


                                                        Аңлатма яҙыу. 

 

 9-сы класс өсөн башҡорт (дәүләт) теленән  эш программаһы. 

Башҡортостан Президентының 1999 йылдың 15 февралендәге Указы менән башҡорт теле 

республикабыҙҙа, рус теле менән бер рәттән, дәүләт теле итеп раҫланды. Ошо указға ярашлы һәм 

Башҡортостан  Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы нигеҙендә республика 

мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә биреү Концепцияһы төҙөлдө. Унда милли мәктәптәрҙә туған 

телдәрҙе уҡытыуҙың мөһим проблемалары, бурыстары һәм юлдары билдәләнде.  

1995 йылда үткәрелгән Беренсе Бөтә донъя башҡорттары Ҡоролтайы, башҡорт халҡын 

тергеҙеү, туған телде, тарих менән йолаларҙы, әҙәбиәт менән мәҙәниәтте өйрәнеү кәрәклеген 

билдәләп, тейешле ҡарарҙар ҡабул итте. 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы» (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., 

Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С.,Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск: «КнигоГрад», 2012.  

Эш прогаммаһы 70 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт). 

Дәреслек: Башҡорт теле: Урыҫ мәктәптәренең 9 синыфы өсөн башҡорт теле дәреслеге.– Өфө: 

Китап, 2009 й. З.М.Ғәбитова,М.Ғ.Усманова. 

Программа кимәле : базис  

 

 

                                      Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы 
 Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан раҫланған 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы»  (Уҡытыу рус телендә алып барылған  мәктәптәрҙең I-

IX  кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., 

Дәүләтшина М.С.,Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008. 

Башҡортостан Мәғариф Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа Бекетов урта дөйөм 

белем биреү мәктәбе уҡыу  планына ярашлы  рәүештә тормошҡа  ашырыла. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла: 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы, Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф 

тураһында» Законы, «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы, 

Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы, Башҡортостан Республикаһында 

Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм 

камиллаштырыу; телдең системаһын     ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, 

пунктуация) өйрәнеү; бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ унда 

милли тәрбиә  тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Рус һәм башҡа мәктәптәрҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен һанап китәбеҙ: 

1. Башҡорт телен башланығыс кластарҙа алған белем һәм күнекмәләрҙе талаптарға ярашлы 

практик йүнәлештә тәрәнәйтеү, башҡорт теленең өндәр системаһы, лексик байлығы, 

морфологик категориялары һәм синтаксик төҙөлөшө тураһында белем биреү.  

2. Туған әҙәбиәт материалы еңелдән ауырға барыу принцибына ярашлы урынлаштырыла. 

Йөкмәткеһендә нигеҙҙә идея-тематик, тарихи-хронологик һәм жанр принцибы һаҡлана. 

Башҡортостандың мәҙәниәте, әҙәбиәте, сәнғәте өйрәнелә. 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу 

материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив 

йүнәлеш). 

 

 

 



 

             Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 
 

 Уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмәғәт урындарында, 

хеҙмәт процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәтеү. 

 Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем һәм күнекмәләр 

биреү. 

 Дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға торған 

«Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», «Шоңҡар», «Йәшлек» гәзит-журналдарын үҙ аллы 

һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

 Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле 

кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу. 

 Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙаланырға 

өйрәтеү. 

 Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, башҡорт халҡының күренекле шәхестәре, 

уларҙың эшмәкәрлеге, ижады һәм башҡалар менән таныштырыу, балаларҙы башҡорт 

донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү 

тәрбиәләү. 
      Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштәре 

мәктәп администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса үткәрелә. Контроль 

эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй 

                        

                    

 

 

 

                                         Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар. 

Һүҙлек менән эш. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар.  

Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә биреү, һөйләм төрҙәрен, тыныш билдәләрен үҙләштереү. 

Сәсәндәр ижады . 

Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, образдар системаһы, 

сағыштырмаса характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә. 

Шәжәрәләр. 

Шәжәрә тураһында төшөнсә. Шәжәрәләрҙең идея-тематик йөкмәткеһе. Баш һәм эйәрсән 

һөйләм. 

Салауат Юлаев. 

Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Шиғырҙарының 

тематикаһы һәм проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, азатлыҡ һәм батырлыҡ 

тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр 

тураһында төшөнсә. Картиналар буйынса эш. Эйәрсән һөйләм төрҙәре. 

Аҡмулла. 

Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғыр-ҡобайырҙар. Эйәрсән 

һөйләм төрҙәре. 

М.Өмөтбаев. 

М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр һәм уларҙа 

тыныш билдәләре. 

Ризаитдин Фәхретдин. 

Р. Фәхретдиндең тормошо һәм ижады. Һөйләмдәр аҙағында тыныш билдәләре. 

Сафуан Яҡшығолов. 

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр һәм уларҙа тыныш 

билдәләре. 



Фәтхелҡадир Сөләймәнов. 

Ф. Сөләймәнов «Тимербай – ҡурайсы”. Һыҙыҡтың ҡуйылыу осраҡтары. 

Мәжит Ғафури. 

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, 

ғәҙелһеҙлекте фашлау. Художество методы, художество образ тураһында төшөнсә. Рәшит 

Нурмөхәммәтовтың картинаһы буйынса эш. Һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу 

осраҡтары.  

Ш.Бабич . 

Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ өсөн көрәш, 

тәбиғәт, мөхәббәт темаһы. Йәйәләр һәм тырнаҡтар ҡуйылыу осраҡтары. Синтаксис һәм 

пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға һалыу. 

  
 

 Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхси,метапредмет,предмет һөҙөмтәләре 
1.Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 

2.Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү 

диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы контроль эштәр 

программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың 

төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың 

белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, 

йә уның бер өлөшөн генә файҙалана ала. 

Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштәре мәктәп 

администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса үткәрелә. Контроль эштәрҙе сиректең 

беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән 

яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. Бының өсөн башҡорт теленән һәр класта түбәндәге 

күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән 

яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. Бының өсөн башҡорт теленән түбәндәге күләмдә 

контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

Яҙма эш төрҙәре (изложение,инша) яҙыу уҡыусыларҙың уҡыу кимәленә, белеменә, 

мөмкинселегенә ҡарап уҡытыусы ҡарамағына ҡалдырыла һәм улар урынына шул уҡ күләмдә 

түбәндәге яҙма эштәр үткәрергә мөмкин: 

-карточкалар менән эш; 

-тест; 

-һүрәт буйынса һөйләмдәр төҙөү; 

-текста һөйләмдәрҙә һүҙҙәр тәртибе; 

-терәк текстар менән инша яҙырға өйрәнеү: 

-һүҙлек диктанты; 

-һөйләмдәр төҙөү; 

-һүҙлек менән эш; 

-һүрәтләү иншаһы; 

 

 

 

                                                                                       



Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен баһалау 
 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 

2. Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү 

диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы контроль 

эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү маҡсатында 

уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы контроль 

эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана ала. 

3. Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштәре 

мәктәп администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса үткәрелә. Контроль 

эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән 

яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. Бының өсөн башҡорт теленән һәр класта 

түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала. 

Яҙма эш төрҙәре һаны 

Диктант 5 

Изложение 1 

Инша 2 

 

 

 

 

 

                             Башҡорт (дәүләт) телен өйрәнеү өсөн уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар 
1.Башҡорт теленән программа. (Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең I – XI 

кластары өсөн). Төҙөүселәре: Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008.  

 Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. 

– Өфө: Китап, 2009.  
 Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9-сы кластар өсөн «Башҡорт теле» 

дәреслегенә методик күрһәтмәләр. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. – Өфө: Китап, 2006.  

 Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. Башҡорт телен дәүләт теле итеп өйрәнеүселәр 

өсөн. – Өфө: Китап, 2009. – 128 бит. 

 Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа.  

 Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 

1996. 

 Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге. Ураҡсин З.Г. – Өфө, 2004. 

 Русса-башҡортса һүҙлек. Ураҡсин З.Г., Саяхова К.Г. – Өфө, 1997. 

 Омонимдар һүҙлеге. Әхтәмов М.Х. – Өфө, Китап, 2006. 



 Башҡорт теленең фразеологик һүҙлеге. Ураҡсин З.Г. – Өфө, Китап, 2006. 

 Башҡортостан энциклопедияһы. Шәкүров Р.З. – Өфө, Китап, 1997. 

 Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hәм  ҡағиҙәләрҙә.  Әүбәкирова З.Ф.–  Өфө, 

2006. 
 

Материаль-техник ҡулланмалар 

 компьютер; 

 DVD-проигрыватель, 

 Аудио-видеомагнитофон. 

 

Төп һәм өҫтәлмә әҙәбиәт 

 

1.Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9 класс уҡыусылары өсөн 

дәреслек. Усманова М.Ғ. һ.б. – Өфө: Китап, 2006 

   2.Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө: Китап, 2009. 

    3.Башҡортса – русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

    4.Әүбәкирова  З.Ф., Әүбәкирова Х.E., Дилмөхәмәтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым –  Өфө: 

Китап, 2007. 

 Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова 

Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

 Балалар уйын фольклоры. Сөләймәнов А.М. – Өфө, Китап, 2007. 

 Балалар өсөн йөҙ йыр. Юнысова Г.А. – Өфө, Китап, 2003 

 «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», «Йәшлек» гәзит-

журналдары. 

 Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008  
10.Мостай Кәрим ижадында милли тәрбиә нигеҙҙәре. Вәлиев И.И. – Өфө, Китап, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



Тематик план. 
 

№                          Темалар Дата      Иҫкәрмә 

план факт 

1 Һаумы,мәктәп! 4 09   

2 8 синыфта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

8 09   

3 М.Кәрим.Оҙон-оҙаҡ бала-саҡ. 

Һүҙбәйләнеш. 

11. 09   

4 М.Аҡмулла.Көҙ.Антонимдар. 

 

15 09   

5 Чехов Башҡортостанда. 18 09   

6 Аҡҡош.Осоу юлдары.Эйэ менән хәбәр. 22 09   

7 Диктант”Һалҡын көҙ” 

 

25. 09   

8 Н.Мусин.Һай урманым…Ҡылым.   29. 10   

9 Тамара Ғәниева.Оло ялан. 1. 10   

10 Күренекле шәхестәр.Хәлдәр. 6. 10   

11 Башҡорттар ҡайҙан  килеп сыҡкан? 13. 10   

12 Ҡыҙыл китап. 15. 10   

13 А.Игебаев.Донъябыҙҙан ни ҡала? 20. 10   

14 Контроль диктант”Октябрь” 22. 10   

15 Тыуған төйәк.Ағиҙел.Октябрьсий ҡалаһы. 

 

27. 10   

16 Д.Мырҙаҡаева Өфө һуҫары. 29. 10   

17 Хан менән Алдар. 5. 11   

18 Р.Насиров.А. Матросов. 10. 11   

19 Ҡ.Аралбай “.Янғантауға 

мәҙхиә.”Ҡаруанһарай. 

12. 11   

20 Инша “Тәбиғәт үҙгәреше” 17. 11   

21 Хаталар өҫтөндә эш.Ф.Рәхимғолова 

“Ҡыш” 

19. 11   

22 Ш.Бабич.Ҡышҡы юлда. 24. 11   

23 Н.Мусин.Уралда ҡыш. 26. 11   

24 Ҡышҡы көн. 1. 12   

25 Ҡышҡы Нардуған.Ҡышҡы байрамдар. 3. 12   

26 Р.Шәкүр.Яңы йыл.Тымаулауағанда. 8. 12   

27 Ф.Фәтҡуллин.Өфөлә театрҙар. 10. 12   

28 «Ҡыш» темаһын ҡабатлау. 15. 12   

29 Күнегеүҙәр эшләү.Үтелгәнде ҡабатлау. 17. 12   

30 Диктант “Ҡоштарҙы ашатығыҙ!” 

 

22. 12   



31 Хаталар өҫтөндә эш.Нурия Ирсаева. 24. 12   

32 Ә.Сөләймәнов.Халыҡ ижады.Һөйләм. 29. 12   

33 Инша “Һаулыҡ ҙур байлыҡ” 14.01   

34 Геологтар көнө. 19. 01   

35 “Урал батыр” эпосы.Һандар. 21. 01   

 36 Алпамыша батыр.Бер составлы һөйләм. 26. 01   

37 Алпамыша батыр.  28. 01   

38 Башҡорт халыҡ ижадында һандар.  2.02   

39 Изложение. Халыҡ ижады. 4. 02   

40 Хаталар өҫтөндә эш.Таҡмаҡтар. 9. 02   

41 Башҡорт халыҡ йырҙары. 11. 02   

42 Н. Иҙелбаев. Ел ерәнем. 16. 02   

43 Б.Байым. Бәләкәс. Һандар. 18. 02   

44 Башҡорт аты ниндәй була? 25. 02   

45 Ҡара юрға. Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 1. 03   

46 Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. 3. 03   

47 М.Кәрим. Минең атым. 10. 03   

48 Ә.Әминев. Турат.    15. 03   

49 С.Агиш. Турыҡай.    17. 03   

50  Икмәк. Ҡымыҙ. Бал. Ҡушма һөйләмдәр.    22. 03   

51 Контроль диктант Башҡорт милли -аш 

һыуҙары. 

   24. 03   

52 Хаталар өҫтөндә эш. 

Һ.Дәүләтшина.Ялсылыҡта. 

5. 04   

53 Үтелгәнде ҡабатлау 7. 04   

54 Ә.Байрамов.Сүпрә    12. 04   

55 Контроль инша .Ҡорот. 14. 04   

56 Хаталар өҫтөндә эш. Ағас һауыт-һаба. 19. 04   

57 Х.Мәхмүтов. Апрель. Һынамыштар. 21. 04   

58 Я.Хамматов. Яҙ башланды. Мәҡәлдәр. 26. 04   

59 А.Игебаев. Яҙ бүләге. 28. 04   

60 Тал бөрөһө. 3. 05   

61 Ғ.Дәүләди. Нөгөш шишмәләре 5. 05   

62 Контроль диктант. Июнь. 10.05   

63 Хаталар өҫтөндә эш. Ф.Ғөбәйҙуллина. 

Сөгөлдөр. 

12. 05   

64 Ф.Ғөбәйҙуллина. Сөгөлдөр. 17. 05   

65 Ә.Лотфуллин. Хушлашыу. 19. 05   



66 М.Кәрим.Яҙҙы яратам. 24. 05   

67 М.Кәрим. Өс әхирәт. 26.05   

68 Д.Мырҙаҡаева. Йәйҙең хушлашыу айы.    

69 Үтелгәнде ҡабатлау.    

70 Йомғаҡлау.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


