күтҽргҽн мҽсьҽлҽлҽр, «Халҡыма хат» поэмаһы,
уның яҙылыу тарихы.
Р.Бикбаев ижадының ҽһҽмиҽте.
Б.Рафиҡов ижады. Тарихи прозала яңы үҫеш тенденцияларын билдҽлҽүсе
«Эйҽрлҽнгҽн ат» ҽҫҽре, уның жанр үҙенсҽлеге. Ҽҫҽрҙҽ С.Юлаев, Ю.Аҙналин,
Етембай, Роман-Һелҽүһен образдары.
«Ҡараһаҡал» романының тарихи ерлеге, халыҡтың милли-колониаль иҙеүгҽ
ҡаршы
кҿрҽшен
һүрҽтлҽү.
Тҿп
геройҙың
бала
сағы,
характерын
формалаштырыусы шарттар; Бҽпҽнҽй абыз образы.
Н.Мусин ижады. «Шайтан ҡуласаһы», «Кеше һуҡмағы» повестарында
замандаштың күңел донъяһын күрһҽтеү. Ҽхлаҡ мҽсьҽлҽлҽре, бер-береңҽ, тирҽйүнгҽ һаҡсыл мҿнҽсҽбҽтте раҫлау идеялары.
«Мҽңгелек урман» романының идея-проблематикаһы. ХХ быуат башында
Башҡортостанда социаль, милли-колониаль иҙеүҙе күрһҽтеү. Башҡорт урмандары
яҙмышын халыҡ яҙмышы менҽн бҽйлҽү. Тҿлкҿсура образы. Лапшиндар, Мирзаев,
Уйылдан менҽн мҿнҽсҽбҽттҽр аша заманға хас социаль конфликт үҙенсҽлектҽрен
асыу.
Н.Мусин ижадының ҽһҽмиҽте.
Я.Хамматов ижады. «Тҿньяҡ амурҙары» ҽҫҽрендҽ ХIХ быуат башында
башҡорт халҡының тормош-кҿнкүреш шарттарын һүрҽтлҽү. 1812 йылғы Ватан
һуғышында башҡорттарҙың ҡатнашыуы. Халыҡтың яугирлыҡ традициялары,
батырлыҡ ҿлгҿлҽре күрһҽтеүе.
Яҙыусының емешле ижады.
Р.Солтангҽрҽев ижады, хикҽйҽ оҫтаһы булараҡ танылыуы. «Ғүмер», «Шкаф»,
«Тыуған яҡ», «Йырсы», «Хамбал» хикҽйҽлҽрендҽ кешенең рухи донъяһын, күңел
байлығын, эскерһеҙлеген асыу менҽн бер рҽттҽн яуызлыҡ, тупаҫлыҡ кеүек
һыҙаттарҙың тамырҙарын юллау.
«Осто бҿркҿт» повесында граждандар һуғышы геройы Муса Мортазиндың
яҙмышын сағылдырыу. Осорға хас ҡатмарлы, фажиғҽле хҽл-ваҡиғаларҙың
реалистик ерлеге.
Д.Бүлҽков ижады. «Ғүмер бер генҽ» романында заман проблемаларының
сағылышы.
Арынбаҫаров
һҽм
Ҡаҙнабаев
араһындағы
конфликтлы
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мҿнҽсҽбҽттҽрҙең реалистик ерлеге. Намыҫһыҙлыҡҡа, ҽҙҽпһеҙлеккҽ кешенең
күңел сафлығы, выждан кеүек һыҙаттарҙы ҡаршы ҡуйыу. Ҽҫҽрҙҽ экологик
теманың яҡтыртылыуы.
«Килмешҽк» романында ауылда үҙгҽртеп ҡороуҙар осорон һүрҽтлҽү.
Нуриханов һ.б. образдар аша команда-административ эш методтарын тҽнҡитлҽү.
Эшкҽ ижади мҿнҽсҽбҽтте сағылдырыусы Яубаҫаров образы.
Ғ.Хҿсҽйенов  ғалим һҽм ҽҙип. Философик уйланыуҙарға, күҙҽтеүҙҽргҽ
ҡоролған «Тормош» парсалар йыйынтығы. Парса жанрының үҙенсҽлеге.
«Батырҙар ҡиссаһы» китабына ингҽн «Алдар батыр ҡиссаһы», «Пугачев
фельдмаршалы», «Рудасы Исмҽғил Тасим улы» повестары, уларҙа тарихи
шҽхестҽр, халыҡ яҙмышының сағылышы. Халыҡ тарихының героик биттҽре.
«Ҡанлы илле биш» романында тарихты документаль ерлектҽ һүрҽтлҽү.
Батырша образы, уның ҡаршылыҡлы яҡтары. Ҽмин, Сураш, Алҡыш, Һҿйҿндҿк
образдары аша халыҡтың азатлыҡ кҿрҽшенең быуындан-быуынға тапшырыла
килеүен һүрҽтлҽү. Ҽҫҽрҙең композицияһы.
З.Вҽлидиҙең тормошо һҽм ижады, дҽүлҽт һҽм ғилми эшмҽкҽрлеге. Башҡорт
автономияһын тҿҙҿү ҿсҿн кҿрҽше.
Эмиграцияға китеү сҽбҽптҽре. Күренекле тюрколог ғалим булып танылыуы.
Ҽ.Вҽлиди  мемуарист. Мемуар тураһында тҿшҿнсҽ. «Хҽтирҽлҽр» китабының
йҿкмҽтке үҙенсҽлектҽре, унда балалыҡ, йҽшлек, азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽш йылдарын
һүрҽтлҽү. «Хҽтирҽлҽр»ҙҽ башҡорт халҡының тормош-кҿнкүрешен, этнографияһын
сағылдырыу. Китаптың ҽһҽмиҽте.
Ҽмир Ҽминевтың «Ҡытайгород» ҽҫҽренең йҿкмҽткеһе, тҿп образдары.
Факиһа Туғыҙбаеваның «Ҡыңғырау», «Аҡмулла» ҽҫҽрҙҽренең тҿп темаһы,
жанр-стиль үҙенсҽлектҽре.
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