Башҡорт теленең практик курсы
Күнегеүҙəр йыйынтығы

Өфө
БДУ
2004

Хəҙерге башҡорт алфавиты
Баҫма
хəреф
Аа
Бб
Вв
Гг
Ғғ
Дд
Ҙҙ
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Ҡҡ

Хəрефтең
əйтелеше
[а]
[бэ]
[вэ]
[гэ]
[ғы]
[дэ]
[ҙы]
[йэ]
[йо]
[жэ]
[зэ]
[и]
[йэ]
[ка]
[ҡы]

Баҫма
хəреф
Пп
Рр
Сс
ҫ
Тт
Уу
Үү
Фф
Хх
Һһ
Цц
Чч
Шш
Щщ
ь

Лл
Мм

[эл]
[эм]

Ыы
ъ

Нн
ң
Оо
Өө

[эн]
[ңы]
[о]
[ө]

Ээ
Əə
Юю
Яя

Хəрефтең
əйтелеше
[пэ]
[эр]
[эс]
[ҫэ]
[тэ]
[у]
[ү]
[эф]
[ха]
[һы]
[цэ]
[чэ]
[ша]
[ща]
нəҙеклек һəм
нəҙек айырыу
билдəһе
[ы]
ҡалын айырыу
билдəһе
[э]
[ə]
[йу]
[йа]

“Морфология” буйынса күнегеүҙəр

Исем
1. Бирелгəн һүҙҙəрҙе төркөмлəп яҙырға:
болан, эт, айыу, кəзə, төлкө, һарыҡ, бесəй, ҡуян, ишəк, бүре, дөйə,
алйырҙан, һыйыр, йомран, ат, ялман, бурһыҡ, һыуһар, ҡондоҙ, мышы, аҫ.
Ҡырағай хайуандар һəм йəнлектəр:
Йорт хайуандары:
2. Түбəндəге һүҙҙəрҙе килеш менəн үҙгəртергə:
а) япраҡ, һабаҡ, ҡыуаҡ, ауыҙ, ҡағыҙ, һауыт, грипп, ат, портфель, ысыҡ,
юрға, тамсы, ҡайын, урғыстар;
б) ерек, елəк, тирəк, күҙ, һүҙ, егет, сəғəт, эт, емеш, еңеү, ишкəк, бүлмə,
йəйен, себеш, сəскə, йүкə, үлəндəр;
в) ҡорот, ҡорос, толоп, ҡолон, болон, борос, һоло, болот, боролош,
борғо, йоғонто, йомош, йондоҙ, ҡол, ҡорт;
г) көмөш, һөлөк, көн, төн, Өфө, өкө, бөркөт, төтөн, һөйөнөс, төлкө,
бөртөк, төҙөлөш, көйөнөс, бөрө, йөн, көҙ.
3. Һүҙҙəргə тейешле ялғау ҡушып, һөйлəмдəрҙе күсереп яҙырға:
Себеш... (нимəне?) көҙ һанайҙар. Аҡыл йəш... (нимəлə?) түгел, баш...
(нимəлə?). Тел ҡылыс... (нимəнəн?) көслөрəк. Əсəйем ҡорот... (нимəне?) оҫта
яһай. Күктə йондоҙ... (нимəлəр?) емелдəй. Етегəн йондоҙ...(нимəне?) табыуы
ауыр түгел.
4. Һүҙҙəргə тейешле ялғау ҡушып, əкиəтте уҡырға:
Борон-борон заманда эт үҙенə хужа эҙлəп сығып киткəн. Ул юлда бүре...
(нимəне?) осратҡан. Уның менəн бер аҙ йəшəгəн. Лəкин бүре... (нимəнең?)
айыу... (нимəнəн?) ҡурҡыуын күргəн. Бүре... (нимəне?) оҡшатмай, ташлап
киткəн. Айыу... (нимəне?) һəм арыҫлан... (нимəне?) ла яратмаған. Кеше...
(кемдең?) бөтə нəмəнəн дə көслө булыуын аңлап, кеше... (кемдə?) ҡалған.
5. Һүҙҙəргə күплек ялғауы ҡушырға.
а) боҙ, бал, елəк, ҡыяр, таҫма, ғүмер, канау, аусы, елкə, көтөү; б) тоҙ,
һал, илəк, баяр, баҫма, күмер, танау, яусы, өлкə, кейəү; в) аҡса, алмағас, белем,
бесəн, бесəй, биҙрə, биҙəк, билдə, бөрө, бөртөк, бөжəк; г) бəйлəм, быуа, гəрəбə,
гөллəмə, гəүһəр, болон, такси, өлгө, йылмайыу.
6. Тексты уҡырға, тəржемə итергə, тейешле тыныш билдəлəре
ҡуйырға.
Башҡортостан — бай республика. Унда йылғалар күлдəр тауҙар
болондар күп. Урманында имəн ҡайын ҡарағай йүкə шаулап үҫə. Киң
болондарын ал ҡыҙыл һары аҡ зəңгəр сəскəлəр биҙəй.
7. Тексты һəм һөйлəмдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, аҫтына һыҙылған
һүҙҙəрҙең һанын, килешен билдəлəргə.

Башҡортостан нефткə бай. Нефть Ишембай, Туймазы, Арлан яҡтарында
табыла.
Республикабыҙ нефть сығарыу буйынса илдə өсөнсө, ə нефть эшкəртеү
буйынса беренсе урында тора.
Нефттең хужалыҡта файҙаһы бик ҙур. Өфө, Салауат, Ишембай
заводтарында нефттəн бензин, кəрəсин, мазут һəм вазелин алына. Химия
заводтарында нефть газдарынан спирт, синтетик каучук һəм башҡа продукттар
эшлəп сығарыла.
Улар һөйлəшə-һөйлəшə Əлфиəлəргə киттелəр. Көткəн яҙҙар килде.
Батырға ла ял кəрəк. Иң яҡшы көрəшселəр, йырсылар, ҡурайсылар,
бейеүселəр, сəсəндəр йыйылған бында. Дачамда көҙгө сəскəлəр күҙҙең яуын
алып ултыра. Алһыу ҡыҙҙар менəн елəккə китте. Уҡытыусы апай беҙгə
китаптар таратты. Аҡыл йəштə түгел, башта. Берлиндан өс яҡҡа өс юл китə.
Беҙгə алтындан ҡиммəтерəк нимə кəрəк. Бөгөн киноға барам. Кескəй Айгөлдөң
йоҡоһо килə.
8. Түбəндəге һүҙҙəрҙе эйəлек заты менəн үҙгəртергə:
атай, əсəй, өй, ағай, йəй, болон, ҡыш, сəғəт, өлөш, ручка, күҙ, көмөш,
баш, дин, көҙ, йорт, өҫтəл, йөҙ.
9. Түбəндəге һүҙбəйлəнештəрҙе башҡортсаға тəржемə итергə:
моя ручка, твой карандаш, наш стол, ваши слова, его книга, их дети, ее
вещи, наши знакомые, его брат.
10. Түбəндəге һүҙҙəрҙе хəбəрлек заты менəн үҙгəртергə:
ағай, атай, бай, батша, белгес, вəкил, илсе, тəрбиəсе, хужа, əҙəм, əфəнде,
юлсы, журналист, студент, кеше.
Сифат
1. Түбəндəге сифаттарҙы дəрəжəлəр менəн үҙгəртергə:
а) һоро, көрəн, һары, күк, шат;
б) ал, ҡыҙыл, йəшел, йəш, йомро;
в) оло, саф, ҡоро, ҡара, тура.
2. Предметтарҙы бер-береһе менəн сағыштырып, түбəндəге һүҙҙəрҙəн
һөйлəмдəр төҙөп яҙырға.
Таш, ағас, ҡаты. Бүре, арыҫлан, көслө. Айыу, ҡуян, ҙур. Волга, Урал
йылғаһы, оҙон. Өфө ҡалаһы, Стəрлетамаҡ, ҙур. Кавказ, Урал тауы, бейек.
3. Предметтың төрлө билдəлəрен белдереүгə ҡарап, сифаттарҙы
төркөмлəп яҙырға:
а) предметтың төҫө:
б) предметтың күлəме:

в) предметтың характеры:
г) предметтың тəме:
д) предметтың формаһы:
е) предметтың урынына йəки ваҡытына бəйле билдə:
аҡ, ҡыҙыл, ҡара, һоро, бəлəкəй, ҙур, йыуаш, сабыр, асы, сөсө, кəкре,
тура, түңəрəк, баллы, тəмле, балһыҙ, тəмһеҙ, алғы, өҫкө, яҙғы, йəйге, ҡалалағы,
баҡсалағы, һары, йəшел, тоҙло, тоҙһоҙ, йоморо, нəҙек, уҫал, хəйлəкəр, зəңгəр,
шат.
4. Түбəндəге сифаттарҙың артыҡлыҡ дəрəжəһе формаһын яһарға:
а) ҡоро, һоро, ҡара, ҡаты, тура; б) төҙ, йылы, йоморо, аҡ, күк; в) йəшел,
зəңгəр, һары, ҡыҙыл, еүеш.
5. Түбəндəге һүҙбəйлəнештəрҙе тəржемə итергə:
а) елле көн, боҙло һыу, тоҙло аш, баллы сəй, күңелле байрам; б) яҡшы
юл, зəңгəр күк, аҡ сəскə, тасуири уҡыу, киң ялан; в) һары себеш, ҡара бесəй,
отҡор малай, тоҙло ҡыяр, ҡомло яр, ҡыҙыл күлдəк, ҡалын китап.
6. Түбəндəге сифаттар менəн һүҙбəйлəнештəр төҙөргə:
а) тура, тылсымлы, тыныс, айлыҡ, ҡышҡы, түңəрəк;
б) саф, һəйбəт, сыуаҡ, талапсан, төшкө, насар;
в) һаран, боҙоҡ, фəнни, ғилми, зарарлы, зауыҡлы;
г) тəмһеҙ, фажиғəле, һыуыҡ, ҡурҡаҡ, илаҡ, əсе;
д) сабыр, өлгөр, оҙон, оялсан, оло, ҡырағай;
е) татлы, тəмһеҙ, шəрбəт, əҙəби, эҫе, сихри;
ж) киске, гүзəл, аҡһаҡ, йыуаш, йомшаҡ, тулы;
з) наҙан, тарихи, синфи, мəҙəни, сəйəси, дини;
и) тере, төҫлө, йəйге, үткер, көлəс, һипкелле.
7. Текстарҙы һəм һөйлəмдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, сифаттарҙы
табып, дəрəжəлəрен билдəлəргə.
Төҫлө япраҡтар
Һуҡмаҡтан терпе килə. Урман тыныс. Уҫаҡ эргəһендə терпе туҡтап
ҡалды ла ерҙəге япраҡтарға ҡараны. Ҡып-ҡыҙыл, һап-һары булып яталар
япраҡтар. “Ҡыҙыма алып ҡайтайым əле, туйғансы уйнар”, — тине лə терпе бер
нисə япраҡты энəлəренə сəнсеп алды. Ҡайындың һары япраҡтарын да ҡаҙаны.
Күрһəгеҙ ине терпене!.. Төрлө япраҡтарға күмелеп, терпе килə. Ҡыҙылы
ла, һарыһы ла, йəшеле лə, көрəне лə бар. Терпе бəлəкəс ҡыҙына йəйғор күтəреп
ҡайта.
А.Йəғəфəрова
Көҙгө урман
Көҙгө урманда йөрөргə яратам. Уның иң матур сағы сентябрь бөткəндə
булалыр. Зəңгəр күккə, йылы аяҙ көнгə, урмандың төрлө биҙəктəренə

һоҡланып туя алмайһың. Тəрəн тынлыҡ. Əкрен генə йылы ел иҫə. Ағастарҙан
һап-һары япраҡтарҙың ҡойолғаны ишетелеп ҡуя.
Д.Исламов
Бөрйəн
Бөрйəн яҡтары бик матур. Унда төрлө ағастар үҫə. Бейек тауҙар
болоттарға тейеп торған кеүек күренə. Тау йылғаларының һыуы бик тəмле.
Урмандарында ҙур айыуҙар, уҫал бүрелəр, хəйлəкəр төлкөлəр, йүгерек
ҡуяндар, етеҙ тейендəр йəшəй. Тау итəктəрендə тəмле елəктəр үҫə.
“Йəншишмə”
Тоҙһоҙҙо һуҡыр ҙа белə. Ҡарт кеше менəн шаярырға ярамай. Яҡшы атҡа
ҡамсы кəрəкмəй. Улар ябай, тоғро, аҡыллы. Киң болон, йəп-йəшел үлəн, ваҡ
талдар. Аҡһыл-һары сəсле, зəңгəр күҙле матур бер йəш егет ине. Матур сəскə
сəнскеле була. Аҡыллы ҡатын — хазина. Яҡшы ҡатын — өй күрке.
8. Шиғырҙарҙы уҡырға, тəржемə итергə, сифаттарҙы табырға.
Светофор
Светофор тора юлда,
Күрһəтə ни бар алда.
Йə киҫəтə: көтөгөҙ,
Йə, рөхсəт, ти, үтегеҙ.
Һары төҫө — иғтибар,
Тимəк, юлда хəүеф бар.
Йəшел янһа — юл тыныс,
Ə ҡыҙылы — ҡурҡыныс.
Юл аша сығыр элек,
Тор, дуҫҡай, шуны белеп,
Тик йəшел янһа ғына,
Сыҡ һин юл аръяғына.
Б.Байым
Ҡара ер
Ҡап-ҡара ер... Лəкин, ҡара əле,
Ҡара ерҙə үҫə аҡ гөлдəр...
Ҡара ерҙə үҫкəн ап-аҡ гөлдəр
Һис тə һулый торған түгелдəр!
Ҡап-ҡара ер... Лəкин ҡара əле,
Ҡара ерҙə үҫə аҡ икмəк!
Аҡ икмəкте, ап-аҡ гөлдəрҙе
Ҡара ер үҫтерə, ни хикмəт!
А.Игебаев
Яҡшы һүҙҙəр
Яҡшы һүҙҙəр ҙə була,
Насар һүҙҙəр ҙə була.
Яҡшы һүҙ менəн генə
Минең дəфтəрем тула.

“Йəмһеҙ, ялҡау, тəртипһеҙ,
Алама, ҡурҡаҡ, илаҡ...”
Ундай насар һүҙҙəрҙе
Яратмай минең ҡолаҡ.
“Аҡыллы, матур, тырыш,
Егəрле, тыйнаҡ, түҙем...”
Аҡыллы, матур бала
Булам бит ул мин үҙем!
Ф.Рəхимғолова
Ҡарбуз
Тышы йəшел,
Матур ғына.
Туп шикелле
Йомро ғына.
Уның эсе
Алһыу ғына.
Ауыҙға алһаң,
Сыға бал ғына.
С.Əлибаев
Матур менəн көслө
Бер кем дə юҡтыр
Əсəйем ише:
Ул донъялағы
Иң матур кеше.
Бер кем дə юҡтыр
Атайым төҫлө —
Ул бик тə батыр,
Ул бик тə көслө!
Ф.Рəхимғолова
Йəшел, ҡыҙыл помидор,
Береһе — бəлəкəй, береһе — ҙур.
Ултыралар һабаҡта,
Бешкəндəре табаҡта.
З.Ҡотлогилдина
9. Текстарҙы уҡырға, сифаттарҙы табырға.
Малайҙар ут тирəһендə ултыра. Уларҙың беренсеһенə, барыһынан да
олорағы Федяға, һеҙ ун дүрт йəш бирер инегеҙ. Ул зифа буйлы, матур, нəфис
һəм вағыраҡ һипкелле битле, аҡһыл бөҙрə сəсле, яҡты күҙле һəм ярым күңелле,
ярым оялсан хəлдə һəр ваҡыт йылмайып торған малай ине. Уның өҫтөндə һары
таҫма баҫҡан биҙəкле ситса күлдəк, зəңгəрһыу ҡайышына тараҡ ҡыҫтырып
ҡуйылған. Икенсе малайҙың, Павлушаның, сəстəре боларған, ҡара төҫтə,
күҙҙəре һоро, яңаҡ һөйəктəре киң, сығынҡы, бите аҡһыл, шаҙра, ауыҙы ҙур,

лəкин килешле, башы бик ҙур, кəүҙəһе тəпəшəк, йыуантыҡ, килешһеҙ, һөйлəп
тораһы ла юҡ!
И.Тургеневтан
Фəриҙə — матур иркə ҡыҙ. Ул яҡшы уҡый. Уның муйылдай ҡап-ҡара
толомо, матур йөҙөнөң уң бите уртаһында күкһел миңе бар. Көлгəндə, был миң
янында түп-түңəрəк матур уйым барлыҡҡа килə. Ҡыҙҙың оҙон толомдары —
əсəһенə, ҡара күмер ҡашы, ҡара күҙҙəре атаһына оҡшаған.
Й.Солтанов
10. Йомаҡтарҙы уҡырға, тəржемə итергə, яуаптарын табырға:
1. Бүре күрмəһен өсөн,
Үҙгəртə ала төҫөн.
Йəйен — һоро, ҡышын — аҡ,
Үҙе ҡурҡаҡ, үҙе һаҡ.
2. Сымырҙап китте арҡам —
Алдымда тере арҡан!
3. Йөнө йомшаҡ,
Үҙе ҡурҡаҡ.
4. Орлоғо ҡара, ере аҡ,
Ҡул менəн сəсəлəр,
Күҙ менəн йыялар.
5. Аҡ ашъяулыҡ таптым,
Ер өҫтөнə яптым.
Һан
1. Түбəндəге һандарҙы уҡырға:
а) 3, 17, 56, 74, 81, 2437, 5560, 18830; 11, 17;
б) 5, 11, 73, 90, 356, 7410, 43258, 8186; 2,03;
в) 10, 25, 38, 101, 293, 660, 5632, 10794; 1, 01;
г) 4, 19, 52, 65, 87,478, 1428, 7886, 21640; 1,007;
д) 1, 5, 11, 30, 100, 117, 180, 1014, 2589; 1,5.
2. Түбəндəге һандарҙың бөтə төркөмсəлəрен дə барлыҡҡа килтерергə:
3, 4, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 90, 100, 1000.
3. Мəҡəлдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, һандарҙы табырға:
Ике уйла, бер һөйлə. Ике ҡуян артынан ҡыуған берҙəн дə ҡоро ҡалған.
Ҡыш көнө ете елəн кейгəнсе, бер тун кей. Егет кешегə етмеш төрлө һөнəр ҙə
аҙ. Һигеҙ төрлө уйлаһаң да, бер һүҙле бул. Елəк берəмлəп йыйыла. Ир аҡылы
— бер алтын, ил аҡылы — мең алтын. Батыр бер үлə, ҡурҡаҡ ҡырҡ үлə. Бер
сəскə яланды матурламай. Биште эшлəгəнсе, берҙе еренə еткер. Егəрленең
ҡулы етəү. Ете ҡат үлсə, бер ҡат киҫ. Алтмыш аҙым алға атла, алты тапҡыр
артыңа ҡара. Берəүҙəн икəү яҡшы, икəүҙəн өсəү яҡшы.

4. Түбəндəге һандарҙың төркөмсəлəрен билдəлəргə:
Етмеш, икенсе, туғыҙлаған, алтмышлы, меңəр, дүртəү, туғыҙ самаһы,
биш-алты, өс бөтөн ундан дүрт, мең, етмешенсе, йөҙəр, бишле, алтау, утыҙҡырҡ, унлап.
Текстарҙы уҡырға, һандарҙы табырға, төркөмсəлəрен билдəлəргə.
Өфө ҡалаһы
Өфө ҡалаһына 425 йыл. Ҡала өс йылға — Ағиҙел, Ҡариҙел, Дим
буйында ултыра. Элек Өфөнө башҡорттар Имəн ҡала тип тə йөрөткəндəр.
Өфөлə музейҙар күп, алты театр эшлəй, унлап вуз бар, техникумдар,
училищелар бик күп. Ағиҙел ярының иң бейек урынына Салауат һəйкəле
ҡуйылған. Дуҫлыҡ монументы бар. Ҡала һаман матурлана, үҫə.
5.

Һөт эсегеҙ!
Һөт кеше өсөн бик тə файҙалы. Уның составында йөҙҙəн ашыу һəр
төрлө матдə, мəҫəлəн, минераль тоҙҙар, витаминдар, ферменттар бар. Шуға ла
бер литр һөттөң файҙаһы 500 грамм һыйыр итенə, 3 килограмм кəбеҫтəгə, 3-4
килограмм томат йəки ҡыярға тиңлəшə.
Һөт составында булған кальций, кобальт, баҡыр һəм тимер кеше
ҡанындағы гемоглобинды арттыра.
Һөттө кеше организмы еңел үҙлəштерə.
Башҡортостан календарынан
Шимпанзе
Ул Үҙəк Африканың урмандарында һəм урманлы далаларында йəшəй.
Улар 30-лап башлы төркөмдəргə бүленə. Шимпанзе маймылдар араһында иң
аҡыллыһы һанала. Уның буйы — 1,6 метр, аяҡтары көслө, мускуллы. Көндөҙ
емеш, сəтлəүек эҙлəп үҙ территорияһында йөрөй, ə төнөн япраҡтарҙан һəм
ботаҡтарҙан эшлəгəн ояһында йоҡлай.
“Йəншишмə” газетаһынан
6. Көлəмəсте уҡырға, һандарҙы табырға.
Класта математика дəресе бара. Уҡытыусы балаларға төрлө мəсьəлəлəр
əйтə:
— Биш ҡыярға өс помидорҙы ҡушһаң, нисə килеп сыға?
Шунда Зиннəт:
— Салат килеп сыға! — тип яуап бирҙе.
7. Түбəндəге миҫалдарҙы уҡырға:
327 + 126 = 453
1050 - 270 = 780
100 : 5 = 20
25 х 5 = 125

8. Һөйлəмдəрҙе уҡырға, һандарҙы табырға, төркөмсəлəрен билдəлəргə:
Башҡорт халҡының яратҡан ике əйбере бар: уның береһе — ҡымыҙ,
икенсеһе — сəй. Бер ҡəбилə ҡояшҡа, айға, йондоҙҙарға табынған; икенсеһе —
хайуандарға. Етешəр көн, етешəр төн осоп бара торғас, улар етенсе диңгеҙ
янына барып төшкəндəр. Башҡортостанда алты йөҙҙəн артыҡ йылға бар.
Дошмандың алтмышар, йөҙəр самолеты ағылды. Аҡсаларҙың унлығы берəү
генə, өс бишлек бар, өслөктəр күберəк, иң күбе берлек. Донъя дүрт көс менəн
йəшəй: беренсеһе — ер, икенсеһе — һыу, өсөнсөһө — һауа, дүртенсеһе — ут.
Берəүҙəр ағас йыға, икенселəр уҡыта, өсөнсөлəр иген үҫтерə. Беҙҙең
республикала 1600-лəп үҫемлек бар, шуларҙың 320 төрлөһө шифалы. Тəүге
һарай — алтындан, икенсеһе — көмөштəн, өсөнсөһө — баҡырҙан, ти. Өйөндə
йөҙлəгəн минерал бар. Күлдəге лə, күрəһең, берəү генə. Өс-дүрт ат һатып
алырға булдылар. Бер экзаменды икешəр-өсəр тапҡыр тапшырған саҡтар
булды. Йөҙəрлəгəн күҙ Закирға төбəлгəйне. Сəғəт ундарға машина килеп етте.
Ул бишлектəрен, унлыҡтарын һуҙҙы.
Алмаш
1.
Һөйлəмдəрҙе
тəржемə
итергə,
алмаштарҙы
табырға,
төркөмсəлəрен билдəлəргə:
Мин — Башҡорт дəүлəт университеты студенты.
Беҙ — йəштəр.
Был йорт беҙҙеке.
Кем был һорауға яуап бирə?
Азат ҡайҙа уҡый?
Был турала һəр кем белə.
Үҙем барам.
Кемдер килде.
Нимəлер булған, ахыры.
Ул əллə ҡасан ҡайтып китте инде.
Бер нимə лə булманы.
Əмир байрамға əҙерлəнə, ул лозунгылар яҙа.
Əмир һəйбəт шиғырҙар ятлаған, ундай шиғырҙарҙы тыңлауы күңелле.
Һəр кешенең дуҫы була.
Кем эшлəмəй, шул ашамай.
Урамда һис кем юҡ, тыныс булып ҡалған.
Ана ҡояш ниндəй алыҫ, лəкин ул минеке.
Ни сəсһəң, шуны урырһың.
Һəр ялтырауыҡ алтын булмай.
2. Тексты уҡырға, тəржемə итергə,
төркөмсəлəрен билдəлəргə.
Ауыр ҡапҡаның сере

алмаштарҙы

табырға,

Эдиссондың таныштары оҙаҡ ваҡыт бер нəмəгə ғəжəплəнеп йөрөгəндəр.
Уның баҡса ҡапҡаһы ниңə шул тиклем ауыр асыла? Уларҙың береһе хужанан
был хаҡта һорарға булған.
— Һеҙҙең кеүек ғалим бынан яҡшыраҡ ҡапҡа яһай алыр ине, — тигəн.
— Былай ҙа һəйбəт яһалған ул, — тип яуап биргəн Эдиссон. — Ул
өйҙəге һыу үткəргестең насосы менəн беркетелгəн. Ҡапҡаны асҡан һəр кем
цистернаға егерме литр һыу тултыра (“Аманат” журналынан).
3. Өҙөктəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, алмаштарҙы табырға.
Һəр кемдең
Үҙ теле, үҙ йөҙө, үҙ төҫө...
Бер йыр — аҙ, бер моң — аҙ, бер тел — аҙ,
Йөҙ телдə һөйлəшеп үҫ, кеше!
Х.Туфан
Мин һине, илем,
Бирмəм һис кемгə.
Һинһеҙ тормош юҡ,
Йəшəү юҡ беҙгə.
М.Хəй
Ватан ул, ҡыҙым, Тыуған ил,
Бына һин торған урын.
Был ерҙə ғүмер кисергəн
Ата-бабайҙар борон.
Р.Ниғмəти
Беҙҙең баҡса ҙур түгел,
Ҙур булмаһа ла — матур.
Унда үҫə елəк-емеш,
Ҡыяр, кишер, помидор.
З.Шəйхетдинова
Ниндəй күңелле
Хəреф белеүе!
Шул хəрефтəрҙəн
Һүҙҙəр теҙеүе!
Ҡылым
1. Түбəндəге ҡылымдарҙың заманын билдəлəргə:
барҙы, барған, барыр, ҡайтты, ҡайтҡан, ҡайтыр, килде, килгəн, килер,
уҡыр, йүгерҙе, һөрə, эшлəне, килə, оҙата, өйрəтте, уҡый, оҙатты, уҡыны,
йүгерə, һөрҙө, йүгерер, өйрəтə, һөрөр, бара, эшлəр, килде, оҙатыр, барҙы,
эшлəй, килер, өйрəтер.
2. Түбəндəге ҡылымдарҙың заман формаларын яһарға:

а) тор, төр, бар, кил; б) яҙ, ҡой, көт, ин; в) уҡы, ҡор, төҙө, кит; г) ышан,
кей, ярат, матурла.
Һөйлəмдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, хəбəр һөйкəлеше
ҡылымдарын табырға, заманын билдəлəргə:
Аҡ торбанан да ҡара төтөн сыға. Ҡара тауыҡ та аҡ йомортҡа һала. Бер һүҙ
меңде үлтерə. Оҙаҡламай көтөү ҡайтасаҡ. Ҡалған эшкə ҡар яуыр. Ҡарттың бик
шəп бер аты булған. Ул иплəп кенə өйҙəн сыҡты. Ауылда дүрт юл ҡушыла.
Лилиə кисə елəккə барҙы. Сания апай улына хат яҙған.
3.

Һөйлəмдəрҙе уҡырға, бойороҡ һөйкəлеше ҡылымдарын табырға,
затын, һанын билдəлəргə:
Ҡайғыр ҙа һин, ҡыуана ла бел. Кəрзинкə үрһендəр, балыҡ тотһондар.
Яңы сорт иртə һəм тигеҙ өлгөрһөн. Эшлə, һора, бел, өйрəн. Ғүмерегеҙҙең иң
күңелле мəлдəре хаҡында уйларға тырышығыҙ. Күп бел, аҙ һөйлə. Тимерҙе
ҡыҙыуында һуҡ.
4.

5. Һөйлəмдəрҙе уҡырға, шарт һөйкəлеше ҡылымдарын табырға, затын,
һанын билдəлəргə:
Дуҫың булһа, һаҡла. Саҡырһалар, барырбыҙ. Ҡанаттарым булһа, осор
инем. Үҙебеҙҙе яҡлай алмаһаҡ, беҙ ниндəй халыҡ! Кешене белгең килһə,
ҡылығына ҡара; баланы белгең килһə, уйынына ҡара. Батыр үҙе үлһə лə, даны
үлмəй. Ат ысҡынһа, тотоп була; һүҙ ысҡынһа, тотоп булмай.
Гөл булһам, үҫер инем,
Ел булһам, иҫер инем.
Алма булһам, алдарыңа
Өҙөлөп төшөр инем.
Р.Ханнанов
6. Һөйлəмдəрҙе уҡырға, телəк һөйкəлеше ҡылымдарын табырға, затын,
һанын билдəлəргə:
Əсəйемə матур-матур һүҙҙəр əйткем килə. Уның ғəфү үтенгеһе килде.
Үҙ күҙҙəрем менəн күргем килде. Ситкə китеп яңыса уҡығыһы килде. Арып
бөттөлəр, ашағылары килде. Əҙəмсə ял иткебеҙ килə. Һинең киноға барғың
килəме? Һеҙҙең ҡайтҡығыҙ килə, ахыры.
7. Һөйлəмдəрҙə сифат ҡылымдарҙы табырға, заманын күрһəтергə:
Йөрəктəн сыҡҡан һүҙ йөрəккə етə. Аҡыл менəн йəшəүсенең минуты ла
ҡəҙерле. Алаһы нəмə алтын булып күренə. Үлер ваҡыты етһə, себендең мороно
үткерлəнер. Йығылған ағасҡа балта менəн сабыусы күп була. Ҡайтыусылар ҙа,
ҡаршылаусылар ҙа күп. Күргəндəр — күрмəмешкə, ишеткəндəр —
ишетмəмешкə, белгəндəр — белмəмешкə һалышты. Йырланмаған йыр,
һөйлəнмəгəн көлəмəс ҡалманы. Ирҙəр ҡатын-ҡыҙҙарҙы яҡлаусы булырға
тейеш. Атҡан уҡ кире ҡайтмаҫ. Буласаҡ туй өсөн алдан бейей башлама. Үткəн
ғүмер — аҡҡан һыу. Ҡалған эшкə ҡар яуа. Йөрөгəн таш шымара.

8. Хəл ҡылымдарҙы табырға:
Йөҙ һум аҡсаң булғансы, йөҙ дуҫың булһын. Үҙегеҙ телəгəнсə эшлəгеҙ.
Ҡатын-ҡыҙ ҡымыҙ яһап, киндер һуғып өйҙə йəшəй. Азат туйғансы йоҡлай,
телəгəнсə ашай-эсə. Йыуынғас, кешегə оҡшап ҡалды. Хəлдəренəн килгəнсə
ҡəҙер-хөрмəт иттелəр. Бутҡаһын бешергəс, майын йəллəмə. Йырлай-йырлай
елəк йыйҙылар.
9. Уртаҡ ҡылымдарҙы табырға:
Уҡырға, уҡырға һəм уҡырға! Аҡрынлап бесəн сабырға, утын ярырға
өйрəндем. Һалдаттар землянкалар ҡаҙырға, ҡорал таҙартырға тотондо. Урманға
ялан аяҡ барырға ярамай. Һөрөргə, сəсергə, бесəн сабырға, ураҡ урырға, ашлыҡ
һуғырға көс кəрəк. Бөгөн һуңламаҫҡа!
10. Исем ҡылымдарҙы табырға:
Көлөү — кешенең оптимизмын раҫлаусы көс. Ишетеүҙəн күреү яҡшы.
Урманда һаҡ йөрөү яҡшыраҡ. Лилиə сигеү, тегеү, бəйлəү өсөн дə ваҡыт таба.
Тəбиғəтте һаҡлау — үҙ-үҙеңде яҡлау ул.
Рəүеш
1. Рəүештəрҙе төркөмсəлəргə бүлеп яҙырға:
һыбай, игенлəтə, йəйəү, берəмлəп, айыуҙай, төлкөлəй, былтыр, терелəй,
аяғөҫтө, быйыл, кисə, бөгөн, хəҙер, иртəн, яланбаш, уттай, кинəт, əкрен,
аҡсалата, яртылаш, боҙҙай, ҡапыл, яй, йəштəрсə.
2. Һөйлəмдəрҙе тəржемə итергə, рəүештəрҙе табырға, төркөмсəлəрен
билдəлəргə:
Урамда тып-тын.
Иртəнсəк дəрес.
Ул япа-яңғыҙ йəшəй.
Икəүлəп тирлəп-бешеп сəй эстелəр.
Азат кисен генə ҡайтты.
Уңда — йылға, һулда — баҫыу.
Алыҫта трактор күренə.
Бында бигерəк күңелле.
Бейектə самолет оса.
Аҙ һөйлə, күп тыңла.
Ғəли тиҙ яҙа, шəп уҡый.
Бөгөн экскурсияға барабыҙ.
Майҙан шып-шым булып ҡалды.
Ул əкрен генə эре-эре атланы.
Күп белһəң, тиҙ ҡартайырһың.
3. Йəйə эсендəге рəүештəрҙе сағыштырыу дəрəжəһенə ҡуйырға:

(Иғтибарлы) тыңлаһаң, дəресте (тиҙ) үҙлəштерерһең. (Яҡшы) уҡыһаң,
(юғары) баһа алырһың. (Яҡшы) эшлəһəң, (күп) алырһың. (Тиҙ) атлаһаң, (алыҫ)
китерһең.
4. Түбəндəге рəүештəрҙең сағыштырыу һəм артыҡлыҡ дəрəжəлəрен
барлыҡҡа килтерегеҙ:
тиҙ, ҡапыл, юғары, яҡын, түбəн, аҙ.
5. Йомаҡтарҙы уҡырға, тəржемə итергə, рəүештəрҙе табырға.
а) Йəйен — урманда батша,
Ҡышын — ҡарҙан да аҫта.
б) Яҙын кейенə, көҙөн сисенə.
в) Көндөҙ йоҡлай, төнөн илай.
г) Күҙгə күренмəй,
Бик шəп йүгерə,
Һүндерһəң — һүнə,
Яндырһаң — яна,
Тотонһаң — үлтерə.
д) Кер йыуғанды тора көтөп,
Яңылыш тейһəң — ала өтөп.
Бəйлəүес
1. Күсереп яҙырға, тəржемə итергə, бəйлəүестəрҙең аҫтына һыҙырға:
Китап өсөн ҙур рəхмəт.
Төштəн һуң дəрес булмай.
Университет ҡаршыһында ашхана бар.
Ямғырҙан һуң көн матурланды.
Азат менəн театрға барабыҙ.
Көн һайын ҡар яуа.
Юл урман аша үтə.
Күршең менəн татыу бул.
Мин йылға арҡыры йөҙөп сыҡтым.
Егет үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлə.
Яҙға табан гөрлəүектəр ҡуҙғала.
Яңы тимер юл беҙҙең район аша үтəсəк.
Боҙ кеүек һалҡын, ҡурғаш һымаҡ ауыр.
Йылға өҫтөнə томан төшкəн.
Өй янында муйыл үҫə.
Мəктəп алдында майҙан бар.
Ҡурсаҡ өйө һымаҡ йыйнаҡ йорт.
Ҡапҡан һайын ҡалъя элəкмəй.
Башҡорт келəмдəре йəйғор төҫлө!
Ҡарт кеше менəн шаярырға ярамай.
Йөҙө ҡағыҙ һымаҡ ағарҙы.

Ул əсə кеүек берҙəн-бер һəм ғəзиз.
Йəштəр менəн ярышыу мөмкин түгел.
Беҙ өс көн буйы бесəн сабырға йөрөнөк.
Аҙна əүҙем эш өсөн файҙалы.
Ҡарҙар беҙгə йомшаҡ мамыҡ шикелле.
Ағас емеше менəн матур.
2. Күп нөктəлəр урынына тейешле бəйлəүестəрҙе ҡуйырға:
Хəҙер ерҙе трактор ... һөрəлəр. Азатты тырышып уҡығаны ... яратабыҙ.
Был пароход Санкт-Петербургҡа ... бара. Йылға урман ... аға. Кискə ... ваҡыт
бар.
3. Шиғырҙарҙы уҡырға, тəржемə итергə, бəйлəүестəрҙе табырға:
Ҡарағай ҙа үҫер йəм өсөн,
Бал ҡорттары осор бал өсөн.
Яман ирҙəр үлер мал өсөн,
Яҡшы ирҙəр үлер дан өсөн!
Вышкалар, вышкалар бында,
Вышкалар урман кеүек.
Əсəй берəү булған һымаҡ,
Ватан да берəү була.
В.Йəнбəков
Үҙе уҡый белмəһə лə,
Ғүмер буйы яҙыша.
Йомаҡ
Ҡулланған һайын
Ҡыҫҡара бара;
Ҡыҫҡарған һайын
Оҫтара бара.
Йомаҡ
Теркəүес
1. Һөйлəмдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, теркəүестəрҙе табырға:
Тағы Сөлəймəновтың исеме телдəн төшмəне, тағы уның тураһында
гəзиттəрҙə яҙҙылар.
Бейеүҙə халыҡтың ҡыйыулығы, сослоғо, саялығы, шул уҡ ваҡытта
шаянлығы ла сағылырға тейеш.
Тупраҡ яратыусылар конторала ултырмайҙар, ə баҫыуҙа иген, йəшелсəемеш үҫтерə.
Ҡарап тороуға бына тигəн, ут кеүек егетһең, ə шулай ҙа йүнле эш
күрһəтə алмайһың.
Азат яуап бирергə ашыҡманы, берсə ҡыҙыҡайға, берсə дуҫына ҡараны.

Балалар йə ҡоймаҡ, йə ҡыҫтыбый, йə май күмəсе алып килə сəй янына.
Туйҙы йəки бер-ике көндəн үткəрергə йəки оҙаҡ ваҡытҡа кисектереп
торорға кəрəк буласаҡ.
Биш-алты йəшлек был малай рəтлəп ни башҡортса, ни русса һөйлəшə
белмəй.
Башҡортостанда Европала, Себерҙə үҫə торған, хатта Урта Азия
сүллектəрен үҙ иткəн үҫемлектəрҙең төрҙəрен дə осратырға мөмкин.
2. Текстарҙы уҡырға, тəржемə итергə, теркəүестəрҙе табырға.
Һарымһаҡты нисек һаҡларға?
Һəр хужабикə белə: һарымһаҡты һаҡлауы ауыр. Ул йə серей, йə кибə.
Шулай ҙа ышаныслы бер ысул бар. Бүлгелəп, ҡабығын əрсегеҙ. Ҡоро банкаға
һалып, өҫтөнə рафинирлаған үҫемлек майы (көнбағыш, кукуруз һ.б. майҙар)
ҡойоп, ҡапҡасын ябығыҙ ҙа һыуытҡысҡа ултыртығыҙ. Ул тəмен юғалтмай,
йомшармай бер нисə йыл ултырырға мөмкин. Ə һарымһаҡ тəме һеңгəн май
салат яһағанда һəйбəт.

Бəшмəксегə
Бəшмəкте ямғыр яуып үткəс тə йыймағыҙ, бындай бəшмəк тиҙ боҙола.
Киптерергə телəгəн бəшмəкте йыумағыҙ, сөнки ул тəмһеҙлəнə һəм
оҙағыраҡ кибə. Бəшмəкте киптерер өсөн, епкə теҙеп, елһеҙ урынға элəлəр.
Шампиньон бəшмəген таҙартҡас, бешерер йəки ҡыҙҙырыр алдынан
тоҙло һыуға һалып торһағыҙ, ул ҡараймаҫ. Ҡыҙҙырғанда иһə əҙ генə лимон
кислотаһы йəки һеркə һалһаң, ул тəмлерəк була.
Бəшмəкте ҡыҙҙырғанда, күп кенə һыуы сыға. Лəкин уны табанан алырға
һəм түгергə ярамай, сөнки һыуы алынған бəшмəк насар бешə, тəмһеҙ була.
Киптерелгəн бəшмəкте тиҙ генə ҡайнар һыу менəн йыуып бешеклəп
алырға, һуңынан һалҡын һыуҙа тағы бер ҡат йыуғас, бер аҙ ебетергə һəм шул
уҡ һыуында бешерергə ҡуйырға кəрəк.
Тоҙлау өсөн уҫаҡ бəшмəге, аҡ бəшмəк, майлы бəшмəк, гөрөздə алына.
Киптереү өсөн аҡ бəшмəк, уҫаҡ бəшмəге, ҡайын бəшмəге яҡшы. Һурпалы
аштар өсөн аҡ бəшмəк, уҫаҡ бəшмəге, майлы бəшмəк, шампиньон һəйбəт.
Ҡыҙҙырыу өсөн аҡ бəшмəк, шампиньон, уҫаҡ бəшмəге, ҡайын бəшмəге, майлы
бəшмəк ҡулай һанала.
Һəр бəшмəктең үҙенə генə хас тəме була. Шуға күрə уларҙың һəр төрөн
айырым тоҙларға кəрəк. Бəшмəктəр боҙолмаһын өсөн өҫтөнə бер аҙ үҫемлек
майы һалалар.
Киҫəксə
1. Һөйлəмдəрҙе уҡырға, тəржемə итергə, киҫəксəлəрҙе табырға:
Матур урын икəн дə баһа.
Аҡсаң булмаһа ла, выжданың булһын.

Аштан ҡалһаң да, эштəн ҡалма.
Күбəлəк яй ғына осоп йөрөй.
Тиҙ генə кире китə.
Иң ауыр ҡылысыңды бир.
Аты ла бик етеҙ.
Был дөрөҫмө?
Əйтсе, ниңə тағы һуңланың?
Əсəйең өйҙəме?
Бөкрөнө ҡəбер генə төҙəтə.
2. Шиғырҙы уҡырға, тəржемə итергə, киҫəксəлəрҙе табырға:
Аҡ себеш
Себешкəйем аҡ ҡына,
Аҙымдары ваҡ ҡына.
Йүгерер ҙə, осор ҙа,
Үҫһен əле саҡ ҡына.
Ҡ.Даян
Мөнəсəбəт һүҙ
1. Һөйлəмдəрҙə мөнəсəбəт һүҙҙəрҙе табырға:
Нурия, əлбиттə, хат көтə.
Моғайын, ял итəлəрҙер.
Бəлки, ул алдашалыр.
Тимəк, ул һуңланы.
Имеш, ул ҙур начальник.
Ысынлап та, юл бик яҡшы.
Ул бөгөн ҡайтырға тейеш.
Китап уҡырға кəрəк.
Ул кисə ҡайтты, ахыры.
Дөрөҫ, ул бишле алды.
Эйе, мин бөгөн театрға барам.
Юҡ, мин был китапты уҡыманым.
Яуап дөрөҫ түгел.
Бөгөн һин бар, иртəгə юҡ.
Һис шикһеҙ, һөйлə был турала.
Эйе, уның бəхете бар.
Рəхим ит, ҡунаҡ булырһың.
2. Мəҡəл һəм йомаҡтарҙы уҡырға, мөнəсəбəт һүҙҙəрҙе табырға:
Ямауы бар, йөйө юҡ, ҡалаһы бар, өйө юҡ. Үҙе үҫемлек, унан да моңло
нəмə юҡ. Был донъяның кеме юҡ. Сибəр сибəр түгел, һөйгəн сибəр. Сыҡмаған
йəндə өмөт бар. Ағас түгел — япраҡлы, тун түгел — тегелгəн.
3. Текста мөнəсəбəт һүҙҙəрҙе табырға.

Батырлыҡ ҡына етмəй
Бөтə йыртҡыстар ҙа һиҙгер булалар. Ҡораллы кешене ҡоралһыҙҙан бик
тиҙ айыралар. Ҡоралың юҡ икəн, тимəк, ҡурҡҡаныңды һиҙҙермəҫкə кəрəк.
Хəнйəрҙəн башҡа ҡоралың булмағанда, айыуға табан бер-ике аҙым
атларға кəрəк. Был саҡта ул кешенең батырлығын күрə. Ҡурҡаҡ кешенең
артынан бəлə эйəреп кенə йөрөй ул. Ҡурҡаҡ кеше ҡулында мылтыҡ та ҡорал
түгел.
Ысынлап та, донъяла батырлыҡҡа ни етə. Ҡыйыу булһаң, һинəн бөтə
йыртҡыстар ҙа ҡурҡыр. Урманда, тауҙар араһында һин уларға хужа кеүек
йөрөһəң, улар һиңə күренмəҫкə тырышырҙар.
Һунарсыға батырлыҡ ҡына түгел, сыҙамлылыҡ, сабырлыҡ, түҙемлелек
кеүек сифаттар ҙа кəрəк, билдəле. Ҡайһы саҡта көнө буйы йөрөргə мөмкин, ə
буш ҡул менəн ҡайтып китəһең. Шуның өсөн һунарсы бөтəһенə лə күнегергə
тейеш. Йəнлектəр бит һине эҙлəп йөрөмəйҙəр. Улар артынан күп йөрөргə, оҙаҡ
эҙлəргə кəрəк.
Ымлыҡ
1. Һөйлəмдəрҙə ымлыҡтарҙы табырға, мəғəнəлəрен аңлатырға:
Ай-һай, ҡымыҙың шəп!
Əй, бар ине заманалар!
Əһə, күрһəтермен əле мин һиңə!
Уф, ҡурҡыттың...
Эй, тағы һуңланыҡ.
Их, тағы ямғыр яуа.
Ура! Белдем, белдем!
Бəй, ниңə илап ултыраһың?
Аһ-аһ! Ул ни тигəн һүҙ тағы?
Уф! Йөрəгем! Уф! Башым!
Һай, йүлəр!
Уй, Иштуған һəлəк булды!
Абау, ҡот осҡос!
Эх, көндөң матурлығы!
Сеү! Ҡысҡырма!
Ай, ҡыҙма əле!
2. Өҙөктө уҡырға, ымлыҡтарҙы табырға.
Зөлҡəрнəй. Ер шарын əйлəнеүенəн туҡтатып торайыммы, Шифабикə
инəй?
Шифабикə. Ай, рəхмəт яуғыры. Бесəнде тейəп тə килдеңме?
Зөлҡəрнəй. Шифабикə инəй, менеп ултыр, үҙем тартып алып ҡайтам. Ə
юлда “үтəһең дə ғүмер, ай, үтəһең...” тип йырларһың.
Шифабикə. Түбəн табан бит, əкренлəп үҙем ҡайтып етермен əле.
Зөлҡəрнəй. Шифабикə инəй, егет ике һөйлəмəҫ.
Шифабикə. Һи-һи-һи... Улайһа... (Бесəн өҫтөнə менеп ултыра).

Зөлҡəрнəй. Тотоноп ултыр, өсөнсө скорость менəн елдерəсəкмен. Осоп
барып төшмə. На-а-а! (Кемделер күрə). Килə... Бында килə! (Тəртəне ергə ҡуя,
əбей осоп килеп төшə).
Шифабикə. Ай, харап иттең, билемде һындырҙың...
Зөлҡəрнəй. Һынманы, һынманы, Шифабикə инəй, бөтə ерең дə иҫəнһау.
Шифабикə (уҡынып, төкөрөнөп). Тфү, тфү... Зəхмəт ҡағылмаһын тағы.
Зөлҡəрнəй. Түбəн табан ауыр булмаҫ, үҙ яйыңа ғына ҡайтып етерһең,
Шифабикə инəй.
Шифабикə. Етермен, етермен. (Арбаны алып). Ай, билем тəки ҡуҙғалды,
ахырыһы.
Зөлҡəрнəй. Ярай, һин былай ғына атлай тор, бесəнде үҙем алып
ҡайтырмын.
Шифабикə. Ай, рəхмəт, ике донъяның рəхəтен күргере (Сыға).
Зөлҡəрнəй (сикһеҙ шат). Һүҙендə торған... Уф... (Күкрəген тотоп).
Емереп сыға инде...
И.Абдуллиндан
Оҡшатыу һүҙҙəре
1. Һөйлəмдəрҙе тəржемə итергə, оҡшатыу һүҙҙəрен табырға:
Тəҙрə ҡапҡасы шап-шоп килə.
Торна “ҡыйғаҡ-ҡыйғаҡ” тип ҡысҡырҙы.
Йөрəгем леп-леп тибə.
Күлдə тəлмəрйендəр баҡ-баҡ тип ҡысҡыра.
Шишмəлəр сылтыр-сылтыр ағалар.
Ялт-йолт килеп йəшен йəшнəне, ямғыр яуа башланы.
2. Шиғырҙарҙы уҡырға, тəржемə итергə, оҡшатыу һүҙҙəрен табырға.
Бəпкəлəр
Бəпкəлəр сыҡҡан! Бəпкəлəр!
Ҡа-ҡа-ҡа! Ура! Ура!
Ата ҡаҙ ҡыуанысынан
Тып итеп бейеп тора.
Ф.Рəхимғолова
Себештəр
Себештəр: “Сип-сип, — тиҙəр, —
Асыҡтыҡ бик-бик”, — тиҙəр.
Туҡтауһыҙ: “Сип-сип, — тиҙəр, —
Беҙгə ем һип-һип”, — тиҙəр.
Г.Юнысова
Тып-тып
Иҙəн буйлап атлай улар:
Тып-тып, тып-тып, тып та тып.
Асфальттан да йүгерəлəр:

Тып-тып, тып-тып, тып та тып.
Ынйыҡайҙың аяғында
Ике яңы сандали.
Сандалиҙар сығара бит,
“Тып-тып” тигəн яңы көй.
Г.Юнысова
Уяна иртүк,
Бар белгəне: “Кикрикүк!”
Р.Тимершин
Леп-леп оса күбəлəктəр,
Сут-сут һайрай ҡоштары,
Ал, ҡыҙыл, аҡ, һары сəскə менəн
Биҙəклəнгəн үлəн баштары.
М.Ғафури
3. Тексты уҡырға, тəржемə итергə, оҡшатыу һүҙҙəрен табырға.
Их, бигерəк йəмле был тирə! Ҡарайһың — ҡарап туя алмайһың...
Тыңлайһың — тыңлап туя алмайһың... Ағас ботаҡтарына ҡунған ҡоштар
сутылдаша: “Сут-сут-сут... Пи-пи-пи... Фит-фит-фит... Фю-фю-фю...” Кəкүк
саҡыра: “Кə-күүүк, кə-күүүк, кə-күүүк” Ана, тумыртҡа туҡ-туҡ килə...
Ер өҫтө байрамса биҙəлгəн. Ысыҡ тамсылары ем-ем килə. Сəскə еҫе
аңҡый. Иңкеш, бал ҡорто һəм башҡа бөжəктəр геүлəшə: “Беззз... Геүүү...
Жжж...”
Я.Хамматовтан

Телмəр үҫтереү

1. Тексты уҡырға, тəржемə итергə, килəсəкте күҙаллауың тураһында
инша яҙырға.
2020 йылды мин нисек күҙаллайым
XXI быуат —
электроника быуаты. Яңынан-яңы компьютерҙар,
роботтар барлыҡҡа килə. Завод-фабрикалар тулыһынса электрон техника
менəн йыһазланған. Бында кешенең ҡатнашыуы кəрəкмəй.
Ҡояш батареяһында эшлəүсе машиналар сығарыла. Мəктəптəрҙə
роботтар уҡыта. Уҡыусыларҙың һəр береһендə шəхси компьютер бар. Һəр
дөрөҫ яуап өсөн 1 очко яҙыла. “Уҡытыусы мине яратмай, шуға билдəне
кəметеп ҡуя”, тип үпкəлəүсе юҡ.
Көн аҙағында балалар мəктəп магазинына бара һəм, нисек уҡыуына
ҡарап, билдəлəнгəн “хеҙмəт хаҡына” кəрəк əйберҙе һайлап ала. Көндəлек
урынына — пластик карточка, уны өйҙə ата-əсəлəр компьютерҙан ҡарай.

Балалар аҙнаға дүрт көн уҡый, ике көн спорт менəн шөғөллəнə,
роботтарҙың яңы төрҙəрен йыя. Барлыҡ мəктəптəрҙə лə компьютер
китапханалар.
Ниһəйəт, һуғыштар бөтəсəк һəм бөтə ҡорал юҡҡа сығарыласаҡ. Ер
шарындағы барлыҡ халыҡтар дуҫ, татыу һəм матур йəшəйəсəк.
Мин 2020 йылда тормошто шулай күҙаллайым. Күрəҙəлегем дөрөҫкə
сыҡһа ине.
“Йəншишмə”нəн
2. Əкиəтте дауам итергə.
Себеш мажаралары
Йəшəгəн, ти, бер себеш. Ул бик бəлəкəй һəм шаян булған. Бер заман
уйнай торғас, ихатанан сығып киткəнен дə һиҙмəй ҡалған һəм аҙашҡан...
3. Тексты уҡырға, тəржемə итергə. Болан балаһын тасуирлап яҙырға.
Ошо планға таянырға: а) бик һөйкөмлө йəн эйəһе; б) һыны һəм ирендəре; в)
ҡолаҡтары һəм күҙҙəре; г) боттары һəм тояҡтары.
Күк тояҡҡай
Бик һөйкөмлө йəн эйəһе баҫҡан ҡаршыға. Йылҡылдап торған нəфис
һорғолт һын. Ҡыйылып киткəн ҡап-ҡара ирендəр. Ослайыбыраҡ бөткəн тороҡ
ҡолаҡтар. Тап-тар маңлайы өҫтөндə йоп-йомро ҡара күҙҙəр. Нескə бөгөлөшлө
баҙыҡ боттар! Ə тояҡтары! Бəлəкəс кенə күкһел тояҡтар йылтлап тора.
— Инəйең һине, моғайын, күк тояҡҡайым, тип яраталыр. Күк тояҡҡай
бит һин! — тип һоҡланды урман ҡарауылсыһы. Был — болан балаһы ине.
Т.Килмөхəмəтов буйынса
4. Һөйлəмдəрҙе дауам итергə.
Көндəр һыуынды һəм ...
Балалар тəнəфескə сыҡтылар ...
Айваз китап уҡый ...
Көҙ етте, ағастар һары япраҡтарын ҡоялар, лəкин ...
Бөгөн дəрестə булманым, сөнки ...
Иртəгə минең тыуған көнөм ...
Ринат — Илдарҙың иң яҡын дуҫы ...
Роман һуңғы арала ялҡауланды ...
Айгөл башҡортса матур һөйлəшə, ə ...
Иртəгə өйгə эш күп ...
Ошо арала көндəр бик йылы һəм ...
Ҡыш яңы яҡынлаша ...
Тирə-яҡта ҡара урман ғына ...
Мин йəшмен, матурмын ...
Шулай инде тормош законы ...
Мин ..................... тип уйлайым.

Терһəк яҡын булһа ла ...
Кеше сыҙамлы булып тыумай ...
Ағастар һəм ҡыуаҡтар ...
Ҡапыл көн боҙолдо ..
.............................. ғəжəп матур!
................................ ярҙамлашырға кəрəк.
......................... — үҙе бер һөнəр.
Тормошта ихтыярлы, ныҡышмалы, үҙеңə талапсан булған кеше ...
Донъя ниндəй матур ...
Мин ышанам: ...
Көндəр үткəн һайын ...
Йыл артынан йыл үтте ...
Һиңə йəшəүе лə еңел ...
Көҙ нисек кенə ҡарышмаһын ...
5. Бирелгəн һүҙҙəрҙəн һөйлəмдəр төҙөргə:
Таң алдынан
Ине, ауыша, төн, таңға. Бер-бер артлы, һүнə, йондоҙҙар. Китеп, ай,
моңһоу, тау артына, юғалды. Ҡуйыра, ҡараңғылыҡ, төштө. Һуңынан, урман
төпкөлөнə, һырышты, соҡор төптəренə, ул, тау араһына.
6. Түбəндəге һүҙҙəр менəн һөйлəмдəр төҙөргə:
йөҙлөк, ҡыуаныс, шарлауыҡ, БДУ, келəм, һөнəр, гəүһəр, самауыр,
йəйғор, дəфтəр, бəхет, шəкəрле, юрамал.
7. Мəҡəлдəрҙе дауам итергə:
Кеше булыу ҡыйын түгел...
Аҡса бөткəнгə ҡайғырма...
Ваҡыт аҡса түгел...
Бай бəхетле түгел...
Аҡыл менəн алтын табыла...
Аҡыл йəштə түгел...
Матурлыҡ — бер көнлөк...
Бүлəге ҡиммəт түгел...
Иҫəндəрҙең ҡəҙерен бел...
Балалы өй — баҙар...
Егет булһа — мут булһын...
Кеше күңеле — быяла...
Кешене аңлауы бер ҡыйын...
Матурлыҡ — күҙ өсөн..
Михнəт күрмəгəн рəхəттең ҡəҙерен белмəҫ...
Саҡырған ергə бар...
Тешең барҙа ашап ҡал...
Кешегə соҡор ҡаҙыма...
Йөҙ дуҫ аҙ була...

Ҡайғы, шатлыҡ бергə йөрөй...
8. Уҡырға, тəржемə итергə, үҙеңдең, ата-əсəңдең, туғандарыңдың
исемдəренең мəғəнəһен белергə (ҡара: Кусимова Т.Х., Биҡҡолова С.А.
Башҡорт исемдəре. - Өфө: Китап, 2000. – 223 б.)
“Ҡыҙ баланың исемендə йондоҙ балҡыуы йəки сəскəлəр нəфислеге, ират исемендə ҡылыстар сыңлауы һəм аҡһаҡалдар аҡылы сағылырға тейеш”
Рəсүл Ғамзатов
Айзилə — ай һымаҡ
Асия — дауалаусы
Банат — иркə
Гөлнар — гранат сəскəһе
Гөлсинə
—
гөл
йыйыусы
Дилə — һөйөклө
Зинира — нурлы
Зөлфиə — бөҙрə сəсле
Зəлиə — аҡ йөҙлө
Нəжиə — иң яҡын дуҫ
Нəзирə — үрнəк, өлгө
Нəйлə — бүлəк
Нəҡиə — таҙа, саф
Сəриə — аҫыл, затлы
Тəнзилə — һөйкөмлө
Флүрə
—
сəскəлəр
батшаһы
Фирҙəүес — йəннəт
Фəнүзə — маяҡ
Фəүзиə — еңеүсе
Нуриман — ғəйрəтле

Һəҙиə — иҫтəлек
Əлифə — дуҫ, иптəш
Əҙилə — ғəҙел, тура һүҙле
Əлфиə — шиғри əҫəр, тəүге
Азамат — бөйөк, ғорур
Айҙар — дəрəжəле, билдəле
Данил — белемле, аҡыллы
Ильяс — еңелмəҫ
Зəки — саф, зирəк
Мортаза — һайлап алынған
Нияз — бүлəк
Рөстəм — көслө, баһадир
Рəмил — тылсымлы
Сибəғəт — ышаныс
Сəғит — бəхетле
Сəлмəн — тыныс
Фуат — аҡыл, йөрəк, күңел
Əмир — түрə, башлыҡ
Хəким — түрə,
хөкөм
итеүсе
Əхəт — яңғыҙ, берəү

9. Текстарҙы руссанан башҡортсаға тəржемə итергə.
Пещера Шульган-таш
Пещера Шульган-таш, расположенная на правом берегу реки Агидель в
Бурзянском районе, на территории Башкирского государственного
заповедника, — одна из крупнейших карстовых пещер на Южном Урале,
самый живописный и величественный уголок природы и памятник
первобытного искусства.
Общая протяженность пещеры свыше 2 км, в ней имеются прекрасные
сталактиты, сталагмиты, протекает подземная река, есть озера и огромные
залы. Она состоит из следующих частей:
1. Вход в пещеру — грот Портал. 2. Голубое озеро. 3. Главная галерея.
4. Зал знаков. 5. Зал Хаоса. 6. Первая галерея. 7. Зал рисунков. 8. Вторая

галерея. 9. Зал верхний. 10. Зал бриллиантовый. 11. Верхнее озеро. 12. Зал
Радужный. 13. Зал Хрустальный. 14. Зал бездны. 15. Лабиринт Летучей мыши.
Через пещеру протекает подземная река Шульган, исток которой
находится в 12 км к северу от входа. На расстоянии 2 км до Шульган-таша эта
речка с шумом уходит под землю и появляется в виде мощного родника у
входа в нее, образуя небольшое озеро диаметром 3 м. С журчанием вытекая из
озера, через 150-170 м она впадает в Агидель.
Голубое озеро, так же как и вытекающий из него Шульган, никогда не
замерзает.
Пещера напоминает дивный дворец с огромными залами,
соединенными между собой широкими коридорами. Это единственная на
территории Восточной Европы и Азии пещера, в которой сохранилась
живопись эпохи палеолита. Рисунки сделаны красной охрой, растворенной в
жженом жире.
Впервые пещеру Шульган-таш описал П.И.Рычков в ХVIII веке. В 1954
г. зоологом А.В.Рюминым были обнаружены настенные рисунки
палеолитического возраста. В 1960-1971 гг. изображения были изучены
археологом О.Н.Бадером. Найдено около 30 рисунков. Длина фигур от 44 до
122 сантиметров.
В 1965 году пещера Шульган-таш была объявлена памятником
природы.
Знаете ли вы, что...
В русском языке около 500 тысяч слов. Но наиболее употребительных
слов всего от 2000 до 2500 слов. Даже у Пушкина, великого знатока и мастера
русского языка, в литературной речи было всего 21197 слов. Ученые
обнаружили, что 100 наиболее часто встречающихся слов составляют 20 %
устной и письменной речи. 1500—2000 слов — уже 85 %.
На сегодняшний день в мире сохранились более 5000 языков.
Достаточно знать семь основных — китайский, английский, русский,
испанский, французский, португальский и арабский, — чтобы получить
возможность изъясняться с подавляющим большинством населения земного
шара.
10. Һорауҙарға тулы итеп яуап бирергə:
Һинең исемең нисек? Фамилияң?
Һин нисəнсе йылда тыуғанһың? Һиңə нисə йəш?
Һин ҡайҙа тыуғанһың? Хəҙер ҡайҙа йəшəйһең?
Һин ҡайҙа һəм кем булырға уҡыйһың?
Һинең яратҡан яҙыусыларың һəм əҫəрҙəрең? Ни өсөн?
Һинең яратҡан төҫөң, сəскəң, ағасың (əгəр булһа)?
Донъяның ете мөғжизəһенең ҡайһыныһын күрергə телəр инең?
Һин ҡайһы ил буйлап сəйəхəт итергə телəр инең?
Һинең тормош девизың? Ни өсөн?

Һинең тормош маҡсатың?
11. “Минең ғаилəм” темаһына хикəйə төҙөргə.
12. Бирелгəн һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙе ҡулланып, “Минең бүлмəм”
темаһына хикəйə төҙөргə:
бүлмə — комната
фатир — квартира
ике бүлмəле —
двухкомнатная
йоҡо бүлмəһе — спальня
аш бүлмəһе — кухня
шаршау — шторы
карауат — кровать
келəм — ковер

китап шкафы —
книж.шкаф
кейем
шкафы
шифоньер
өҫтəл — стол

—

ултырғыс — стул
япма — покрывало
балаҫ — палас
мендəр — подушка
юрған — одеяло

13.“Минең əсəйем” темаһына хикəйə төҙөргə.
14. “Минең дуҫым” темаһына хикəйə төҙөргə.
15. “Өлəсəйем” темаһына хикəйə төҙөргə.
16. Бирелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланып, “Минең йомшаҡ дуҫым” темаһына
хикəйə төҙөргə:
эт — собака
көсөк — щенок
бесəй — кошка, кот
бесəй балаһы — котенок
ҡойроҡ — хвост
тырнаҡ — коготь
тəпəй — лапа
йомшаҡ — пушистый
аҡыллы — умный

йөнтəҫ — лохматый
шаян — шаловливый
уйна-рға — играть
мыяула-рға — мяукать
өр-өргə — лаять
аңла-рға — понимать
шаяр-ырға — шалить
морондоҡ — намордник
муйынсаҡ — ошейник

17. “Минең яратҡан китабым” темаһына хикəйə төҙөргə.
18. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе ҡулланып, “Дауаханала”
темаһына диалог төҙөргə:
баш — голова
аяҡ — нога

йүткереү — кашлять
өҙлөгөү — осложнение

ауыҙ — рот
теш —зубы
ҡул — рука
бармаҡ — палец
тел — язык
ауырыу — больной
баш əйлəнə — голова
кружится

һалҡын тейеү — простудиться
мейе — мозг
ҡан — кровь
дарыу — лекарство
күңел болғаныу — тошнить
эс — живот
Ашҡанығыҙҙы тикшерергə кəрəк.
— Необходимо проверить ваш
желудок.
үпкə — легкие
Ошо дарыуҙы эсегеҙ. — Пейте
ашҡаҙан — желудок это лекарство.
йөрəк — сердце
Был дарыуҙы нисек эсергə? —
бөйөр — почки
Как принимать это лекарство?
бауыр — печень
Теш һыҙлай башланы. — Начал
тамаҡ — горло
болеть зуб.
арҡа — спина
Минең ҡан баҫымым түбəн. — У
бил — поясница
меня низкое давление.
түш — грудь
Тамағығыҙҙы сайҡатырға кəрəк.
ҡолаҡ — ухо
— Вам следует прополоскать
горло.
ауырт-ырға
— Баш ауырта. — Голова болит.
болеть
һыҙла-рға — болеть Үпкə шешкəн. — Воспалились
шеш — опухоль
легкие.
шешеү
— Грипп
тейҙе.
—
Заболел
воспаляться
гриппом.
19. Бирелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланып, “Аҙыҡ-түлек магазинында” темаһына
диалог төҙөргə:
бүлек — отдел
шəкəр — сахар
сəй — чай
һөт — молоко
икмəк — хлеб
ҡаймаҡ — сметана
май — масло
ит — мясо
һыйыр ите —
говядина
һарыҡ ите —
баранина
тин — копейка

һум — рубль
тоҙ — соль
ҡиммəт — дорогой, дорого
арзан — дешевый, дешево
күпме тора? — сколько
стоит?
кəрəк — надо
тəмле, татлы — сладкий
түлə-ргə— платить
мөмкин — можно
һатыусы — продавец
аҡса — деньги

20. Бирелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланып, “Баҡсала” темаһына хикəйə төҙөргə:
баҡса — сад
сейə — вишня
алмағас — яблоня
ҡарағат — смородина
ҡурай елəге — малина
елəк — ягода,
земляника
кишер — морковь
кəбеҫтə — капуста
картуф — картофель
һуған — лук
ҡыяр — огурец
һарымһаҡ — чеснок
сəскə — цветок

тырма — грабли
көрəк — лопата
һəнəк — вилы
ултырт-ырға —
посадить
сəс-ергə — сеять
ҡаҙ-ырға — копать
һөр-өргə — пахать
һыу һиб-ергə —
поливать
түтəл — грядка
йəшелсə — овощи
һырғанаҡ — облепиха
ҡайнатма — варенье
ер — земля

21. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе
магазинында” темаһына диалог төҙөргə:
китап
магазины
—
книжный магазин
Яҡшы китаптар бармы?
— Есть хорошие книги?
Һеҙгə
ниндəй
китап
кəрəк? — Вам какая книга
нужна?
Был китап күпме тора? —
Эта книга сколько стоит?

Китап бүлəк итəйек. —
Подарим книгу.
яңы сыҡҡан китап —
новинка
Миңə был китап кəрəк. —
Мне нужна вот эта книга.

Был китаптың хаҡы—100
һум. — Эта книга стоит
100 р.
Башҡортса-русса һүҙлек Русса-башҡортса һүҙлек
бармы?
—
Есть бар. — Есть русскобашкирско-русский
башкирский словарь.
словарь?
Миңə Мостай Кəрим Р.Ғариповтың шиғырҙар
китаптары кəрəк ине. — китабы бармы? — Есть
Мне нужны книги Мустая сборник стихотворений
Карима.
Р.Гарипова?
шиғырҙар йыйынтығы — тарихи
роман
—
сборник стихотворений
исторический роман
китап — книга
əкиəт — сказка
мажаралар
— дəреслек — учебник
приключения

ҡулланып,

“Китап

балалар
əҙəбиəте
детская литература

— һайланма
əҫəрҙəр
—
избранные произведения

22. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе ҡулланып, “Китапханала”
темаһына диалог төҙөргə:
китапхана — библиотека
китапханасы
—
библиотекарь
Миңə ошо китап кəрəк. —
Мне нужна вот эта книга.
А.Пушкиндың
“Баҡсаһарай
фонтаны”
поэмаһы бармы? — У вас
есть поэма А.Пушкина
“Бахчисарайский фонтан”?
художественная
литература
—
нəфис
əҙəбиəт
Китаптың
шифрын
каталогтан ҡарағыҙ. —
Шифр книги смотрите в
каталоге.
баҫма — издание
тəржемə — перевод
белешмə — справочник
һайланма
əҫəрҙəр
—
избранные произведения
Ҙур рəхмəт — Большое
спасибо.

китап — книга
критика — тəнҡит
Был китап ҡулда. — Эта
книга на руках.
М.Лермонтовтың
шиғырҙар китабы кəрəк.
— Мне нужен сборник
стихотворений
М.
Лермонтова.
журналдың һаны —
номер журнала
Ошо китапты ҡарағыҙ
əле. — Посмотрите,
пожалуйста, вот эту
книгу.
нəшриəт — издательство
китап исеме — название
книги
йыйынтыҡ — сборник
һүҙлек — словарь
Рəхим
итегеҙ!
—
Пожалуйста!

23. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һүҙбəйлəнештəрҙе ҡулланып, “Ашханала”
темаһына диалог төҙөргə:
ашхана — столовая
беренсе блюдо — первое
блюдо
икенсе блюдо — второе
блюдо
аш — суп
ҡалаҡ — ложка
балғалаҡ — чайная ложка
сəнске — вилка
бысаҡ — нож
тəрилкə — тарелка

сəй — чай
лимонлы сəй — чай с
лимоном
ҡəһүə —кофе
киҫəк — кусок
икмəк — хлеб
аша-рға — есть
эс-ергə — пить
рəхмəт — спасибо
рəхим
итегеҙ

—

сынаяҡ — чашка
бутҡа — каша

пожалуйста
ашығыҙ тəмле булһын! —
приятного аппетита!

24. Бирелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланып, “Зоопаркта” темаһына хикəйə
төҙөргə
ситлек — клетка
туҡлан-ырға — питаться
тырнаҡ — коготь
ҡанат — крыло
тояҡ — копыто
мөгөҙ — рог
ҡойроҡ — хвост
тире — шкура
йөн — шерсть

маймыл — обезьяна
дөйə — верблюд
юлбарыҫ — тигр
йəшə-ргə — обитать
осра-рға — встречаться
буй — рост
ауырлыҡ — вес
етə — достигает
һөтимəр
—
млекопитающее

25. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һөйлəмдəрҙе ҡулланып, “Театрҙа” темаһына
хикəйə төҙөргə:
бейеү — танец
бейе-ргə — танцевать
йырсы — певец, певица
пьесаһы буйынса — по
пьесе
башҡар-ырға
—
исполнять
уйна-рға — играть
рəт — ряд
урын — место
драма театры — драматический театр
йəш тамашасылар театры
— театр юного зрителя
зрительный
зал
—
тамашасылар залы
Был пьесаны кем яҙған?
— Кто автор этой пьесы?

оҡша-рға — нравиться
төп роль — главная роль
тамашасы — зритель
атҡаҙанған
—
заслуженный
шаршау
—
занавес;
действие
ҡуйылған — поставлен
гармун — гармонь
саҡырыу — приглашение
ҡурсаҡ
театры
—
кукольный театр
опера һəм балет театры —
театр оперы и балета
халыҡ
артисы
—
народный артист
Был
спектаклдең
режиссеры кем? — Кто
режиссер
этого
спектакля?
Төп ролде кем уйнай? — Минең урын өсөнсө рəттə.
Кто в главной роли?
— Мое место в третьем
ряду.
Был урын бушмы? — Это Билет күпме тора? —

место свободно?
Спектакль сəғəт нисəлə
башлана? — Во сколько
начинается спектакль?
Спектакль 2 сəғəт бара. —
Спектакль идет 2 часа.

Билет сколько стоит?
Спектакль сəғəт етелə
башлана. — Спектакль
начинается в семь часов.
Спектакль миңə оҡшаны.
—
Спектакль
мне
понравился.

26. Бирелгəн һүҙҙəрҙе ҡулланып, “Башҡорт милли костюмы” темаһына
хикəйə төҙөргə:
камзул — камзол
елəн — зилəн
ситек — сафьяновые
сапоги
балитəк — оборка
яулыҡ — платок
толом — коса
сулпы — накосник
тəңкə — монета
белəҙек — браслет
һырға — серьги

йөҙөк — перстень
муйынса — бусы
туҡыма — ткань
йөн — шерсть
күн — кожа
ебəк — шелк
бəрхəт — бархат
тула — домотканное
сукно
һаҡал — нагрудник
алъяпҡыс — фартук

Камзул — верхняя одежда без рукавов на подкладке.
Елəн — верхняя легкая одежда на подкладке и без застежки в виде
халата без воротника; женская шьется в талию, иногда украшается монетами и
вышивками; мужская — без сложных украшений.
27. Бирелгəн һүҙҙəрҙе һəм һүҙбəйлəнештəрҙе ҡулланып, “Башҡорт
милли аштары” темаһына хикəйə төҙөргə:
һурпа — бульон
һалма — лапша
талҡан — толокно
бишбармаҡ — бишбармак
ҡуллама — куллама
ҡатыҡ — катык
эремсек — творог
ҡорот — курут
бутҡа — каша
өйрə — похлебка
бал — мед
буҙа — буза
ҡымыҙ — кумыс

самауыр — самовар
ҡаҙан — котел
сеүəтə — миска
таба — сковородка
табаҡ — большая чашка
бешер-ергə — варить
эс-ергə — пить
сəк-сəк — чак-чак
бəлеш — пирог
ҡоймаҡ — блины
ҡабартма — лепешка
ҡаҡ — пастила
тултырма
—

ҡаҙ ите — гусятина

домашн.колбаса
йылҡы ите — конина

Куллама — жирный мясной бульон с лапшой четырехугольной формы.
Тултырма — вареная колбаса с ливером и крупой.
28.
Бирелгəн
һүҙҙəрҙе
һəм
һүҙбəйлəнештəрҙе
“Башҡортостан тəбиғəте” темаһына хикəйə төҙөргə:
тəбиғəт — природа
ағас — дерево
урман — лес
имəн — дуб
ҡайын — береза
ерек — ольха
йүкə — липа
саған — клен
ҡарағай — сосна
шыршы — ель
ҡарама — вяз
уҫаҡ — осина
муйыл — черемуха
тал — ива
балан — калина
милəш — рябина
елəк — ягода
ҡурай елəге — малина
бөрлөгəн — ежевика
ер елəге — клубника
əлморон — шиповник
үлəн — трава
кесерткəн — крапива
дегəнəк — лопух
юл япрағы — подорожник
үгəй инə үлəне — мать и
мачеха
мəтрүшкə — душица
балтырған — борщевник
абаға — папоротник
андыҙ — девясил
томбойоҡ — кувшинка
хайуан — зверь
йыртҡыс — хищник
айыу — медведь

аҫ — горностай
кеш — соболь
һелəүһен — рысь
тейен — белка
ҡош — птица
ҡарлуғас — ласточка
һандуғас — соловей
сыйырсыҡ — скворец
сəпсек — воробей
һайыҫҡан — сорока
һуйыр — глухарь
ҡор — тетерев
тумыртҡа — дятел
кəкүк — кукушка
ҡарға — ворона
торна — журавль
бөркөт — орел
балыҡ — рыба
суртан — щука
бəрҙе — хариус
бағры — форель
алабуға — окунь
шамбы — налим
йəйен — сом
Өфө — Уфа
Шүлгəн мəмерйəһе —
Пещера Шульган-таш
Бөрө — Бирск
Мəлəүез — Мелеуз
Стəрлетамаҡ
—
Стерлитамак
Ирəмəл — Иремель
Ағиҙел — Агидель
Ҡариҙел — Уфимка
Дим — Дема
ҡала — город

ҡулланып,

бүре — волк
ҡуян — заяц
төлкө — лиса
ҡондоҙ — бобр
ҡама — выдра
мышы — лось
болан — олень
бурһыҡ — барсук
шəшке — норка
һуҫар — куница

баш ҡала — столица
күл — озеро
йылға — река
ер — земля
халыҡ — народ
төп халыҡ — коренной
народ
башҡорт — башкир
рус — русский
сыуаш — чуваш
татар — татарин

Уҡыу, тəржемə итеү өсөн материалдар

Парсалар
Имгəклəү
Бəпестəре шыуыша башлағас, йəш атай менəн əсəй бик шатланды. Бер
аҙҙан сабый имгəклəп тə китте. Был да сикһеҙ ҡыуаныс булды. Ҡыуанысшатлыҡтар алда ла аҙ түгел ине əле. Сөнки бала шуның менəн генə туҡтап
ҡалманы: һəр осраған əйбергə тотоноп, атларға тырыша башланы. Йығыла,
күҙен-башын күгəртə, ə барыбер аяҡҡа баҫыр өсөн көрəшə.
Тормошта имгəклəп йəшəүҙең түбəнселек икəнен ҡайҙан һиҙə һуң был
əҙəм ишараты? Əллə инстинкт тигəн нəмəлəр ысынлап та бармы?
...Уҫлаптай йəш егет тəнтерəклəп, ауа-түнə ҡайтып килə. Тип-тигеҙ ерҙə
абынып йығылып китə лə шыуыша, имгəклəргə маташа. Ҡаршы сығып алырға
оялып, тəҙрə аша уға əлеге ике пар күҙ баға — əсəй менəн атай күҙҙəре. Һəм ул
күҙҙəрҙəн мөлдөрəп йəш тама. Шыуышыу һəм имгəклəү гел генə ҡыуандырмай
икəн шул.
Тормошта имгəклəп һəм теҙ сүгеп көн күреүҙең хурлыҡ икəнен ҡасан
онотоп өлгөргəн был əҙəм аҡтығы?
М.Əбсəлəмов
Үрлəү
Йəндəрен усында йомарлап, альпинистар иң бейек тау түбəлəрен
буйһондора. Ғүмерҙəре ҡыл өҫтөндə көйөнсə космонавтар сикһеҙ йыһанға оса.
Əле генə тəпəй йөрөй башлаған бала тырышып- тырмашып юғарыға
үрмəлəй. Күнекмəгəн аяҡтары тала, сыныҡмаған бармаҡҡайҙары ысҡынып
китə. ҙммə ул бирешергə уйламай ҙа, уның һайын сəмлəнеп тотона. Юғарыға,
бейеккə. Ə бейеклек кенəһе нимə һуң əле бахырҡайҙың? Байтаҡ ыҙалағандан
һуң, ул маҡсатына иреште: карауат башына менеп һыбайланды. Шат ауаз
менəн ҡулдарын юғары сөйҙө һəм ... “һə” тигəнсе аунап килеп төштө. Юғары
үрмəлəүе ҡалай оҙаҡ ине, түбəнгə тəгəрəүе — бик тиҙ ҙə.
Меҫкен бала. Яуланған рубежды ысҡындырмаҫ өсөн теш-тырнаҡ менəн
йəбешергə кəрəклеген белмəйҙер шул əле.
Бер аҙҙан, əлеге таныш ауаз ишетелгəнгə əйлəнеп ҡараһам, ...бəй, əлеге
малайсыҡ йəнə карауат башында ултыра. Был юлы ул, баяғыса ҡыуанып һөрəн
һалһа ла, “позиция”һына ике ҡуллап сат йəбешкəн ине...
Юғарыға һəм бейеклеккə ынтылыу кешегə тыумыштан бирелгəн дə
баһа.
М.Əбсəлəмов
Иңбашта һəм елкəлə
Беренсе Май. Атаһының иңбашына ултырып алған сабыйҙың түбəһе
күккə тейгəн. Сəпəкəйлəй, шөңгөр тауышҡайы менəн (һаҡау икəнен дə онотоп)
“улла” тип ҡысҡырған була. Йəш ата ла унан кəм һөйөнмəй, күҙҙəренəн нур
балҡый: берəүҙең улы эшкингəн дə баһа.
... Ошо менеүҙəн бала ҡабат ергə төшөргə уйламаны — ғүмергə атай
елкəһендə йəшəр булып ҡалды. Был, əлбиттə, ата-əсəне һис кенə лə
ҡыуандырманы.

Йыл миҙгелдəре кеүек үк, əҙəми заттың да үҙ миҙгелдəре лə бар шул.
Сəңгелдəктə тирбəлеү, имгəклəү, иңбашта йөрөү, етəклəтеү, үҙ аллы йөрөүҙəр,
бара-бара бүтəндəргə үҙең таяныс һəм ҡалҡан булыу... Һəм һəр мөсəл дə,
тəбиғəт миҙгелдəре һымаҡ уҡ, үҙ ваҡыты өсөн генə аҫыл, ҡəҙерле, шифалы.
Хатта иртə килгəн яҙҙың яҙы бер кемде лə шатландырмаған шикелле, һуңлаған
балалыҡ та кешене һөйөндөрмəй икəн шул.
Ҡалай төплө, ғəҙел, зирəк был тəбиғəт ҡанундары...
М.Əбсəлəмов
Күтəреү
Ауыл Советы янына йəйғор таҫмалар, күҙ ҡамаштырыр сəскəлəр,
йəшелле-күкле шарҙар менəн биҙəлгəн еңел автомашиналар кортежы килеп
туҡтаны. Күңелле ауаздар, шарап салюты, бокалдарҙың гəлсəр сыңдары.
Шатлыҡтың иң юғары түбəһендəге кейəү бəхеттең зəңгəр томанында йөҙгəн
аҡҡошон күтəреп алды. Гармун телдəре тантаналы тушҡа күсте. Шараптан һəм
һөйөнөстəн елкенгəн төркөм никах йортона йүнəлде. Их, йөрəктең кəлəш
фатаһындай иң аҡ һəм пак сағы.
... Əзмəүерҙəй йəш ир ауа-түнə тəнтерəклəй, элəгə лə йығыла.
Ғəрлегенəн ер тишегенə инерҙəй булған ҡатыны етəклəп тə ҡарай, ҡултыҡлап
та ҡарай. Ахырҙа, йөкмəргə маташа. Кеше кешене күтəрə лə баһа, ни эшлəп
тантаналы музыка яңғырамай?..
Бəй, былар теге икəү ҙə баһа! Ҡасан бысранырға өлгөргəндəр һуң? Өҫбаштарын əйтмəйем, анауы ваҡыттағы
туй күлдəгендəй аҡ һəм саф
күңелдəрен əйтəм.
М.Əбсəлəмов
Глобус һəм Ер шары
Коридорҙың теге осонда, мəктəпте күтəрерҙəй булып, шау-шыу ҡупты.
Дежур уҡытыусы шунда ашыҡты. Тауыш география бүлмəһенəн сыға ине.
Ишекте асып ебəрһə... ни күрə: малайҙар, саң-туҙан күтəреп, аҡыра-баҡыра
глобусты футбол тубы итеп типкелəйҙəр. Иҫенə килə алмай, бер аҙ аптырап
торҙо уҡытыусы. Бер ни тип тə өндəшə алманы, ғəҙəттəгесə шелтə лə яһаманы,
ҡотортоусыны ла төпсөнөп торманы. Глобус шарын һаҡлыҡ менəн генə
ҡулына алды ла, туҙанын ап-аҡ ҡулъяулығы менəн һөртөп, өҫтəлдə һерəйеп
торған күсəренə кейҙереп ҡуйҙы.
Глобус ни ул... Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был заманда Ер шарын уйынсыҡ
туп итеп ҡулдарында сөйөргə, хатта типкелəргə маташыусы дəүлəт
эшмəкəрҙəре лə бар бит донъяла. Ə Ерҙе орбитаһынан тайпылдырһаҡ, күсəренə
ҡабат ҡуйып булырмы? Ул бит глобус шары түгел.
М.Əбсəлəмов
Метаморфоза
Саҡ-саҡ йөрөй башлаған ҡыҙ бала ауа-түнə урамға сыҡты. Уның өсөн
бар нəмə лə өр-яңы, бөтəһе лə мəрəкə. Батҡағы бутҡа, саң — он, быяла

ватыҡтары — ҡашығаяҡ. Уйнай торғас, бит-ҡул бысранды, əсəһе яңы ғына
тарап, таҫма бəйлəп ебəргəн сəс бумалаға əйлəнде.
Ошо мəл, аҡ яғалар тағып, “нулевой”ға йөрөгəн күрше малай мəктəпкə
барырға сыҡты. Əҙəм танымаҫлыҡ ҡиəфəткə кергəн күршеһенə бер килке
аптырап ҡарап торҙо. Йөҙөн сирып: “Фу, сусҡа”, — тине лə китек теше
араһынан сыртлатып төкөрөп үк ҡуйҙы. Унан эре генə ҡиəфəттə мəктəпкə
ҡарай атланы.
Төн уртаһы ауған. Йəш һəм ҡуш йөрəктəр генə йоҡламай. Өй
алдындағы эскəмйəлə һаман гөрлəшəлəр. Йəйге тын төн егеттең шыбырлап
ҡына сискəн серҙəрен бар донъяға фаш итə:
— Ҡамыштай бармаҡтарыңды аҫыл йөҙөктəр менəн биҙəрмен. Аһ, көн
дə төштəремə инеп хыялый итеп бөттө бит ебəктəй сəстəрең, сейə ирендəрең,
ынйы тештəрең ....
Туҡта. Теге “сусҡа ҡыҙ” ҡасан фəрештəгə əүерелеп өлгөргəн һуң? Теге
фырт күрше малайҙы нисек теҙ сүктергəн!
М.Əбсəлəмов
Бəхетле ер
Беҙҙең яҡта кешенең кешелеген уның ҡатын-ҡыҙҙарға булған
мөнəсəбəтенə ҡарап билдəлəйҙəр. Мин дə шуға ҡушылам: “Илдең бөйөклөгөн,
ундағы прогресты ҡатын-ҡыҙҙың хəленə ҡарап билдəлəргə кəрəк. Ҡатынҡыҙҙар йəше аҡҡан ерҙə тормош шəп түгел, ə ҡатын-ҡыҙҙар йырлаған ер иһə —
бəхетле ер”, — тип əйтер инем.
Əсə йыры — донъяла иң бөйөк йыр. Ҡалған бөтə йырҙар ҙа шунан
башлана. Əгəр ҙə сəңгелдəк йыры булмаһа, һис шикһеҙ, бүтəн йырҙар ҙа
тыумаҫ ине. Беҙ əсə йырын тиҫтəлəрсə йылдар үткəс тə, тормошобоҙҙоң иң
ауыр һəм иң бəхетле сəғəттəрендə иҫкə төшөрəбеҙ.
Тау халҡы йүнһеҙ кеше тураһында: “Сəңгелдəктə ятҡанда, əсəһе,
моғайын, уға йыр йырламағандыр”, — ти.
Р.Ғамзатов
Шиғырҙар
***
Һөймə мине, һылыу, əгəр ҙə һин
Матурлыҡҡа ғына ҡараһаң.
Кеше матур һəр саҡ эше менəн.
Был ҡулдарым эшкə яраһа,
Мин үҙемə үҙем ҡоям бəхет,
Намыҫым саф, күңелем ҡəнəғəт.
Ə мөхəббəт өсөн йəшəмəйем, —
Йəшəү өсөн кəрəк мөхəббəт.
Р. Ғарипов
***
Көтмəгəндə шундай ҡыҙҙар осрай,

Шундай ҡыҙҙар — ят та үл инде!..
Ниҙəр уйлап, ниҙəр кисергəнде
Үҙең күр ҙə үҙең бел инде...
...Бер йылмайып ҡарауы ла уның
Оло бер туй яһай хисеңдə!
Оло бер туй!..
Лəкин был туйҙың бит
Һин кейəүе түгел — ҡунағы...
Күңелдə тик моңһоу бер йыр тыуа —
Етмəгəнме һиңə шул тағы!..
Р. Ғарипов
***
Гөлдəр баҡсаһында
Бер көн шулай гөлдəр баҡсаһында
Сəскəлəрҙе ҡылдым тамаша,
Хуш еҫтəре менəн йəн шатлана,
Нурҙарынан күҙҙəр ҡамаша.
Нəфис төҫтəренə, буйҙарына,
Хайран ҡалып, ҡыҙығып ҡараным,
“Əй, сəскəлəр, һеҙгə кемдəр дуҫтар?
Кемдəр дошмандар?”, — тип һораным.
Гүйə улар шунда йəнлəнделəр,
Нурҙар сəсеп, ем-ем көлдөлəр.
Əкрен генə иҫкəн ел арҡыры
Миңə былай яуап бирҙелəр:
“Кемдəр эшлəй, кемдəр ерҙəр ҡаҙый,
Кемдəр беҙгə һыуҙар һибəлəр,
Кемдəр сəскə кеүек саф күңелле —
Шулар беҙгə дуҫтар!”, — тинелəр.
“Кемдəр ҡара эсле, тар күңелле,
Кемдəр ысын эшкə ҡул бирмəйҙəр,
Кемдəр килеп беҙҙе хаҡһыҙ өҙə —
Шулар беҙгə дошман!”, — тинелəр.
Сəскəлəрҙең ошо яуаптарын
Алғас: “Дөрөҫ! — тинем уларға, —
Эшһеҙ кешелəрҙең хаҡтары юҡ
Һеҙҙе түштəренə ҡаҙарға...
Күңелле эш, матур тормош менəн
Йыл артынан йылдар ағырҙар...
Эшсəн егет менəн эшсəн ҡыҙҙар
Һеҙҙе түштəренə ҡаҙарҙар”.
М.Ғафури
***
Бəхет — һəр саҡ һуңлап килер ҡунаҡ,

Килеп инə табын таралғас!
Тик көтəһең, көтөп арығас та,
Бəхет өсөн генə яралғас.
Көтə белгəндəргə һуң түгел дə,
Йəшлек кенə көтөп тормай шул.
Юҡ шул уның туҡтар туҡталҡаһы,
Йə үткəнгə юлын бормай шул.
Ҡала миңə бары йылдар буйы
Йырҙар менəн күңел йыуатыу.
Бар ғүмерем минең — һине эҙлəү,
Бар ғүмерем — һине юғалтыу...
Р.Ғарипов
***
Мин батыр ҙа түгел, йəнем,
Мин тик ғашиҡ батырлыҡҡа.
Мин матур ҙа түгел, бəғерем,
Мин тик ғашиҡ матурлыҡҡа.
Мин тапҡыр ҙа түгел, иркəм,
Мин тик ғашиҡ тапҡырлыҡҡа...
Лəкин миңə бер йылмайһаң,
Бер өндəшһəң, бер күҙ һалһаң,
Миңə күсə — тапҡырлыҡ та,
матурлыҡ та,
батырлыҡ та...
Р. Назаров
***
Йəшен
Мөхəббəт ул — əйтерһең дə, утлы йəшен,
Һанап, һорап тормай һис бер кемдең йəшен,
Һүнмəҫ ялҡын менəн ялмай ҡартын-йəшен,
“Көйҙөрөр”, — тип ҡурҡһаң əгəр, ҡас һин — йəшен,
Тик аҙаҡтан ҡоя күрмə күҙең йəшен!
Мөхəббəт ул — əйтерһең дə, утлы йəшен...
Р.Назаров
***
Мөхəббəт — йəшəү емеше —
Өлгөрə ул бер генə,
Кеше татый уның тəмен
Тик бер генə ғүмергə.
Əгəр һөйөү татымаһа,
Ул — кеше булмаҫ ине,
Донъяның иң гүзəл йəмен
Бер ҡасан тоймаҫ ине...
Ергə тыуған һəр бер кеше

Ҡаса алмай үлемдəн...
Ə мөхəббəт татымаусы —
Тере килеш күмелгəн.
Б.Бикбай
***
Сəскəлəргə тиңлəр инем —
Сəскə ғүмерҙəре аҙыраҡ.
— Йондоҙом һин! — тиер инем —
Ул да һүнə таң булғас.
— Ҡояшым һин! — тиер инем —
Төнөн килтермəһəң ҡараңғы.
— Йөрəгем һин! — тиер инем —
Йөрəк тибеүҙəрем һанаулы.
Б.Бикбай
***
Ташлап китте мине йөрəгем,
Йөрəкһеҙ бар кемгə кəрəгем:
Гүйə ҡашы төшкəн йөҙөкмөн,
Аты йығып ҡасҡан егетмен.
М.Кəрим
***
Аһ, мөхəббəт! Килгəн саҡта
Һиҙелмəй ҡала икəн.
Китһəң икең ике яҡҡа,
Уттарға һала икəн.
Б.Бикбай
***
Тормош — боролош:
Йə уңға, йə һулға.
Ташлай — йəллəмəй:
Йə утҡа, йə һыуға.
Р.Мифтахов
***
Алйот, ахмаҡ — көсһөҙ:
Хөкөм итə.
Аҡыллылар — көслө:
Ғəфү итə.
Р.Мифтахов
***
Һөткə, иткə, төрлө шараптарға
Ғүмер буйы сират торабыҙ.
Хəйер, ерҙə беҙгə бер нəмə бар:
Ул да булһа əжəл сиратһыҙ...
Р.Мифтахов
***

Эй, был тормош! Ниңə хəҡиҡəтте
Гел хаталар аша өйрəтə?!
Һабаҡ бирə мең ғазаптар менəн,
Һыуға һала, утта көйрəтə.
Үҙе телəгəнсə һынай беҙҙе,
Тормош — даръя, ə мин бер елкəн;
Ҡаршы йөҙəм ярһыу ташҡындарға,
Яҙмыш тигəндəре шул микəн?!
Р.Хəкимйəн
***
Һүҙ
Һүҙ — табыштыра,
Һүҙ — ҡауыштыра.
Һүҙ-тылсым менəн
Берəүҙе түгел,
Хатта меңдəрҙе
Ҡотҡарып була.
Һүҙ — ялғыштыра,
Һүҙ — аҙаштыра.
Уның яманы
Туған-дуҫтарҙы
Яғалаштыра.
Ил менəн илде
Ҡан ҡойоштора.
Һүҙ — йылы ҡосаҡ,
Һүҙ — һалҡын бысаҡ.
Бер ни юҡ ерҙə
Унан олораҡ,
Унан ҙурыраҡ.
Эй, шағир, туҡта,
Уйла йөҙ, мең ҡат —
Һүҙ менəн бул һаҡ!
Р.Мифтахов
***
Яҡшы һүҙ, яман һүҙ
Яҡшы һүҙ йəшəртə,
Көс бирə,
Ҡулыңа һəлəт һəм
Эш бирə.
Яҡшы һүҙ ҡуҙғата
Йырҙарҙы.
Биҙəй ул, матурлай
Донъяны.

Яҡшы һүҙ шифалы,
Тылсымлы.
Йыуа ул яраны,
Борсоуҙы.
Яҡшы һүҙ тауҙарҙы
Күтəрə.
Дауылдар арҡыры
Үткəрə.
Яҡшы һүҙ ярҙамға
Ашыға.
Əйтерһең эретə ул
Ташты ла.
Яман һүҙ ағыуҙай
Əшəке.
Хатта ул ҡорота
Сəсəкте.
Ул һине ҡалдыра
Сыраға.
Йөҙөңə йыйырсыҡ
Сығара.
Яман һүҙ йыландай
Һуғыла.
Ул һалҡын боҙҙо ла
Туңдыра.
Яҡшыны күрегеҙ,
Аңлағыҙ.
Яманға битараф
Ҡалмағыҙ.
Ғ. Латыпов
Дауаханала
Ауырыным...
Дауаханаға
Əсəйем алып барҙы.
Табип апай дауалай ул
Бөтə ауырыуҙарҙы...
“Мə дарыуҙар, һауығырһың
Шуларҙы эсə-эсə...”
“Белмəй”, — тигəндер: бер А-ны
Əйттерҙе əллə нисə.
Ниңə һораны гел А-ны,
Б, В-лар — яраманы?
Их, уҡый ҙа белə инем,
Уҡытып ҡараманы.
С.Рəхмəтуллин

Һарыҡты кем ашаған
Бер аусының бер һарығы ҡырҙа ҡалған,
Эҙлəп тə тапмағандар, ул юғалған.
Бер-ике көн үтеп киткəс, беҙҙең аусы:
“Бүре ашаған һарыҡты”, — тип хəбəр алған.
Быны ишеткəс, аусы сикһеҙ асыуланды,
Йыртҡыстарҙың был эшенə көйҙө, янды.
— Һарыҡтың үсен алмай ҡалмамын, — тип,
Януарҙарға ошолай тип хəбəр һалды:
“Ҡыҙғанып тора инем үҙем һеҙҙе,
Асыуланһам, ҡалдырмамын берегеҙҙе,
Һарығымды кем ашаһа, шул кешене
Талап ҡылам, миңə тотоп биреүегеҙҙе”.
Аусыны белə урманда һəр бер януар,
Был хəбəрҙе ишеткəс тə таң ҡалдылар.
“Аусыны тиҙерəк риза итəйек”, — тип,
Кəңəш өсөн бер урынға йыйылдылар.
Булды төлкө секретарь, бүре рəис,
Һүҙ башлап рəис əйтте: “Был ниндəй эш!..
Аусының һарығын кем ашаны?
Танмайса ошо ерҙə əйтеү тейеш.
Шул эш өсөн саҡырҙым мин бында һеҙҙе:
Асыуланһа, аусы ҡырыр барыбыҙҙы.
Кем ашаһа, шуны биреп ҡотолайыҡ,
Тоғролоҡтан айырмағыҙ үҙегеҙҙе”.
Тəүҙə бүре: “Ашаманым”, — тине, танды,
Төлкө лə тоғролоғон һөйлəп алды.
Бөтə йыртҡыс үҙҙəрен аҡланылар.
Бер яҡ ситтə йыртҡыс түгел, ҡуян ҡалды.
Тине бүре: “Ситтə тороп яңғыҙ үҙең,
Бур кешенең күҙе төҫлө ике күҙең.
Һарыҡты ашаған кеше һин түгелме?
Əйтеп ҡал, бында килеп, əйтер һүҙең!”
Ҡуян меҫкен ҡурҡыуынан ҡалтыранды,
“Ашаусы мин түгел”, — тип саҡ əйтə алды.
Ул, шикле кеше төҫлө яуап биргəс,
Бөтə йыртҡыс: “Ашаусы шул!”, — тип ауаз һалды.
(Ашамай ҡуян һис бер ваҡытта ит),
Əйтə алманы, ашаған мин түгел, тип.
“Һарыҡты ашаған сусҡа ошо икəн”, —
Тине бүре: “Килтерегеҙ бəйлəргə еп!”
Шул сəғəт əллə ҡайҙан еп таптылар:
Ҡуяндың муйынына таҡтылар.
“Уҫаллығың язаһын тарт, бына инде!”, — тип

Аусының ауылына оҙаттылар.
Бүре төҫлө йыртҡыстарға киңдер йыһан:
Һəр ҡайҙа хурлыҡ күрер меҫкен ҡуян.
Зарарлы бəндə булып күренерһең,
Башҡаларға ҡылмаһаң да һис бер зыян.
М.Ғафури
***
Нəсихəттəр
Түбəнгə төшөү бер нəмə —
Уныһы бары бер яман.
Түбəнлеккə күнегеп китеү —
Уныһы инде мең яман.
Өс нимəнəн һаҡлан, балам,
Кəңəшемде ташлама:
Беренсеһе — бер ҡабым да
Харам ризыҡ ашама.
Икенсеһе — күңелеңə
Ояламаһын ялған.
Ялған бар ерҙə хаҡлыҡ юҡ,
Шуны онотма, балам.
Өсөнсөһө — иң мөһиме —
Шəфҡəтһеҙ була күрмə.
Шəфҡəтһеҙ кеше — тиран ул,
Шəфҡəтһеҙ донъя — төрмə.
Ф. Яруллин
Бала өсөн
Бар хəстəрем, бар хистəрем — бала өсөн,
Хеҙмəтем дə, хөрмəтем дə — бала өсөн.
Үкенеүҙəр, үтенеүҙəр — бала өсөн,
Йоҡоһоҙ төн, тынғыһыҙ көн — бала өсөн.
Утҡа-һыуға уҡталыуым — бала өсөн,
Сығыр юлдан туҡталыуым — бала өсөн.
Таңдан əүəл ҡайнар аш та — бала өсөн,
Тəгəрəгəн ҡайнар йəш тə — бала өсөн.
Иртə-кисем, йөрəк хисем — бала өсөн,
Барлыҡ эшем, барлыҡ көсөм — бала өсөн.
Янам — түҙəм, көйəм — һүнəм — бала өсөн,
Ғорур башты түбəн эйəм — бала өсөн.
Төндəр тыуһа, иртə көтəм — бала өсөн,
Күңелемдə йырҙар йөрөтəм — бала өсөн.
Ф.Чанышева
Башҡортостан — тыуған илем

Башҡортостан тəбиғəте
Башҡортостан тəбиғəте бик бай. Уның иң ҡəҙерле тəбиғəт
байлыҡтарының береһе — урман. Уның майҙаны — 6,2 млн га. Иң күп
таралған ағастарҙан ҡайын, уҫаҡ, йүкə, ҡарағай, имəн, саған һанала.
Үҫемлектəр һəм хайуандар донъяһы ла күп төрлө. Урмандарҙа үҫемлектəрҙең
һирəк осрай торғандары ла һаҡланған. Рəсəйҙең Ҡыҙыл китабына индерелгəн
ҡоштар ҙа, кейектəр ҙə байтаҡ.
Республикала ике дəүлəт заповеднигы бар: Башҡорт һəм “Шүлгəнташ”.
Данлыҡлы “Бөрйəн ҡорто” тип йөрөтөлгəн кейек ҡорт тик Шүлгəнташта ғына
саф көйө һаҡланған. Ошонда уҡ бөтə донъяға билдəле “Шүлгəн мəмерйəһе”
бар.
Башҡортостанда ҡаҙылма байлыҡтар ҙа бик күп. Республиканың
көнбайыш һəм үҙəк райондарында нефть сығарыла һəм эшкəртелə. Күмертау
янында һоро күмер бассейны бар. Көнсығыштағы таулы райондарҙа үткəн
быуаттарҙан алып тимер, баҡыр, алтын сығарыла. Учалы, Баймаҡ, Хəйбулла
райондарында
баҡырға, цинкыға,
көкөрткə бай булған колчедан
ятҡылыҡтары бар.
Республикала 1000 күл, 600 йылға, 50-нəн ашыу минераль сығанаҡ
иҫəплəнə. Дарыу үлəндəре үҫтереү буйынса 11 заказник бар, 16 дəүлəт, 90
республика заказниктары эшлəй. Павловка, Нөгөш, Карман һыуһаҡлағыстары
бар.
Көньяҡ Урал ҡурсаулығы
Был ҡурсаулыҡ Башҡортостанда ғына түгел, бөтə Уралда иң эрелəрҙəн
һанала. Ул 252,8 мең гектар ерҙе билəй. Шуның иң ҙур өлөшө - 90 проценты
республикабыҙҙың Белорет районына ҡарай. Ҡурсаулыҡ Силəбе өлкəһенең бер
өлөшөн дə үҙ эсенə ала.
Көньяҡ Урал ҡурсаулығы билəмəлəрендə бейеклектəре 1300-1400 метрға
еткəн Машаҡ, Зигəлгə, Нəре, Күмерҙəк һырттары һəм көньяҡ Урал тауҙарының
иң бейек нөктəһен тəшкил иткəн Ямантау массивы урынлашҡан. Уның
бейеклеге – 1644 метр. Шулай уҡ Оло Инйəр, Кесе Инйəр, Йүрүҙəн йылғалары
ошо ҡурсаулыҡтан баш ала.
Үҫемлектəр һəм хайуандар донъяһы бик бай. Һирəк осрай торған
үҫемлектəрҙең күплеге менəн ҡурсаулыҡ башҡаларҙан айырылып тора. Бында
мүктең генə 172 төрө бар, 88 төрлө бəшмəк иҫəплəнə. 12 төр үҫемлек –
Рəсəйҙең, 66 төрө Башҡортостандың “Ҡыҙыл китабы”на индерелгəн.
Хайуандарға килгəндə, əлегə 275 төр умыртҡалы хайуандың көн итеүе
билдəле. 198 төрҙəге ҡош һəм 18 төр балыҡ йəшəй. Улар араһында таҙа һыуҙы
ғына үҙ иткəн бағры, бəрҙе балыҡтары бар.
Х.Чембарисова
Һүҙлек
Ҡурсаулыҡ - заповедник
Минең илемдə
Минең илемдə

Болон, урмандар,
Алтын-көмөшлө
Мөһабəт тауҙар.
Минең илемдə
Ҙур йылға, күлдəр,
Матур баҡсалар,
Сəскəле гөлдəр.
Киң ҡырҙарында
Бай, мул игендəр.
Йырлап эшлəйҙəр
Шат ҡыҙ, егеттəр.
Х.Кəрим
Илемдə
Тынғы белмəй
Күпме таңдар
Яҙҙы маҡтай
Һандуғастар.
Йырлай үлəн,
Һəр бер һабаҡ,
Һəммə япраҡ,
Хатта ҡыяҡ.
Шишмə моңло,
Йылға йырлай,
Сөнки йырһыҙ
Йəшəп булмай.
Көйлəй-көйлəй
Ерем йырлай,
Күгем йырлай,
Күңел йырлай.
Ғəжəп түгел:
Илемдə бит
Йəшəү шулай,
Мəңге тынмаҫ
Матур йырҙай!
М.Дилмөхəмəтов
Барыһы бар
Сəскəлəрҙең алдары,
Алмалары, сейəһе,
Елəктəре, баландары,
Ҡуҙғалаҡлы яланы,
Күп балыҡлы йылғаһы,
Бейек-бейек тауҙары,
Бөҙрə сəсле талдары —
Барыһы Тыуған еремдə,

Башҡортостан илемдə.
К.Кинйəбулатова
Юҡ ерҙə тиңең
Матур һин, Урал,
Юҡ ерҙə тиңең,
Йондоҙҙарың да
Аҫыл таш һинең.
Тауҙарың бейек,
Урманың йəмле,
Шишмəлəреңдең
Һыуҙары тəмле.
Гүзəл баҡса
Өфөлəге ботаника баҡсаһын күптəр белə.
Əгəр ҙə һин, бында үҫкəн үҫемлектəрҙе күрергə телəп, сəйəхəткə сығып
китһəң, бөтə донъяны гиҙергə тура килер ине. Австралияға һəм Яңы
Зеландияға, Төньяҡ Америкаға һəм Африкаға, Урта диңгеҙ буйҙарына һəм
Мексика сүлдəренə лə барып сығырға мөмкин булыр ине.
Бына пальмалар. Улар Испанияла кеше үтə алмаҫлыҡ ҡуйы урман
булып үҫə. Сəскəһе матур түгел, ə япрағы, əйтерһең дə, яһап ҡуйған веер инде!
Эвкалипт — иң бейек ағастарҙың береһе. Австралияла бейеклеге 150
метрҙан да ашыуҙары осрай. Был бик үҙенсəлекле ағас. Ул бик шəп үҫə, шуға
күрə үҙенə һыуҙы ла күп ала. Эвкалиптты һаҙлыҡтарҙы киптереү өсөн,
һаҙлыҡлы урындарға ултырталар.
Оранжереяла ҡыҙыл ағас — секвойя ла үҫə. Уның да бейеклеге — 150, ə
йыуанлығы 16 метрға етə.
Башҡорт кейеме
Традицион кейем-һалым — кешенең милли йөҙөн билдəлəүсе
күрһəткес. Кейем-һалымдың составы, уның төрҙəре, биҙəү һыҙаттары күп
быуаттар буйы формалашҡан. Ул халыҡтың хужалыҡ-көнкүреш торошона,
уның мəҙəни-тарихи үҫешенə бəйле.
Башҡорт костюмының стиле күсмə малсылыҡ йəмғиəте өсөн булған
үҙенсəлектəр менəн билдəлəнгəн. Кейем-һалым тула, төрлө үлəн сүстəренəн
һуғылған туҡыма, йөн, күн, һарыҡ тиреһенəн тегелгəн, шулай уҡ ебəк, бəрхəт
һəм башҡа туҡымалар ҡулланылған.
Өҫкə елəндəр, камзулдар йыл əйлəнəһенə кейелгəн. Уларҙы биҙəүгə ҙур
иғтибар бирелгəн.
Башҡорттарҙың йəш һəм урта быуын вəкилдəре сағыу төҫлө кейем
кейгəн. Ҡыҙыл төҫ янына йəшелде һəм һарыны, һирəгерəк күк төҫтө
ҡулланғандар. Аҡ төҫтəге кейем ҡайыу, сигеү ярҙамында ҡыҙыл төҫ менəн
биҙəлгəн. Өлкəн кешелəр ҡара төҫтəн кейенгəн.
Кейем-һалымды, баш кейемдəрен йыш ҡына мəрйен, ҡортбаш, мəрүəт,
сəйлəн, көмөш көмбəҙҙəр һəм көмөш тəңкəлəр менəн биҙəгəндəр. Селтəр-

һаҡалдар, иңһəлектəр, хəситəлəр, муйынсалар, сəс сулпылары — ысынысындан сəнғəт əҫəрҙəре.
Ювелир əйберҙəр: балдаҡтар, йөҙөктəр, белəҙектəр, алҡа-һырғалар —
сүкеү, ҡалыпҡа һуғыу, гравирлау, селтəрлəп үреү ысулы менəн эшлəнгəн.
Көмөштө аҡыҡ һəм фəйрүзə ҡуйып матурлағандар.
Аяҡҡа күн итектəр, кəүеш, тула ҡуңыслы ситек кейгəндəр. Ат тиреһе лə
ҡулланылған. Башҡорт костюмы ғəжəп күп төрлө һəм бай.
Һүҙлек
Ҡайыу — окаймлять; вышивать тамбуром, нашивать аппликации.
Мəрйен — коралл, бусина.
Ҡортбаш — раковина, которая употреблялась для украшения одежды.
Мəрүəт — жемчуг.
Сəйлəн — мелкий бисер.
Көмбəҙ — этн. выпуклое монетообразное металлическое украшение
для женской одежды.
Селтəр, һаҡал — этн. нагрудник (женское украшение, сделанное из
серебряных монет и красных кораллов).
Иңһəлек — этн. женское украшение в виде широкой ленты с
монетами, прикрепляемое на затылке и свисающее ниже пояса поверх кос.
Хəситə — этн. перевязь (женское нагрудное украшение в виде полосы
ткани, плотно украшенное монетами и серебряными подвесками).
Муйынса — этн. женское нагрудное украшение (с монетами, бусами,
подвесками, надеваемое на шею).
Сулпы — этн. накосник (женское украшение в виде узорчатой
серебряной подвески из монет и вставками из цветных камней).
Сүкеү — чеканить.
Ҡалыпҡа һуғыу — штамповать.
Селтəрлəп үреү — плетение.
Аҡыҡ — сердолик.
Фəйрүзə — бирюза.
Кəүеш — кожаная обувь типа калош.
Ситек — сафьяновые сапоги.
Салауат Юлаев
Салауат Юлаев 1754 йылда Өфө провинцияһының Шайтан-Көҙəй
волосының (хəҙерге Салауат районының) Тəкəй ауылында старшина
ғаилəһендə тыуған.
1773 йылдың октябрендə Салауат үҙенең отряды менəн Пугачевҡа
ҡушыла. Ул ваҡытта уға ни бары 19 йəш була. 1774 йылдың 24 ноябрендə
Салауат Юлаев ҡулға алына һəм Балтик портына ғүмерлек һөргөнгə оҙатыла.
1800 йылдың 26 сентябрендə Эстонияның Палдиски ҡалаһында үлə.
Башҡорт халҡының милли геройына Ағиҙел йылғаһының текə ярында
ҡуйылған һəйкəл 1967 йылдың 17 ноябрендə асыла. Был скульптураның
бейеклеге 9 метр ҙа 80 сантиметр, ауырлығы — 40 тонна. Ул бронза

ҡатнаштырылған суйындан Ленинград ҡалаһында ҡойолған. Тимер-бетон
постаменты гранит менəн йөҙлəнгəн. Уның бейеклеге 10 метр.
Һəйкəлдең авторы С.Д.Тавасиевҡа 1970 йылда был эше өсөн СССР
Дəүлəт премияһы бирелə. Был əҫəр монументаль скульптура өлкəһендə иң ҙур
ҡаҙаныш тип иҫəплəнə.
1994 йылда һəйкəл урынлашҡан майҙанға Салауат Юлаев исеме
бирелде.
Ғəлəмəт донъя
Ҡорғаҙаҡ шишмəһе
Янғантау шифаханаһынан өс саҡрым алыҫлыҡта, Йүрүҙəн йылғаһының
һул яҡ ярында, Ҡорғаҙаҡ шишмəһе ағып ята. Уның һыуы йылы, еңелсə генə
минераллашҡан. Секундына 125 литр һыу урғылып сыға. Ҡышын да туңмай,
сөнки шишмəнең температураһы йыл əйлəнəһенə 16-18 градус тəшкил итə.
Элегерəк был шишмə тирмəнде эшлəткəн. Быуаһы ла туңмағас, ҡышын
ҡамыштар йəшеллəнеп ултырған, һыу үҫентелəренə лə бай булған.
Ҡорғаҙаҡҡа Йүрүҙəндəн һəм күлдəрҙəн тотоп балыҡтар ебəреп
ҡарағандар, лəкин улар тəүлек үтеүгə үлгəндəр. Был хəл һыуҙың еңелсə генə
радиоактивлы булыуы менəн аңлатыла.
Ҡайнар шишмəлəр
Ер аҫтынан сыҡҡан ҡайнар һыулы йылғалар һəм һыу ятҡылыҡтары ла
һирəк күренеш түгел. Улар ер аҫты йылыһын кəрəгенəн артыҡ ала. Ҡайһы
берҙəре ныҡ тəрəнгə төшə һəм, ҡайнар сиккə етеп, һыуы парға əйлəнə. Бындай
сығанаҡтар күберəк вулкандар булған урындарҙа осрай. Чукоткала күп улар.
Ҡайнар йылға тип аталғаны янында түҙеп торғоһоҙ эҫе пар менəн тулған
мунсалағы кеүек. Һыуының температураһы 80 градустан юғары. Ҡыш көндəре
эргəһендəге ҡар иреп бөтə. Ҡайнар сығанаҡтар тип аталған ерҙə иһə яҙ бер айға
иртəрəк килə. Йəй көнө бындағы йəшеллек, емеш-елəктең күплеге, сəскəлəр
һəр кемде хайран ҡалдыра.
Камчаткалағы Ҡайнар шишмəлəр үҙəне иһə бигерəк һоҡланғыс. Тəбиғи
фонтандар батшалығында ниндəйҙəре генə юҡ: ҙурҙары, бəлəкəйҙəре. Һəр
береһенең үҙ ҡылығы, үҙенсəлеге... Ҡайһылары 20 минут һайын һауаға
күтəрелə, икенселəрен сəғəттəр буйы көтөргə тура килə. Ғəжəп матур күренеш
ул — ер аҫтынан ҡайнар фонтандар урғылыуы. Үтə күренмəле йомшаҡ ҡына
быу япма менəн ҡапланған бəлəкəй генə күлде күҙ алдына килтерегеҙ əле.
Тыныс ҡына ятҡан күл өҫтө ҡапыл күбеклəнə, ер аҫтынан ниндəйҙер тоноҡ
ҡына геүлəү ишетелə һəм өҫкə һыу бағанаһы атыла. Уның артынан икенсеһе,
өсөнсөһө... Бер аҙҙан барыһы ла тыныслана, əйтерһең, гейзер ял итə, көс
туплай. Əммə был тынлыҡ оҙаҡҡа һуҙылмай, тағы күккə ҡайнар һыу ағымы
күтəрелə.
Камчаткалағы иң ҙур гейзерға Великан тип исем биргəндəр. Гейзер
ҡапыл ғына хəрəкəткə килə һəм 30 метр бейеклегендəге һыу бағанаһы өҫкə
атыла. Ə пары хатта йөҙəр метр бейеклеккə етə.

Камчатка ярымутрауында шулай уҡ тəбиғəттə бик һирəк осраған 12
метр бейеклектəн төшөүсе ҡайнар шарлауыҡты күрергə мөмкин.
1941 йылда Камчаткала йырын буйлап аҡҡан ғəжəп тау йылғаһын
асалар. Һыуы йəшкелт. Ярҙарынан быу борҡой һəм көслө фонтандар урғый.
Ваҡыты-ваҡыты ҡот осҡос олоуҙар ишетелгəндəй. Ер бер туҡтауһыҙ һелкенə.
Бында барлығы 200-ҙəн ашыу гейзер һəм күп кенə ҡайнар минераль һыулы
сығанаҡтар иҫəплəнə.
Исландия ла үҙенең ҡайнар шишмəлəре менəн киң танылған. Уның баш
ҡалаһы Рейкьявиктан 55 саҡрым алыҫлыҡта Хаука йылғаһында урынлашҡан
ҙур гейзер бөтə донъяға билдəле. Уның урғылыуын ҡарау өсөн туристар күп
килə. Алыҫ түгел генə тағы ике гейзер бар. Берəүһе туҡтауһыҙ ҡайнап
торғанлыҡтан, урындағы халыҡ уға Иблис ҡаҙаны тип исем биргəн.
Гейзерҙар ер ҡуйынынан бик күп йылылыҡ алып сыҡҡанлыҡтан,
Исландия халҡы уны файҙаланырға була. Ҡайнар сығанаҡтарҙан баш ҡалаға
торбалар үткəреп, уларҙың эҫе пары һəм һыуы менəн өйҙəрҙе йылыта
башлағандар. Шулай итеп, 1944 йылда беҙҙең планетала ер ҡуйынындағы
йылы менəн йылытылыусы тəүге ҡала барлыҡҡа килə.
Боронғо халыҡ ҡайнар шишмəлəр янына барырға ҡурҡһа, хəҙер иһə
уларҙы төрлө яҡлап файҙаланыу яғын ҡарайҙар: минераль һыуҙары, тирəяғындағы батҡағы сəлəмəтлекте нығытыу өсөн ҡулланыла.
Ер аҫты йылғалары
1 : 3600 — йылғаларҙағы һыу менəн ер аҫтынан сəйəхəт итеүсе
һыуҙарҙың нисбəте шундай. Бер саҡрымға тиклем тəрəнлектə ер аҫты
ҡатламдарында һаҡланған һыу бөтөн Ер шарындағы йылғаларҙыҡына
ҡарағанда 3600 тапҡырға күберəк.
Һыуҙың ер өҫтөндəге юлы билдəле: атмосфера — йылғалар, күлдəр,
диңгеҙҙəр — атмосфера. Шулай туҡтауһыҙ əйлəнеш яһай ул. Əммə ер аҫтына
ла бик күп һыу китə. Иҫəплəүҙəр буйынса, тупраҡтың биштəн бер өлөшөн һыу
тəшкил итə. Тупраҡ ни тиклем йомшағыраҡ булған һайын, ямғыр һəм ҡар
һыуы ла төпкəрəк үтеп инə. Айырым тамсылар бергə йыйыла һəм ер аҫты
шишмəлəрен барлыҡҡа килтерə. Лəкин ерҙең һыу үткəрмəй торған ҡатламдары
ла бар: балсыҡ, гранит һ.б.
Ҡайһы саҡ ер аҫты йылғалары 100-əр саҡрымға һуҙыла. Ундайҙар,
мəҫəлəн, Сахарала табылған. Уларҙың ер аҫтынан йылдар буйы ла сəйəхəт
итеүе бар. Əммə, ғəҙəттə, улар ер өҫтөнə ҡалҡып сыға. Уйламаған ерҙəн сыға
улар: йырындарҙа, һаҙлыҡтарҙа, күл, йылға һəм диңгеҙ төптəрендə. Берəүҙəре
һалҡын шишмə булып ер ҡуйынынан сыҡһа, икенселəре ҡайнар фонтан булып
өҫкə урғыла. Куба халҡы утрауҙың көньяҡ яры буйында диңгеҙҙең туҡтауһыҙ
тулҡынланыуына иғтибар иткəн. Һуңынан асыҡланыуынса, был урында диңгеҙ
төбөнəн бик көслө ер аҫты шишмəлəре урғыла икəн.
Греция һəм Марокко моряктары диңгеҙҙəге сөсө һыулы сығанаҡтарҙы
ла күптəн белгəн. Уларҙың һыуы диңгеҙҙəгенəн еңел булғанлыҡтан, өҫкə үк
ҡалҡып сыға.

Ғалəмдəге аралар
Күк йөҙөндəге есемдəр араһындағы алыҫлыҡтар шул тиклем ҙур,
уларҙы беҙ күнеккəн саҡрымдар менəн үлсəүе ҡыйынлыҡтар тыуҙыра, сөнки
бик оло һандар барлыҡҡа килə. Хатта беҙҙең ҡояш системаһындағы планеталар
ҙа бер-береһенəн унар, йөҙəр миллион саҡрым алыҫлыҡталар. Бүтəндəргə
ҡарағанда Ер менəн Ай араһындағы ара артыҡ алыҫ түгел — ни бары 384 мең
генə саҡрым. Ҡояш иһə Ерҙəн 149,5 миллион саҡрым алыҫлыҡта тора.
Сəғəтенə 1000 саҡрым тиҙлек менəн осҡан самолет был араны 17 йылда үтер
ине. Йондоҙҙар араһындағы алыҫлыҡты үлсəү өсөн саҡрым төшөнсəһе
яраҡһыҙ. Шуға күрə астрономияла бүтəн берəмектəр ҡулланыла. Шуларҙың
береһе — яҡтылыҡ йылы, йəки бер йылда яҡтылыҡ нуры үтə торған ара
(билдəле булыуынса, яҡтылыҡ нуры бер секундҡа 300 мең саҡрым тиҙлек
менəн оса). Беҙгə иң яҡын йондоҙ — Ерҙəн 4 яҡтылыҡ йылы алыҫлығында.
Уға барып етеү өсөн самолетҡа 4 миллион йыл осорға кəрəк булыр ине. Бөтə
беҙҙең йондоҙ системаһын — Галактиканы яҡтылыҡ нуры 80 мең йыл эсендə
үтə.
Йыһан рекордтары
Аҫаба башҡортҡа өс нəмəне белеү кəрəк: беренсеһе — үҙеңдең
сығышыңды, йəғни, ырыуыңды белеү; икенсеһе — йондоҙҙарҙы исемлəп атап
сығыу; өсөнсөһө — хандар тураһында риүəйəттəрҙе һəм өлəңдəрҙе белеү.
Мөхəмəтсəлим Өмөтбаев
Иң һыуыҡ планета — Плутон. Ул ҡояш тирəлəй оҙонса орбита буйлап
əйлəнə һəм, 1930 йылда асылғандан бирле, иң алыҫ нөктəһенə барып етмəгəн
əле. 2114 йылдың февралендə генə, уның температураһын үлсəп, күпме
булырын əйтеп буласаҡ. Əле унда минус 233 градус менəн һыуыныу дауам итə.
Иң бейек тау — Марстағы Олимп тауы — 24 км.
Иң ҙур юлдаш — Юпитерҙың Ганимеды. Əгəр ул ҡояш тирəлəй
əйлəнһə, уны ғəҙəти планета тиергə булыр ине, сөнки Ганимед Меркурий
менəн Плутондан ҙурыраҡ.
Ҡояш системаһында иң ҙур планета — Юпитер, Ерҙəн 317,8 тапҡырға
ауырыраҡ һəм 11 тапҡырға ҙурыраҡ.
Иң ҙур метеорит — 1920 йылда Намибияла табылған Гоба метеориты.
Өс метрлыҡ тимер киҫəге 60 тонна тарта. Табылғанға тиклем күпме ятҡандыр,
əммə ул һаман ҡуҙғатылмаған.
Ергə иң ныҡ яҡынайыусы комета 1770 йылда Ергə Айҙан алты алыҫлыҡ
аралығында үтə. Ул күктə Айҙан биш тапҡырға эрерəк булып күренеп тора.
Иң эре йондоҙ Арҡысаҡ (Орион) йондоҙлоғондағы Бетельгейзе йондоҙо.
Уның диаметры Ҡояштыҡынан 800 тапҡырға ҙурыраҡ.
Ергə иң яҡын йондоҙ — Альфа-Центавра йондоҙлоғондағы Проксима
йондоҙо. Ул беҙҙəн 4,2 яҡтылыҡ йылы алыҫлығында ята, йəғни уның яҡтыһы
ергə тиклем 4,2 йыл эсендə килеп етə.

Иң көслө метеорит ямғыры 1833 йылдың 13 ноябрендə күҙəтелə:
сəғəтенə 200 мең “йондоҙ” яуа. Күреп белеүселəр иҫлəүенсə, ул саҡта күктəн,
ҡар яуған һымаҡ, осҡондар ҡойолған.
Иң алыҫ осҡан карап — “Вояджер”. Ул 1977 йылда осоролған һəм,
Юпитер һəм Сатурнды үтеп китеп, беҙҙең галактиканан ситкə оса. Əле ул
Ерҙəн 11 млрд км алыҫлыҡта, ə уның сигналы беҙгə 2020 йылға тиклем килеп
торасаҡ.
Халыҡ-ара телескоптар селтəре Гавай утрауындағы һүнгəн вулкан
башында, 4200 метр бейеклектə урынлашҡан. Ошо урын күк есемдəрен
күҙəтеү өсөн иң уңайлы һанала. Һəр телескоптың бейеклеге 8 этажлы йортҡа
тиң, ауырлығы 270 тонна. Улар икəү, көҙгөлəренең диаметры 10 метр.
Донъяның ете мөғжизəһе
Донъяла мөғжизəлəр етерлек. Əммə борон-борондан улар араһында
етəүһен айырып йөрөтəлəр.
Беренсе, иң боронғо мөғжизə — Хеопс, Хефрен, Микерин исемле
Египет фараондарының пирамидалары.
Икенсе мөғжизə — беҙҙең эраға тиклемге V быуатта йəшəгəн бөйөк
скульптор Фидий тыуҙырған ҡомартҡы. Ул — тəхеттə ултырған баш грек
аллаһы Зевстың һыны. Бейеклеге 20 метрлыҡ был һындың йөҙө һəм тəне фил
һөйəгенəн, ə һул иңбашы аша һалынған плащ саф алтындан эшлəнгəн! Əммə
900 йыл торғандан һуң, Грецияны талаған германдарҙың гот ҡəбилəһе
тарафынан юҡҡа сығарылған.
Өсөнсө мөғжизə — Эгей диңгеҙенең Родос утрауындағы Аполлон
һыны. Ул еҙҙəн ҡойолған һəм Зевс һынынан 12 метрға бейегерəк булған.
Үкенескə ҡаршы, ер тетрəү ваҡытында тотош емерелгəн.
Дүртенсе мөғжизə — Аполлондың туғаны, ай һəм һунар алиһəһе
Артемида (Диана) храмы. III быуатта готтар тарафынан ҡыйратылған.
Бишенсе мөғжизə — Галикарнас ҡалаһында Мавзол исемле фарсы
батшаһы ерлəнгəн храм-мавзолей.
Алтынсы мөғжизə — Семирамиданың аҫылмалы баҡсалары. Ассирия
батшабикəһе Семирамидаға Вавилон батшаһы Шамшиадат V ғашиҡ була һəм
уның хөрмəтенə бик ҙур ҡоролма төҙөтə. Аркалар рəтенəн торған һəр бер ҡатта
тупраҡ һалынып, ерҙең төрлө мөйөштəренəн килтерелгəн ағастар, үҫемлектəр
ултыртылған, шишмəлəр, фонтандар урғылып торған, матур ҡоштар һайраған.
Донъяның етенсе мөғжизəһе — Форос утрауында, Александрия ҡалаһы
янындағы маяҡ. Ул беҙҙең эраға тиклемге III быуатта төҙөлгəн. Маяҡ диңгеҙ
юлдары киҫешкəн ерҙə урынлашып, сəйəхəтселəргə аҙашмаҫҡа билдə булып
торған. Бейеклеге 150 метр булған.
Минуттарҙы һанай сəғəт
Ер шарының ҡайһы ғына өлөшөн алма, ваҡыт ҡəҙерле һəм ҡиммəтле
төшөнсə һанала. Был хаҡта башҡорт халыҡ мəҡəлдəрендə лə əйтелə. “Бөгөн
эшлəйһеңде иртəгəгə ҡалдырма”, “Башлаған эшеңде тамамла”, “Юғалған
алтын табыла, ваҡыт табылмай”, “Бер көн артта ҡалһаң, биш көндə лə ҡыуып

етə алмаҫһың”, “Ваҡыты етмəй, гөл дə сəскə атмай”, “Ҡалған эшкə ҡар яуа”
һəм башҡалар.
Ер шары бер туҡтауһыҙ əйлəнеп тора. Шунлыҡтан Токиола кис икəн,
Нью-Йоркта был ваҡытта иртə, ə Мəскəүҙə көн була. Өфөлə киске сəғəт һигеҙ,
ə Мəскəүҙə əле алты ғына, Прагала иһə - көндөҙгө дүрт. Ошо уҡ сəғəттə НьюЙоркта – иртəнге ун, ə Токиола – төнгө бер.
Ваҡытты белдереү өсөн боронғолар сəғəт уйлап сығарған. Мəҫəлəн, ҡояш
һəм ҡом сəғəттəре, шəмдəр һəм майлы лампалар... Һыу сəғəттəре (Һиндостан,
Греция, Египет, Ҡытай) тəүлек буйына эшлəгəн. Һыу резервуарға тамсылап
төшкəн һəм ваҡытты белдергəн. Ҡом сəғəттəре лə ваҡытты дөрөҫ күрһəткəн,
əммə сəғəт һайын был һауытты əйлəндереп торорға кеше кəрəк булған.
Беренсе механик сəғəттəр Миланда 1335 йылда барлыҡҡа килгəн. Рəсəйҙə
беренсе механик сəғəттəр 1404 йылда Кремлдə ҡуйыла. 1675 йылда Х.Гюйгенс
маятниклы сəғəт уйлап таба. Бөгөнгө көндə ул ваҡытты дөрөҫ күрһəтеүсе
берҙəн-бер сəғəт һанала. 1950 йылда беренсе электр менəн эшлəүсе һəм
электромеханик сəғəттəр барлыҡҡа килə. 1967 йылда – кварц, ə 1972 йылда
электрон сəғəттəр донъя күрə. Беренсе ҡул сəғəте 19 быуатта Наполеондың
үгəй улы Евгений Богарне өсөн уйлап сығарыла.
Шулай итеп, сəғəт кешелек тормошоноң айырылғыһыҙ бер өлөшөнə
əйлəнə. Хəҙер иһə тормошто унһыҙ бөтөнлəй күҙ алдына ла килтереп булмай.
М.Ҡолмөхəмəтова
Микроскопты кем уйлап тапҡан?
“Микроскоп” һүҙе беҙгə гректарҙан ингəн. Һүҙҙең беренсе өлөшө “бəлəкəй
генə” тигəнде аңлата, ə икенсеһе – “күҙəтеүсе” мəғəнəһендə. Ул – кеше күҙе
күрмəгəн əйберҙəрҙе лə “күрə” торған нəмə.
Боронғо заманда микроскоп булып ҙурайта торған быяла хеҙмəт иткəн.
Əлеге көндə инде был əйберҙең бик ҡатмарлы төҙөлгəндəре лə бар.
Ҡатмарлы микроскопта ҙурайтылыу ике этапта бара. “Объектив” тип
аталған линзалар иң тəүлəп ҙурайтылған һүрəтте күрһəтə. “Окуляр” тигəн
икенсе линза аша объект тағы ла ҙурыраҡ үлсəмгə күсə. Объективта ла,
окулярҙа ла бер нисəшəр линза ҡуйыла.
Ҡатмарлы микроскоп 1590-1610 йылдарҙа төҙөлə. Уйлап табыусыһын
тəғəйен белмəһəлəр ҙə, был асыш Галилейҙыҡы тип иҫəплəнə.
“Үҫмерҙəр өсөн энциклопедия”нан
Тропиктарҙағы һөйрəлеүселəр
Комодо — кескəй генə утрау. Ул Яванан көнсығыштараҡ, Индонезия
архипелагында урынлашҡан. Утрауҙың майҙаны — 350 квадрат километр
самаһы. Был утрауға Европа кешелəренəн беренсе булып 1912 йылда бер
летчик һуғылып үтə. Ул Европаға утрауҙа йəшəүсе гигант варандар тураһында
хəбəр алып ҡайта.
Нимə һуң ул варандар?
Улар хəҙерге замандың иң ҙур һəм иң уҫал кеҫəрткелəре. Варандарҙың
ҡиəфəте имəнес һəм шөкəтһеҙ. Уларҙың баштары питондыҡына оҡшаш. Был

гигант кеҫəрткелəрҙең оҙонлоғо 3-4 метрға, ə ауырлыҡтары 130-150
килограмға етə.
Варандар һунарға төндə сығалар. Уларҙың төп аҙығы — ҡыр сусҡалары
һəм боландар, буйволдарға һəм аттарға ла һөжүм итəлəр.
Д.Бураҡаевтан
Картуф сəсеү мəле етте
Картуфтың тыуған иле — Көньяҡ Америка. Бында уны 14 мең йыл элек
үҫтергəндəр. Башҡа ҡитғаларҙа ул Көньяҡ Америкаға походта ҡатнашыусы
испан һалдаты Педро Чиезо де Леон арҡаһында билдəле була. 1538 йылда
Леон көндəлегенə Европала билдəһеҙ “папа” йəки “папас” исемле үҫемлек
тураһында яҙып ҡуя.
Европаға картуфты испандар 1565 йылда ғына алып ҡайталар.
Испанияла уға ҡыҙыҡһыныу тыумай, XVI быуатта Италияға килеп элəккəс
кенə картуф ныҡлап тарала башлай. Итальяндар ер аҫты бəшмəктəренə
оҡшатып, “тарфуффоли”, йəғни “трюфель” тигəн атама бирə.
Нəҡ шул исем менəн ул Европала тарала ла. Тик һəр халыҡ үҙ теленə
яраҡлаштыра: Рəсəйҙə тəүҙə “тартуфоль”, аҙаҡ “картофель”. Рəсəйгə картуф
Петр I арҡаһында килеп элəгə (йəнəһе, ул Роттердамдан бер тоҡ итеп ебəргəн)
тигəн һүҙ тарихи дəлилдəр менəн раҫланмай. Кем тəү башлап үҫтереүен əйтеүе
ҡыйын.
Витаминдар донъяһында
Витаминдарҙың файҙаһы хаҡында һəр кем белə.
А витамины — туҡымаларҙа һəм күҙəнəктəрҙə аяҡҡа баҫтырыу
реакцияларында ҡатнаша. Һөт аҙыҡтарында, йомортҡала, бауырҙа, треска
тоҡомло балыҡтарҙа, томатта, кишерҙə, шпинатта, емеш-елəктə, петрушкала
бар.
В1 витамины — туҡымаларҙың тын алыуын һəм күҙəнəктəргə кислород
килеүен көсəйтə. Уға бауыр, һөт, йомортҡа, борсаҡ, фасоль, сүпрə бай.
В12 витамины — матдəлəр алмашыныуына йоғонто яһай. Ул бауырҙа,
бөйөрҙə, йомортҡа һарыһында күп.
В2 витамины — матдəлəр алмашыныуында мөһим роль уйнай. Уның
етешмəүе сəстəр, күҙ, ауыҙ ҡыуышлығы һəм ирендəр торошонда сағыла. Бөтə
ит һəм һөт продукттарында, бигерəк тə сүпрəлə бар.
В5 витамины — күҙəнəктəрҙə матдəлəр алмашыныуын оптималь
кимəлдə тота. Витамин етешмəүе тире, тырнаҡтар, сəс торошонда һиҙелə.
Уның сығанаҡтары — һөт, йомортҡа, бауыр. Матдəлəр алмашыныуы,
боҙолоуын дауалау өсөн кальций тоҙо формаһында ҡулланыла.
В3 витамины — тиренең сəлəмəтлеге өсөн кəрəк, тамырҙарҙы
киңəйтеүгə йоғонто яһай, матдəлəр алмашыныуында ҡатнаша. Һөттə,
йомортҡала, борсаҡта, фасолдə бар.
В6 витамины — аминокислоталар алмашыныуын ғəмəлгə ашырыусы
ферменттар төҙөүҙə мөһим роль уйнай. Уның етешмəүе дерматитҡа килтерə.
Сүпрəлə, үҫемлектəрҙең йəшел өлөшөндə була.

Д витамины — күҙəнəктəрҙə һəм һөйəк туҡымаһында кальций һəм
фосфаттар күсеүен көйлəй. Диңгеҙ балыҡтары ыуылдырығы һəм бауыры,
балыҡ майы уларға бай.
Е витамины — бик көслө антиоксидант, уны “йəшлек витамины” тип тə
атайҙар. Ул бойҙай бəбəгендə, йəшел үҫентелəрҙə, һырғанаҡ, көнбағыш, арахис
майында күп.
F витамины — кислород һəм май алмашыныуында ҡатнаша, шешеү
процесын бөтөрə, күҙəнəктəрҙең яңырыуына булышлыҡ итə, уларҙың дымды
юғалтыуын иҫкəртə. Был витамин етешмəгəндə тире ҡорой, сəс ҡойола,
кəүəклəнə. Үҫемлек майҙары, көнбағыш, миндаль, һырғанаҡ орлоғо, гөлйемеш
составына инə.
С витамины — туҡымаларҙың яңырыуына булышлыҡ итə. Уларға
цитрус емештəре, шалҡан, йəшелсə һəм емештəр бай, бигерəк тə ҡара
ҡарағатта, гөлйемештə, ҡыҙыл бороста, татлы һуғанда күп.
Йəшел аптека
Дарыу үлəндəре əҙерлəү өсөн йəй – иң ҡулай ваҡыт. Тик уларҙы оло
юлдан, заводтар тирəһенəн ситтə, урман-яландарҙа йыйыу һəйбəтерəк.
Үлəндəрҙе ҡыҙыу ҡояш аҫтында киптерергə ярамай. Улай иткəндə,
шифаһы теймəйəсəк. Елəҫ ерҙə яҡшылап киптерелгəн үлəнде ныҡлап ябылған
быяла һауыттарҙа, ҡоро, һалҡынса, ҡараңғы урында һаҡларға кəрəк.
Һары мəтрүшкəне сəскə атҡан осорҙа һабағы менəн 15-20 сантиметр
оҙонлоғонда йыялар. Сəй кеүек ҡайнатып эсəлəр. Һалҡын тейгəндə, тамаҡ
шешкəндə файҙалы.
Юл япрағын йəй буйына йыйып əҙерлəргə мөмкин. Тик япраҡтарында
таптары булмаһын. Был үҫемлек тə тамаҡ ауыртҡан, йүткергəн мəлдə шифалы
һанала.
Ромашканы сəскəлəре ныҡ асылған саҡта өҙөргə кəрəк. Төнəтмəһен
тирлəү, тынысланыу өсөн, эсəктəр, ашҡаҙан ауыртҡанда эсəлəр. Шулай уҡ
яраны сайҡатыу өсөн дə ҡулланалар.
Ҡара ҡарағат, ҡурай елəгенең емештəре лə, япраҡтары ла файҙалы. Тик
емештəрен боҙолмаҫ элек киптереү сараһын күреү мотлаҡ. Ҡурай елəге һəм
ҡарағат сəйен эсеү һалҡын тейгəндə бик шифалы, тирлəү өсөн дə һəйбəт.
“Йəншишмə”нəн
Һүҙлек
Һары мəтрүшкə - зверобой
Юл япрағы – подорожник
Төнəтмə - настойка
Витаминдар хазинаһы
Милəште, бик əсе булғанға, ҡайһы берəүҙəр яратып еткермəй. Уның
витаминдар хазинаһы икəнлеген онотоп ебəрəлəр, күрəһең. Милəш
каротиндарға һəм антициан ҡушылмаларға, А һəм С витаминдарына, пектинға
һ.б. бай. Милəш елəгендəге витаминдар, органик кислоталар, микроэлементтар
тиҫтə ярымдан артып китə.

Милəш ҡан системаһы боҙолғанда, таштар булғанда, ашҡаҙан-эсəк
ауырыуҙары менəн яфаланғанда бик файҙалы. Ул бигерəк тə балаларға һəм
өлкəн йəштəгелəргə шифалы.
Милəшкə халыҡ ғүмер буйы хөрмəт менəн ҡараған. Уны киҫмəгəндəр,
һындырмағандар. Милəш ағасын рəнйеткəн кеше сəлəмəтлеккə туймай һəм
хəйерсе була, тип ышанғандар.
“Башҡортостан уҡытыусыһы”нан
Хəтерең насармы?
Өлкəндəр генə түгел, балалар ҙа йыш ҡына хəтере юҡлығына зарлана.
Кемдер сəбəбен мəғлүмəт ағымының көслө булыуынан, кемдер йод
етешмəүҙəн, кемдер аҡыллы китаптар уҡымай, телевизор-компьютерға теклəп
ултырыуҙан күрə. Ни булһа ла, хəтерҙе күнектерергə, яҡшыртырға мөмкин.
Беренсенəн, башватҡыстар, шахмат мəсьəлəлəре, кроссворд-сканвордтар
сисеп, шиғыр ятлап. Икенсенəн, “аҡыллы ризыҡтар” ашап.
Мəҫəлəн, мүк елəге. Унда антиоксиданттар күп. Улар – атеросклероз
ауырыуына ҡаршы һəйбəт сара. Тимəк, баш мейеһен ҡан менəн тəьмин итеүсе
тамырҙар һығылмалы булып ҡаласаҡ.
Көртмəле лə шундай уҡ сифаттарға эйə. Бынан тыш, күҙҙəр үткерлеген,
ҡолаҡтар һаҡлығын да ҡайғырта.
Сөгөлдөр менəн кəбеҫтə Альмцгеймер (ҡартлыҡ аҡылһыҙлығы) сирен
барлыҡҡа килтереүсе ферменттарҙы юҡҡа сығарыусы матдəлəргə бай.
Һимеҙ диңгеҙ балыҡтарындағы майлы кислоталар баш мейеһендəге
матдəлəр алмашыныуын яҡшырта. Ə фосфор туҡымаларға кислород үтеп
инеүенə булышлыҡ итə.
“Йəшлек”тəн
Һүҙлек
Мəғлүмəт – информация
Башватҡыс – головоломка
Мүк елəге – клюква
Көртмəле - черника
Аттарҙың иң-иңдəре
Александр Македонскийҙың Буцефал ҡушаматлы аты иң ҡыйыу ат
иҫəплəнə. Ул донъяла бер нəмəнəн дə ҡурҡмаған тиер инең, үҙ күлəгəһенəн
өркөр булған.
Иң бəлəкəй ат — Горбунок. Был ат өс ҡарыш ҡына бейеклектə, ишəк
кеүек оҙон ҡолаҡлы, йөнтəҫ итеп һүрəтлəнə. Горбунок ҡушаматын иҫбатлап,
арҡаһында дөйəнеке һымаҡ ике үркəсе лə була уның. Күҙ алдына
килтерəһегеҙме шундай өрəкте?
Иң ҡырағай ат — Пржевальский аты. Хатта уны, беҙ ҡабул итеп
өйрəнгəн ат тип түгел, ə болан йə мышы кеүек ҡырағай януарҙар рəтенə
индерергə кəрəктер.

Иң зыянлы ат — Олег кенəздең аты. Легенда буйынса, ул əжəлен
атынан таба, йəғни үлгəн атының баш һөйəге эсендə ятҡан йылан кенəзде
сағып үлтерə.
Иң мəкерле ат — Троя аты. Əлбиттə, был осраҡта изге мəхлүктең
ғəйебе лə шул сама ғына булғандыр, ни тиһəң дə, ағастан яһалған уйынсыҡ ат
эсенə шымсылар ултыртыу һəр кешенең дə башына килмəҫ ине əле. Əммə
тарихта ул мəкерле кешелəрҙең түгел, ə аттың яманаты ҡалған.
Иң ябыҡ ат — Росинант. Сервантестың яҙыуынса, Дон Кихот, атын
ҡарап сыҡҡас, ошондай фекергə килə: “Ул дүрт аяғына ла аҡһай һəм тире
тарттырылған һөйəктəрҙəн генə ғибəрəт”.
Иң сəйер ат — мушкетер д’ Артаньяндың аты. Ул Парижға тəүлəп
килеп ингəндə, атының был хайуандарға һис тə хас булмағанса сағыу һары
төҫтə булыуына иғтибар итəлəр. Хəс тə көҙгө ҡайын япрағы төҫөндə инде
бына.
Иң вазифалы ат — Рим императоры Гай Калигуланың аты. Ул яратҡан
малҡайына əҙ ҙə түгел, күп тə түгел — сенатор дəрəжəһен биргəн.
Иң ғəжəп ат — Айболит докторҙың дуҫы Тянитолкай. Уның ике башы
булыуы мəғлүм. Ҡойроғо юҡ шикелле. Тик бына тояҡтары нисегерəк икəн —
дүртəүһе лə алғы аяҡтармы?
Хəрбиҙəр
Хəрбиҙəрҙең есеме исеменəн күренə.
Һалдат. Итальян һүҙенəн алынған. Һаҡсы, ҡарауылсы, хəрби хеҙмəтсе
булып ялланған кеше тигəн һүҙ.
Рядовой. Урыҫ телендəге “ряд” һүҙенəн — рəт, сафта тороусы хəрби
хеҙмəтсе тигəн һүҙ.
Ефрейтор. Немецса “гефрайтер” — азат ителгəн мəғəнəһендə. Ул ябай
һалдат башҡара торған ауыр хеҙмəттəн азат ителгəн, еңелерəк эшкə күсерелеп,
һалдаттан бер баҫҡыс юғарыраҡ тора.
Сержант. Латинса “сервиенс” һүҙен үҙгəртеп яһалған. Йəғни хеҙмəт
итеүсе була.
Старшина. Урыҫ теленəн “старейшина” һүҙенəн килеп сыға. Тимəк,
абруйлы, дəрəжəле. Армияла иһə кесе чиндарҙың иң олоһо мəғəнəһендə.
Прапорщик. Славян халыҡтары телдəрендə “прапор”, йəғни байраҡ,
флаг. Ə прапорщик — байраҡсы, саф алдында хəрби частың байрағын күтəреп
барыусы.
Офицер званиеһы Петр I батшалығы осоронда барлыҡҡа килə. Латинса
“офицариус” — хеҙмəт башҡарыусы, хеҙмəт менəн йəшəүсе һүҙенəн алынған.
Бөгөн киң ҡулланылған “офис” һүҙе лə шунан килə.
Лейтенант. Шулай уҡ француз теленəн — урынбаҫар, ярҙамсы, вариҫ
мəғəнəһен белдерə.
Капитан. Латинсанан “кап” — баш тигəн һүҙ. Тимəк, капитан — баш
кеше, алда тороусы.
Майор. Шулай уҡ латинсанан “маир” һүҙенəн — оло, өлкəн, өҫтөн
мəғəнəһендə ҡулланыла. Уны немецтар “майор” тип ҡабул иткəндəр һəм беҙҙең

телгə лə шул килеш кергəн. Француздарса иһə атанан ҡалған малды иң өлкəн
йəштəге вариҫҡа ҡалдырыу законы “майорат” тип атала.
Полковник. Славян телендəге “пак” — халыҡ төркөмө, ғəскəр
мəғəнəһендəге һүҙҙəн, ғəскəр етəксеһе тигəнде аңлата.
Генерал. Уның мəғəнəһе — ҙур кеше, алда тороусы, баш кеше.
Маршал. Был исем башта король, императорҙарҙың һарайҙарында
махсус хеҙмəттə тороусыларға ғына бирелə торған дворян дəрəжəһендəге
звание булған.
Генералиссимус — иң юғары хəрби дəрəжə. Был атаманың беренсе
өлөшө “баш кеше” мəғəнəһендə, “симус” иһə латинса “иң алда” тигəн һүҙ.
Тимəк, генералиссимус генералдарҙың да генералы була.
Ни өсөн Үле диңгеҙ “үле” тип атала?
Ни өсөн диңгеҙ диңгеҙ тип, ə күл күл тип атала икəн? Улар араһында
айырма нимəлə?
Диңгеҙ — Донъя океаны менəн тоташҡан һыу ятҡылығы. Шуның өсөн
уның һыуы һəр саҡ тоҙло була. Ə күлдəр материктың эсендə ята, улар океан
менəн тоташмай һəм, ҡағиҙə булараҡ, һыуҙары сөсө. Мəгəр тоҙло күлдəр ҙə
бар.
Ҙурлығын күрһəтеү өсөн ҡайһы бер күлдəрҙе диңгеҙ тип йөрөтəлəр.
Үле диңгеҙ ҙə — күл. Уның һыуы тоҙло ғына түгел, ə океан һыуынан 10
тапҡыр тиерлек тоҙлораҡ! Шуға күрə Үле диңгеҙҙə бер йəн эйəһе лə йəшəй
алмай. Хатта микроорганизмдар ҙа. Диңгеҙҙең исеме лə ошонан килеп сыҡҡан.
Үле диңгеҙ Яҡын Көнсығышта ята. Уның климаты һаулыҡ өсөн бик
файҙалы. Бында бик күп санаторийҙар төҙөлгəн.
Ныҡ тоҙло булғанға, был диңгеҙ һыуында батыу мөмкин түгел, һыу үҙе
үк һине өҫкə этеп сығара. Шулай ҙа һыу ингəндə үтə һаҡ булырға кəрəк, сөнки
күҙгə элəккəн бер тамсы һыу уға тоҙ һибеү менəн бер.
Хоҡуғыңды белəһеңме, студент?
Студент бер юлы ике уҡыу йортонда белем алыу хоҡуғына эйəме?
Закон буйынса, студенттарға бер юлы бер нисə уҡыу йортонда белем
алыу хоҡуғы бирелгəн, лəкин ул көндөҙгө бүлек студенттарына ҡағылмай.
Батырға ла ял кəрəк.
Студент тигəс тə көнө буйы лекция тыңлап ҡына ултырырға тимəгəн,
уның да сиге булырға — дəрестəр, лекциялар һаны аҙнаһына 54 сəғəттəн
артмаҫҡа тейеш.
Вузды ташлаған студент яңынан тергеҙелə аламы?
Үҙ телəге йəиһə ниндəйҙер сəбəп менəн уҡыуын ҡалдырған студент шул
уҡ уҡыу йортонда яңынан уҡый ала. Өҫтəүенə, əгəр ҙə ул əлегə тиклем
түлəүһеҙ бүлектə белем алһа, артабан да шул уҡ нигеҙҙə уҡыуын дауам итəсəк.
Бер уҡыу йортонан икенсе уҡыу йортона күсергə мөмкинме?
Бер уҡыу йортонан икенсеһенə күсеү өсөн ниндəйҙер мөһим сəбəп
булырға тейеш.
Академик отпуск кемдəргə тейеш?

Академик отпуск студенттарға медицина ҡушыуы буйынса йəиһə
айырым осраҡтарҙа (ғаилə хəлдəре, ҡаза күреү) бирелə. Əммə ул бер йылдан да
оҙон булырға тейеш түгел.
Хəрби хеҙмəттəн кемдəр азат ителə?
Дəүлəт ҡарамағындағы, муниципаль һəм дəүлəт аккредитацияһы үткəн
һəм дəүлəт ҡарамағында булмаған урта һəм юғары профессиональ белем биреү
учреждениеларының көндөҙгө бүлек студенттары уҡыған осорҙа армияға
саҡырылмай. Ə инде уҡыу йортоноң аккредитацияһы юҡ икəн, тимəк, армияға
барырға тура килəсəк.
Олимпия уйындары ҡасан барлыҡҡа килгəн?
Олимпия уйындары тураһындағы тəүге мəғлүмəттəр беҙҙең эраға
тиклемге 776 йылға ҡарай. Ул — ярыштарҙа еңеүселəр исемлеге.
Был уйындар дүрт йылға бер тапҡыр боронғо гректар изге тип һанаған
Олимп тауында үткəрелгəн. Улар биш көн барған. Тантаналы йөрөштəрҙəн һуң
Зевс исемле алла хөрмəтенə ҡорбан килтергəндəр. Һуңынан йүгереү, көрəш,
йоҙроҡ һуғышы, һөңгө сөйөү, ике тəгəрмəсле арбалар менəн уҙышыу кеүек
ярыштар үткəрелгəн.
Һуңыраҡ, беҙҙең эраға тиклемге IV быуатта, Олимпия уйындарында,
спортсыларҙан тыш, шағирҙар, музыканттар, актерҙар сығыш яһай башлаған.
Еңеүселəргə ҙур хөрмəт күрһəтелгəн. Улар һалымдарҙан азат ителгəн һəм
үлгəнсе дəүлəт иҫəбенəн туҡланыу хоҡуғы алған.
Олимпия уйындары тотош донъя байрамы һаналған. Был ваҡытта бөтə
һуғыштар туҡталып торған. Лəкин 304 йылда Рим императоры был уйындарҙы
үткəреүҙе тыя.
1884 йылда Парижда Халыҡ-ара спорт конгресы үткəрелə. Конгресс
Олимпия уйындарын ҡайтанан тергеҙергə ҡарар итə һəм 1896 йылдың 5
апрелендə Афина ҡалаһында асылған уйындар хəҙерге Олимпия хəрəкəтенең
яңы тарихын башлап ебəрə.
“Каникул” һүҙе ҡайҙан килеп сыҡҡан?
Бөтəбеҙгə лə билдəле булыуынса, каникул — ял осоро. Был һүҙ һəр
уҡыусыла шатлыҡ тойғоһо уята. Ул этимологияһы буйынса латин һүҙе
“канис”тан алынған.
Борон римляндар “Сириус” йондоҙон “Каникула” тип йөрөткəндəр. Ул
— күк йөҙөндə балҡып яныусы иң сағыу йондоҙ. Айырыуса ул июль айында
яҡты нурҙар сəсə, ошо ваҡыт Римда йəйге эҫе көндəр башлана һəм уҡыуҙар
туҡталып торған. “Каникул” һүҙе ошо йондоҙ атамаһынан килеп сыҡҡан.
Газетаға нисə йəш?
Уның тарихы ике мең йылға яҡын. Беҙҙең эраға тиклем үк Римда
таҡтаға гипс һылап листовкалар сығарғандар. Улар хəҙерге газетаның
башланғысы булып иҫəплəнə.
Европала газета баҫыу 17-18 быуаттарҙа буржуаз революциялар
башланған осорҙа башлана. Тəүге ваҡытлы баҫма сифатында ул 1609 йылда

Страсбургта (Франция) барлыҡҡа килə. Шул уҡ осорҙа (1621 йылда) Рəсəйҙə
газета сыға башлай. Дөрөҫ, ул ҡулдан яҙылған була.
Газета тигəн һүҙ итальян теленəн алынған. Элек Италияла (Венецияла)
ваҡ аҡсаны газета тип йөрөткəндəр. Ул ваҡытта Венецияла ҡулдан яҙылған
листовкалар һатылмаған, шулай ҙа кешелəр уны уҡып сығыу өсөн ваҡ аҡса —
газета түлəгəн. Һуңынан, баҫма бюллетендəр сығарыла башлағас, уның исеме
шул аҡса исеме менəн газета булып тороп ҡалған.
Кроссворд тарихынан
“Кроссворд” инглиз теленəн “арҡыры-буйлы киҫешеүсе” тигəнде
аңлата. Тəүге кроссворд 1913 йылда АҠШ-та “Нью-Йорк геральд” газетаһында
баҫыла. Беҙҙең илдə “Огонек” журналында 1929 йылда сыға. Республикала
тəүге кроссвордты “Башҡортостан уҡытыусыһы” журналы 1966 йылда тəҡдим
итə.
Үлсəү берəмектəре
Аршын — төрөк теленəн алынған. Яҡынса 71,12 см-ға тиң. Аршын
Төркиəлə, Афғанстанда, Иранда, ə үлсəүҙең метрик системаһы индерелгəнгə
тиклем Рəсəйҙə, Болгарияла, Югославияла оҙонлоҡ үлсəү берəмеге итеп
ҡулланылған.
Дюйм — голланд һүҙе, “биш бармаҡ” тигəнде аңлата. Яҡынса бер дюйм
2,5 см һəм ул үлсəүҙəрҙең Англия системаһы таралған илдəрҙə генə түгел,
башҡа илдəрҙə лə киң ҡулланыла.
Миль — латин һүҙе. Төрлө илдəрҙə милдең дəүмəле төрлөсə: Египетта 1
миль 0,58 км-ға, Римда — 1,598 км-ға, боронғо чехтарҙа — 11,2 км-ға, Рəсəйҙə
— яҡынса 1,7 км-ға тигеҙ.
Теле барҙың ғына иле бар
Башҡорт теле
Моң шишмəһе һандуғастай йырсы ла һин,
Һығылма бил тал сыбыҡтай нəфис тə һин,
Аллы-гөллө гөл-сəскəлəй наҙлы ла һин,
Эй, илһамлы, эй, хөрмəтле башҡорт теле.
Күгəреп ятҡан Уралыңдай бай, йомарт һин,
Серле ҡамыш ҡурайыңдай ҡарт, олпат һин,
Күпте күргəн сəсəнеңдəй, йор, зирəк һин,
Эй, һөйөклө, эй, ҡəҙерле башҡорт теле.
Диңгеҙҙəргə тиңлəмəйем — тəрəнһең һин,
Айға-көнгə тиңлəмəйем — гүзəлһең һин,
Ҡаяларға тиңлəмəйем — бөйөкһөң һин,
Эй, хикмəтле, мəрхəмəтле башҡорт теле.
Күп быуаттар һин йырланың ҡурай моңон,
Күп быуаттар һин йырланың яугир юлын,

Инде азат. Шат. Йырлайһың еңеү йырын,
Эй, бəхетле, эй, ҡəҙерле башҡорт теле.
Иң тəү миңə һин күрһəттең дуҫлыҡ юлын,
Минең өсөн һин йəшəү, бəхет үҙең,
Мəңге йəшə, эй, һөйөклө башҡорт теле,
Атам теле, əсəм теле — минең телем.
З.Бейешева
Мин халҡымдың сəскə күңеленəн,
Бал ҡортондай ынйы йыямын,
Йыямын да — йəнле ынйыларҙан
Хуш еҫле бер кəрəҙ ҡоямын...
Халҡым теле миңə — хаҡлыҡ теле,
Унан башҡа минең илем юҡ;
Илен һөймəҫ кенə телен һөймəҫ,
Иле юҡтың ғына теле юҡ!
Əсəм теле миңə — сəсəн теле,
Унан башҡа минең халҡым юҡ,
Йөрəгендə халҡы булмағандың
Кеше булырға ла хаҡы юҡ!
Р.Ғарипов
Мираҫ
Туған телен ҡəҙерлəгəн халыҡ ҡəҙерле булыр.
Башҡорт халыҡ мəҡəле
Тыуғанымдан киткəнемə тиклем —
Ғүмер буйы йыйған милкемде,
Улым, ҡыҙым, һеҙгə ҡалдырамын
Иң ҙур мираҫ — туған телемде.
Ул да миңə ата-əсəйемдең
Иң берҙəн-бер ғəзиз мираҫы.
Ул да һеҙгə ғүмер буйы ерҙə
Һулар һауа кеүек булһасы.
Мең йыл буйы халыҡ аҡылының
Мең тылсымын йыйған хазина,
Юҡ, һатылмай, сөнки мөмкин түгел
Баһа ҡуйыу уның хаҡына.
Күкрəк һөтө, бишек йыры менəн
Кергəн дə ул йəнде имлəгəн.
Юҡҡамы ни кеше туған телен
Тыуған иле менəн тиңлəгəн.
Яратҡанға бал-май булып тамған,

Нəфрəттəрҙəн — уҡтай ҡаҙалған.
Быуаттарҙың гөлө һəм көлөнəн —
Халыҡ яҙмышынан яралған.
Туған телдə күпме сəсəн, шағир,
Йырға һалған яҡты өмөтөн.
Быуындарҙан-быуындарға биргəн
Байраҡ итеп моңон, саф һүҙен.
Халҡым барҙа туған телем булыр,
Тик һеҙ уға ғəмһеҙ булмағыҙ,
Яҙыҡ булыр əгəр үҙегеҙҙе
Аманаттан өҫтөн ҡуйһағыҙ.
Бабайҙарҙан, əсəйемдəн алған —
Ғүмер буйы тапҡан милкемде,
Улым, ҡыҙым, һеҙгə ҡалдырамын
Бөйөк мираҫ — туған телемде.
Р. Мифтахов
***
Туған телем! Əсəм теле! Ниндəй ҙур көскə эйə ул туған тел! Үҙ телемде
белмəһəм, тыуған еремдəн ситтə йəшəһəм, үҙемде бəхетле һанай алмаҫ инем.
Башҡорт телен һанға һуҡмаған кеше туған халҡының үткəнен дə,
бөгөнгөһөн дə, килəсəген дə белə алмай. Милли батырыбыҙ, шағир һəм йырсы
Салауат Юлаевты онотҡан йəки уның “Һандуғас”, “Уҡ”, “Егеткə”, “Зөлəйха”
кеүек мəшһүр шиғырҙарын белмəгəн кеше үҙ теле, үҙ миллəте менəн ғорурлана
алмай.
Əсəм теле — сəсəн теле. Моңло, матур, бай туған телем. Ə туған телем
— минең йөрəк тибешем, йəшəү дəртем, бəхетем!
Тел тураһында мəҡəлдəр
Əсə теле бер булыр.
Иле барҙың теле бар.
Һүҙ бер көнлөк, тел ғүмерлек.
Тел — əсəнең балаһына иң ҡəҙерле бүлəге.
Туған телен ҡəҙерлəгəн халыҡ ҡəҙерле булыр.
Əҙəп башы — тел.
Телдəн дə көслө нəмə юҡ. Тел ул ҡылыстан үткер. Бер һүҙ кешене
үлтерə икəн, икенсеһе терелтə ала. Тел йыуата ла, илата ла, уттарға ла һала.
Ғ.Хөсəйенов
***
Донъяла кешелəр төрлө телдə һөйлəшə. Əммə лингвистика аныҡлыҡты
өҫтөн күрə. Шуға күрə лингвистар ваҡыты-ваҡыты менəн нисə тел барлығын
һанай һəм мəғлүмəттəрҙе киң информация сараларында баҫып сығара. Əле Ер
йөҙөндə 5621 диалект һəм тел иҫəплəнə. Шуларҙың 500-ө генə һəйбəтлəп
өйрəнелгəн. Телдəрҙең өстəн ике өлөшөнөң үҙ яҙмаһы юҡ.

Əле донъяла 200-лəп тел киң таралған. Уларҙың һəр ҡайһыһының үҙ
яҙмаһы бар. Бөтəһе дүрт яҙма бар: латиница (70 илдə файҙаланыла), кириллица
(60 илдə), ғəрəп графикаһы (10 илдə), иероглифика (3 илдə).
Əсəкəйем — берҙəн-берем
Мин əсəмде күккə тиңлəр инем
Əсə һүҙе шундай яғымлы ул,
Иң изге һүҙ барлыҡ донъяла.
Ошо һүҙҙəн Тыуған ил башлана,
Телен аса тыуған һəр бала.
Мин əсəмде күккə тиңлəр инем,
Йөҙкəйҙəре уның — аяҙ күк.
Сəскəн изгелеге сəскə булһа,
Ерҙе ҡаплар ине хəҙер үк.
Күңелдəре йыһан киңлегендəй,
Тауыштары — тауҙар шишмəһе.
Əсə мөхəббəте — төпһөҙ диңгеҙ,
Тамсыһы ла уның кипмəһен.
Мин əсəмде айға тиңлəр инем,
Ҡараштары уның — көмөш ай.
Ай яҡтыһы менəн бəхет һорап,
Мине көткəн əсəм йоҡламай.
Һағынып та ҡайтып был күреүем,
Бар күңелдəн тəбрик итеүем,
Һинең өсөн бөгөн был алҡыштар,
Əсəм — минең уңыш бетеүем.
Р. Мансурова
Əсəлəр тураһында мəҡəлдəр
Атаһын күр ҙə улын ҡос, əсəһен күр ҙə ҡыҙын ҡос.
Бала ҡəҙерен əсə белер.
Ишеге ямандың өйөнə барма, əсəһе ямандың ҡыҙын алма.
Телһеҙҙең телен əсəһе белер.
Үҙ əсəң бауырһаҡ, үгəй инəң — һарымһаҡ.
Əсə янында бала етем булмай.
Атаһыҙ бала етем түгел, əсəһеҙ бала етем.
Əсə ҡуйыны тундан йылыраҡ.
Əсə йылыһы — ҡояш йылыһы.
Ата-əсəһен тыңлаған əҙəм булған, тыңламаған əрəм булған.
Ағасына күрə алмаһы, əсəһенə күрə балаһы.
Бала шатлығы — əсə шатлығы.

Əсə күңеле балала, бала күңеле далала.
Əсə һөтө менəн инмəгəн — тана һөтө менəн инмəй.
Ата-əсə алғышы утҡа-һыуға батырмаҫ.
Ата-əсəһенə ҡəҙер күрһəтмəгəн — үҙе лə изгелек күрмəҫ.
Баланың ғəйебе — ата-əсəнеке.
Донъяла ата-əсəнəн башҡа бар нəмə лə табыла.
Астан үлһəң дə, ата-əсəңде ташлама.
Ир бала — ата-əсəгə таяу, ҡыҙ бала — өйгə яҡҡан буяу.
Атаны күреп ул үҫер, əсəне күреп ҡыҙ үҫер.
Аҡыллы фекерҙəр донъяһында
Ваҡыт, хеҙмəт, намыҫ, белем, үҙ-үҙеңə хужа булыу, кешелəге физик,
аҡыл һəм əхлаҡи көс — барлыҡ байлыҡтарҙың сығанағы.
К.Ушинский
Яҡшылыҡ эшлəү тураһында һөйлəнеү яҡшылыҡ ҡылдым тигəнде
белдермəй.
Аристотель
Аҡыл кешегə хеҙмəт итмəһə, ул ҡурҡынысҡа əүерелə.
Софокл
Иң элек яҡшылыҡҡа өйрəн, унан зирəклеккə, сөнки беренсеһенəн
башҡа икенсеһен үҙлəштереү мөмкин түгел.
Сенека
Оло əхлаҡ юҡ икəн, ундай ерҙə оло шəхестəрҙең булыуы ла шикле.
Р.Роллан
Бүтəндəрҙəн башҡа ла йəшəй алам, тип уйлаған бер яңылышһа, минəн
башҡа йəшəй алмайҙар, тип маһайған икелəтə хаталана.
Ф.Ларошфуко
Ерҙəге бар матурлыҡ — Ҡояштан, тормоштағы бар яҡшылыҡ —
кешенəн.
М.Пришвин
Мөхəббəт бөтəһен дə талап итə һəм уның быға хаҡы бар.
Людвиг ван Бетховен
Ғашиҡтың ғына кеше тигəн исемде йөрөтөргə хаҡы бар.
А.Блок
Ҡаршылыҡтарҙан ҡурҡҡан мөхəббəт — мөхəббəт түгел.
Дж.Голсуорси
Мөхəббəт яуаплылыҡты өҫтəй. Унһыҙ тормош юҡ.
И.Гончаров
Ысын мөхəббəт килмəһə, тормоштоң асылын аңлап булмай.
М.Горький
Мөхəббəт намыҫлы йөрəктəрҙе тиҙ солғап ала.
Д.Алигьери
Дуҫлыҡ менəн мөхəббəт — ике бөйөк тойғо, улар кешене бөтөнлəй
үҙгəртə.
Жан Поль Марат

Мөхəббəт ут кеүек — утын өҫтəмəһəң, һүнə.
М.Лермонтов
Мөхəббəтте йəшереп булмай.
А.Пушкин
Ысынлап яратыу — үҙ-үҙеңде онотоу ул.
Жан-Жак Руссо
Ваҡыт төрлө кешелə төрлөсə үтə.
Шекспир
“Эш күп, ваҡыт етмəй” тип ығы-зығы килгəн кешелəр, ғəҙəттə, бер эш
тə ҡырмайҙар.
Г.Ликтенберг
Бөйөк кеше үҙ заманынан алда бара, аҡыллы кеше һəр юлда заманы
менəн йəнəш атлай, ахмаҡ заманына арҡыры тора.
Э.Бауэрнфельд
Үҙҙəре иҫəн саҡта күккə күтəрелгəн күп кешенең үлгəс һəйкəле
булмаясаҡ.
П.Беранже
Ҡайһы бер бəндəлəрҙең ҡоро исеме генə бар: уларға яҡындан теклəп
ҡараһаң, бер нəмəлəре лə юҡ икəнде күрəһең.
Ж.Лабрюйер
Йə, хоҙа! Һин кешелəргə алтынды баҡырҙан айырырлыҡ аҡыл
биргəнһең, əммə əҙəм аҡтығын тыштан танырлыҡ тамға һуҡмағанһың.
Эврипид
Ҙур кешегə бəлəкəй гонаһтар еңел ғəфү ителə.
М.Эшенбах
Үҙ кейемеңде кей, үҙ һауытыңдан эс, үҙ икмəгеңде аша — ул саҡта бер
кем менəн дə бутамаҫтар!
Шамил Анаҡ
Кешелəрҙе мөхəббəт, намыҫ һəм тоғролоҡ матурлай.
Т.Килмөхəмəтов
Донъяла кешелəр ике төр: аҙғындар — тыйнаҡтар, ҡыйыуҙар —
ҡурҡаҡтар, дуҫтар — дошмандар, күндəмдəр — кирелəр, аҡыллылар —
тилелəр, гонаһлылар — изгелəр...
Шамил Анаҡ
Һəр ғаилə - үҙенə күрə бер карап ул... Уның да һəйбəт капитаны булырға
тейеш!..
Н.Асанбаев
Мөхəббəт бөтəһен дə аҡлата, ярлыҡата...
М.Кəрим
Еңел килгəн бəхет – бəхет түгел,
Эҙлəп тапҡан бəхет ҡəҙерле.
Ə.Атнабаев
Бəхетһеҙҙəр аңлай бəхетте.
М.Ғəли

Бəхет бит ул – алтын балыҡ,
Бик тиҙ генə бармай ҡабып.
Г.Юнысова
Мəҡəлдəр
Ата булмай атайың ҡəҙерен белмəҫһең, əсə булмай əсəйең ҡəҙерен
белмəҫһең.
Бала — уңһа ғына бала, уңмаһа — бəлə.
Бала үҫтерһəң, буйын ғына үҫтермə, аҡылын да үҫтер.
Ҡарға ла балаһына “аппағым” тиер, терпе лə балаһына “йомшағым”
тиер.
Ҡыҙ баланың сибəр булыуы яҡшы.
Егет булһа, батыр булһын, ҡыҙ булһа, матур булһын.
Һауаны йондоҙ, ҡатын-ҡыҙҙы сəс матурлай.
Дуҫым, тип серең һөйлəмə, дуҫтың да дуҫы булыр, ул да һөйлəр дуҫына.
Өйөңдө яҡшы һаҡла, ҡапыл ҡунағың килер; үҙеңде яҡшы һаҡла, ҡапыл
əжəлең килер.
Тыныс йəшəргə телəһəң, телеңде тый.
Аҡылы ҡыҫҡаның теле оҙон.
Əсе тел — зəһəр, татлы тел — шəкəр.
Ҡул яраһы бөтөр, тел яраһы бөтмəҫ.
Оҙон тел ғүмерҙе ҡыҫҡартыр.
Һөйҙөргəн дə тел, биҙҙергəн дə тел.
Таҫма телгə ышанма.
Татлы тел айыу бейетə.
Теле боҙоҡтоң күңеле боҙоҡ.
Тик тормаған тел башҡа бəлə килтерə.
Асыу хəтəр, асыуҙан ғəйбəт хəтəр.
Уйнап һөйлəмə, уйлап һөйлə.
Һүҙ эйəһенəн алда барып етə.
Дөрөҫ һүҙгə яуап юҡ.
Ағас башын ел бутай, əҙəм башын һүҙ бутай.
Һүҙҙə тороу — ҙурлыҡ, һүҙҙə тормау — хурлыҡ.
Хəҙистəр
Ҡəнəғəт була белеү — ҙур байлыҡ.
Йомшаҡ күңел, асыҡ йөҙ — хазина.
Кешегə зарар итеү һəм үс алыу — енəйəт.
Эште еренə еткереп эшлə.
Баш — аяҡҡа ла баш, ҡулға ла баш, башҡа ла баш.
Башлыҡ булыр өсөн баш ҡына етмəй.
Башһыҙ ҙа баш йөрөтə.
Миҙгелдəр
Тəүге ҡар

Тəүге ҡарым, елбəҙəгем,
Һағышым, ҡыуанысым.
Һаумы, һаумы, аҡ хыялым,
Наҙ-йырым, йыуанысым.
Юлдарға яу, ҡайындарға,
Муйылдарға, сирендəргə.
Сəстəргə ҡун, керпектəргə,
Ире ал ирендəрҙə.
Күгем зəңгəр, һыуым тулҡын,
Ерем булһын иҫəн-һау,
Аҡ юл һалып, аҡ бəхеткə
Аҡ шатлыҡтар булып яу,
Ерем булһын иҫəн-һау.
Ф.Рəхимғолова
Ҡар бөртөктəре
Елбер-елбер елберлəп
Бөркөлгəндəй елбəҙəк,
Сəбəлəнеп, туҙынып,
Ҡар һибелə йылҡылдап.
Бер бөртөгө йондоҙҙай,
Бер бөртөгө түңəрəк.
Бер бөртөгө көмөштəй,
Бер бөртөгө күбəлəк.
Бер бөртөгө алмастан,
Бер бөртөгө елбəҙəк.
Бер бөртөгө уҡанан,
Бер бөртөгө гел биҙəк.
Эй, ҡар яуа, ҡар яуа,
Ынйы яуа, нур яуа.
Мул тормошҡа ҙур уңыш
Үҫтерергə ул яуа.
Ҡар бөркəнə ҡалалар,
Ҡар ябына далалар.
Йымылдашып ағастар
Ҡарҙан суҡтар тағалар.
С.Ҡудаш
Хикмəтле ҡар
Ҡар яуа ла ҡар яуа
Яландарға, ҡырҙарға.
Йоҡлап ятҡан далалар
Күмелə аҡ юрғанға.
Беҙҙең өҫкə лə ҡарҙар
Яуалар иплəп кенə.
— Ҡар түгел, — ти олатай, —
Яуа аҡ икмəк кенə!

С.Муллабаев
Матур көн
Ынйы-ынйы ҡарҙар яуа,
Ғəжəп матур көн бөгөн!
Ҡулға тотоп алғы килə
Ҡарҙың һəр бер бөртөгөн.
Бəүелеп-бəүелеп төшə,
Ҡар яуа — матур ниндəй!
Əйтерһең дə, кемдер күктə
Ҙур илəктəн он илəй.
С.Əлибаев
Көҙ биҙəктəре
Көҙ биҙəгəн еркəйемде
Мең биҙəккə,
Əллə япраҡ оса, əллə
Елбəҙəктəр?!
Эй килешə һары күлдəк
Ҡайындарға:
Ə милəштəр ялҡын яулыҡ
Ябынғандар.
Баландарым таҡҡан ҡыҙыл
Муйынсаҡтар.
Ал яулығын болғап ҡала
Йəш уҫаҡтар.
Йондоҙ төҫлө балҡый ана
Көҙ гөлдəре...
Бигерəк аҫыл тыуған ерем
Миҙгелдəре!
Ф.Рəхимғолова
Алтын көҙ килə еремə
Тирə-яҡҡа көҙ апай
Һипте һары буяуын:
Һары урман, һары тау
Алып тора күҙ яуын.
Ошо буяу көҙ еткəс,
Ҡаплап ала ер өҫтөн.
Йəп-йəшел ужым ғына
Һаҡлай нисек йəй төҫөн?
М.Дилмөхəмəтов
Миҙгелдəр
Һəр миҙгелдең үҙ йəме бар,
Үҙ төҫө бар һəр айҙың.
Зəңгəр сирень, йəшел үлəн
Бигерəк йəмлəй яҙҙы!
Йəй айҙарын аллы-гөллө

Хуш еҫле сəскə биҙəй.
Ҡыуанып һайраған ҡош та
Шул гүзəллекте һиҙə.
Уңған көҙ урманды буяй
Ҡыҙыл, һары төҫтəргə.
Шунан ҡышҡа ҡала инде
Ергə аҡ төҫ өҫтəргə.
Сиратлап миҙгелдəр ергə
Сағыу биҙəктəр һала.
Шуға йылдың һəр бер айын
Һағынып көтөп алам.
Т.Дəүлəтбирҙина
Ғинуар
Ғинуар — сатлама һыуыҡтар айы. Иң көслө һыуыҡтар беҙҙең
республикала 1959, 1963, 1979 йылдарҙың ғинуарында күҙəтелде. Иғтибарлап
ҡараһаң, ҡаты һыуыҡтар һəр 10 йыл һайын ҡабатланып тора. Əммə иң һыуыҡ
ғинуар 1969 йылда булды, 30 градуслы һалҡындар теүəл 20 көн буйы торҙо.
Халыҡ ғинуарға ҡарап йəйҙең нисек килеүе тураһында күп
һынамыштар əйтеп ҡалдырған. Мəҫəлəн, 25 ғинуар ҡояшлы икəн — күсмə
ҡоштарҙың көньяҡтан иртəрəк ҡайтыуҙарын көт. Ылыҫлы урмандарҙа шыршы
турғайы оя ҡора. Улар үҙҙəренең балаларына шыршы, ҡарағай, аҡ шыршының
орлоҡтарын ашаталар.
Мышылар ғинуарҙа мөгөҙҙəрен ташлап китə. Тейендəр ҡарағай,
шыршыларҙың өлгөргəн орлоҡтары менəн туҡланалар. Ғинуарҙа көн сəғəт
ярымға оҙоная.
Е.Кучеров
Февраль
Иң күп ҡар февралдə яуа. Был айҙа ҡаты һыуыҡтар һаҡлана, əммə улар
араһында епшек көндəр ҙə күҙəтелə. Температура плюс 9,2 градустан (1970)
минус 38,5 (1951) градусҡа тиклем тирбəлергə мөмкин. Аҙыҡ эҙлəп мышылар,
ҡоралайҙар ҙур аралыҡтарҙы үтəлəр. Ҡорҙар ҡайын бөрөһө, алҡаһы, ə
һуйырҙар ҡарағай ылыҫы менəн туҡлана.
Ҡуяндарҙың, төлкөлəрҙең, тейендəрҙең, аҫтарҙың, һуҫарҙарҙың,
көҙəндəрҙең “туй уйындары” башлана. Һоро айыуҙарҙың өңдəрендə балалары
тыуа. Һыу йылына төшə, балыҡ һəйбəт ҡаба башлай. 1981 йылдың феврале бик
йылы булды, беренсе яртыһында ҡар ирей башланы, гөрлəүектəр аҡты. Тик
был күренеш бик һирəк күҙəтелə, 50-60 йылға бер тапҡыр булыуы мөмкин. 15
февралдə ҡар яуһа, яҙ һуңлап килə, һыуыҡ була. Февраль аҙағында ҡар ирей
төшə. Календарь буйынса — ҡыш аҙағы, əммə беҙҙең яҡтарҙа мартты ла ҡыш
тип иҫəплəргə мөмкин.
Е.Кучеров
Март

Март — яҙҙың тəүге айы. Шулай ҙа был айҙа бурандар ҡотора, ҡарҙар
яуа. Ысын фенологик яҙ тик ай аҙағында ғына килə. Ҡар ирей башлау менəн
йылы яҡтан ҡарғалар ҡайта. Март аҙағында ҡайһы бер үлəндəр ҙə “уяна”
башлай. Ҡуяндың балалары тыуа. Селдəр парлаша. Күп кенə хайуандар мартта
тундарын алмаштыра.
Яҙҙы оҙаҡ ятып селтəрлəнеп бөткəн епшек ҡарҙан да, ҡыйыҡтарҙа
эленеп торған боҙбармаҡтарҙан да, ҡоштарҙың сырҡылдашыуынан да, тəүге
йырғанаҡтарҙың сылтырауынан да тойорға була.
Е.Кучеров
Майҙа тəбиғəт
Майҙы йəшеллек һəм ҡоштар йыры айы тип йөрөтəлəр. Ысынлап та,
майҙың тəүге көндəрендə үк урман-ҡырҙар йəшел “күлдəген” кейə. Майҙа
һуңғы күсмə ҡоштар — һандуғас, кəкүк, ҡарлуғас ҡайта. Улар оя ҡороп бала
сығара. Яҙғы ташҡын кəмей, йылғалар ҙа ярҙарына ҡайта. Тəлмəрйендəр, күп
кенə балыҡтар (йəйен, сабаҡ, ажау) был ваҡытта ыуылдырыҡ сəсə. Шуға күрə
10 майҙан 20-һенə тиклем балыҡ тотоу тыйыла.
Майҙа ялан, баҡса эштəренең иң ҡыҙыу мəле. Йəшелсə ултыртыу,
бөртөклө культураларҙы сəсеү, уларҙы төрлө ҡоротҡостарҙан, ҡый
үлəндəренəн, ҡырауҙан һаҡлау кеүек хəстəрлектəр етерлек.
Е.Кучеров
Июль
Июль — йылдың иң эҫе айы. Был айҙа көн оҙонлоғо ҡыҫҡара бара, ə
һауа температураһы көндəн-көн күтəрелə. Əленəн-əле йəшенле ҡойма
ямғырҙар яуып үтə. Шуға ла халыҡта июлде “йəшенле ай” тип тə йөрөтəлəр.
Был айҙа төрлө емеш-елəк: ҡарағат, ҡурай елəге, сейə өлгөрə. Аҡ
бəшмəк, уҫаҡ һəм ҡайын бəшмəге тап ошо айҙа үҫə.
Июлдə ҡорттар иң күп балды йыя. Сөнки был айҙа иң баллы ағас —
йүкə — сəскəгə төрөнə. Башҡа баллы ҡырағай үҫемлектəр: айыу ҡурайы,
ҡандала үлəне, көнбағыш сəскə ата.
Е.Кучеров
Һүҙлек
Айыу ҡурайы — жимолость.
Ҡандала үлəне — клоповник.
Август
Август — йəйҙең һуңғы айы. Көндəр аяҙ тора, ҡайһы берҙə бик ҡыҙыу
була, шулай ҙа көҙ һулышы һиҙелə. Төндəр елəҫəйə, иртəлəрҙə һалҡын ысыҡ
төшə. Ай аҙаҡтарында ҡырауҙар төшкөлəй.
Баҡсаларҙа ҡыяр, помидор өлгөрə, сейə, крыжовник, алмалар бешə.
Витаминдар хазинаһы һаналған гөлйемеш етешə. Ҡыуаҡтарҙа балан, милəш
ҡыҙара, муйыл шəрбəтлəнə. Сəтлəүектəр өлгөрə. Бəшмəктəрҙең күп мəле.

Август айында йыландар үрсей. Ҡайһы бер ҡоштар көньяҡҡа юллана.
Кейектəр ҡышҡа əҙерлəнə. Бурһыҡтар, тейендəр, йомрандар, алйырҙандар
һыуыҡ осорға аҙыҡ запасы əҙерлəй.
Е.Кучеров
Сентябрь
Сентябрь ике миҙгелдең — көлəс йəй менəн ҡырыҫ көҙҙөң ҡауышҡан
айы. Ай башында һауа бейек, үтə күренмəле була, офоҡтар асыҡ, таҙа тора.
Йылыһы көндəн-көн һүрелə барһа ла, ҡояш та яҡты йылмая. Артабан күк йөҙө
боҙола башлай, тирə-яҡ тəбиғəт көндəн-көн үҙгəрə. Ҡырауҙар төшə, ҡайһы
берҙə бөтөнлəй һыуытып ебəрə. Шулай ҙа сентябрь ҡыҫҡа ғына сыуаҡ мəле —
əбейҙəр сыуағы менəн ҡыуандыра.
Сентябрҙе халыҡта “алтын ай” тиҙəр. Ағас япраҡтары һарғая, ай
урталарынан япраҡ ҡойондары башлана. Урмандарҙа күплəп бəшмəктəр үҫə.
Күсер ҡоштар
көньяҡҡа юллана. Торна туптары, кейек ҡаҙҙар,
өсмөйөшлө сылбырға теҙелеп, йылы яҡҡа оса. Бөжəктəр ҙə аулаҡ урындарға:
ағас ҡабығы аҫтына, тупраҡ араһына ҡаса. Ярғанаттар өңдəренə йəшеренə.
Ҡырағай януарҙар ҡышҡылыҡҡа аҙыҡ запасы хəстəрлəй. Балыҡтар, күмəк
йыйылып, йылға-күлдəрҙең тəрəнерəк урындарына йөҙə. Бағры ыуылдырыҡ
сəсə.
22 сентябрҙə көн менəн төн тигеҙлəнə. Шунан көндəр ҡыҫҡара, төндəр
оҙоная башлай.
Е.Кучеров
Һау бул, əбейҙəр сыуағы!
Үҙенең ҡояшлы, йылы көндəре менəн ҡыуандырған оҙайлы əбейҙəр
сыуағы бөттө. Алда көн оҙоно быҫҡаҡлап яуған ямғырҙары менəн көҙгө
бысраҡ көндəр көтə беҙҙе. Башҡортостан гидрометеорология үҙəгенəн хəбəр
итеүҙəренсə, 16 октябрҙəн көн һыуына: көнбайыштан килгəн һалҡын һауа
фронты кинəт кенə һауа торошоноң үҙгəреүенə килтерəсəк. Һауа
температураһы +8, +9 градусҡа тиклем түбəн төшəсəк. Синоптиктар беҙгə был
аҙнала ҡар ҡатыш ямғыр вəғəҙə итə. 18 октябрҙəн һуң кискеһен 5 градусҡа
тиклем туңдырасаҡ. Əммə ҡар ҡатламы ер өҫтөнə ятмай əле.
Е.Кучеров
Һүҙлек
Əбейҙəр сыуағы — бабье лето
Быҫҡаҡлау — моросить
Октябрь
Көҙҙөң беренсе һыуыҡ айы. Əсе елдəр иҫə. Күлəүектəр боҙ менəн
ҡаплана. Йыш ҡына ямғырҙар яуа, шуға күрə октябрҙе халыҡта “батҡаҡ айы”
тип тə йөрөтəлəр. Тəүге ҡар ҙа яуа, лəкин ул шунда уҡ ирей.

Күлдəр, быуалар туңа башлай. Иң аҙаҡҡы күсмə ҡоштар китеп бөтə.
Уларға алмашҡа ҡыҙылтүштəр, башҡа ҡышлаусы ҡоштар килə. Айыу, бурһыҡ,
алйырҙан йоҡоға тала.
Баҡсаларҙа ағас ултыртыу дауам итə. Япраҡтар тулыһынса тиерлек
ҡойолоп бөтə.
Е.Кучеров
Ҡарасай
Тəбиғəт татлы йоҡоһона сумырға əҙерлəнə. Ҡоро əсе елдəрҙəн
урмандағы ағастар яланғасланып ҡалған, əйтерһең дə ел япраҡтарҙы өҙгөслəп
ергə ташлап, уларҙан алтын балаҫ туҡып йəйгəн. Көҙгө тəбиғəттə ни бары бер
сағыу төҫтө күрергə була: əллə ҡайҙан алыҫтан утлы күмерҙəй баҙлап ултырған
милəштəр иғтибарҙы йəлеп итə. Һалҡын ҡырауҙарҙан шиңеп, һарғайып
ҡыуарған үлəндəр, ҡоштар тубы — бөтөнөһө лə тереклектең ял итергə
əҙерлəнеүен белдерə төҫлө.
Октябрь — көҙ уртаһы. Оҙайлы ямғырҙар, һалҡындар төшөү хас был
айға. Башҡорт календары буйынса октябрь ҡарасай тип йөрөтөлə. Һауа
торошоноң нисек булыуына, көйһөҙлөгөнə ҡарап был айҙы халыҡ: “Октябрь —
ни арба, ни сана”, “Октябрь — ҡара бейə, ноябрь — ала бейə” тип əйткəн.
2003 йылғы көҙ ғəҙəти булмағанса йылы килде. Əммə быға һөйөнөргə
түгел: ҡоро көҙ йəйҙең ҡоро килеүе, уңыштың насар булыуы билдəһе. “Көҙ
йылы килһə, ҡыш оҙон була” тигəн халыҡ һынамышы ла бар. Фенологтарҙың
яҙмаларынан ҡарағанда, 1974, 1999 йылдарҙа ла октябрь ҡоро булған, ə бына
1991, 1997 йылдарҙа көслө ҡойма ямғырҙар күҙəтелгəн. 1971, 1978 йылдарҙа
ярты метр самаһы ҡар ятҡан булһа, 1920, 1976 йылдарҙа ай уртаһында ҡышҡы
һыуыҡтар төшкəн. 1974 йылдың октябре башҡа йылдарҙағыға оҡшамаған иң
йылы ай булараҡ тарихта ҡалған. Һауа температурһы +8, +9 градус булған.
Е.Кучеров
Ноябрь
Көҙҙөң һуңғы айы, əммə уның урталарында ысын ҡыш башлана.
Ноябргə йылдың иң ҡараңғы төндəре тура килə. Көндəр ҡыҫҡа була.
Был айҙа урманда күңелһеҙ һəм тыныс. Аҫ, йəтсə, ҡуяндар тулыһынса
“ҡышҡы тун” кейəлəр. Күп кенə балыҡтар ҡышҡы йоҡоға талалар.
Ноябрҙе “ҡыш башы” йəки “боҙ айы” тип тə атайҙар.
Е.Кучеров
Ҡоштар
Ҡоштар — тəбиғəттең ғəжəйеп бер бүлəге ул. Уларҙың файҙаһы
баһалап бөткөһөҙ: баҫыуҙарҙы ҡоротҡос-бөжəктəрҙəн, ваҡ кимереүселəрҙəн
һаҡлайҙар, уңышты арттыралар.
Башҡортостанда 300-лəп ҡош төрө иҫəплəнеп, улар 4 төркөмгə бүленеп
йөрөтөлəлəр: күсмə (беҙҙə оялап, ҡышын көньяҡҡа китəлəр), ултыраҡ (йыл
буйы Башҡортостанда йəшəйҙəр), күсеп йөрөүсе (беҙҙə лə, башҡа ерҙə лə

йəшəйҙəр), ҡышҡа килеүсе (төньяҡта оя ҡоралар, көҙгə йəки ҡышҡа беҙҙең
яҡҡа килəлəр) ҡоштар.
“Башҡортостандың ҡыҙыл китабы”на һирəк осрай торған йəки һаҡлауға
мохтаж булған 52 ҡоштоң исеме индерелгəн. Мəҫəлəн, таҙғара, берғаҙан,
туғаҙаҡ, ҡауҙы һ.б. “Башҡортостандың ҡоштары” тигəн (авторы
Э.Ф.Ишбирҙин, 1986 йылда сыҡҡан) китапта был хаҡта тулы мəғлүмəттəр
бирелгəн.
Ғ.Булатова
Һүҙлек
Таҙғара — черный гриф
берғаҙан — пеликан
туғаҙаҡ —дрофа'
ҡауҙы — аист
Юрауҙар, һынамыштар
Ағас һуң япраҡ ярһа, йыл ауыр килер.
Ағаста бəҫ күп булһа, бал күп була.
Көҙ оҙон килһə, яҙ һуң килер.
Эт йылы буран була.
Əгəр яңы ай бик асыҡ ялтырап күренһə, һалҡын булыр.
Бесəй мейескə керһə, буран булыр.
Төнө буйы һандуғас һайраһа, ҡояшлы көнгə.
Өйрəктəр туҡтауһыҙ һыуға сумһалар, ямғыр яуыр.
Иртəн һыу өҫтөнə томан таралһа — көн ҡояшлы буласаҡ.
Имəн сəтлəүеге күп булған йылда ҡыш йылы килə.
Милəш уңһа, икенсе йыл арыш уңасаҡ.
Томан күп төшһə, емеш уңыр.
Иртə менəн ысыҡ төшһə, көн эҫе буласаҡ.
Мартта йылы булһа, яҙ һалҡын була.
Йəй томан күп булһа, бəшмəк үҫер.
Себештəр бергə йыйылһа, ямғыр була.
Муйыл ныҡ уңһа, иген аҙ булыр.
Əкиəттəр
Өс алтын ҡурсаҡ
(һинд халыҡ əкиəте)
Бер батша, күрше ил халҡын һынап ҡарарға уйлап, шул илдең
солтанына өс алтын ҡурсаҡ ебəрə. Был ҡурсаҡтар бер төҫлө булалар.
Ауырлыҡтары, буй-һындары ла бер үк. Ə хаҡына килгəндə, береһе — мең һум,
икенсеһе — йөҙ, өсөнсөһө ун һум ғына икəн. Ниңə улай булыуы һис кенə лə
билдəле түгел, ти.
Солтан бүлəкте ала ла үҙенең ярандарына ҡурсаҡтарҙы ҡарарға,
уларҙың ниндəй ғиллəһе барлығын белергə ҡуша. Бөтə вəзирҙəр, ғалимдар һəм

бүтəн белгестəр ҡурсаҡтарҙы əйлəндереп-əйлəндереп ҡарайҙар. Лəкин бер кем
бер нəмə аңламай.
Ярандары белмəгəс, солтан ябай халыҡҡа һарайға инергə рөхсəт бирə.
Бер көндө һарай ҡапҡаһы төбөнə бер егет килə. Уны индерəлəр ҙə
ҡурсаҡтарҙы күрһəтəлəр. Егет уларҙы бик ентеклəп ҡарай. Ҡарай торғас, ул
ҡурсаҡтарҙың ҡолаҡ тишектəренə туҡтала. Ҡыл ала ла береһенең ҡолағына
тыға. Ҡылдың осо ҡурсаҡтың ауыҙынан барып сыға. Икенсе ҡурсаҡты ла ала,
ҡыл уның бер ҡолағынан икенсеһенə килеп сыға. Шунан өсөнсө ҡурсаҡты ала.
Ҡолағынан индерелгəн ҡыл уның йөрəгенə барып етə һəм шунда туҡтай.
Шунан егет солтанға былай ти:
— Был ҡурсаҡтар өс төрлө кешегə оҡшаш. Тəүге ҡурсаҡ — ни ишетһə,
шуны лығырлап йөрөй торған кеше. Бындай бəндəгə бер ҙə ышанып булмай.
Бының хаҡы арзан. Икенсе ҡурсаҡ бер ҡолағынан кергəн һүҙ икенсеһенəн
сығып китə торған кешегə тартым. Бындай бəндə һүҙҙе аңламай, кəңəште
тотмай, еңел аҡыллы була. Унан əллə ниндəй файҙа ла, ул тиклем зыян да юҡ.
Бының хаҡы уртаса йөрөй. Ə өсөнсө ҡурсаҡ — ни ишетһə лə, йөрəгенə һалып
ҡуя торған, сер һаҡлар кеше. Бының хаҡы бик ҡиммəт.
Солтан был егеттең зирəклегенə аптырай.
— Кем өйрəтте быға һине? — тип һорай.
— Олатайым, — ти егет.
— Кем ул олатайың? Ни эшлəй? Нисек донъя көтə? — тип һорай
солтан.
— Ул ҡырҡ йыл иген иккəн, ҡырҡ йыл көтөү көткəн, һикһəн йыл халыҡ
һүҙен тыңлаған, — тип яуап бирə егет.
— Һуң ул йөҙ алтмыш йыл йəшəгəнме ни?
— Юҡ, һикһəнде генə. Ул иген иккəндə лə, көтөү көткəндə лə ил
халҡынан фəһем алып йөрөгəн.
— Һуң, минең вəзирҙəрем халыҡтан фəһем алмаймы икəн ни?
— Улар халыҡты йə ат, йə фил өҫтөнəн генə күрəлəр бит, — тигəн
тапҡыр егет.
Ғəмһеҙ ҡарт менəн йылан
(ғəрəп халыҡ əкиəте)
Юлдан “өс аяҡлы” ҡарт бара. Тирə-яҡҡа ҡарана. Йырлап та ала. Таяғын
ергə тып-тып төртөп, атлай ҙа атлай. Ҡапыл ҡаршыһына йылан килеп сыҡҡан.
— Ҡотҡар мине, шəфҡəтле ҡарт. Иҫəн ҡалһам, мөгөҙөмдө һиңə бирəм.
— Нимəнəн ҡурҡаһың, мəхлүк?
— Мине үлтерергə килəлəр.
Аңра ҡарт оҙон еңен ергə һуҙған. Йылан, ең эсенə кереп, белəгенə
уралған. Шунда уҡ суҡмар, күҫəк тотҡан кешелəр килеп еткəндəр.
— Ошолай табан бер йылан тəңгəллəне. Күрмəнеңме, юлсы? — тип
һораған береһе.
— Ул мəхлүктə ни үсегеҙ бар?
— Улымды сағып үлтерҙе. Ҡайҙа китте шул яуыз?
— Бынау ҡыуаҡлыҡҡа кереп китте, шикелле.

Суҡмарлы кешелəр киткəс, ғəмһеҙ ҡарт еңен йəнə аҫҡа һуҙған.
— Сыҡ, мəхлүк. Ҡотолдоң. Юлыңда бул.
Йылан төшə башлаған. Кинəт йылан икəне уның иҫенə төшкəн дə
ҡарттың белəген саҡҡан. Ҡарт ергə ауған.
— Ни эшлəнең һин? Мин һине əжəлдəн ҡотҡарҙым, ə һин...
— Ə ниңə еңеңə кереттең?
— Ялбарҙың бит.
— Минең йылан икəнде ниңə оноттоң?
— Бик йыуаш күрендең бит.
— Булһа, булғандыр. Ул саҡ йылан икəнемде мин үҙем дə онотҡанмын.
Йылан бер яҡҡа шыуышҡан. Ҡарт юлсы туҙанда ятып үлгəн.
Ишəк менəн ат
Бер кешенең ишəге менəн аты булған. Бер ваҡыт улар юл буйлап
баралар. Ишəк атҡа əйтə икəн:
— Миңə ауыр, бының барыһын да илтеп еткерə алмам, бик аҙын ғына
булһа ла һин ал минəн.
Ат тыңламаған. Ишəк, көсəнеп күтəреүҙəн, йығылған да үлгəн. Хужа,
бөтə йөктө ишəктəн алып, ат өҫтөнə тейəгəн, өҫтəүенə, ишəктең тиреһен дə
һалған.
Ат, үрһəлəнеп, кешнəп ебəргəн:
— Ах, мин ниндəй бəхетһеҙмен, башыма ниндəй ҙур хəсрəт, ҡайғы
төштө. Ишəккə аҙ ғына ла ярҙам итергə телəмəнем, ə хəҙер бына барыһын да,
етмəһə, уның тиреһен дə бер үҙем күтəреп барам.
Л.Толстой
Төлкө менəн ҡыҫала
Бер заман төлкө менəн ҡыҫала һөйлəшеп тора икəн. Төлкө үҙенең
хəйлəкəрлегенə маһайып: “Əйҙə, йүгерешəбеҙ, кемебеҙ уҙыр икəн?” — тигəн.
“Əйҙə һуң, төлкө дуҫ, мин риза”, — тигəн ҡыҫала, иҫе китмəйенсə генə. Былар
ярыш асҡан. Төлкө йəн-фарман сабып киттем, тигəндə генə, ҡыҫала уның
ҡойроғона йəбешеп алған, ти. Билдəлəнгəн урынға əлһерəп килеп еткəс,
артына ҡарамаҡсы булып, төлкө ҡойроғон болғаған. Шул саҡ ҡыҫала ысҡынып
төшкəн дə: “Мин бында һине əллə ҡасандан бирле көтөп торам инде!” — тип
əйткəн, ти. Ғəжəплəнгəн төлкө телдəн яҙған хатта.
Ике иптəш
Урман буйлап ике иптəш китеп бара икəн. Уларҙың алдына ҡапыл айыу
килеп сыҡҡан. Иптəштəрҙең береһе ағас башына менеп киткəн. Икенсеһе юл
уртаһында ҡалған. Ул ергə ятып, үлгəнгə һалышҡан.
Айыу уның янына килгəн. Битен, сəсен еҫкəп ҡараған, был үлгəн икəн
тип, кире киткəн.
Айыу киткəс, теге ағас башындағы кеше төшкəн дə көлөп һорай икəн:
— Йə, айыу һинең ҡолағыңа ни тине?

— Ҡурҡыныс килгəндə үҙенең иптəшен ташлап киткəн кеше — насар
кеше, тип əйтте миңə айыу, — тигəн икенсе иптəш.
Л.Толстойҙан
Иң көслөһө — кеше
Борон-борон заманда бер эт йəшəгəн, ти. Көнкүреше ауыр булған. Эт
үҙенə хужа эҙлəп киткəн. Йылға буйында уға бүре осраған. Эт:
— Бүре ағай, һин көслөһөң. Мине үҙеңə алсы! — тип үтенгəн.
Бара торғас, бүре шып туҡтаған:
— Əйҙə ҡасайыҡ, ана айыу килə, ул минəн көслөрəк, — тип сигенгəн.
Уның ҡурҡаҡ икəнен күреп, эт тəүҙə айыуға, унан арыҫланға китеп
ҡараған. Иң аҙаҡтан кеше эргəһенə килгəн.
— Кешенəн дə көслөһө юҡ! Мине үҙеңə алһаңсы! — тип ялынған ул.
Иң көслөһө кеше тип, эт уға һаман да хеҙмəт итə икəн.
Халыҡ əкиəтенəн
Бик борон заманда булған, ти, был хəл. Бер ярлы ғына кеше, утын
ҡырҡып йөрөгəндə балтаһын һыуға төшөрөп ебəргəн.
— Берҙəн-бер балтам ине! — тип илаған.
Шул саҡ һыу инəһе алтын балта алып сыҡҡан.
— Ошомо һинең балтаң? — тип һораған.
— Юҡ, был түгел, — тигəн ярлы.
Һыу инəһе көмөш балта сығарған.
— Юҡ, был да минеке түгел, — тигəн ярлы.
Һыу хужаһы уның үҙ балтаһын күрһəткəн.
— Ошо, ошо минең балтам! — тип үрелгəн теге кеше.
Һыу инəһе:
— Алдашмағаның өсөн һиңə балтаның өсөһөн дə бирəм, — тигəн
(Ғ.Ғүмəрҙəн).
Шалҡан
Бабай шалҡан сəскəйне. Шалҡан бик ҙур булып үҫте. Бабай шалҡанды
йолҡоп алмаҡсы булды: тарта-тарта, тарта-тарта, тартып сығара алманы, ти.
Бабай ярҙамға əбейҙе саҡырған. Əбей бабайға, бабай шалҡанға
тотонған. Эй тарталар-тарталар, эй тарталар-тарталар, тартып сығара алмайҙар,
ти, былар.
Əбей ярҙамға ейəнсəрен саҡырған. Ейəнсəр əбейгə, əбей бабайға, бабай
шалҡанға тотонған. Тарталар-тарталар, тарталар-тарталар, тартып сығара
алмайҙар.
Ейəнсəр ярҙамға Муйнаҡты саҡырған. Муйнаҡ ейəнсəргə, ейəнсəр
əбейгə, əбей бабайға, бабай шалҡанға тотонған. Тарталар-тарталар, тарталартарталар, тартып сығара алмайҙар икəн.
Муйнаҡ Мыяубикəне саҡырған. Мыяубикə Муйнаҡҡа, Муйнаҡ
ейəнсəргə, ейəнсəр əбейгə, əбей бабайға, бабай шалҡанға тотонғандар ҙа, эй
тарталар, эй тарталар, тартып сығара алмайҙар, ти.

Мыяубикə сысҡанды саҡырған. Сысҡан Мыяубикəгə, Мыяубикə
Муйнаҡҡа, Муйнаҡ ейəнсəргə, ейəнсəр əбейгə, əбей бабайға, бабай шалҡанға
тотонған. Тарталар-тарталар, тарталар-тарталар, тарта торғас, көскə тартып
сығарғандар, ти.
Һуған ни өсөн əсе булған?
Борон-борон заманда булған, ти, бер матур ил. Ниндəй генə үҫемлектəр
үҫмəгəн унда!
Бик матур бер аҡланда ике дуҫ йəшəгəн, ти. Һуған малай менəн Аҡсəскə
ҡыҙ булған улар. Бик татыу булғандар улар. Йəйге йылы ямғыр ҙа шатлыҡ
килтергəн, ҡояш нурҙары ла шатлыҡ килтергəн дуҫтарға.
Көн артынан көн үткəн, һалҡын көҙ ҙə еткəн. Бер көндө Һуған күҙҙəрен
асһа, янында Аҡсəскə юҡ икəн. Баҡһаң, төндə һалҡын ҡырау төшкəн дə
Аҡсəскəнең таждарын һулытып ҡуйған. Иң яҡын дуҫын юғалтҡан Һуған
ҡайғыһынан илаған да илаған. Күҙҙəренəн əсе күҙ йəштəре аҡҡан.
Бына шуға күрə һуған əсе икəн ул.
“Йəншишмə” газетаһынан
Өйрəк ватылды
Булатты ауылға алып ҡайттылар. Иртə менəн өлəсəһе уға йылы, тəмле
һөт эсерҙе. Ҡабарып бешкəн күмəс телеме тотторҙо. Шуны ҡаймаҡ менəн
ашарға ҡушты. Сəй яһаны.
Тамағын туйҙырып алғас, Булат ихатаға сыҡты. Унда тауыҡтар ем
сүплəй ине. Ə ҡойроҡ-ҡаурыйҙары төрлө төҫкə мансылған əтəс, тирə-йүнде
яңғыратып, кикреклəй.
Шул саҡ кескəй малай ҡойма буйлап килгəн өйрəк балаларын шəйлəп
ҡалды. Йүгереп барҙы ла береһен элəктерҙе. Теге үҙе йомшаҡ, үҙе пипелдəй. Ə
ҡайҙа һуң бора торған асҡысы? Ергə ҡуйһаң, тегелəренə ҡарай ынтыла. Булат
уны ҡабаттан тота. Муйынын икенсе яҡҡа бороп ҡарай. Юҡ, бəпкə буйһонорға
телəмəй.
Оҙаҡ булашты Булат. Ниһəйəт, өйрəк балаһы өнһөҙ ҡалды. Ул башҡаса
йүгереп тə китмəне, пипелдəмəне лə.
Кескəй малай, өйрəк балаһын ҡулына алып, өйгə инде:
— Өлəсəй, өйрəк ватылды, — тип илап ебəрҙе.
— Йə хоҙай, бəпкəмде харап иткəнһең бит, балаҡайым. Эй шул ҡала,
балаларҙың башын тимер уйынсыҡтар менəн əйлəндереп бөтəлəр бит, — тип
əрнене өлəсəһе.
М.Ғилəж
Ашығыҙ тəмле булһын!
Кəбеҫтə билмəне
Кəбеҫтəне ваҡ ҡына итеп турап, һуған ҡушып, майҙа ҡыҙҙырып алығыҙ.
Сей йомортҡа ҡушылған тоҙло һыуҙа ҡамыр баҫығыҙ ҙа, йəйеп, шаҡмаҡлап

киҫегеҙ. Һəр шаҡмаҡҡа ҡыҙҙырылған кəбеҫтə һалып, билмəн яһағыҙ. Кəбеҫтə
билмəнен ит һурпаһына һалып бешерəлəр. Аҡ май, ҡаймаҡ, соус һалып,
өҫтəлгə бирəлəр.
Ярты кило кəбеҫтəгə ярты кило он, 1-2 баш һуған, үҫемлек майы, сама
менəн тоҙ, борос, бер йомортҡа алына.
“Йəншишмə” газетаһынан
Ваҡ бəлеш
(башҡорт милли ашы)
Онға һөт, йомортҡа, май һəм тоҙ һалып, сөсө ҡамыр баҫырға ла уны 80-85
грамлыҡ өлөштəргə бүлеп йəйергə. Əҙер һимеҙ итте, картуфты һəм һуғанды
ваҡ шаҡмаҡтарға турарға, тоҙ, борос һибергə, лавр япрағы һалырға мөмкин.
Ҡамырҙың уртаһына 100-120 грамм эслекте өйөп һалырға. Ситтəрен йыйып,
түңəрəклəп, уртаһында бəлəкəй генə тишек ҡалдырып, бөрөп йəбештерергə.
Ҡамырҙан бөкө яһап, тишекте ҡаплап ҡуйырға. Бəлештəрҙе майлы табаға
һалырға һəм əленəн-əле өҫтəрендəге тишектəн һурпа ҡойоп, мейестə 40-45
минут бешерергə. Ваҡ бəлештəрҙе һурпа менəн бирəлəр.
“Йəшлек”тəн
Лағман
(үзбəк милли ашы)
Итте шаҡмаҡлап турап ҡыҙарғансы ҡыҙҙыралар. Шунан тəменə ҡарап тоҙ,
туҡмаслап туралған кишер, татлы борос, торма өҫтəп, йəнə 8-10 минут тирəһе
бешерəлəр. Аҙаҡ туралған картуф, һарымһаҡ, помидор һəм томат-пюре өҫтəлə.
Ҡыҙыл һəм ҡара борос ҡушып, һурпа ҡойоп, 30-40 минут талғын утта
быҡтыралар.
Сөсө ҡамыр баҫып, туҡмас киҫергə лə уны һыуҙа бешереп алырға.
Өҫтəлгə тəрəн һауыттарҙа өҫтөнə əҙерлəнгəн итле масса һалып бирелə.
“Йəшлек”тəн

Башҡортса-русса һүҙлек

А
ағай — брат
ағас — дерево
ағаслыҡ — лесок, роща
ағыу — яд
аҙ — мало
аҙаҡ — потом, после
аҙна — неделя
аҙыҡ-түлек — продукты
ай — луна
айыу — медведь
аҡ — белый
аҡҡош — лебедь
аҡлан — поляна
аҡса — деньги
аҡһаҡ — хромой
аҡһаҡал — старец
аҡыҡ — сердолик
аҡыллы — умный

ары-рға — уставать
аръяҡ — та сторона
ас — голодный
асы — горький
асҡыс — ключ
асыҡ — открытый
ас-ырға — открывать
асыу — гнев
асыш — открытие
аҫ I — низ
аҫ II — горностай
аҫыл — благородный
ат — лошадь
атай — отец
атла-рға — шагать, идти
ат-ырға — стрелять
ау — охота
ауаз — звук
ауыҙ — рот

аҡылһыҙ — глупый
ал — розовый, алый
ала — пестрый
алабуға — окунь
алама — плохой
алйот — глупый
алйырҙан — хомяк
алҡа — серьги
алла — бог, господь
алма — яблоко
алмағас — яблоня
алтын — золото
алыҫ — далеко
ал-ырға — взять, брать
ант — клятва
анһат — легко
аңла-рға —понимать
аңра — тупой
апай — сестра
арзан — дешевый
бал — мед
бала — ребенок
балан — калина
балаҫ — палас
балҡы-рға — сверкать
балта — топор
балыҡ — рыба
бар I — есть
бар II — весь, вся, все
бармаҡ — палец

ауыл — деревня
ауыр — тяжелый
ауыры-рға — болеть
ауырыу — болезнь; больной
ахмаҡ — глупый
аш — суп; пища
аша-рға — кушать, есть
ашҡаҙан — желудок
ашлыҡ — зерно
ашхана — столовая
ашъяулыҡ — скатерть
аяҙ — ясный, безоблачный

Б
бабай — старик, дед
баҙ — погреб
бай — богач; богатый
байрам — праздник
баҡса — сад
баҡыр — медь; медный
беренсе — первый
бесəй — кошка, кот
бесəн — сено
бешер-ергə — варить
биҙрə — ведро
биҙəк — узор, украшение
бик — очень
бил — поясница, талия
билдə — знак
билдəле — известный,
известно
бар-ырға — идти
бир-ергə — дать, подать
баҫҡыс — лестница
бит I — лицо
баҫым — ударение
бит II — страница, лист
баҫыу — поле
бит III — ведь, же
батҡаҡ — грязь
бишле — пятерка
батша — царь
боҙ — лед
батыр — смелый, храбрый боҙлауыҡ — гололед
батырлыҡ — подвиг
боҙоҡ — испорченный
бат-ырға — тонуть
боҙол-орға — портиться
бауыр — печень
бойҙай — пшеница
баһа — цена
бойоҡ — грустный
баш — голова
болан — олень
башҡа — другой
болон — луг
башҡортса — по-башкирски болот — облако, туча

башла-рға — начинать
башта — вначале, сперва
бая — недавно
беҙ I — мы
беҙ II — шило
бейек — высокий, высоко
бейе-ргə — танцевать
бейеүсе — танцор,
танцовщица
бейə — кобыла
белгес — специалист
белдереү — объявление
белем — образование
бел-ергə — знать
белəҙек — браслет
бергə — вместе
бул-ырға — находиться
бумала — кисть, помело
буран — метель
бурһыҡ — барсук
бутҡа — каша
буш — пустой
бушлай — бесплатно
бүлмə — комната
бүлəк — подарок
бүре — волк
бүрек — шапка
бүтəн — другой
быҙау — теленок
быйыл — в этом году
был — это, эта, этот
былтыр — в прошлом году
бында — здесь
бындай — такой
бысаҡ — нож
бысҡы — пила
бысраҡ — грязь
быу — пар
быуа — пруд
быуат — век, столетие
быяла — стекло
бəбəк — росток
бəйлəүес — послелог
бəлеш — пирог

боронғо — древний
борос — перец
бор-орға — повернуть
ботаҡ — ветка
бөгөн — сегодня
бөҙрə — кудрявый
бөжəк — насекомое
бөйөк — великий
бөйөр — почка
бөркөт — орел
бөрө — почки
бөтөн — целый, весь
бөтөр-өргə — завершить
бөртөк — штука
буй — длина; рост
В
ваҡ — мелкий
ваҡиға — событие
ваҡыт — время, срок
ватан — родина, отечество
ватыҡ — осколок; разбитый
вариҫ — наследник
выждан — совесть
вəғəҙə — обещание
вəкил — представитель
Г
гөл — цветок
гөлйемеш — шиповник
гөллəмə — букет
гүзəл — красивый,
прекрасный
гүйə — будто, словно
гəлсəр — хрусталь
гəрəбə — янтарь
гəүһəр — бриллиант
‰
ғаилə — семья
ғалим — ученый
ғашиҡ — влюбленный
ғилем — наука, знание
ғилми — научный
ғорур — гордый

бəлки — может быть
бəлə — беда
бəлəкəй — маленький
бəрəс — ягненок, козленок
бəрхəт — бархат
бəҫ — иней
бəхет — счастье
бəхетле — счастливый
бəхетһеҙ — несчастный
бəхəс — спор
бəшмəк — гриб
дарыу — лекарство
дауала-рға — лечить
дауахана — больница
дегəнəк — лопух, репейник
дин — религия, вера
диңгеҙ — море
доға — молитва
донъя — мир, вселенная
дошман — враг
дөгө — рис
дөйөм — общий
дөйə — верблюд
дөрөҫ — верный,
правильный
дуҫ — друг
дуҫлаш-ырға —
подружиться
дуҫлыҡ — дружба
дүшəмбе — понедельник
дымлы — влажный
дəрес — урок
дəреслек — учебник
дəфтəр — тетрадь
ң
ҙур — большой
ҙурай-ырға — расти,
взрослеть
Е
ебəк — шелк
егет — парень, юноша
егəрле — трудолюбивый
еҙнə — зять

ғүмер — жизнь
ғəҙел — справедливый
ғəҙəт — привычка
ғəжəп — удивительный
ғəйеп — вина
ғəскəр — войско
Д
дала — степь
дан — слава
данлыҡлы — знаменитый
ентекле — подробный
еңгə — невестка
еңел — легкий
ең-ергə — побеждать
еңеү — победа
еп — нитка
ер — земля; почва
ерек — ольха
ерəн — рыжий
еҫ — запах
етди — серьезный
етеҙ — быстрый
етем — сирота
еүеш — мокрый, сырой
З
заман — время, эпоха
замандаш — современник
зарар — вред
зарарлы — вредный
зая — напрасно
зинһар — пожалуйста
зирəк — сообразительный
зиһен — ум, разум
зөбəржəт — изумруд
зыян — вред
зəңгəр — голубой
И
игеҙ, игеҙəк — двойняшки
иген — хлеб, зерно

ейəн — внук
ейəнсəр — внучка
ел — ветер
елһеҙ — безветренный
елəк — ягода
емеш — плод, фрукт
емеш-елəк — фрукты
ен — бес, черт
илт-ергə — нести, вести
илһам — вдохновение
илəк — сито
имза — подпись
имеш — якобы, как будто
имтихан — экзамен
имəн — дуб
ин-ергə — входить
инеш I — родник, ручей
инеш II — введение
инəй — тетя
иңкеш — шмель
иптəш — товарищ
ир — муж; мужчина
ирек — свобода
ирен — губа
иркен — свободный
иркə — избалованный
иркəлə-ргə — ласкать
иртүк — ранним утром
иртə — утро; рано
иртəгə — завтра
исем I — имя
исем II — имя
существительное
исмаһам — хотя бы
иҫерек — пьяный, пьяница
иҫке — старый
иҫкəрмə — примечание
иҫтəлек — память
иҫəн — живой
иҫəнлəш-ергə —
здороваться
иҫəплə-ргə — считать
иҫəр — глупый
ит — мясо
итек — сапог

иғлан — объявление, афиша
иғтибар — внимание
иҙəн — пол
ижад — творчество
ижади — творческий
ижек — слог
ижтимағи — социальный
изге — святой; священный
иш — пара
ишек — дверь
ишет-ергə — слышать
ишкəк — весло
ишəк — осел
Й
йоғошло — заразный
йоҙаҡ — замок
йоҙаҡла-рға — запирать
йоҙроҡ — кулак
йоҡа — тонкий
йоҡла-рға — спать
йоҡо — сон
йола — обряд, обычай
йома — пятница
йомаҡ — загадка
йомарт — щедрый
йомғаҡ — клубок
йомортҡа — яйцо
йомран — суслик
йомро — круглый
йомшаҡ — мягкий
йондоҙ — звезда
йонсоу — утомленный
йотом — глоток
йөҙ I — лицо
йөҙ II — сто
йөҙөк — перстень
йөҙ-өргə — плавать
йөк — груз
йөн — шерсть
йөрө-ргə — ходить, идти
йөрəк — сердце
йүгер-ергə — бегать

ифрат — очень
ихата — двор
ихлас — чистосердечно
ихтимал — вероятно
йығыл-ырға — падать
йыйнаҡ — аккуратный
йыйылыш — собрание
йыйынтыҡ — сборник
йый-ырға — собирать
йыл — год
йылан — змея
йылға — река
йылғыр — шустрый, ловкий
йыллыҡ — годовой
йылмай-ырға — улыбаться
йылмайыу — улыбка
йылтыр — блестящий
йылы — теплый
йылын-ырға — согреться
йыр — песня
йырла-рға — петь
йырсы — певец, певица
йыртҡыс — хищник; зверь

йүгəн — узда, уздечка
йүкə — липа
йүлəр — глупый
йүткер-ергə — кашлять
йəмһеҙ — некрасивый
йəн — душа
йəнле — живой
йəнлек — зверь
йəннəт — рай
йəнһеҙ — мертвый, неживой
йəнə — опять, снова, еще, и
йəнəш — рядом, около
йəрминкə — ярмарка
йəрəхəт — рана, травма
йəтим — сирота
йəһəт — быстро
йəш I — молодой
йəш II — возраст; год
йəш III — слеза
йəшелсə — овощ, овощи
йəшен — молния, гроза
йəшен-ергə — прятаться
йəшерен — тайный,
секретный
йыуан — толстый
йəшмə — яшма
йыуаш — кроткий, смирный йəштəр — молодежь
йыуын-ырға — умываться
йəштəш — ровесник
йыу-ырға — мыть
йəшə-ргə — жить
йыһан — Вселенная
йыш — частый; часто
К
йəғни — то есть
кейеҙ — войлок, кошма
йəй — лето
кейем — одежда
йəйге — летний
кей-ергə — надевать
йəйғор — радуга
кейəү — жених; зять
йəйəү — пешком
кем — кто
йəйəүле — пешеход
кер-ергə — входить
йəки — либо, или
кесе — младший
йəкшəмбе — воскресенье
кесерткəн — крапива
йəл — жалко
кеүек — как будто, вроде
йəллə-ргə — жалеть
кеш — соболь
йəм — красота; прелесть
кеше — человек
йəмғиəт — общество
килен — сноха
йəмле — красивый
кил-ергə — приходить
йəмлə-ргə — украшать
килеш — падеж
килешеү — договор
көньяҡ — юг; южный

килтер-ергə — приносить
килəсəк — будущее;
будущий
киндер — конопля
кинйə — младший (из
детей)
киң — широкий
кипкəн — засохший, сухой
кире — обратный; упрямый
киреһенсə — наоборот
кис — вечер
кисен — вечером
кисеү — брод, переправа
кисə — вчера
кисəге — вчерашний
киҫ-ергə — резать
киҫəк — кусок
кит-ергə — уходить
кишер — морковь
көҙ — осень
көҙгө I — зеркало
көҙгө II — осенний
көҙөн — осенью
көй — мелодия
көйөн-өргə — горевать
көйə — моль
көйəнтə — коромысло
көл — пепел
көлкө — смех
көлкөлө — смешной,
забавный
көл-өргə — смеяться
көлəмəс — анекдот
көмөш — серебро
көн — день
көнбағыш — подсолнух
көнбайыш — запад;
западный
көндөҙ — днем
көндөҙгө — дневной
көнкүреш — быт
көнсығыш — восток;
восточный
күренекле — видный

көпə-көндөҙ — средь бела
дня
көрт — сугроб
көрəк — лопата
көрəн — коричневый
көрəш — борьба
көрəш-ергə — бороться
көс — сила, мощь
көскə — с трудом
көслө — сильный
көтмəгəндə — неожиданно
көт-өргə — ждать
көтөү — стадо
көтөүсе — пастух
күберəк — часто
күбəлəк — бабочка
күгəрсен — голубь
күҙ — глаз
күҙгə-күҙ — с глазу на глаз
күҙлек — очки
күҙəт-ергə — следить
күк I — синий
күк II — небо
күл — озеро
күлдəк — рубашка
күлəгə — тень
күмер — уголь
күмəк — много
күнəк — ведро
күңел — душа
күңелле — веселый
күңелһеҙ — невеселый
күп — много
күпер — мост
күплек — множественное
число
күпме — сколько
күпселек — большинство
күптəн — давно
күптəнге — давнишний
ҡайнат-ырға — кипятить

күр-ергə — видеть
күркə — индейка
күрше — сосед
күрəһең — видимо
күстəнəс — гостинец
күтəр-ергə — поднимать
кəбеҫтə — капуста
кəбəн — стог
кəзə — коза
кəйеф — настроение
кəкре — кривой
кəкүк — кукушка
кəлəш — невеста
кəм — меньше
кəңəш — совет
кəрəҙ — соты
кəрəк — надо, нужно
кəрəкле — нужный
кəсер — дробь
К
ҡабалан — спешно,
торопливо
ҡабат — раз; снова;
повторно
ҡабатла-рға — повторять
ҡабыҡ — кора; кожура
ҡабым — кусок
ҡабырсаҡ — ракушка
ҡағиҙə — правило
ҡағыҙ — бумага
ҡаҙ — гусь
ҡаҙаҡ — гвоздь
ҡаҙ-ырға — копать, рыть
ҡайғы — горе, печаль
ҡайҙа — где
ҡайҙалыр — где-то
ҡайҙан — откуда
ҡайнар — горячий
ҡартлыҡ — старость
ҡарун — скупой
ҡаршы — против
ҡаршыла-рға — встречать
ҡасаба — городок,
поселение

ҡайны — тесть; свекор
ҡайсы — ножницы
ҡайт-ырға — возвращаться
ҡайһы — какой
ҡайын — береза
ҡала — город
ҡалаҡ — ложка
ҡалдыр-ырға — оставлять
ҡалтыра-рға — дрожать
ҡалын — толстый; густой
ҡал-ырға — оставаться
ҡама — выдра
ҡамасаула-рға — мешать
ҡамыр — тесто
ҡан — кровь
ҡанат — крыло
ҡапҡа — ворота
ҡапҡас — крышка
ҡапыл — внезапно
ҡар — снег
ҡара — черный
ҡарабойҙай — гречиха,
гречка
ҡарағай — сосна
ҡарағат — смородина
ҡараҡ — вор
ҡарама — вяз
ҡараңғы — темный
ҡарар — решение
ҡара-рға — смотреть
ҡараш — взгляд
ҡарға — ворона
ҡарлуғас — ласточка
ҡармаҡ — удочка
ҡарсыға — ястреб
ҡарт I — старик
ҡарт II — старый
ҡартай-ырға — стареть
ҡорал — оружие
ҡоралһыҙ — безоружный
ҡорбан — жертва
ҡорған — шторы, занавески
ҡоро — сухой

ҡасан — когда
ҡасандыр — когда-то
ҡас-ырға — убегать
ҡат — слой; этаж; раз
ҡатмарлы — сложный
ҡаты — твердый
ҡатын — жена
ҡатыш — смешанный
ҡауша-рға — теряться
ҡауын — дыня
ҡаһарман — герой
ҡаһарманлыҡ — героизм
ҡаш — бровь
ҡашығаяҡ — посуда
ҡая — скала
ҡеүəт — сила, мощь
ҡиммəт — дорогой
ҡиəфəт — внешность
ҡоҙа — сват
ҡоҙағый — сваха
ҡоҙала-рға — сватать
ҡоҙоҡ — колодец
ҡойма — забор, ограда
ҡоймаҡ — блины, оладьи
ҡойон — смерч
ҡойроҡ — хвост
ҡол — раб
ҡолаҡ — ухо
ҡолон — жеребенок
ҡом — песок
ҡомалаҡ — хмель
ҡомһоҙ — жадный
ҡондоҙ — бобр
ҡор — тетерев

ҡоролоҡ — засуха
ҡорос — сталь
ҡотҡар-ырға — спасать
ҡош — птица
ҡояш — солнце
ҡуҙғалаҡ — щавель
ҡуйы — густой
ҡул — рука
ҡултамға — подпись
ҡулъяҙма — рукопись
ҡулъяулыҡ — платочек
ҡунаҡ — гость
ҡупшы — нарядный
ҡурғаш — свинец
ҡурҡаҡ — трус
ҡурҡыныс — страшный
ҡурҡ-ырға — бояться
ҡурсаҡ — кукла
ҡур-ырға — жарить
ҡусты — братишка
ҡушамат — прозвище
ҡуян — заяц; кролик
ҡыҙ — девочка, девушка
ҡыҙҙыр-ырға — жарить
ҡыҙыҡ — интересный
ҡыҙыл — красный
ҡыҙыу — горячий, жаркий
ҡыйбат — дорого
ҡыйыу — смелый
ҡыйыш — кривой
ҡылыҡ — нрав, характер
ҡылым — глагол
ҡылыс — сабля, меч
ҡырағай — дикий

ҡырҡа — наотрез
ҡырмыҫҡа — муравей
ҡырыҫ — суровый, строгий
ҡысҡыр-ырға — кричать

матди — материальный
матдə — вещество
матур — красивый
мауыҡтырғыс —
увлекательный
махсус — специальный
мейе — мозг
мейес — печь
мендəр — подушка
менəн — с, со, вместе с

ҡыҫала — рак
ҡыҫҡа — короткий
ҡыҫҡаса — вкратце
ҡыҫҡаһы — одним словом
ҡытыҡла-рға — щекотать

ҡытыршы — шершавый
ҡыуаҡ — куст
ҡыуаныс — радость
ҡыш — зима
ҡышын — зимой
ҡыяр — огурец
ҡəбер — могила
ҡəбилə — племя
ҡəҙерле — дорогой;
уважаемый
ҡəйнə — свекровь; теща
ҡəлəм — карандаш
ҡəнəғəт — довольный
ҡəрҙəш — родственник
ҡəтғи — категорически
Л
лайыҡ — достойный
лəм — ил
лəззəт — удовольствие
лəкин — но
М
мажара — приключение
май — масло
майҙан — площадь
маймыл — обезьяна
маҡсат — цель
маҡтансыҡ — хвастун
мамыҡ — хлопок
маңлай — лоб
мут — озорной
мылтыҡ — ружье
мышы — лось
мəғариф — образование
мəғлүмəт — сведение
мəғəнə — смысл, значение
мəҙəни — культурный
мəҙəниəт — культура
мəжлес — пир
мəй — разг. выпивка
мəкерле — коварный
мəктəп — школа
мəҡəл — пословица
мəҡəлə — статья

меҫкен — жалкий; бедняга
миҙгел — время; сезон
милек — имущество
милли — национальный
миллəт — нация
милəш — рябина
мин — я
миндə — у меня
мине — меня
минеке — мой, моя, мое
минеңсə — по-моему
миң — родинка
мираҫ — наследство
михнəт — страдание
моң — мелодия
мотлаҡ — обязательно
мөдир — заведующий
мөйөш — угол
мөмкин — можно
мөнəсəбəт — отношение
мөрəжəғəт — обращение
мөхит — среда
мөхəббəт — любовь
мөһабəт — величавый
мөһим — важный
мөһөр — печать
муйыл — черемуха
муйын — шея
мунса — баня
муйынса — ожерелье
нисəнсе — который
нөктə — точка
нур — луч
ныҡ — крепкий
ныҡыш — упорный
нəҙек — тонкий
нəмə — вещь
нəҫел — род
нəфис — изящный
нəфрəт — ненависть
нəшриəт — издательство
О
оҙаҡ — долго

мəл — время, пора
мəмерйə — пещера
мəңге — вечно
мəрхəмəтле — милосердный
мəсет — мечеть
мəсьəлə — задача; проблема
мəҫəл — басня
мəҫəлəн — например
мəтрүшкə — душица
мəхлүк — тварь; создание
мəшһүр — прославленный
мəшəҡəт — забота
Н
наҙ — ласка, нежность
наҙан — неграмотный
намыҫ — честь
насар — плохой
ни — что
никах — брак
нимə — что
ниндəй — какой
нисбəт — соотношение
нисек — как
нисə — сколько
отҡор — шустрый
отош — выигрыш
ошо — этот, это, эта
ошоғаса — до сих пор
ошолай — так, вот так
ошонда — здесь, тут
оя — гнездо
оялсан — робкий
оял-ырға — стыдиться
оят — стыд
оятһыҙ — бессовестный
Ө
өҙлөкһөҙ — беспрерывно
өҙ-өргə — рвать
өй — дом
өйлəн-ергə — жениться
өйөм — куча, груда
өйөр — табун
өйрəк — утка

оҙаҡламай — скоро
оҙат-ырға — провожать
оҙон — длинный
оҙонлоҡ — длина
оҙонса — продолговатый
ожмах — рай
ойошма — организация
оҡшаш — похожий
оҡшашлыҡ — сходство
олатай — дедушка
оло — старший; старый
олпат — солидный
он — мука
онот-орға — забывать
орлоҡ — семя; зерно
ос — конец; вершина
осҡон — искра
осло — острый
осор — период, время
ос-орға — летать
осраҡ — случай
осраҡлы — случайный
осһоҙ — дешевый
оҫта — мастер, умелец
оҫталыҡ — мастерство
өсəүлəп — втроем
өҫ — верх
өҫкө — верхний
өҫтə — наверху
өҫтəге — верхний
өҫтəл — стол
өтөр — запятая
өшө-ргə — мерзнуть
П
пак — чистый
пəйғəмдəр — пророк
пəрҙə — занавес
Р
риза — согласен
ризалыҡ — согласие
ризыҡ — пища, еда
рөхсəт — разрешение
русса — по-русски

өйрəн-ергə — учиться,
изучать
өлгө — образец; пример
өлгөр — быстрый,
проворный
өлгөр-өргə — успевать
өлгəш — успеваемость
өлкə — область
өлөш — часть, доля
өмөт — надежда
өн I — голос; крик; звук
өн II — явь
өндəш-ергə — сказать
өн — нора, берлога
өрк-өргə — пугаться
өр-өргə I— дуть, веять
өр-өргə II — лаять
өрəк — привидение
өс — три
өсмөйөш — треугольник
өсөн — чтобы, ради, для, за
саған —клен
сағыу — яркий (о цвете)
сағыштырма —
сравнительный
саҙаҡа — милостыня
сайыр — смола
саҡрым — верста
саҡыр-ырға — звать
сал — седой
салбар — брюки
салғы — коса
салҡан — навзничь
салыш — косой
сама — мера
самала-рға — рассчитывать
самалы — умеренный
самаһыҙ — чрезмерно
саң — пыль
саңғы — лыжи
сара — мера, средство
сараһыҙ — безвыходный
сарлаҡ — чайка
сатан — хромой

рух — дух, душа
рəйес — председатель
рəнйеү — сильно обижаться
рəсем — рисунок
рəсми — официально
рəссам — художник
рəт I — ряд
рəт II — раз
рəүеш I — вид
рəүеш II — наречие
рəхимһеҙ — безжалостный
рəхмəт — спасибо
рəхəт — удовольствие
рəхəтлəн-ергə —
наслаждаться
рəшəткə — решетка
С
сабый — младенец
сабыр — терпеливый
селəүсен — червь
семтем — щепотка
сепрəк — тряпка
сер — тайна
серек — гнилой
серле — таинственный
серəкəй — комар
сибек — слабый
сибəр — красивый
сиг-ергə — вышивать
сик — граница
сикһеҙ — безграничный
синфи — классовый
синыф — класс
сиңерткə — кузнечик
сир — болезнь
сират — очередь
сиркəү — церковь
сисен-ергə — раздеваться
ситлек — клетка
ситса — ситец
сифат I — качество

сатлама — трескучий
сауҙа — торговля
сауҙагəр — торговец
сауҡалыҡ — березняк
саф I — чистый
саф II — ряд, строй
сая — бойкий
саян — скорпион
себен — муха
себеш — цыпленок
сей — сырой; неспелый
сейə — вишня
сел — рябчик
селпəрəмə — вдребезги
селтəр I — кружево, тюль
селтəр II — нагрудник
селəн — цапля
сүп — мусор
сүпрə — дрожжи, закваска
сүс — волокно
сыбар — пестрый
сыбыҡ — прут
сыбыртҡы — кнут
сығанаҡ — источник
сығ-ырға — выходить
сығыш — выступление
сыҙамлы — терпеливый
сыҙа-рға — терпеть
сыйырсыҡ — скворец
сынаяҡ — чашка
сынйыр — цепь
сысҡан — мышь
сыуаҡ — ясный, солнечный
сəбəп — причина
сəғəт — час
сəй — чай
сəйгүн — чайник
сəйер — странный
сəйнə-ргə — жевать
сəйəси — политический
сəйəхəт — путешествие
сəлəм — привет
сəлəмəт — здоровый

сифат II — имя
прилагательное
сихри — таинственный
сихырсы — колдун,
волшебник
соҡор — яма
сос — ловкий
сослоҡ — ловкость
сөгөлдөр — свекла
сөйəл — бородавка
сөсө — пресный
суйын — чугун
суҡ — гроздь, кисть
суҡыш — клюв
суртан — щука
сусҡа — свинья
сүкеш — молоток
сүл, сүллек — пустыня
сүмес — ковш
Т
таба — сковорода
табиб — врач
табын — накрытый стол
таб-ырға — найти
табыш — прибыль; находка
тағы — еще, опять, снова
таҙа — чистый
таҙалыҡ — чистота
таҙарт-ырға — чистить
таж — корона
тай — жеребенок
тайғаҡ — скользкий
таҡмаҡ — частушка
таҡта — доска
тал — ива; верба
талап — требование
талапсан — требовательный
талаш — ссора
талаш-ырға — ссориться
талғын — плавный
тамаҡ — горло
тамам — окончательно
тамаша — зрелище
тамашасы — зритель
тамға — знак

сəлəмəтлек — здоровье
сəм — честолюбие
сəнғəт — искусство
сəнске — вилка
сəнскеле — колючий
сəңгелдəк — колыбель
сəс — волос
сəс-ергə — сеять
сəскə — цветок
сəсəн — импровизатор
сəтлəүек — орех
сəүкə — галка
сəхнə — сцена
тапшыр-ырға — передавать
тапшырыу — передача
тар — узкий
тараҡ — расческа
тара-рға — расчесывать
тарих — история
тармаҡ — отрасль
тартма — ящик
тары — просо
тасуири — выразительно
таҫма — лента
таҫтамал — полотенце
татлы — сладкий
татыу — дружный
тау — гора
тауар — товар
таулы — горный
тауыҡ — курица
тауыш — голос
тауышлан-ырға — шуметь
тауышһыҙ — бесшумный
таш — камень
ташбаҡа — черепаха
ташҡын — наводнение
ташлама — уступка, скидка
ташландыҡ — заброшенный
ташла-рға — бросать,
кидать
ташы-рға — таскать, носить
таяҡ — палка
таян-ырға — опираться
таяныс — опора

тамсы — капля
тамуҡ — ад
тамыр — корень
тана — телка
танау — нос
танылған — известный
танытма — удостоверение
таны-рға — узнавать
таныш — знакомый
таныш-ырға — знакомиться
таң — рассвет
таңғы — утренний
тапҡыр — раз
тел — язык
телдəн — устно
телем — ломоть
телмəр — речь
телсе — языковед, лингвист
телһеҙ — немой
телəк — желание
телə-ргə — желать, хотеть
тере — живой
терел-ергə — оживать
теркəүес — союз
терпе — еж
терһəк — локоть
теүəл — ровно, точно
теш — зуб
тешлə-ргə — кусать
тигеҙ — ровный, гладкий
тиҙ — быстро
тиҙҙəн — скоро
тиҙлек — скорость
ти-ергə — говорить, сказать
тик — только, лишь
тиклем — до
тикшер-ергə — проверять
тиле — глупый
тимер — железо
тимəк — значит, итак
тиң — равный, подобный
тир — пот
тире — шкура; кожа
тирлə-ргə — потеть

теге — тот, та, то
тегелəй — туда
тегендə — там
тег-ергə — шить
тейен — белка
тейеш — должен
тейешле — должный
тейешһеҙ — неуместный
тоҙ — соль
тоҙла-рға — солить
тоҙло — соленый
тоҙһоҙ — несоленый
тойғо — чувство
той-орға — чувствовать
тоҡ — мешок
тоҡом — племя, род; порода
тол — вдова, вдовец
толом — коса
толоп — тулуп, шуба
томан — туман
торлаҡ — жилище
тормош — жизнь
торна — журавль
тор-орға — стоять
тотҡа — ручка, рукоятка
тотҡон — узник
тотон-орға — держаться
тот-орға — держать
тотош — целиком
тояҡ — копыто
төҙ — прямой; меткий
төҙөлөш — стройка
төҙ-өргə — строить
төҙəт-ергə — исправлять
төйлөгəн — коршун
төймə — пуговица
төйөн — узел
төйəк — родная земля
төлкө — лиса
төн — ночь
төнгө — ночной
төнөн — ночью
төньяҡ — север, северный

тирмə — юрта
тирмəн — мельница
тирəк — тополь
тирə-яҡ — окрестность
тиҫкəре — упрямый
тиҫтə — десяток
тишек — дыра
тоғро — верный
төрки — тюркский
төркөм — группа
төрлө — разный
төрмə — тюрьма
төҫ — цвет, окраска
төҫлө I — цветной
төҫлө II — как, словно
төтөн — дым
төш I — сон
төш II — полдень
төш-өргə — спускаться
туғай — луг
туған — родственник
туғыҙ — девять
туҙан — пыль
туй — свадьба
туҡ — сытый
туҡлан-ырға — питаться
туҡлыҡлы — сытный
туҡмас — лапша
туҡма-рға — бить
туҡталыш — остановка
туҡтат-ырға —
останавливать
туҡта-рға —
останавливаться
туҡтауһыҙ — беспрестанно
туҡһан — девяносто
туҡыма — ткань, материя
тула — сукно
тулҡын — волна
тултырыусы — дополнение
тулы — полный
тулыһынса — полностью
тумыртҡа — дятел
тун — шуба
туң — мерзлый

төп I — дно
төп II — основной
төпһөҙ — бездонный
төр — вид, разновидность
тура — прямой
турала — о, об, обо
тураһында — о, об, обо, про
турғай — воробей
түбə — крыша
түбəн — низкий
түбəнге — нижний
түбəндəге — следующий
түгел — не
түҙем — терпение
түҙемле — терпеливый
түҙ-ергə — терпеть
түлə-ргə — платить
түлəүле — платный
түлəүһеҙ — бесплатный
түңəрəк — круглый
түтəл — грядка
түшəк — постель
түшəм — потолок
тығыҙ — тесный
тыйнаҡ — скромный

туң-ырға — замерзнуть
туп — мяч
тупаҫ — грубый
тупраҡ — почва, земля
тəҙрə — окно
тəжрибə — опыт
тəлмəрйен — лягушка
тəм — вкус
тəмлə-ргə — пробовать
тəмһеҙ — невкусный
тəмəке — табак
тəн — тело
тəнҡит — критика
тəнəфес — перерыв
тəңкə — монета
тəңре — бог, всевышний
тəпке — мотыга
тəпəш — низкий
тəрбиə — воспитание
тəрбиəле — культурный
тəрбиəсе — воспитатель
тəржемə — перевод
тəржемəсе — переводчик
тəртип — порядок
тəртипһеҙ —
невоспитанный
тылсымлы — волшебный
тəрəн — глубокий
тымау — насморк
тəтəй — игрушка
тымыҡ — тихий, спокойный тəүге — первый
тын — тихий
тəүҙə — сначала
тынлыҡ — тишина
тəүлек — сутки
тыныс — спокойный
тəүəккəл — решительный
тыныслыҡ — мир
тəьҫир — влияние
тыңла-рға — слушать
тырма — грабли
У
тырнаҡ — ноготь
уғры — вор
тырыш — усердный
ужым — рожь
тырышлыҡ — усердие
уй — мысль
тырыш-ырға — стараться
уйламағанда — нежданно
тыуған — родной
уйла-рға — думать
тышҡы — внешний
уйна-рға — играть
тышҡа — на улицу; наружу уйсан — задумчивый
тышта — на улице; снаружи уйын — игра
тəбиғəт — природа
уҡ — стрела
уҡа — позумент
ут — огонь

уҡлау — скалка
уҡымышлы — грамотный
уҡы-рға I — читать
уҡы-рға II — учиться
уҡытыусы — учитель
уҡыу — чтение; учеба
уҡыусы — ученик
ултырғыс — стул
ултыр-ырға — сесть,
садиться
ултырыш — заседание
умарта — улей
умырзая — подснежник
ун — десять
унда — там
уң — правый
уңайлы — удобный
уңға — вправо, направо
уңған — трудолюбивый
уңыш — урожай
уңышлы — успешный
ураҡ — серп
урғыс — жнейка
урла-рға — красть
урман — лес
урта — середина
уртаҡ — общий
урталай — поровну
уртансы — средний
уртаһында — в центре
урын — место
урынында — на месте
урынына — на место,
вместо
ур-ырға — жать
ус — ладонь
усаҡ — очаг; костер
услап — горстями
уҫаҡ — осина
уҫал — злой
үтек — утюг
үтеклə-ргə — гладить
үтенес — просьба
үтен-ергə — умолять
үтес — долг

ута-рға — полоть
утрау — остров
утыҙ — тридцать
утын — дрова
уян-ырға — просыпаться
уят-ырға — будить
Ү
үб-ергə — целовать
үгеҙ — бык
үгəй — неродной
үҙ — свой, своя, свое
үҙгəреш — изменение
үҙенеке — свой
үҙенсə — по-своему
үҙенсəлек — особенность
үҙлəштер-ергə — осваивать
үҙһүҙле — упрямый
үҙəк — центр
үҙəн — долина
үкен-ергə — каяться, жалеть
үксə — пятка
үле — мертвый
үлем — смерть
үл-ергə — умирать
үлсə-ргə — взвешивать
үлсəү — весы; мера
үлтер-ергə — убивать
үлəн — трава
үр — подъем; вершина
үрлə-ргə — подниматься
үрнəк — образец
үс — месть
үсексəн — обидчивый
үҫемлек — растение
үҫ-ергə — расти
үҫеш — рост
үҫмер — подросток
хата — ошибка
хаталан-ырға — ошибаться
хатта — даже
хеҙмəт — работа, труд
хеҙмəтсе — слуга

үт-ергə — проходить
үткер — острый
үткерлə-ргə — точить
үтмəҫ — тупой
Ф
фажиғə — трагедия
фажиғəле — трагический
файҙалан-ырға —
пользоваться
файҙалы — полезный
файҙаһыҙ — бесполезный
фарсы — персидский
фашла-рға — разоблачать
фекер — мысль, идея
фекерлə-ргə — мыслить
фекерлəү — мышление
фəҡир — бедный
фəлсəфə — философия
фəн — наука
фəнни — научный
фəрештə — ангел
фəһем — урок; пример
фəһемле — поучительный
Х
хазина — клад
хайуан — животное
хаҡлы — заслуженный
хаҡта — о, об, обо
халыҡ — народ
халыҡсан — народный
харам —запрещенный
хас — присущий
хат — письмо
хəйлəкəр — хитрый
хəлүə — халва
хəлһеҙ — слабый
хəнйəр — кинжал
хəрби — военный
хəреф — буква
хəрəкəт — движение
хəсрəт — горе
хəстəр — забота
хəстəрле — заботливый

хикмəт — чудо
хикəйə — рассказ
хис — чувство
хисап — счет
хоҙай — бог
хоҡуҡ — право
хоҡуҡи — правовой
хоҡуҡһыҙ — бесправный
холоҡ — характер, нрав
хосуси — частный
хөкөм — суд
хөкүмəт — правительство
хөрмəт — уважение
хөрмəтле — уважаемый
хөрриəт — свобода
хөрт — плохой
хужа — хозяин
хужабикə — хозяйка
хужалыҡ — хозяйство
хупла-рға — одобрять
хурла-рға — позорить
хурлыҡ — позор
хуш — приятный
хушлаш-ырға — прощаться
хыял — мечта
хыялый — сумасшедший
хыянат — измена
хəбəр — весть
хəбəрһеҙ — без вести
хəҙер — сейчас
хəҙерге — настоящий
хəҙергə — пока
хəйер — милостыня
хəйлə — хитрость
һалҡынса — прохладно
һалма — лапша
һалым — налог
һал-ырға — класть
һаман — до сих пор
һан — число
һана-рға — считать
һаңғырау — глухой
һаран — жадный
һары — желтый

хəтер — память
хəтерлə-ргə — помнить
хəтле — до
хəтəр — опасный
хəүеф — опасность
хəүефле — опасный
Һ
һабаҡ — стебель
һабан — плуг
һабын — мыло
һағыҙаҡ — оса
һағын-ырға — тосковать
һағыныу — тоска
һағыш — грусть
һаҙ, һаҙлыҡ — болото
һай — неглубокий
һайла-рға — выбирать
һайлау — выборы
һайын — каждый раз
һайыҫҡан — сорока
һаҡ — осторожный
һаҡау — картавый
һаҡла-рға — хранить
һаҡһыҙ — неосторожный
һал — плот
һалам — солома
һалдат — солдат
һалҡын — холод
һикер-ергə — прыгать
һикереү — прыжок
һикһəн — восемьдесят
һимеҙ — жирный
һин — ты
һиндə — у тебя
һинеке — твой, твоя, твое
һинең — твой, твоя, твое
һинеңсə — по-твоему
һипкел — веснушки
һипкелле — веснушчатый
һирəк — редкий
һирəклəп — изредка
һоҡланғыс —
восхитительный
һоҡлан-ырға —

һарыҡ — овца
һарымһаҡ — чеснок
һаташ-ырға — бредить
һат-ырға — продавать
һатыусы — продавец
һау — здоровый
һауа — воздух
һаулыҡ — здоровье
һаумы — здраствуй
һаумыһығыҙ — здраствуйте
һау-сəлəмəт — жив-здоров
һауынсы — доярка, дояр
һауыт — посуда
һау-ырға — доить
һеҙ — вы
һеҙҙеке — ваш
һеҙҙең — ваш
һеҙҙеңсə — по-вашему
һеҙҙе — вас
һеҙгə — вам, к вам
һеңле — сестренка
һепер-ергə — подметать
һепертке — веник, метла
һеркə — уксус
һиб-ергə — поливать
һигеҙ — восемь
һиҙгер — чуткий
һиҙ-ергə — чувствовать
һиҙмəҫтəн — нечаянно
һөрт-өргə — вытирать
һөт — молоко
һөтлө — молочный
һуған — лук
һуғыш — война
һуйыр — глухарь
һуҡмаҡ — тропинка
һуҡыр — слепой
һул — левый
һула-рға — дышать
һулға — влево, налево
һулда — слева
һум — рубль
һунар — охота
һунарсы — охотник

восхищаться
һоло — овес
һора-рға — просить
һорау — вопрос
һораулыҡ — вопросник
һоро — серый
һоҫҡо — совок
һөҙөмтə — вывод
һөйгəн — любимый
һөйкөмлө — симпатичный
һөйкəлеш — наклонение
һөйлəм — предложение
һөйлə-ргə — говорить
һөйлəш — говор
һөйөклө — милый
һөйөн-өргə — радоваться
һөйөнөс — радость
һөй-өргə — любить
һөйөү — любить
һөйəк — кость
һөлдə — скелет
һөлөк — пиявка
һөнəр — ремесло,
профессия
һөргөн — ссылка
һөр-өргə — пахать
һын — стан
һынау — экзамен
һыңар — один
һыра — пиво
һырға — серьга
һырғанаҡ — облепиха
һыу — вода
һыуһар — куница
һыуһа-рға — хотеть пить
һыуыҡ — мороз, холод
һыуын-ырға — остывать
һыуытҡыс — холодильник
һəйбəт — хороший
һəйкəл — памятник
һəлəкəт — катастрофа
һəлəт — способность
һəлəтле — способный
һəм — и

һуң I — поздно
һуң II — после
һуңғы — последний
һуңла-рға — опаздать
һуңынан — потом
һурпа — бульон
һут — сок
һүҙ — слово
һүҙбəйлəнеш —
словосочетание
һүҙлек — словарь
һүлпəн — вялый
һүрəт — рисунок
һүрəтлə-ргə — описать
һыбай — верхом
һыбайлы — всадник
һығымта — вывод
һыҙыҡ — черта
һыҙыҡса — черточка
һыҙ-ырға — чертить
һый — угощение
һыйла-рға — угощать
һыйыр — корова
һылыу — красивый
һымаҡ — будто, словно
шаян — озорной
шаянлыҡ — озорство
шаяр-ырға — шалить
шелтə — выговор
шешə — бутылка
шиғриəт — поэзия
шиғыр — стихотворение
шик — сомнение
шикелле — как, будто
шикле — сомнительный
шиң-ергə — вянуть
шифа — исцеление
шифалы — целебный
шифахана — здравница
шишмə — родник
шоңҡар — кречет
шул — тот, та, то
шулай — так

һəнəк — вилы
һəр — каждый
Ш
шағир — поэт
шағирə — поэтесса
шайтан — черт
шалҡан — репа
шамбы — налим
шарап — вино
шарлауыҡ — водопад
шарт — условие
шартлау — взрыв
шартлы — условный
шаршау — занавес
шат — радостный
шатлан-ырға — радостный
шатлыҡ — радость
шатлыҡлы — радостный
шау-шыу — шум
шаһит — свидетель
шəхси — личный
шəшке — норка
Ы
ығы-зығы — суматоха
ыҙа — мука
ыҙан — межа
ыҙғыш — ссора
ыласын — сокол
ылымыҡ — водоросль
ылыҫ — хвоя
ымлыҡ — междометие
ынйы — жемчуг
ынтылыш — стремление
ыңғай — положительный
ырғы-рға — прыгать
ырым — примета
ырыҫ — счастье
ырыу — бəхет
ысул — способ
ысын — истинный
ысынлап — в самом деле
ыҫмала — смола

шунда — там
шундай — такой
шүрəле — леший
шығырла-рға — скрипеть
шыйыҡ — жидкий
шым — тихий
шымсы — сыщик, шпик
шырпы — спичка
шыршы — ель
шыу-ырға — кататься
шəжəрə — родословная
шəкəр — сахар
шəл — шаль
шəм — свеча
шəп — быстрый
шəрбəт — сладкий
шəреҡ — восток
шəүлə — тень
шəфҡəтле — милосердный
шəфəҡ — заря
шəхес — личность
эйəр — седло
элгес — вешалка
элек — раньше
элеккесə — по-прежнему
электəн — с давних пор
энə — игла
энəлек — боярышник
эңер — сумерки
эргəһендə — около
эре — крупный
эремсек — творог
эс — живот
эсемлек — напиток
эсендə — внутри
эс-ергə — пить
эске — внутренний
эскелек — пьянство
эстəлек — содержание
эҫе — горячий; жаркий
эт — собака
эт-ергə — толкать
эш — работа
эшҡыуар —
предприниматель

ыҫпай — опрятный
ыу — яд
ыуылдырыҡ — икра
ыу-ырға — тереть
ышаныс — надежда
ышаныслы — надежный
ышанысһыҙ — ненадежный
ышан-ырға — верить
Э
эҙ — след
эҙлə-ргə — искать
эҙмə-эҙ — последовательно
эҙһеҙ — бесследно
эйе — да
эйə — хозяин
əҙəм — человек
əҙəпле — воспитанный
əҙəпһеҙ — невоспитанный
əжəл — смерть
əйбер — вещь
əйтелеш — произношение
əйтем — поговорка
əйт-ергə — сказать
əкиəт — сказка
əкрен — медленно
əкренлəп — потихоньку
əлбиттə — конечно
əле — сейчас
əленəн-əле — периодически
əмер — приказ
əммə — но, однако
əмəл — способ
əңгəмə — беседа
əрем — полынь
əрлə-ргə — ругать
əрəм — зря, напрасно
əсбап — пособие
əсе — кислый
əсе-ргə — киснуть
əсир — пленный
əсə — мать
əҫəр — произведение
əтəс — петух
əүҙем — активный

эшлекле — трудолюбивый
эшмəкəр — деятель
эшсе — рабочий
эшһеҙ — безработный
эшһеҙлек — безработица
эшһөйəр — трудолюбивый
ҙ
ə — а, но
əбей — старуха
əгəр — если
əҙ — мало
əҙер — готовый
əҙлəп — понемногу
əҙəби — литературный
əҙəбиəт — литература
юғарыға — вверх
юғарынан — сверху
юғиһə — иначе
юйғыс — резинка
юй-ырға — стирать
юҡ — нет
юҡҡа — напрасно
юл — путь; способ
юлбарыҫ — тигр
юлбашсы — вождь
юлдаш — спутник
юлсы — путник
юнысҡы — стружка
юрамал — нарочно
юра-рға — гадать
юрға — иноходец
юрған — одеяло
юха — лицемер
юхала-рға — лицемерить
юшҡын — накипь
Я
ябай — простой
ябайлыҡ — простота
ябалаҡ — сова
ябығ-ырға — худеть
ябыҡ I — худой
ябыҡ II — закрытый
ябын-ырға — накрываться

əүəл — раньше
əфəнде — господин
əхирəт — подруга
əхлаҡ — мораль, этика
əһəмиəт — значение
əһəмиəтле — важный
Ю
юғалт-ырға — потерять
юғары — высокий
яҙ-ырға — писать
яҙыу — письмо
яҙыусы — писатель
яза — наказание
язала-рға — казнить
яй — медленный
яйлы — удобный
яйһыҙ — неудобный
яҡ — сторона, край
яҡташ — земляк
яҡты — светлый, яркий
яҡтылыҡ — свет
яҡтырт-ырға — освещать
яҡшы — хороший
яҡшылыҡ — доброта
яҡын — близкий
яҡында — близко
яҡынса — приблизительно
ял — отдых
яла — клевета
ялағай — подхалим
ялан — поле
яланғас — голый
ялбыр — мохнатый
ялған — ложь
ялғанла-рға — лгать
ялғау — окончание
ялҡау — лентяй
ялҡаулан-ырға — лениться
ялҡын — пламя
ялҡытҡыс — утомительный
ялман — тушканчик
яманла-рға — порочить
яманлыҡ — злоба
яманһыу — скучно

яб-ырға — закрывать
ябыулы — закрытый
яға — воротник
яғымлы — ласковый
яҙ — весна
яҙғы — весенний
яҙын — весной
яҙма — письменный
яҙмыш — судьба
яҙыҡ — грех
янау — угроза
янғын — пожар
януар — зверь
янынан — мимо, от
янында — у, около
ян-ырға — гореть
яңаҡ — щека
яңғыҙ — одинокий
яңғыҙлыҡ — одиночество
яңғыра-рға — звенеть
яңғыраш — звучание
яңы — новый
яңылыҡ — новость
яңылыш — ошибочно
яңынан — снова, вновь
яңыраҡ — недавно
яңыса — по-новому
япраҡ — лист
яр — берег
яра — рана
ярай — ладно
ярамай — нельзя
ярар — ладно
ярат-ырға — любить
ярғанат — летучая мышь
ярҙам — помощь
ярҙамсы — помощник
ярлы — бедный
ярма — крупа
ярты — половина
яртылаш — пополам
ярымутрау — полуостров
ярыш — соревнование
ятаҡ — общежитие
ятҡылыҡ — месторождение

ямау — заплатка
ямғыр — дождь
ямғырлы — дождливый
яна-рға — угрожать

ятла-рға — учить наизусть
яуап — ответ
яусы — сват
яуыз — злой

Русса-башҡортса һүҙлек

А
ад — тамуҡ
азбука — əлифба
аккуратный — йыйнаҡ
алый — ал
анекдот — көлəмəс
апельсин — əфлисун
Б
бабочка — күбəлəк
бабушка — өлəсəй

близнецы — игеҙəктəр
блюдце — сынаяҡ аҫты
бог — алла
богатство — байлыҡ
богатый — бай
богатырь — баһадир
бойкий — үткер
болезнь — ауырыу, сир
болеть — ауыры-рға
болото — һаҙ, һаҙлыҡ
больной — ауырыу, сирле

баня — мунса
баран — һарыҡ тəкəһе
барсук — бурһыҡ
басня — мəҫəл
бегать — йүгер-ергə
бегом — йүгереп
беда — бəлə
бедный — ярлы
безвредный — зарарһыҙ
беззубый — тешһеҙ
безоблачный — аяҙ
безопасный — хəүефһеҙ
безработный — эшһеҙ
безусловно — һис шикһеҙ
белка — тейен
белый — аҡ
берег — яр
береза — ҡайын
беречь — һаҡла-рға
бес — ен, шайтан
беседа — əңгəмə
беспокоиться — борсолорға
бесполезно — файҙаһыҙ
библиотека — китапхана
бить — туҡма-рға
благодарить — рəхмəт əйтергə
блестеть — ялтыра-рға
близкий — яҡын
быстрый — шəп, тиҙ
быть — бул-ырға
В
важный — мөһим
валенки — быйма
варежки — бейəлəй
варить — бешер-ергə
вата — мамыҡ
вдруг — ҡапыл
ведро — биҙрə
ведь — бит
вежливый — əҙəпле
везде — бөтə ерҙə
век — быуат

больше — ҙурыраҡ
большинство — күпселек
большой — ҙур
борода — һаҡал
бороться — көрəш-ергə
босой — ялан аяҡ
бояться — ҡурҡ-ырға
брак — никах
браслет — белəҙек
брат — ағай
брать — ал-ырға
бревно — бүрəнə
бредить — һаташ-ырға
бриться — ҡырын-ырға
бровь — ҡаш
бросить — ташла-рға
брызгать — сəсрəт-ергə
брюки — салбар
будить — уят-ырға
будто — һымаҡ
буква — хəреф
букварь — əлифба
бульон — һурпа
бумага — ҡағыҙ
буря — дауыл
бусы — муйынсаҡ
бутылка — шешə
бык — үгеҙ
вечером — кисен
вечный — мəңге
вешать — эл-ергə
вещество — матдə
вещь — əйбер
взвесить — үлсə-ргə
взгляд — ҡараш
взрослый — өлкəн, оло
взять — ал-ырға
видеть — күр-ергə
видимо — моғайын
вилка — сəнске
вилы — һəнəк
вина — ғəйеп
винить — ғəйеплə-ргə

веки — күҙ ҡабығы
велеть — ҡуш-ырға
великий — бөйөк
вера — ышаныс
верба — ҡыҙыл тал
верблюд — дөйə
веревка — бау, арҡан
верить — ышан-ырға
верно — дөрөҫ
вернуться — ҡайт-ырға
верный — тоғро
вертеться — əйлəн-ергə
верхний — юғары, өҫкө
верхом — һыбай
вершина — түбə
вес — ауырлыҡ
веселый — шат
весна — яҙ
весть — хəбəр
весы — үлсəү
весь — бөтөн
ветер — ел
ветка — ботаҡ
вечер — кис
вокруг — тирə-яҡ
волк — бүре
волосы — сəс
волшебный — тылсымлы
вопрос — һорау
вор — бур
воробей — турғай
воровать — урла-рға
ворона — ала ҡарға
ворота — ҡапҡа
воскресенье — йəкшəмбе
воспитать — тəрбиəлə-ргə
восток — көнсығыш
вперед — алға
впереди — алда
вправо — уңға
враг — дошман
вредный — зарарлы
время — ваҡыт
всегда — һəр ваҡыт

вишня — сейə
вкусно — тəмле
влажный — дымлы, еүеш
влево — һулға
влюбиться — ғашиҡ булырға
вместе — бергə
вместо — урынына
вначале — башта
вниз — түбəнгə, аҫҡа
внизу — түбəндə, аҫта
внимание — иғтибар
внимательный — иғтибарлы
внук — ейəн
внутри — эстə
внучка — ейəнсəр
вовремя — ваҡытында
вода — һыу
водить — йөрөт-өргə
воевать — һуғыш-ырға
военный — хəрби
воздух — һауа
возить — ташы-рға
война — һуғыш
войти — ин-ергə
вытереть — һөрт-өргə
выучить — ятла-рға
вычесть — ал-ырға
вязать — бəйлə-ргə
вянуть — һулы-рға
Г
галка — сəүкə
гаснуть — һүн-ергə
гвоздика — ҡəнəфер
гвоздь — ҡаҙаҡ
где — ҡайҙа
где-то — ҡайҙалыр
герой — батыр
гибель — үлем
глава — бүлек
главный — төп, мөһим
глагол — ҡылым
гладкий — шыма
глаз — күҙ

вспомнить — иҫкə төшөрөргə
встать — тор-орға
встретить — осрат-ырға
встреча — осрашыу
вторник — шишəмбе
второй — икенсе
вчера — кисə
выборы — һайлау
выбрать — һайла-рға
выбросить — ташла-рға
вывести — сығар-ырға
выгнать — ҡыу-ырға
выиграть — от-орға
выйти — сығ-ырға
вымыться — йыуын-ырға
выпить — эс-ергə
вырасти — үҫ-ергə
высокий — бейек
выстрелить — ат-ырға
голубь — күгəрсен
голый — яланғас
гора — тау
гордиться — ғорурлан-ырға
гордый — ғорур
горе — ҡайғы
горевать — ҡайғыр-ырға
гореть — ян-ырға
горизонт — офоҡ
горный — таулы
город — ҡала
горох — борсаҡ
горький — əсе
горячий — эҫе, ҡайнар
господин — əфəнде
госпожа — ханым
гостинец — күстəнəс
гость — ҡунаҡ
государство — дəүлəт
готовый — əҙер
грабли — тырма
град — боҙ
грести — иш-ергə
греться — йылын-ырға
грех — гонаһ

гласный — һуҙынҡы
глина — балсыҡ
глотать — йот-орға
глубокий — тəрəн
глупый — ахмаҡ
глухарь — һуйыр
глухой — һаңғырау
глядеть — ҡара-рға
гнездо — оя
гнилой — серек
гнуть — бөг-өргə
говорить — һөйлə-ргə
говядина — һыйыр ите
год — йыл
голова — баш
голод — аслыҡ
голодный — ас
голос — тауыш
голубой — зəңгəр
гусь — ҡаҙ
Д
давно — күптəн
даже — хатта
далеко — алыҫ, йыраҡ
дар — бүлəк
даром — буш
дать — бир-ергə
двадцать — егерме
дверь — ишек
двигать — күсер-ергə
движение — хəрəкəт
двойка — икеле
двор — йорт-ҡура
дворец — һарай
двоюродный — ике туған
девочка — ҡыҙыҡай
девушка — ҡыҙ
девяносто — туҡһан
девять — туғыҙ
девятьсот — туғыҙ йөҙ
дедушка — олатай
деепричастие — хəл ҡылым
действие — эш, хəрəкəт

гречиха — ҡарабойҙай
гриб — бəшмəк
гроза — йəшен
громкий — көслө
грубый — тупаҫ
грузить — тейə-ргə
группа — төркөм
грустный — күңелһеҙ
грусть — һағыш
грызть — кимер-ергə
грядка — түтəл
грязный — бысраҡ
губа — ирен
густой — ҡуйы
дисциплина — тəртип
дитя — бала
длинный — оҙон
для — өсөн
дневник — көндəлек
днем — көндөҙ
добавить — өҫтə-ргə
добро — изгелек
добрый — шəфҡəтле
добыть — таб-ырға
доверие — ышаныс
доверить — ышан-ырға
довольный — ҡəнəғəт
догадливый — зирəк
договор — килешеү
дождаться — көт-өргə
дождь — ямғыр
доить — һау-ырға
доказать — иҫбатла-рға
долг — бурыс
долго — оҙаҡ
должно — тейеш, кəрəк
долина — үҙəн
доля — өлөш
дом — өй, йорт
домой — өйгə
дорога — юл
дорого — ҡиммəт
доска — таҡта
достаточно — етерлек
достижение — ҡаҙаныш

делать — эшлə-ргə
делить — бүл-ергə
дело — эш
деловой — эшлекле
день — көн
деньги — аҡса
деревня — ауыл
дерево — ағас
держать — тот-орға
десять — ун
дети — балалар
детство — балалыҡ
дешево — арзан
дикий — ҡырағай, ҡыр
дрожать — ҡалтыра-рға
друг — дуҫ
другой — башҡа
дружба — дуҫлыҡ
дружить — дуҫлаш-ырға
дружный — дуҫ, татыу
дуб — имəн
думать — уйла-рға
дурак — ахмаҡ
дуть — өр-өргə
душа — рух, күңел
душица — мəтрүшкə
дым — төтөн
дыня — ҡауын
дыра — тишек
дядя — ағай
дятел — тумыртҡа
Е
еда — ашамлыҡ
единица — бер, берле
единственный — берҙəн-бер
еж — терпе
ежевика — ҡара бөрлөгəн
ежегодно — йыл һайын
ездить — йөрө-ргə
еле — көскə
ель — шыршы
если — əгəр
естественный — тəбиғи
есть I — аша-рға

достойный — лайыҡлы
досыта — туйғансы
дочка — ҡыҙ(ым)
драгоценный — аҫыл,
ҡиммəтле
дразнить — үсеклə-ргə
драться — һуғыш-ырға
древний — боронғо
дрова — утын
жаловаться — зарлан-ырға
жаль — ҡыҙғаныс
жарить — ҡур-ырға
жарко — эҫе; ҡайнар
ждать — көт-өргə
жевать — сəйнə-ргə
желание — телəк
железо — тимер
желтый — һары
желудок — ашҡаҙан
жемчуг — ынйы
жена — ҡатын
жениться — өйлəн-ергə
женщина — ҡатын-ҡыҙ
жеребенок — ҡолон
жертва — ҡорбан
жесткий — ҡаты
жестокий — аяуһыҙ
жечь — яндыр-ырға
живой — тере
живот — эс, ҡорһаҡ
животное — хайуан
жидкий — шыйыҡ
жизнь — тормош, ғүмер
жилье — торлаҡ
жир — май
жирный — майлы, һимеҙ
жить — йəшə-ргə
жужжать — гөжлə-ргə
жук — ҡуңыҙ
журавль — торна
журчать — сылтыра-рға
З
заблудиться — аҙаш-ырға
заболеть — ауыры-рға

есть II — бар
еще — тағы
Ж
жаворонок — һабан турғайы
жадный — һаран
жалеть — йəллə-ргə
жалоба — ялыу
завидовать — көнлəш-ергə
завтра — иртəгə
завтрак — иртəнге аш
загадка — йомаҡ
задача — бурыс; мəсьəлə
задний — артҡы
заикаться — тотлоғ-орға
зайти — ин-ергə
заклеить — йəбештер-ергə
заключение — һығымта
закончить — тамамла-рға
закопать — күм-ергə
закрепить — нығыт-ырға
закрыть — яб-ырға
замерзнуть — туң-ырға
заметка — билдə
замечательный — иҫ киткес
замок — йоҙаҡ
замолчать — шым-ырға
заморозки — ҡырау
занавес — шаршау
занимательный — ҡыҙыҡлы
заново — яңынан
запад — көнбайыш
запах — еҫ
запачкать — бысрат-ырға
запереть — биклə-ргə
записать — яҙ-ырға
заплатить — түлə-ргə
запретить — тый-ырға
запятая — өтөр
заразный — йоғошло
заранее — алдан
заря — таң
заседание — ултырыш
заслуженный — атҡаҙанған

забор —ҡойма
забрать — ал-ырға
забыть — онот-орға
зато — лəкин
защитить — яҡла-рға
заявление — ғариза
заяц — ҡуян
звание — исем
звать — саҡыр-ырға
звезда — йондоҙ
звенеть — шылтыра-рға
зверь — йыртҡыс
звонкий — яңғырауыҡлы
звук — өн
звучать — яңғыра-рға
здесь — бында
здоровый — һау, сəлəмəт
здоровье — һаулыҡ
зеленый — йəшел
зелень — йəшеллек
земля — ер
земляника — ҡайын елəге
зеркало — көҙгө
зерно — иген
зима — ҡыш
зимний — ҡышҡы
зимой — ҡышын
злиться — асыулан-ырға
зло — уҫаллыҡ, асыу
злой — уҫал
змея — йылан
знак — билдə
знакомиться — таныш-ырға
знакомый — таныш
знаменитый — билдəле
знамя — байраҡ
знание — белем
знать — бел-ергə
значение — мəғəнə
значит — тимəк
зола — көл
золото — алтын
использовать — файҙаланырға

засохнуть — киб-ергə
застенчивый — оялсан
затем — һуңынан
зрелище — тамаша
зритель — тамашасы
зря — юҡҡа
зуб — теш
зять — кейəү
И
ива — тал
игла — энə
игра — уйын
играть — уйна-рға
идти — бар-ырға
избрать — һайла-рға
известие — хəбəр
известный — билдəле
извиниться — ғəфү үтенергə
издалека — алыҫтан
измерить — үлсə-ргə
изморозь — ҡырау
изобразить — һүрəтлə-ргə
изредка — һирəк
изумруд — зөбəржəт
изучить — өйрəн-ергə
изысканный — нəфис
изящный — нəфис
именно — нəҡ
имя — исем
индюк — күркə
иней — бəҫ
иногда — ҡайһы саҡта
иной — башҡа
инструмент — ҡорал
интересный — ҡыҙыҡлы
искать — эҙлə-ргə
искусственный — яһалма
искусство — сəнғəт
испачкать — бысрат-ырға
испечь — бешер-ергə
исполнить — башҡар-ырға
клен — саған

испортить — боҙ-орға
исправить — төҙəт-ергə
испугать — ҡурҡыт-ырға
исследовать — тикшер-ергə
истина — дөрөҫлөк
история — тарих
источник — шишмə
итак — тимəк
К
каждый — һəр, һəр бер
казнить — язала-рға
как — нисек
какой — ниндəй
калина — балан
камень — таш
капля — тамсы
капризный — мыжыҡ
капуста — кəбеҫтə
карандаш — ҡəлəм
карась — табан балыҡ
карий — ҡуңыр
карман — кеҫə
картина — һүрəт, рəсем
качество — сифат
каша — бутҡа
кашлять — йүткер-ергə
каяться — үкен-ергə
квакать — баҡылда-рға
кинжал — хəнйəр
кипеть — ҡайна-рға
кислый — əсе
кисть — бумала
клад — хазина
кладбище — зыярат
класть — һал-ырға
клеить — йəбештер-ергə
клей — елем
коса I — салғы
коса II — толом
косить — саб-ырға
косой — салыш
костер — усаҡ
кость — һөйəк
который — ҡайһы

клетка — ситлек
клубника — ер елəге
клубок — йомғаҡ
клюква — мүк елəге
ключ — асҡыс
клятва — ант
книга — китап
кобыла — бейə
ковер — келəм
ковш — сүмес
когда — ҡасан
кожа — тире
коза — кəзə
козленок — кəзə бəрəсе
колдовать — сихырла-рға
колдун — сихырсы
колесо — тəгəрмəс
количество — һан, иҫəп
колокол — ҡыңғырау
колос — башаҡ
колыбель — бишек
кольцо — балдаҡ
колючий — сəнскеле
комар — серəкəй
комната — бүлмə
конец — ос
конечно — əлбиттə
кончить — бөтөр-өргə
конь — ат
копать — ҡаҙ-ырға
копейка — тин
копить — йый-ырға
корень — тамыр
коричневый — көрəн
кормить — ашат-ырға
корова — һыйыр
коромысло — көйəнтə
короткий — ҡыҫҡа
кудрявый — бөҙрə
кузнечик — сиңерткə
кукла — ҡурсаҡ
кукушка — кəкүк
кулак — йоҙроҡ
куница — һуҫар
купаться — һыу ин-ергə

кочевой — күсмə
кошка — бесəй
край — яҡ
крапива — кесерткəн
красивый — матур, һылыу
красить — буя-рға
краска — буяу
краснеть — ҡыҙар-ырға
красный — ҡыҙыл
красть — урла-рға
краткий — ҡыҫҡа
крепить — нығыт-ырға
кривой — ҡыйыш
кричать — ҡысҡыр-ырға
кровь — ҡан
кролик — йорт ҡуяны
крот — һуҡыр сысҡан
крошка — валсыҡ
круглый — түңəрəк, йомро
кружево — селтəр
кружиться — əйлəн-ергə
крупа — ярма
крупный — эре
крутиться — əйлəн-ергə
крутой — текə
крыло — ҡанат
крыльцо — баҫҡыс
крыша — түбə
кто — кем
кто-то — кемдер
куда — ҡайҙа
куда-то — ҡайҙалыр
летом — йəйен
лечить — дауала-рға
лечь — ят-ырға
либо — йəки
лизать — яла-рға
линия — һыҙыҡ
липа — йүкə
лиса — төлкө
лист — япраҡ
лиственница — ҡарағас
литература — əҙəбиəт
лить — ҡой-орға
лицо — бит, йөҙ

купить — һатып ал-ырға
курить — тарт-ырға
курица — тауыҡ
кусок — киҫəк
куст — ҡыуаҡ
кушанье — ашамлыҡ
кушать — аша-рға
Л
ладно — ярай
лазить — мен-ергə
ландыш — ынйы сəскə
лапша — туҡмас
ласкать — иркəлə-ргə
ласковый — иркə
ласточка — ҡарлуғас
лгать — алда-рға
лебедь — аҡҡош
лев — арыҫлан
левый — һул
легкий — еңел
лед — боҙ
ледяной — боҙло
лежать — ят-ырға
лекарство — дарыу
ленивый — ялҡау
лента — таҫма
лес — урман
лестница — баҫҡыс
летать — ос-орға
летний — йəйге
лето — йəй
любой — телəһə кем
люди — кешелəр
лягушка — тəлмəрйен
М
маленький — бəлəкəй
малина — ҡурай елəге
мало — аҙ, əҙ
мальчик — малай
мама — əсəй
масло — май
мачеха — үгəй əсə
мед — бал

личность — шəхес
лишний — артыҡ
лишь — бары
лоб — маңлай
ловить — тот-орға
ловкий — сос
лодка — кəмə
лодырь — ялҡау
ложка — ҡалаҡ
ломать — һындыр-ырға
лопата — көрəк
лось — мышы
лохматый — йөнтəҫ
лошадь — ат
луг — болон
лужа — күлəүек
лук I — һуған
лук II — йəйə
луна — ай
луч — нур
лучше — яҡшыраҡ
лыжи — саңғы
любимый — һөйгəн,
яратҡан
любить — ярат-ырға
любоваться — һоҡлан-ырға
любовь — мөхəббəт
младший — кесе
мнение — фекер
много — күп
могила — ҡəбер
могучий — ҡеүəтле
можно — мөмкин
мозг — мейе
мокнуть — һыулан-ырға
мокрый — дымлы, еүеш
молитва — доға
молния — йəшен
молодежь — йəштəр
молодой — йəш
молодость — йəшлек
молоко — һөт
молчать — тын-ырға
монета — аҡса
море — диңгеҙ

медведь — айыу
медленно — яй
медь — баҡыр
мел — аҡбур
мельница — тирмəн
мера — үлсəм
мерзлый — туң
мерзнуть — туң-ырға
мертвец — мəйет
мертвый — үлек
месить — баҫ-ырға
мести — һепер-ергə
местность — урын
место — урын
местоимение — алмаш
месть — үс
месяц — ай
меткий — мəргəн
метла — һепертке
меч — ҡылыс
мечеть — мəсет
мечта — хыял
мешок — тоҡ
милостыня — хəйер
милый — һөйкөмлө
мир — тыныслыҡ
мышь — сысҡан
мягкий — йомшаҡ
мясо — ит
мять — иҙ-ергə
мяч — туп
Н
наблюдать — күҙəт-ергə
набрать — йый-ырға
наверно — бəлки
наверх — өҫкə
наверху — өҫтə
навсегда — мəңгегə
навстречу — ҡаршы
наглый — оятһыҙ
наградить — бүлəклə-ргə
над — өҫтөндə
надежда — өмөт

мороз — һыуыҡ
морщина — йыйырсыҡ
мост — күпер
мотив — көй, моң
мохнатый — йөнтəҫ
мощный — көслө
мудрый — аҡыллы
муж — ир
мужество — батырлыҡ
мужчина — ир-ат
мука' — он
му'ка — ғазап
муравей — ҡырмыҫҡа
мусор — сүп
муха — себен
мучить — яфала-рға
мыло — һабын
мыслить — уйла-рға
мысль — уй
мыть — йыу-ырға
мыться — йыуын-ырға
написать — яҙ-ырға
напиток — эсемлек
наполнить — тултыр-ырға
направление — йүнəлеш
направо — уңға
например — мəҫəлəн
напротив — киреһенсə
напугать — ҡурҡыт-ырға
напутать — бута-рға
наравне — тиң
нарвать — өҙ-өргə
наречие — рəүеш
народ — халыҡ
нарочно — юрамал
нарушить — боҙ-орға
нарядный — ҡупшы
насекомое — бөжəк
насильно — көслəп
наслаждаться — кинəн-ергə
наследник — вариҫ
наследство — мираҫ
наспех — ҡабалан

надеть — кей-ергə
надеяться — ышан-ырға
надо — кəрəк
назад — артҡа
название — исем, атама
назвать — ата-рға
назло — юрамал
наизусть — яттан
найти — таб-ырға
наказание — яза
наклеить — йəбештер-ергə
накопить — йый-ырға
накормить — ашат-ырға
накрошить — тура-рға
накрыть — ҡапла-рға
налево — һулға
налить — ҡой-орға
намазать — һыла-рға
намочить — һыула-рға
наоборот — киреһенсə
наотрез — ҡырҡа
невежа — əҙəпһеҙ
невежда — наҙан
невеселый — күңелһеҙ
невеста — кəлəш
невестка — килен
невкусный — тəмһеҙ
невозможно — мөмкин
түгел
невоспитанный —
тəрбиəһеҙ
негодяй — ҡəбəхəт
неделя — аҙна
недорогой — арзан
неженатый — өйлəнмəгəн
нежный — иркə
незрелый — өлгөрмəгəн
неизвестно — билдəһеҙ
некрасивый — йəмһеҙ
некстати — урынһыҙ
неласковый — ҡырыҫ
нельзя — ярамай
немой — телһеҙ
ненужный — кəрəкһеҙ
необходимо — кəрəк, тейеш

настежь — шар асыҡ
настойчивый — ныҡыш
настоящий — хəҙерге
настроение — кəйеф
наступать — баҫ-ырға
наточить — үткерлə-ргə
натуральный — тəбиғи
наука — фəн
научить — өйрəт-ергə
научный — фəнни
нахал — оятһыҙ
находить — таб-ырға
национальный — милли
нация — миллəт
начать — башла-рға
начертить — һыҙ-ырға
небо — күк
неудобный — уңайһыҙ
низкий — тəпəш
никак — бер нисек тə
никогда — бер ваҡытта ла
никто — бер кем дə
нитка — еп
нищий — хəйерсе
но — лəкин
новость — яңылыҡ
новый — яңы
нога — аяҡ
нож — бысаҡ
ножницы — ҡайсы
нора — өң
норка — шəшке
нос — танау
носить — кей-ергə
ночевать — ҡун-ырға
ночь — төн
ночью — төндə
нравиться — оҡша-рға
нужда — мохтажлыҡ
нужно — кəрəк
нырять — сум-ырға
нюхать — еҫкə-ргə
О

неожиданно — ҡапыл
неопытный — тəжрибəһеҙ
неполный — тулы булмаған
неправда — ялған
неправильный — яңылыш
непрерывно — туҡтауһыҙ
неприятель — дошман
неприятный — насар
неразлучный — айырылмаҫ
нерешительный —
ҡыйыуһыҙ
несколько — бер нисə
несмотря — ҡарамаҫтан
несчастный — бəхетһеҙ
несчастье — ҡайғы
нет — юҡ
неторопливый — яй
неудача — уңышһыҙлыҡ
обман — алдау
обмануть — алда-рға
обменяться — алмаш-ырға
обнять — ҡосаҡла-рға
обозначить — билдəлə-ргə
образец — өлгө, үрнəк
образование — мəғариф
образованный — белемле
обратно — кире
обряд — йола
обследовать — тикшер-ергə
обстоятельство — хəл
обувь — аяҡ кейеме
обучение — уҡытыу
общаться — аралаш-ырға
общежитие — ятаҡ
общество — йəмғиəт
общий — уртаҡ
объем — күлəм
объявление — белдереү
объяснить — аңлат-ырға
обыскать — тенте-ргə
обычай — йола
обычно — ғəҙəттə
обязанность — бурыс
обязательно — əлбиттə
овощи — йəшелсə

обаятельный — һөйкөмлө
обвинить — ғəйеплə-ргə
обед — төшкө аш
обезьяна — маймыл
обида — үпкə
обидеться — үпкəлə-ргə
обильный — мул
облако — болот
область — өлкə
облачный — болотло
облепиха — һырғанаҡ
обложка — тыш
однако — лəкин
одобрить — хупла-рға
одуванчик — бəпембə
озеро — күл
озимый — ужым
озорник — шаян
окно — тəҙрə
около — янында
окончание — ялғау
окунь — алабуға
олень — болан
они — улар
опасный — ҡурҡыныс
описать — тасуирла-рға
оплатить — түлə-ргə
опоздать — һуңла-рға
определение — аныҡлаусы
определить — билдəлə-ргə
опухоль — шеш
опыт — тəжрибə
опытный — тəжрибəле
опять — тағы
оранжевый — ҡыҙғылт һары
орган — ағза
организация — ойошма
орел — бөркөт
орех — сəтлəүек
оружие — ҡорал
оса — һағыҙаҡ
осадки — яуым-төшөм
осветить — яҡтырт-ырға
освоить — үҙлəштер-ергə
осел — ишəк

овраг — соҡор
овца — һарыҡ
огонь — ут
ограбить — тала-рға
ограда — кəртə
огурец — ҡыяр
одеваться — кейен-ергə
одежда — кейем
один — бер
одинаковый — бер төрлө
одинокий — яңғыҙ
однажды — бер ваҡыт
основной — төп
особенно — бигерəк
остановка — туҡталыш
остаться — ҡал-ырға
осторожно — һаҡ
остров — утрау
острый — үткер
отважный — ҡыйыу
ответ — яуап
ответственный — яуаплы
отдать — бир-ергə
отдельно — айырым
отдохнуть — ял ит-ергə
отдых — ял
отец — атай
отказать — кире ҡағ-ырға
открыть — ас-ырға
откуда — ҡайҙан
отличие — айырма
отлично — бик яҡшы
отметка — билдə
отношение — мөнəсəбəт
оторвать — өҙ-өргə
отпуск — ял
отпустить — ебəр-ергə
отравить — ағыула-рға
отрезать — киҫ-ергə
отрицательный — кире
отрицать — кире ҡағ-ырға
отрывок — өҙөк
отсюда — бынан
оттенок — төҫмөр
оттуда — унан

осенний — көҙгө
осень — көҙ
осенью — көҙөн
осина — уҫаҡ
ослабеть — хəлһеҙлəн-ергə
ослепнуть — һуҡырай-ырға
охотник — һунарсы
охотно — телəп
охрана — һаҡсы
охранять — һаҡла-рға
оценить — баһала-рға
оценка — баһа; билдə
очень — бик
очередь — сират
очистить — таҙарт-ырға
очки — күҙлек
ошибиться — яңылыш-ырға
ошибка — хата
П
падать — йығыл-ырға
падеж — килеш
палец — бармаҡ
палка — таяҡ
память — хəтер
папа — атай
пар — быу, пар
парень — егет
пасека — умарталыҡ
пасти — көт-өргə
паук — үрмəксе
пахать — һөр-өргə
пачка — ҡап
пачкать — бысрат-ырға
певец — йырсы
пена — күбек
пепел — көл
первенец — баш бала
первый — беренсе
перевод — тəржемə
переводчик — тəржемəсе
перегнать — уҙ-ырға
перед — алдында
передать — тапшыр-ырға
передача — тапшырыу

отчего — ниңə
отчизна — ватан
отчим — үгəй атай
официальный — рəсми
охота — һунар
охотиться — аула-рға
передний — алғы
пережить — кисер-ергə
перемена — тəнəфес
перепутать — бута-рға
перерыв — тəнəфес
перестать — туҡта-рға
перец — борос
период — осор
песня — йыр
песок — ҡом
пестрый — ала, сыбар
петух — əтəс
петь — йырла-рға
печаль — ҡайғы
печатать — баҫ-ырға
печень — бауыр
печь — мейес
пешком — йəйəү
пиво — һыра
пила — бысҡы
пилить — быс-ырға
писатель — яҙыусы
писать — яҙ-ырға
письменный — яҙма
письмо — хат
питаться — аша-рға
пить — эс-ергə
пища — аҙыҡ
плавать — йөҙ-өргə
плакать — ила-рға
пламя — ялҡын
плата — хаҡ
платить — түлə-ргə
платный — түлəүле
платок — яулыҡ
плевать — төкөр-өргə
племя — ҡəбилə
плести — үр-ергə
плод — емеш

плотно — тығыҙ
плохо — насар
площадка — майҙан
плыть — йөҙ-өргə
плясать — бейе-ргə
победа — еңеү
победить — ең-ергə
побежать — йүгер-ергə
поведение — тəртип
поверить — ышан-ырға
повернуть — бор-орға
повесить — эл-ергə
поворот — боролош
повторить — ҡабатла-рға
погасить — һүндер-ергə
поговорить — һөйлəш-ергə
поговорка — əйтем
погода — һауа торошо
погреб — баҙ
погрузить — тейə-ргə
под — аҫтында
подарок — бүлəк
подать — бир-ергə
подвиг — батырлыҡ
подготовить — əҙерлə-ргə
подлежащее — эйə
подлинный — төп
подмести — һепер-ергə
поднять — күтəр-ергə
подогреть — йылыт-ырға
подозрительный — шикле
подоконник — тəҙрə төбө
подорожник — юл япрағы
подпись — ҡултамға
подробный — тулы
подросток — үҫмер
подруга — дуҫ
подружиться — дуҫлашырға
подряд — рəттəн
положить — һал-ырға
полосатый — буй
полотенце — таҫтамал

подсчитать — һана-рға
подтвердить — раҫла-рға
подумать — уйла-рға
подушка — мендəр
подхалим — ялағай
подшить — тег-ергə
подъехать — кил-ергə
поездка — сəфəр
поехать — бар-ырға
пожалеть — йəллə-ргə
пожаловаться — зарланырға
пожалуйста — зинһар
пожар — янғын
пожелать — телə-ргə
позабыть — онот-орға
позавчера — элекке көн
позади — артта
позвать — саҡыр-ырға
позвонить — шалтыратырға
поздно — һуң
поздравить — ҡотла-рға
позор — оят
поиск — эҙлəү
поить — эсер-ергə
пойти — бар-ырға
пока — əлегə
поколение — быуын
покрасить — буя-рға
покрывало — япма
покрыть — яб-ырға
пол — иҙəн
полдень — төш ваҡыты
поле — ялан
полезный — файҙалы
ползти — шыуыш-ырға
полка — кəштə
полный — тулы
половина — яртыһы
положительный — ыңғай
послушный — тыңлаусан
посмотреть — ҡара-рға
пособие — ҡулланма

полоть — ута-рға
полтора — бер ярым
полуостров — ярымутрау
получить — ал-ырға
полчаса — ярты сəғəт
полынь — əрем
польза — файҙа
пользоваться — файҙаланырға
полюбить — ярат-ырға
поляна — аҡлан
помочь — ярҙам ит-ергə
помощник — ярҙамсы
помощь — ярҙам
понедельник — дүшəмбе
понимать — аңла-рға
понравиться — оҡша-рға
понять — аңла-рға
пополам — урталай
попугай — тутыйғош
пора — ваҡыт
порвать — йырт-ырға
поровну — тигеҙ
порода — тоҡом, нəҫел
портить — боҙ-орға
портрет — һүрəт
поручить — йөкмəт-ергə
порядок — тəртип
посадить — ултырт-ырға
посвятить — арна-рға
посередине — уртала
посеять — сəс-ергə
послать — ебəр-ергə
после — аҙаҡтан
последний — аҙаҡҡы
послезавтра — иртəнəн
һуңға
пословица — мəҡəл
преподаватель — уҡытыусы
прервать — бүл-ергə
преступление — енəйəт
прибавить — өҫтə-ргə
прибыть — кил-ергə
привет — сəлəм

посол — илсе
посолить — тоҙла-рға
посреди — уртаһында
постель — урын
постепенно — яйлап
построить — төҙө-ргə
посуда — һауыт-һаба
потерять — юғалт-ырға
пот — тир
потеть — тирлə-ргə
поток — ағым
потом — аҙаҡ
потомок — нəҫел
похвалить — маҡта-рға
похожий — оҡшаш
похудеть — ябығ-ырға
почва — тупраҡ
почему — ниңə
почетный — хөрмəтле
почка I — бөрө
почка II — бөйөр
поэт — шағир
правда — дөрөҫ
правило — ҡағиҙə
правильно — дөрөҫ
правительство — хөкүмəт
право — хоҡуҡ
правый — уң
праздник — байрам
предложение — һөйлəм
предмет — əйбер
представление — тамаша
предупредить — иҫкəртергə
прежде — башта
прекрасно — бик яҡшы
прекратить — туҡтат-ырға
пролив — боғаҙ
пропасть — упҡын
пропасть — юғал-ырға
просить — һора-рға
проснуться — уян-ырға
просо — тары

привыкнуть — өйрəн-ергə
привычка — ғəҙəт
пригласить — саҡыр-ырға
приехать — кил-ергə
признак — билдə
прийти — кил-ергə
приложение — ҡушымта
применить — ҡуллан-ырға
пример — өлгө, үрнəк
примерить — үлсə-ргə
примета — һынамыш
примириться — яраш-ырға
принести — килтер-ергə
природа — тəбиғəт
присвоить — үҙлəштер-ергə
прислать — ебəр-ергə
присоединить — ҡуш-ырға
присутствовать — бул-ырға
притвориться — һабышырға
притихнуть — шым-ырға
причастие — сифат ҡылым
причина — сəбəп
приятно — һəйбəт
пробовать — һына-рға
проверить — тикшер-ергə
проветрить — еллəт-ергə
проглотить — йот-орға
продавец — һатыусы
продать — һат-ырға
продукт — аҙыҡ-түлек
проиграть — отол-орға
произведение — əҫəр
пройти — үт-ергə
Р
работа — эш
работать — эшлə-ргə
равный — тиң
рад — шат
ради — өсөн
радостный — шат
радость — шатлыҡ
радуга — йəйғор

проспорить — отол-орға
простить — ғəфү ит-ергə
просто — ябай
простота — ябайлыҡ
простуда — һыуыҡ тейеү
простыня — япма
просьба — үтенес
против — ҡаршы, ҡаршыла
прохладно — һалҡынса
прочный — ныҡлы
прошлогодний — былтырғы
прощай — һау бул
прыгнуть — һикер-ергə
прямо — тура
прятаться — йəшен-ергə
птица — ҡош
пугаться — ҡурҡ-ырға
пуговица — төймə
пустой — буш
пусть — əйҙə
путать — бута-рға
путешествие — сəйəхəт
путь — юл
пчела — бал ҡорто
пшеница — бойҙай
пыль — туҙан
пытать — яфала-рға
пытаться — тырыш-ырға
пьяный — иҫерек
пять — биш
пятница — йома
пятно — тап
пятьдесят — илле
расстаться — айырылышырға
расстояние — алыҫлыҡ
расстрелять — ат-ырға
рассчитаться — иҫəплəшергə
расстаять — ире-ргə
расстение — үҫемлек
растеряться — юғал-ырға
расти — үҫ-ергə
расческа — тараҡ

разбить — ват-ырға
развитие — үҫеш
разговаривать — һөйлəшергə
разговор — һөйлəшеү
раздать — тарат-ырға
раздеться — сисен-ергə
различный — төрлө
размер — күлəм
разница — айырма
разный — төрлө
разрешение — рөхсəт
разрешить — рөхсəт ит-ергə
разрушить — емер-ергə
разум — аҡыл
разумный — аҡыллы
рай — ожмах, йəннəт
рак — ҡыҫала
рана — яра
ранить — ярала-рға
ранний — иртəнге
рано — иртə
раньше — иртəрəк
раскрыть — ас-ырға
расписаться — ҡул ҡуйырға
распределить — бүл-ергə
распустить — тарат-ырға
рассвет — таң
рассказ — хикəйə
рассказать — һөйлə-ргə
расследовать — тикшерергə
рот — ауыҙ
рубашка — күлдəк
рубль — һум
ругать — əрлə-ргə
ружье — мылтыҡ
рука — ҡул
руководитель — етəксе
рукопись — ҡулъяҙма
рыба — балыҡ
рыжий — ерəн
рысь — һелəүһен
рябина — милəш

рвать — йолҡ-орға
ребенок — бала
ревновать — көнлəш-ергə
редкий — һирəк
резать — киҫ-ергə
резкий — киҫкен
результат — һөҙөмтə
река — йылға
религия — дин
репа — шалҡан
речь — телмəр
решительный — тəүəккəл
решить — хəл ит-ергə
ржать — кешнə-ргə
рис — дөгө
рисунок — һүрəт
рог — мөгөҙ
родина — ватан
родинка — миң
родить — бала таб-ырға
родиться — тыу-ырға
родник — шишмə
родной — бер туған
родня — нəҫел
родственник — туған
рожь — арыш
розовый — ал, алһыу
роса — ысыҡ
рост — буй
росток — үҫенте
свобода — ирек, азатлыҡ
свободно — иркен
свойство — үҙенсəлек
связать — бəйлə-ргə
связь — бəйлəнеш
святой — изге
сгореть — ян-ырға
сдать — тапшыр-ырға
сделать — эшлə-ргə
север — төньяҡ
сегодня — бөгөн
седой — аҡ, сал

ряд — рəт
рядом — эргəлə, йəнəш
С
сабля — ҡылыс
сад — баҡса
садиться — ултыр-ырға
сажать — ултырт-ырға
сам — үҙем, үҙең, үҙе
самовар — самауыр
самый — тап
сани — сана
сапоги — итек
сахар — шəкəр
свадьба — туй
сват — яусы; ҡоҙа
сватать — яусыла-рға
свежий — яңы
свекла — сөгөлдөр
свекор — ҡайны
свекровь — ҡəйнə
свет — яҡтылыҡ
светло — яҡты
свеча — шəм
свинина — сусҡа ите
свинья — сусҡа
свистеть — һыҙғыр-ырға
сиять — балҡы-рға
сказание — хикəйə
сказать — əйт-ергə
сказка — əкиəт
сказуемое — хəбəр
скакать — һикер-ергə, сабырға
скала — ҡая
скатерть — ашъяулыҡ
сквозь — аша
скворец — сыйырсыҡ
скобка — йəйə
сковорода — таба
скользить — тай-ырға
скользко — тайғаҡ
сколько — күпме
скоро — тиҙ
скорость — тиҙлек

сейчас — хəҙер
село — ауыл
семьдесят — етмеш
семья — ғаилə
сено — бесəн
сердитый — уҫал
сердиться — асыулан-ырға
сердце — йөрəк
серебро — көмөш
середина — урта
сережка — алҡа
серый — һоро
серьезно — ысынлап
сестра — апай
сесть — ултыр-ырға
сеялка — сəскес
сеять — сəс-ергə
сжечь — яндыр-ырға
сзади — артта
сидеть — ултыр-ырға
сила — көс
силой — көслəп
сильный — көслө
синий — күк
сирота — етем
ситец — ситса
сито — илəк
сломать — ват-ырға
слон — фил
служить — хеҙмəт ит-ергə
случай — ваҡиға
слушать — тыңла-рға
слышать — ишет-ергə
смелость — батырлыҡ
смелый — батыр
смертельный — үлемесле
смерть — үлем
сметана — ҡаймаҡ
смех — көлөү
смешно — көлкө
смешать — бута-рға
смородина — ҡарағат
смотреть — ҡара-рға
смысл — мəғəнə

скромный — баҫалҡы
скрыть — йəшер-ергə
скупой — һаран
скучно — күңелһеҙ
слабеть — хəлһеҙлəн-ергə
слабый — көсһөҙ, хəлһеҙ
слава — дан
сладкий — татлы
слева — һулда
слегка — еңелсə
след — эҙ
следить — күҙəт-ергə
следующий — килəһе
слеза — күҙ йəше
слепой — һуҡыр
сливки — һөт өҫтө
слишком — артыҡ
словарь — һүҙлек
словно — кеүек
слово — һүҙ
слог — ижек
сложный — ҡушма
сознательный — аңлы
сойти — төш-өргə
сок — һут
сокол — ыласын
сократить — ҡыҫҡарт-ырға
сокровище — хазина
соленый — тоҙло
солнечный — ҡояшлы
солнце — ҡояш
соловей — һандуғас

снаружи — тышта
сначала — башта
снег — ҡар
снегирь — ҡыҙылтүш
Снегурочка — Карһылыу
снежинка — ҡар бөртөгө
снизу — аҫта
сноха — килен
снять — сис-ергə
собака — эт
соболь — кеш
собрание — йыйылыш
сова — өкө
совесть — намыҫ
совет — кəңəш
совместно — бергə
современный — хəҙерге
согласный — тартынҡы
соединить — ҡуш-ырға
сожалеть — үкен-ергə
созвездие — йондоҙлоҡ
создать — булдыр-ырға
спорить — бəхəслəш-ергə
способ — ысул
способный — булдыҡлы
справа — уңда
справедливый — ғəҙел
спросить — һора-рға
спутник — юлдаш
сравнение — сағыштырыу
сравнить — сағыштыр-ырға
средний — урталағы,
уртансы
солома — һалам
средство — сара
соль — тоҙ
срезать — киҫ-ергə
сом — йəйен
срок — ваҡыт
сомневаться — шиклəн-ергə срочный — ашығыс
сон — йоҡо
ссора — талаш
сор — сүп
ссылка — һөргөн
сорвать — өҙ-өргə
стадо — көтөү
соревнование — ярыш
сталь — ҡорос
сорить — сүплə-ргə
стараться — тырыш-ырға
сорок — ҡырҡ
стареть — ҡартай-ырға
сорока — һайыҫҡан
старик — ҡарт
сосед — күрше
старость — ҡартлыҡ

сосна — ҡарағай
состояние — хəл
сотня — йөҙ, йөҙлөк
соты — кəрəҙ
сохнуть — киб-ергə
сохранить — һаҡла-рға
союз — теркəүес
спальня — йоҡо бүлмəһе
спасибо — рəхмəт
спать — йоҡла-рға
специалист — белгес
спешить — ашығ-ырға
спина — арҡа
список — исемлек
спичка — шыршы
спокойно — тыныс
спор — бəхəс
сторона — яҡ
стоять — тор-орға
страдать — ыҙалан-ырға
страна — ил
страница — бит
странно — ғəжəп
страсть — дəрт
страх — ҡурҡыу
страшно — ҡурҡыныс
стрела — уҡ
стрелять — ат-ырға
стремиться — ынтыл-ырға
стричь — ҡырҡ-ырға
строгий — талапсан
строить — төҙ-өргə
стройка — төҙөлөш
строка — юл
стул — ултырғыс
стучать — шаҡы-рға
стыд — оят
стыдиться — оял-ырға
суббота — шəмбе
сугроб — көрт
судить — хөкөм ит-ергə
судьба — яҙмыш
сумерки — эңер
суп — аш
суслик — йомран

старше — олораҡ
старший — оло, өлкəн
статья — мəҡəлə
стебель — һабаҡ
стекло — быяла
степень — дəрəжə
степь — дала
стереть — һөрт-өргə
стесняться — оял-ырға
стих — шиғыр
стихнуть — тым-ырға
сто — йөҙ
стоить — тор-орға
стол — өҫтəл
столица — баш ҡала
столовая — ашхана
сколько — күпме
сырой — еүеш, дымлы
сытый — туҡ
Т
таинственный — серле
тайна — сер
так — шулай
такой — бындай
там — унда
танец — бейеү
таять — ире-ргə
твердый — ҡаты
творог — эремсек
творчество — ижад
теленок — быҙау
темно — ҡараңғы
тень — күлəгə
тепло — йылы
тереть — ышҡы-рға
терпеть — түҙ-ергə
тесно — тар
тесто — ҡамыр
тесть — ҡайны
тетерев — ҡор
тетрадь — дəфтəр
теща — ҡəйнə
тигр — юлбарыҫ
тихий — əкрен, шым

сутки — тəүлек
сухой — ҡоро
сушить — киптер-ергə
сходство — оҡшашлыҡ
сцена — сəхнə
счастливый — бəхетле
счастье — бəхет
считать — һана-рға
сшить — тег-ергə
съесть — аша-рға
сын — ул
торжественный —
тантаналы
торопиться — ҡабалан-ырға
тоска — һағыш
тот — теге
точить — үткерлə-ргə
точка — нөктə
трава — үлəн
тревожить — борсо-рға
три — өс
тридцать — утыҙ
тропинка — һуҡмаҡ
труд — хеҙмəт
трудиться — эшлə-ргə
трудный — ауыр
трус — ҡурҡаҡ
тупой — үтмəҫ
тыква — ҡабаҡ
тысяча — мең
тяжело — ауыр
тянуть — тарт-ырға
У
убегать — ҡас-ырға
убедить — ышандыр-ырға
убить — үлтер-ергə
увидеть — күр-ергə
угол — мөйөш
уголь — күмер
угостить — һыйла-рға
ударение — баҫым
ударить — һуғ-ырға
удача — уңыш
удачный — уңышлы

тишина — тынлыҡ
ткань — туҡыма
товарищ — иптəш
то есть — йəғни
толкать — эт-ергə
толстый — йыуан
тонкий — нəҙек, йоҡа
тонуть — бат-ырға
тополь — тирəк
топор — балта
топтать — тапа-рға
ужалить — сағ-ырға
ужин — киске аш
узкий — тар
узор — биҙəк
уйти — кит-ергə
украсить — биҙə-ргə
укрепить — нығыт-ырға
уксус — һеркə
укусить — тешлə-ргə
улей — умарта
улица — урам
улучшить — яҡшырт-ырға
улыбаться — йылмай-ырға
улыбка — йылмайыу
ум — аҡыл
умелый — оҫта
умереть — үл-ергə
умный — аҡыллы
умыться — йыуын-ырға
унизить — кəмһет-ергə
уничтожить — юҡ ит-ергə
упасть — ҡола-рға
упорный — ныҡыш
упражнение — күнегеү
упрекать — шелтəлə-ргə
упрямый — кире
урожай — уңыш
урок — дəрес
усвоить — үҙлəштер-ергə
усилить — көсəйт-ергə
условие — шарт
услышать — ишет-ергə
успеть — өлгөр-өргə

удить — ҡармаҡла-рға
удобный — уңайлы
удобрение — ашлама
удобрить — ашла-рға
удовольствие — лəззəт
удочка — ҡармаҡ
утренний — иртəнге
утро — иртə
ухо — ҡолаҡ
участвовать — ҡатнаш-ырға
учащийся — уҡыусы
учеба — уҡыу
ученик — уҡыусы
ученый — ғалим
учитель — уҡытыусы
учить — уҡыт-ырға
уютный — уңайлы
Ф
фартук — алъяпҡыс
фиалка — милəүшə
фрукты — емеш-елəк
Х
характер — холоҡ
хвалить — маҡта-рға
хвост — ҡойроҡ
хитрить — хəйлəлə-ргə
хитрый — хəйлəкəр
хищник — йыртҡыс
хлеб — икмəк
хлопок — мамыҡ
ходить — йөрө-ргə
хозяин — хужа
хозяйство — хужалыҡ
холод — һалҡын
холодильник — һыуытҡыс
холодный — һыуыҡ,
һалҡын
хоронить — ерлə-ргə
хороший — яҡшы
хотеть — телə-ргə
храбрый — батыр
хранить — һаҡла-рға
хромать — аҡһа-рға

успех — уңыш
усталый — арыған
устать — ары-рға
усы — мыйыҡ
утка — өйрəк
утонуть — бат-ырға
худеть — ябығ-ырға
художественный — нəфис
худой — ябыҡ
Ц
царапать — тырна-рға
царь — батша
цвести — сəскə ат-ырға
цвет — төҫ
цветной — төҫлө
цветок — сəскə
целебный — шифалы
целиком — тулыһынса
целовать — үб-ергə
цель — маҡсат
цена — хаҡ
ценить — баһала-рға
ценный — ҡиммəтле
центр — үҙəк
цепочка — сылбыр
цепь — сынйыр
церковь — сиркəү
цифра — һан
цыпленок — себеш
Ч
чай — сəй
час — сəғəт
частица — киҫəксə
частный — шəхси
частушка — таҡмаҡ
часто — йыш
часть — өлөш
часы — сəғəт
чашка — сынаяҡ
человек — кеше
через — аша
черемуха — муйыл

хромой — аҡһаҡ, сатан
черный — ҡара
черт — шайтан
чертить — һыҙ-ырға
чеснок — һарымһаҡ
честный — ғəҙел
честь — намыҫ
четверг — кесаҙна
четверть — сирек
четкий — асыҡ
число — һан
чистить — таҙарт-ырға
чисто — таҙа, саф
читатель — уҡыусы
читать — уҡы-рға
чтить — хөрмəтлə-ргə
что — нимə
чувство — хис, тойғо
чувствовать — той-орға
чудесный — ғəжəп
чудо — мөғжизə
чужой — сит, ят
чуткий — уяу, һиҙгер
чуть — саҡ-саҡ
Ш
шаг — аҙым
шагать — атла-рға
шалить — шаяр-ырға
шапка — бүрек
шелестеть — ҡыштырла-рға
шелк — ебəк
шептать — шыбырла-рға
шерсть — йөн
шесть — алты
шестьдесят — алтмыш
шея — муйын
шипеть — ыҫылда-рға
широкий — киң
шить — тег-ергə
яблоко — алма
яблоня — алмағас
явление — күренеш
ягненок — бəрəс
ягода — елəк

черепаха — гөбөргəйел
школа — мəктəп
шкура — тире
шмель — иңкеш
штора — шаршау, пəрҙə
штука — дана, бөртөк
шуба — тун
шуметь — шаула-рға
шуршать — ҡыштырла-рға
шустрый — сос
шутить — шаяр-ырға
шутка — шаяртыу
Щ
щавель — ҡуҙғалаҡ
щадить — һаҡла-рға
щедрый — йомарт
щека — яңаҡ
щекотать — ҡытыҡла-рға
щенок — көсөк
щипать — семте-ргə
щит — ҡалҡан
щука — суртан
Э
экзамен — имтихан
экономика — иҡтисад
эксперимент — тəжрибə
экстренный — ашығыс
энергия — көс
эпоха — дəүер
этаж — ҡат
это — был
Ю
юг — көньяҡ
юноша — үҫмер
юный — йəш
юрта — тирмə
яма — соҡор
январь — ғинуар
янтарь — гəрəбə
яркий — яҡты
яростный — асыулы

яд — ағыу
ядовитый — ағыулы
язык — тел
языкознание — тел ғилеме
яйцо — йомортҡа

ярость — асыу
ясно — асыҡ
ястреб — ҡарсыға
ящерица — кеҫəртке
ящик — йəшник, тартма
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