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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной (чувашский) 

язык» 

1. Личностные результаты:  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 



переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2. Метапредметные 

результаты:  

  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие  

образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него  

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

− определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  



− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

− выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

3. Предметные результаты:  

    1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

5 класс 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
Обучающийся научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с 

каждой стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 



 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

  научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 



Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, орфография, пунктуация 
Обучающийся научится: 

  воспроизводить графически все буквы чувашского алфавита; 

  писать исконно чувашские слова без букв о, ё, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ; 

  отличать буквы от знаков транскрипции; 

  знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом при работе со 

словарями; 

  знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

  при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

их предупреждения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

 воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

 уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

 находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

  различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая 

нормы произношения;  

  правильно произносить звуки ă, ĕ, ÿ, ё (в начале, середине, конце слов); 

  соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

  характеризовать звуки чувашского языка (гласные: ударные и безударные, 

гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и 

мягкие, звонкие и глухие); 

  в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или 

твердый вариант аффикса; 

  соблюдать правильное ударение в словах; 

  при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на смысловые 

группы (синтагмы); 



  при произношении предложения соблюдать их ритмико-интонационные 

особенности; 

  при необходимости соблюдать интонацию перечисления; 

  проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике алгоритму; 

  при сомнении в правильности постановки ударения пользоваться словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и: хула – хули, шкулта – 

шкулти, ҫуна – ҫуни; 

 прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при 

не сингармонических основах (тăри – тăрипе, супăнь – супăньпе, бензин – 

бензинпа); 

 правильно прибавлять к словам не сингармонические аффиксы: -сем, -и(ӗ), -ри, -ти, 

-хи, -иччен. 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 соблюдать фразовое ударение. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей;  

  узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания и 

оперировать ими в процессе общения; 

  использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов; 

  находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; 

  употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

  правильно использовать в речи формы заимствованных слов (историпе, 

промышленноҫĕ, столовăйра, дежурнăйсем); 

 определять значение слова по словарю. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, 

хĕвел пăхать, ҫумăр ҫăвать, ҫурт ларать); 

 использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă-шурă) или 

для обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм, кайсан-кайсан). 

Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 

  выделять в словах корень и аффиксы; 

  различать грамматические формы одного и того же слова; 

  выделять в словах основу; 

  определять способы образования слов; 

 образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 

  правильно использовать в речи слова, образованные способом конверсии (Кĕр 

ҫитрĕ. Кĕркунне эпир шкула каятпăр.); 

  узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в 

смысловых группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-ҫырла, йывăҫ, чечек, 

курăк, кăмпа – ÿсен-тăран); 

  Понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

  в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или 

твердый вариант аффикса (шкулта – не шкулте, кĕнекере – не кĕнекера); 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

 распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части речи; 

 проводит ьморфемный и словообразовательный анализ; 

 оценивать правильность разбора слова по составу;  

 понимать этимологию слов, образованных сложением основ: асанне (аслă анне), 

кукамай (кăкамăшĕ), улмуҫҫи (улма йывăҫҫи). 

 

6 класс 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
Обучающийся научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с 

каждой стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

  научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



Графика, орфография, пунктуация 
Обучающийся научится: 

  воспроизводить графически все буквы чувашского алфавита; 

  писать исконно чувашские слова без букв о, ё, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ; 

  отличать буквы от знаков транскрипции; 

  знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом при работе со 

словарями; 

  знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

  при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

их предупреждения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

 воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

 уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

 применять правила пунктуации, изученные в основной школе; 

 находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

морфологическими формами чувашского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей: 

 распознавать и употреблять в речи: 

 существительные в единственном и во множественном числе,  

  существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы; 

  форму принадлежности существительных: манăн анне, санăн аннÿ, унăн амăшĕ; 

  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

  количественные и порядковые числительные;  

  личные, указательные местоимения (ку, ҫак, кашни, леш, акă, ав), вопросительные 

местоимения (кам, мĕн, мĕнле, хăш, миҫе, мĕн чухлӗ), отрицательные местоимения 

(никам, нимĕн, нимле, нихăш, нимĕн чухлĕ), неопределенные местоимения (такам, 

темĕн, темле, тахăш, темĕн чухлĕ, темиҫе), определительные местоимения 

(пĕтĕм, пур); 

  имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с 

аффиксом -чĕ для выражения значения прошедшего времени; 

  глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, будущем времени в утвердительной 

и отрицательной формах;  

  глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: существительные в разных падежных формах 

без опоры на вопросы; прилагательные в самостоятельной форме; разделительные 

и собирательные числительные; лично-возвратные местоимения; неопределенные 

местоимения с частицей та, те (такам та, темӗн те); глаголы в прошедшем 

многократном времени; глаголы повелительного и сослагательного наклонений; 

глаголы в форме возможности-невозможности действия ; 

 осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий; 

 

7 класс 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение 



Обучающийся научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с 

каждой стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

  научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 



Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

морфологическими формами чувашского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей: 

 распознавать и употреблять в речи:глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, 

будущем времени в утвердительной и отрицательной формах;  

  глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

  причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в утвердительной 

и отрицательной формах; 

  деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен), -иччен; 



  инфинитив с аффиксом -ма(-ме), -машкӑн(-мешкӗн); 

  наиболее употребительные наречия; 

  наиболее употребительные подражательные слова; 

  наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: существительные в разных падежных формах 

без опоры на вопросы; прилагательные в самостоятельной форме;  

 глаголы в прошедшем многократном времени; глаголы повелительного и 

сослагательного наклонений; глаголы в форме возможности-невозможности 

действия ;причастие будущего времени; 

 осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий; 

 

8 класс 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
Обучающийся научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с 

каждой стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

  научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями чувашского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

 различать слово, словосочетание, предложение; 

  составлять из слов словосочетания и предложения;  

 определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они 

выражены; ставить вопрос от главного к зависимому; 

 располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному); 

  составлять именные и глагольные словосочетания; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком следования слов;  

 находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

 различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные, 

односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные;  

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 предложения с однородными членами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи глагольные сочетания, соответствующие русским 

самостоятельным словам (хӑраса ӱк – испугаться, вуласа тух – прочитать);  

 устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую 

связь; 

 выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

 выделять дополнения вместе с теми словами, к которым они относятся, 

подчеркивать их в предложении; 

 

9 класс 

Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 

Говорение 
Выпускник научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с 

каждой стороны; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 разыгрывать диалог; 

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с 



опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план; 

 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

 задавать вопросы по тексту; 

 составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять тексты в пределах изученной тематики; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

  расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

  научиться брать и давать интервью; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

 соблюдать основные правила чтения; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

 списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

 писать по памяти наиболее частотные слова; 

 выполнять письменные упражнения разного характера; 

 писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

 писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 писать личные письма с опорой на образец; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом;  

 письменно отвечать на вопросы по тексту; 

 заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

  использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями чувашского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

 различать слово, словосочетание, предложение; 

  составлять из слов словосочетания и предложения;  

 определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они 

выражены; ставить вопрос от главного к зависимому; 

 располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному); 

  составлять именные и глагольные словосочетания; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком следования слов;  

 находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

 различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные, 

односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные;  

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 предложения с однородными членами; 

 простые и сложные предложения; 



 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами та (те), тата, 

анчах, ҫапах, е; 

 сложноподчинённые предложения с подчинительным союзом мӗншӗн тесен; 

 предложения с обращением; 

 предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи глагольные сочетания, соответствующие русским 

самостоятельным словам (хӑраса ӱк – испугаться, вуласа тух – прочитать);  

 устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую 

связь; 

 выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

 выделять дополнения вместе с теми словами, к которым они относятся, 

подчеркивать их в предложении; 

 использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное) предложения; предложения с прямой и 

косвенной речью; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами те 

- те, пӗрре-тепре, ни-ни; сложноподчиненные предложения с подчинительными 

союзами тесе, тесен, пулин те, пулсан та, тесен те. 

 

Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.  
      Для осуществления контроля за реализацией программы учебного курса, с учащимися 

проводится контрольная (письменная) работа в соответствии КТП. Результат 

промежуточной аттестации соответствует ГОУ (годовой оценке успеваемости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

 

5 класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР 

Пуçламáш классенче вéреннине аса илесси (2 сех.) 

Алфавит. Сăмах тымарè. Аффикссем. Пуплев пайĕсем. Предложени, унăн членèсем. Пèр 

йышши членсем, вĕсене чарăну паллисемпе уйăрасси. 

Сасăпа сас паллисен уйрăмлăхĕсем.  Б, г, д, ж, з, ф, ц, щ, ъ, ь сас паллисене йышăннă 

сăмахсенче çырасси. Алфавитри сас паллисен йĕрки, вĕсен хисепĕ. Сăмахăн пĕлтерĕшлĕ 

пайĕсене тупма пултарни.Вĕреннĕ пуплев пайĕсене уйăрни. 

 Синтаксис. Пунктуаци (5 сех.) 

     Чèнÿ сăмахèсем, вèсене чарăну паллисемпе уйăрасси. 

Текст теми, тèп шухăшè.  Текст тèсèсем. Калав, сăнлав, ăслав. 

Тĕп членсене предложенин пĕлтерĕш содержанийĕ тăрăх, кĕçен членсене сăмах мĕнле 

пуплев пайне пăхăнни тăрăх уйăрни. Пĕр йышши членсене тупни, вĕсем союзсăр е 

союзсемпе çыхăнни. Ыйтуллă предложенисене ыйтусăррисенчен уйăрма хăнăхасси. 

Ыйтăва тĕрĕс йĕркелеме, ăна тĕрĕс хуравлама хăнăхасси (тулли хуравпа кĕске хурав).  

Ыйтуллă тата ыйтусăр предложенисенчи ыйту сăмахĕсем: кам? мĕн? ăçта? хăçан? миçе? 

Предложени вĕçне тивĕçлĕ чарăну палли лартма, пĕр йышши членсемпе чĕнÿ сăмахĕсене 

чарăну паллипе уйăрма хăнăхасси. 

Текстра сăмах мĕн çинчен пынине автор ку е вăл текстпа мĕн калас тенине (текстăн тĕп 

шухăшне) тупни, текстăн пайĕсене тупма пĕлни. Текстăн пайĕсем. Туйǎмлǎ, кǎшкǎруллǎ, 

предложенисем. Союзсăр тата сыпăнуллă хутлă предложенисем, вĕсене чарăну 

паллисемпе уйăрасси. 

Тÿрĕ пуплев автор сǎмахĕсем умĕн е хыççǎн тǎни, чарǎну паллисем лартасси. Текстсем 

калав енчен расна пулни, куи е вăл текст хăш ушкăна кĕнине чухлама хăнăхтарасси, текст 

тума хăнăхтарасси.   

Фонетика. Графика. Орфографи (12 сех.) 

Уçă сасăсем, вèсен мăшăрлăхè. Уçă сасăсене палăртакан сас паллисем 

Сăмахри уçă сасăсен килèшèвĕ 

Чăваш сăмахèсенче икè уçă сасă юнашар тăма пултарайманни. Вырăс чèлхинчен йышăннă 

сăмахсем сингармонизма пăхăнманни 

Вырăс чèлхинчен çырупа йышăннă сăмахсенчи хупă сасăсен хытлăхèпе çемçелèхè.  

Вырăсларан йышăнакан сăмахсем сингармонизма пăхăнманни (орден, тетрадь, депо). 

Вырăсларан йышăнакан сăмахсем çумне хушăнакан аффкссен хытăлăхĕпе çемçелĕхĕ. Тĕп 

чăваш сăмахĕсенче хупă сасăсем янăравлăх енчен икĕ пысăк ушкăна уйăрăлни: ялан 

янăравлă (в, й, л, ль, м, н, вь, р) тата шавлă хупă сасăсем (к, п, т, х, с, ç, ч, ш). Тĕп чăваш 

сăмахĕсенче хупă сасăсен хытăлăхĕпе çемçелĕхĕ кÿршĕри уçă сасăсем хытă е çемçе 

пулнинчен килнине ăнлантарасси, çемçелĕх палли вырăнлă лартма вĕрентесси. Уçă 

сасăсенчен килекен çемçелĕх (пилеш, кĕлет, тĕлĕк), уçă сасăсенчен килмен çемçелĕх (халь, 

выльăх, супăнь, курать, юрать). Хытăлăхпа çемçелĕх йĕркине пăхăнман хупă сасăсем (с, ç, 

ч, й), вĕсем хытă уçă сасăпа та, çемçе уçă сасăпа та юнашар тăма пултарни: сарă — симĕс, 

çурла — çÿхе, чарăн– чĕрĕк, йурă — йÿнĕ. Шавлă хупă сасăсен янăравлăхĕпе 

янăравсăрлăхне çырура тĕрĕс палăртасси. Хупă сасăсем.  Ялан янăравлă хупă сасăсем. 

Хупă сасăсем вăрăммăн илтèнни, ăна çырура палăртасси 

Хупă сасăсен хытлăхèпе çемçелèхè.  Хупă сасăсен  çемçелèхне çырура палăртасси 

 Хупă сасăсем вăрăммăн илтĕннине çырура палăртасси (кулă — кулли, ырă — ырри, ахаль 

— ахальлĕн т.ыт.). Вырăс чĕлхинчен йышăнакан сăмахсенчи хупă сасăсен хытăлăхĕпе 

çемçелĕхĕ, вĕсене çырура палăртасси. Промышленность — промышленноçăн, повесть — 



повеçре йышши сăмахсене çырасси. Икĕ пĕрешкел сасăпа вĕçленекен сăмахсене çырасси 

(металл — металăн, металшăн, класс — класра, класăн т.ыт.те).   

Вырăс чèлхинчен çырупа йышăннă сăмахсенче б, г, д, ж, з, ф, ц, щ, ъ сас паллисене 

çырасси.  

Ударени. Чăваш ударенийĕпе вырăс ударенийĕ 

Сăмахри уçă сасăсемпе хупă сасăсем тухса ÿкме пултарни. Фонетика тишкерèвè   

Фонетика сасăсем çинчен вĕрентекен наука. Хытă тата çемçе уçă сасăсем. Вырăсларан 

йышăннă сăмахсенчи [о] уçă сасă. Уçă сасăсене палăртакан сас паллисем (а, ă, е, ĕ, у, ÿ, ç, 

ы, и, э, ю, я,). Ю, я сас паллисем, вĕсем икĕ сасса (йурă, йухать) умĕнхи хупă сасă 

çемçелĕхне (выля, Люся) палăртни. Е сас палли икĕ сасса (йешĕл, йепле) тата [э] сасса 

палăртни (этем, элек). Чăваш чĕлхинчи [й] хупă сасă ытти уçă сасăсем умĕн те тăма 

пултарни: йăмра, йĕлтĕр, йывăр, йÿçĕ, йÿçĕтнĕ, кĕсйи. Чăваш сăмахĕсенче икĕ уçă сасă 

юнашар тăма пултарайманни. Вырăсларан йышăнакан сăмахсенчи уçă сасăсен 

юнашарлăхĕ (аэропорт, аут, поэт, Дуайт). Сингармонизм уçă сасăсенчен килнине 

ăнлантарасси. Ку килĕшĕве пăхăнман тĕслĕхсем (тăри, кавле, куклен, парне т.ыт.те). 

Сăмахри аффикссем ытларах чух сингармонизма пăхăнни (çурт-ра, пÿрт-ре, пур-лăх, 

çитмен-лĕх, лар-у, кĕт-ÿ). Сингармонизма пăхăнман аффикссем: юлташ - сем, ял - ти, юрă 

– юрри, кай - иччен т.ыт.те. Вырăсларан йышăнакан сăмахсем сингармонизма пăхăнманни 

(орден, тетрадь, депо). Вырăсларан йышăнакан сăмахсем çумне хушăнакан аффкссен 

хытăлăхĕпе çемçелĕхĕ. Тĕп чăваш сăмахĕсенче хупă сасăсем янăравлăх енчен икĕ пысăк 

ушкăна уйăрăлни: ялан янăравлă (в, й, л, ль, м, н, вь, р) тата шавлă хупă сасăсем (к, п, т, х, 

с, ç, ч, ш). Тĕп чăваш сăмахĕсенче хупă сасăсен хытăлăхĕпе çемçелĕхĕ кÿршĕри уçă 

сасăсем хытă е çемçе пулнинчен килнине ăнлантарасси, çемçелĕх палли вырăнлă лартма 

вĕрентесси. Уçă сасăсенчен килекен çемçелĕх (пилеш, кĕлет, тĕлĕк), уçă сасăсенчен 

килмен çемçелĕх (халь, выльăх, супăнь, курать, юрать). Хытăлăхпа çемçелĕх йĕркине 

пăхăнман хупă сасăсем (с, ç, ч, й), вĕсем хытă уçă сасăпа та, çемçе уçă сасăпа та юнашар 

тăма пултарни: сарă — симĕс, çурла — çÿхе, чарăн– чĕрĕк, йурă — йÿнĕ. Шавлă хупă 

сасăсен янăравлăхĕпе янăравсăрлăхне çырура тĕрĕс палăртасси.  Хупă сасăсем вăрăммăн 

илтĕннине çырура палăртасси (кулă — кулли, ырă — ырри, ахаль — ахальлĕн т.ыт.). 

Вырăс чĕлхинчен йышăнакан сăмахсенчи хупă сасăсен хытăлăхĕпе çемçелĕхĕ, вĕсене 

çырура палăртасси. Промышленность — промышленноçăн, повесть — повеçре йышши 

сăмахсене çырасси. Икĕ пĕрешкел сасăпа вĕçленекен сăмахсене çырасси (металл — 

металăн, металшăн, класс — класра, класăн т.ыт.те). Вырăсларан çыру урлă йышăнакан 

сăмахсенче б, г, д, ж, з, ф, ц, щ сас паллисене çырасси. Чăваш сăмахĕсенчи ударени йĕрки. 

Вырăс чĕлхинчен йышăнакан сăмахсенчи ударени. Уçă сасăсемпе хупă сасăсем сăмахран 

тухса ÿкни: эпĕ — эп, эсĕ — эс, вунă — вун, пурăн — пурнăç, тăхлачă — тăхлач, пар — 

патăм, панă; тăр — тăтăм, тăнă. Сасăсен ылмашăвĕ (хут — хучĕ, тетрадь — тетрачĕ). 

Чăваш чĕлхинчи сасăсемпе вырăс чĕлхинчи сасăсем, вĕсен пĕр пеклĕхĕпе уйрăмлăхĕсем. 

Чăваш сăмахĕсенчи ударенипе вырăс сăмахĕсенчи ударени. II. Орфографипе орфоэпи 

нормисене çирĕплетессипе ĕçлесси. Хупă сасăсен çемçелĕхне тăван сăмахсенче тата вырăс 

чĕлхинчен йышăнакан сăмахсенче çырура тĕрĕс палăртасси. Хăнăхусене çирĕплетесси. 

Сăмахсене тĕрĕс ударенипе калама хăнăхтарасси. Орфографи словарĕпе тата 

правилисемпе усă курма хăнăхтарасси. Алфавита пăхмасăр калама вĕрентесси. 

Сăмахсенче алфавитпа çырма вĕрентесси. 

Лексика (7 сех.) 

Лексика — чĕлхери сăмахсен пуххи. Лексика пурнăçри улшăнусемпе тачă çыхăнни. 

Кивелнĕ е кивелсе пыракан сăмахсем, кÿнтелен «свидетель», чуптар (лаша тĕсĕ), шупăр, 

йĕлен т.ыт. Çĕнĕ сăмахсем, ентешлĕх (пĕр енчисем), юлташлăх «товарищество», ĕçтеш, 

ентеш, интернет, продюссер, коммерци, компьютер, фирма, слайд, ипотека т.ыт.Сăмахсен 

пĕлтерĕшĕ нумай пулни чĕлхе перекетлĕхĕнчен тата çыравçăсен ăсталăхĕнчен килнине 

ăнланни.  Ютран йышăннă сăмахсем, араб е перс сăмахĕсем, мари сăмахĕсем. 

Вырăссенчен йышăннă сăмахсем, калаçупа йышăннисем (витре, пĕремĕк, пĕрене, пăрăс, 



кĕрепле, чиркÿ т.ыт.). Çырупа йышăннисем (костюм, галстук, пальто, район, область, 

тетрадь, блокнот, магазин т.ыт.). Калаçупа кĕнисемпе çырупа кĕнисене çырура палăртасси. 

Чăваш чĕлхинче синонимсем, антонимсем, омонимсемнумай марри чĕлхен перекетлĕхĕпе 

çыхăнни, пуплев синонимсемпе пуянлатма пултарни.  Ятарлă сăмахсем ку е вăл ушкăн 

калаçăвĕнче аталаннине ăнланни. Чĕрĕ калаçура тата çырура вырăнти калаçу сăмахĕсене 

литература стилĕнче çирĕпленнĕ сăмахсемпе улăштарасси. Чĕлхемĕрте диалектизмсемсĕр 

пуçне стиль енчен литература нормине тивĕçтермен сăмахсем пуррине пĕлни, литература 

нормине пăхăнса калаçма тата çырма пултарни.  Калаçу мĕнле лару-тăрура (кампа, хăçан, 

ăçта) иртнине кура сăмахсемпе вырăнлă усă курма хăнхтарасси (Хăна килсен аш пиçет; 

Çук çын укçи тăрнан кăшкăрать; Çук — вăрçтарать, пур — култарать т.ыт.те.). Тĕрлĕ 

йышши словарьсемпе (орфографи словарĕпе, синоним словарĕпе, чăвашла-вырăсла е 

вырăсла-чăвашла словарьпе) паллаштарасси, вĕсемпе усă курма вĕрентесси. Пĕлтерĕш 

тăрăх сăмахсене ушкăнлама хăнăхтарасси (тĕслĕхрен, апат-çимĕç, пахча çимĕç, çи-пуç, 

йывăç, кайăк-кĕшĕк, тырă-пулă ячĕсем), çав сăмахсемпе пуплевре тĕрĕс усă курма 

вĕрентесси (сăмахран, чĕкеç чĕвĕлтетет, çерçи чĕриклетет, курак краклатать, çăхан 

кранклатать, куккук авăтать, карăш (путене) авăтать, шăпчăк (тăри, шăнкăрч) юрлать.  

Сăмах тытăмĕпе пулăвĕ.Орфографи (7сех.) 

Сăмахăн морфемисене уйăрма пултарни.  Аффикссем хушса çĕнĕ сăмахсем тăвасси, 

пуплевре усă курасси, тĕрĕс çырасси. Мăшăр сăмахсемпе (çĕр-шыв, атте-анне), икĕ хут 

калакан сăмахсене (пĕр-пĕр, пăха-пăха) пĕр-пĕринчен уйăрма, тĕрĕс çырма пĕлесси. 

Асатте, асанне, улмуççи йышши сăмахсем истори тапхăрĕнче сăмах майлашăвĕсен 

пайĕсем фонетика енчен улшăнса пĕрлешнине ăнланни, тĕрĕс çырма пĕлни.Сăмах 

вырăнĕнче çÿрекен пĕрлешÿсем, вĕсен тĕсĕсем, тĕрĕс çырасси, ят пĕрлешÿсем (куç харши, 

пит çăмарти, тур палли, кача пÿрне, çĕнĕ çын, упа сарри т.ыт.); глагол пĕрлешÿсем (ырă ту, 

кăмăл ту, усал ту, çула çит, пĕве кĕр, тăлăха юл, çука юл; такăнса ÿк, чирлесе ÿк, хăраса ÿк, 

ватăлса кай, ватăлса çит ‚ т.ыт те).  Çĕнĕ сăмаха сăмах форминчен уйăрма вĕренесси 

(тĕслĕхрен, пулăш — пулăшать, пулăшакан, пулăшни — сăмах формисем; пулăшу, 

пулăшуçă — çĕнĕ сăмахсем). Тăтшрах тĕл пулакан аффикссем хушса çĕнĕ (иккĕмĕшле) 

сăмахсем тăвасси, вĕсемпе пуплевре усă курасси. Словарьсенче йăлана кĕр, ÿте кĕр, 

татăлса ан, çакăнса тăр евĕр пĕрлешÿсене тупма хăнăхасси. Çав пĕрлешÿсене пуплеве 

кĕртесси, калаçура асăрхама вĕренесси. Сăмах пулăвĕпе çыхăннă орфографи хăнăхăвĕсене 

çирĕплетесси (хăю — хăюлăх, хăюллă; хастар — хастаррăн; вырт — вырттар, ирт — 

ирттер т. ыт. т.). Сăмахсенче пĕрле, уйăрм тата дефиспа çырмалли правилăсене 

çирĕплетесси. 

Вẻреннине аса илесси (1 сех.) 

Текстпа унǎн пайĕсем çинчен ǎнлантарасси. Текст пайĕсене çыхǎнтаракан сǎмахсене тупса 

палǎртасси, вĕсемпе усǎ курма хǎнǎхтарасси. Текста абзацсем çине пайлама вĕрентесси. 

Текст теми, тĕп шухашĕ. Текст планĕ. Калаçу чĕлхи, илемлĕ чĕлхе, официаллǎ чĕлхе 

уйрǎмлǎхĕсемпе паллаштарасси. Калав, сǎнлав, ǎслав уйрǎмлǎхĕсемпе паллаштарасси. 

Калаçупа çырǎва çак уйрǎмлǎхсене шута илсе йеркелеме хǎнǎхтарасси.Пĕр-пĕр ĕç çинчен 

каласси е çырса пама хǎнǎхтарасси. 

 

 

6 класс 

Тăван чĕлхе-пĕлÿ çалкуçĕ (кÿртĕм калаçу) (1 сех.) 

Тăван чĕлхе, вырăс тата ытти чĕлхесем пекех, тĕрлĕ енлĕ пĕлÿ панине каласси 

Япала ячĕсем (10 сех.) 
Япала ячĕсен пĕлтерĕшне, морфологи паллисене пĕлме вĕрентесси, текстра тупнă япала 

ячĕн паллисене кăтартма пултарни. Тулли мар пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсене палласа илме 

вĕрентесси, япала ячĕ пуплевре паллă ячĕ пек те, наречи пек те çÿреме пултарнине уйăрма 

вĕрентесси. Тухăçлă аффикссем хушса иккĕмĕшле япала ячĕсем тума пĕлни. Пĕрреллĕ тата 

нумайлă хисеп формисемпе тĕрĕс усă курма пĕлесси. Камǎнлǎх формисенчи япала ячĕсен 



вĕçленĕвĕ, вĕсене тĕрĕс çырасси. Камǎнлǎх форми (3 сǎпат) çыхǎнǎва палǎртма пултарни. 

Вырǎс чĕлхинчен йышǎнакан япала ячĕсен вĕçленĕвĕ, вĕçленÿ формисене тĕрĕс çырасси. 

Тĕрлĕ пуплев пайĕнчи самахсенчен тухǎçлǎ аффикссем хушса япала ячĕсем тǎвасси. 

Тымар çумне хушǎнакан аффикссен ярǎмне уйǎрасси. Иккĕмĕшле япала ячĕсен стиль 

пĕлтерĕшĕпе уйрǎмлǎхĕсене асǎрхама хǎнǎхтарасси. Таврари пайǎр ятсене (топонимсемпе 

авалхи çын ячĕсене пухасси), вĕсен пĕлтерĕшĕсенне тĕпчесси.чăваш чĕлхинчи япала ячĕ 

вырăс чĕлхинчен мĕн енчен пĕрешкел е уйрăм пулнине ăнланни. 

Паллǎ ячĕсем (7 сех.) 

Паллǎ ятне тупма, морфологипе синтаксис уйрǎмлǎхĕсене кăтартма, пелтереш тăрăх 

ушкăнлама пĕлесси. Паллă ячĕсем япала ячĕ вырăнĕнче çÿреме пултарнине, глаголсемпе 

çыхăнма пултарни. Иккĕмĕшле паллă ячĕсене япала ячĕсенчен уйăрма хăнăхни.  Текстра 

тулли тата тулли мар пĕлтерĕшĕпе çÿрекен паллă ячĕсене уйăрма пĕлни, вĕсемпе пуплевре 

тĕрĕс усă курма пултарни. Танлаштару тата вǎйлǎ формǎри паллǎ ячĕсене тĕрĕс Паллǎ 

ячĕсен – и аффикслǎ формипе пуплевре вырǎнлǎ усǎ курасси. Вǎйлǎ пахалǎха тĕрлĕ мелпе 

палǎртма вĕрентесси. Паллǎ ячĕсене пĕлтерĕш тǎрǎх ушкǎнласси: тĕсе палǎртаканнисем, 

çынна тулашран сǎнлаканнисем, кǎмǎлне кура сǎнлаканнисем. 

Хисеп ячĕсем (4 сех.) 

Хисеп ячĕсене ытти пуплев пайĕсенчен уйăрма пĕлни, тĕрĕс усă курма пĕлни.  Тулли тата 

вак хисеп ячĕсем. Хисеп ячĕсен ушкǎнĕсем, вĕсен паллǎрах уйрǎмлǎхĕсем, пуплеври 

вырǎнĕ. Шут хисепĕсен туллии тата кĕске формисем. Шут хисепĕсем – ри ,– ти аффикс 

йышǎнни. Хисеп ячĕсен вĕçленĕвĕ, вĕçленÿри уйрǎмлǎхсем. Хисеп ячĕсене тĕрĕс çырасси. 

Хисеп ячĕсемпе тĕрĕс усǎ курасси. Пĕтĕмлетÿ хисеп ячĕсемпе пуплевре тĕрĕс усǎ курасси. 

Хисеп ячĕсен пуплеври синонимлахĕпе паллаштарасси. 

Местоименисем (8 сех.) 

Местоимени текстри предложенисене çыхăнтарма кирлине пĕлни.  Местоимении 

ушкǎнĕсем. Вĕçленĕвĕ. Местоименисене тĕрĕс çырасси. Пĕлтерĕшне кура 

местоименисемпе пуплевре тĕрĕс усǎ курасси. Синонимлǎ местоименисемпе тĕрĕс усǎ 

курасси. 

Наречи (4 сех.) 

Наречисемпе наречи пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсене, паллă ячĕсене, хисеп ячĕсене, 

местоименисене пĕр-пĕринчен уйăмалли мелсене пĕлни, вĕсен   пĕлтерĕшĕсене уйǎрма 

вĕрентесси, уйǎрмалли паллǎсем. Наречисен пулǎвĕ. Наречисене тĕрĕс çырасси. Калаçура 

тата çырура синоним тата антоним наречисемпе усǎ курасси. Наречипе ытти пуплев 

пайĕсенчен синонимлǎхĕ. 

Евĕрлев сǎмахĕсем (2 сех.) 

Евĕрлев сăмахĕсен пĕлтерĕш ушкăнĕсене, пуплевре мĕнле сăмахсемпе çыхăнура тăнине, 

сăмах пулăвĕнче мĕнле вырăн йышăннине, япала ячĕ пĕлтерĕшĕпе çÿреме пултарнине 

ăнланни, стильне кура вырăнлă усă курма, пуплеве синонимлăх вăйĕпе пуянлатма, 

орфографи енчен тĕрĕс çырасси. 

Глагол (10 сех.) 

Глаголăн лексика пĕлтерĕшне аса илни, сăмах тытăмне пĕлни, глаголсене пĕлтерĕш тăрăх 

ушкăнлани. Глаголăн пулаю формине тĕрĕс çырасси, вырăнлă усă курни. Кăтарту 

наклоненийĕн формисене кулленхи калаçура кĕскетсе каласан та (каяп, пĕлмес, каян, 

пĕлмеç) литературăра туллин каламаллине тата çырмаллине (каятăп, пĕлместĕп, пĕлмест) 

вĕрентесси. Глаголсене пĕлтерĕш тăрăх ушкăнласси, сăмахăн синонимĕсене е синонимлă 

формисене, стиль уйрăмлăхĕсене асăрхасси, кирлĕ пек усă курасси. Кăтарту, хушу, ĕмĕт, 

килĕшÿ нпклоненийĕсемпе тĕрĕс усă курма, тытăмне ăнлантарса парасси. 

Текст (4 сех.) 

Текстăн темипе тĕп шухăшне тупма, тытăмне ăнлантарма пултарни. Ансат калаçăва 

сăпайлă калаçупа танлаштарма, пĕр-пĕринчен уйăрма хăнăхтарни. Текстăн хăш пайне 

мĕнле кĕвĕпем çырнине ăнлантарни. Калаçăва е çырăва калав, сăнлав, ăслав кĕввипе 

йĕркелеме пĕлни. Сăмах вырăнĕнче çÿрекен сăмах майлашăвĕсемпе усă курма пĕлни. 



Вĕреннине аса илни  

Вĕреннĕ пуплев пайĕсене пĕтĕмлетни 

 

 

7 класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР. 

 Чăваш чĕлхи- тĕрĕк чĕлхисенчен пĕри (1 сех.) 

Чăваш чĕлхи ытти тĕрĕк чĕлхисемпе мĕн енчен пĕрешкел пулнине, вĕсенчен мĕнле 

уйрăлса тăнине ăнланни, ытти тĕрĕк чĕлхисемпе кăсăклантарасси. 

6 класра вĕреннине аса илесси (2 сех.) 

Морфологипе орфографие аса илсе çирĕплетни. Вĕреннĕ пуплев пайĕсене: япала ячĕсене, 

местоименисене, наречие, паллă тата хисеп ячĕсене çирĕплетни. Глаголăн сăпатлă 

формисенеи аса илни. 

Глаголǎн сǎпатсǎр формисем (4 сех.) 

Сăпатсăр формăсене сăпатлисенчен уйăракан паллăсене пĕлесси. Глаголăн -ма(-ме), -

машкăн(-мешкĕн) аффикслă инфинитив формисене пĕлни. Вĕсен пуплеври вырăнĕ. Чăваш 

чĕлхинчи инфинитивпа вырăс чĕлхинчи инфинитив, вĕсен уйрăмлăхĕ. 

Причасти (10 сех.) 

Хальхи причасти -акан(-екен) аффикслă пулнине, ун çумне падеж тата хисеп аффиксĕсем 

хушăнма пултарни. Хальхи причасти падеж тата хисеп тăрăх улшăнни. Хальхи причастин 

çуклă форми, вăл иртнĕ причастиннипе пĕр килни: вулакан кĕнеке – вуламан кĕнеке; 

вуланă кĕнеке – вуламан кĕнеке. Хальхи причастин пуплеври вырăнĕ: тăрăшакан ача; 

таракана пĕр çул, хăвалакана çĕр çул; ывăл ача ашшĕне, хĕр ача амăшне хывакан; вăл 

çынпа хирĕçекен мар (у.к. хирĕçмест); ача утакан пулчĕ. Хальхи причасти -и тата -скер 

аффикс йышăнни. Иртнĕ причасти, унăн çуклă форми, пуплеври вырăнĕ (ĕçленĕ ĕç, ĕçленĕ 

чух (е хыççăн), ачасем переменăна тухнă). Иртнĕ причасти -и тата -скер аффикссем 

йышăнни, çав аффикслă формăсем падеж тата хисеп тăрăх улшăнни. Иртнĕ причастин 

сказуемăй пулнă чухнехи вăхăт пĕлтерĕшĕ. Иртнĕ причастин пуплеври тăтăшлăхĕ, унăн -и 

аффикслă форми япала ячĕ вырăнĕнче çÿрени. Пулас причасти, унăн çуклă формисем тата 

хăш-пĕр падеж формисем (каяссăн, каясса; хĕвел анаспа; чирлесрен сыхлан). Пулас 

причастин -шăн(-шĕн) аффикслă форми, унăн пуплеври вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. Пулас 

причастин пуплеври вырăнĕпе тăтăшлăхĕ. Хальхи, иртнĕ, пулас причастисен пул глаголлă 

пĕрлешĕвĕсем: Ача утакан пулчĕ. Анне ĕçе кайнă пулнă. Ĕçе вăхăтра тăвас пулать. Вĕсен 

пĕлтерĕшĕ. Пулмалли причасти, унăн формисем, пуплеври вырăнĕ. 

 

 

Деепричасти (6 сех.) 

Глаголăн деепричасти формисене пĕлни, вĕсен синоним тÿр килĕвĕсене чухлани, вырăнлă 

уса курни (килсе çÿре- килех çуре, кăçалХусана кайса пулмарĕ-кăçал Хусана каяймарăм) 

унăн пĕлтерĕшĕ, уйрăмлăхĕсем, пуплеври вырăнĕ. Тăтăшрах тĕл пулакан деепричасти 

формисем: -сан(-сен), -сассăн(-сессĕн); -нăçемĕн(-нĕçемĕн), - нăçем(-нĕçем), -иччен, -са(-

се), -а(-е) вĕсен вариантлăхĕ. 

Пулǎшу сǎмахĕсем. Хыçсǎмахсем (11 сех.) 

Чăн-чăн хыç сăмахсене тулли мар пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсенчен, паллă ячĕсенчен тата 

наречисенчен уйăрасси. Хыç сăмахсен пĕлтерĕшĕпе уйрăмлăхĕсем.  

Союзсем 

Союзсенчен хăшĕ сыпăнуллă тата пăхăнуллă пулнине пĕлни, вĕсен уйрăмлăхĕ, ушкăнĕсем. 

Сыпăнуллă союзсемпе наречисем, татăксем: анчах(рах) килтĕм – наречи; уйăх çутатать, 

анчах ăшăтмасть – союз; эпĕ ăна пĕрре анчах курнă – татăк. Пăхăнуллă союзсемпе тулли 

мар пĕлтерĕшлĕ глагол формисем: сывлăхлă пулас тесе – союз; эп сана Мускава кайнă тесе 

– тулли мар пĕлтерĕшлĕ глагол форми. Пуплевре тĕрĕс усă курасси. 



Татǎксем Татăксем предложенин содержанийĕпе тата тытăмĕпе тачă çыхăннине 

ăнланасси, вĕсене тĕрĕс çырасси. 

Междометисем  

Междомети ытти пуплев пайĕсем ретĕнче мĕнле вырăн йышăннине пĕлни. Туйăм, хистев 

междометийĕсем. 

Чĕлхе тата пуплев (2 сех.) 

 Пуплев тата хутшăну, пуплев ĕçĕ-хĕлĕ. Пуплев тĕсĕсем. Чĕлхен функцирен килекен 

тĕсĕсем. 

Синтаксиспа пунктуаци (1 сех.) 

Синтаксис грамматика ăслăлăхĕн пайĕ пулнине ăнланасси. Пунктуаци предложенин 

шухăш тытăмĕпе, синтаксиспа тата чĕлхе уйцрăмлăхĕсемпе тачă çыхăннине пĕлесси. 

Предложени тата сăмах майлашăвĕ (5 сех.) 

Сăмах майлашăвĕпе предложени мĕн енчен пĕрешкел, мĕн енчен расна пулнине пĕлесси. 

Сăмах майлашăвĕпе предложенири сăмахсем епле çыхăннине схема ÿкерсе уçса пама, 

çыхăну мелĕсене палăртасси. Сăмах майлашăвĕн тытǎмĕ, ят тата глагол сăмах 

майлашăвĕсем. Анлă, сăмах майлашăвĕсене ансăрринчен уйăрасси.  

Хутсăр предложенин хутшăнуран килекен тытăмĕ (3 сех.) 

Хутсăр тата хутлă предложенисем. Хутсăр предложени. Хутсăр предложенин хутшăнуран 

килекен (е шухăш) тытăмĕ, мĕн çинчен каланине палăртакан сăмахсем (тема) тата ун 

çинчен мĕн пĕлтернине палăртаканнисем (рема). Темăпа рема пĕр сăмахлă тата темиçе 

сăмахлă пулма пултарни. Предложенири сăмахсен йĕрки, унăн функцийĕсем (сăмах йĕрки 

мĕне-мĕне палăртни). Шухăш тĕшши, ăна палăртакан сăмахсем предложенире еплерех 

вырнаçни. 

Ыйтусăр тата ыйтуллă предложенисем (3 сех.) 

Ыйтуллă предложенисене тĕрес тума, ку е вăл предложенири йăнăша тупса тÿрлетме 

пултарни. Сăпайлă ыйту тата риторикăллă ыйту мелĕсене пĕлни, вĕсене текстра тупма 

пултарни. Ыйтăва сăпайлăрах тума хăнăхни. Ыйтуллă предложенисем те, ыйтусăррисем те 

туйăмлă (эмоциллĕ) пулма пултарни. Туйăмлисене чарăну паллипе палăртасси 

 Пурлă тата ҫуклă предложенисем (1 сех.) 

Çуклă предложенисене тĕрĕс тума, йăнăшсене тÿрлетме пĕлни. Çуклăха кăтартмалли 

мелсем. 

Текст (2 сех.) 

Текста мĕнле стильпе çырнине пĕлесси. Ку е вăл стильпе текст тума пĕлни. 

Предлдоженисене мĕнле çыхăнса пынине вĕренни. 

Вӗреннине аса илсе пӗтӗмлетни  

Хăй пĕлтерĕшлĕ тата пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсене çирĕплетни. 

8 класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР  

Тăван чĕлхе– асаттесен пехилĕ (3 сех.) 

Тăван чĕлхене упрасси кашни çыннăн тивĕçĕ пулнине ăнланни. 

Предложенин тĕп тата кĕçĕн членĕсем (9 сех.)  

Подлежащипе сказуемăя тупма, определение сăмах япала ятне пăхăнни тăрăх, дополнение 

сăмах ытти пуплев пайĕсене пăхăнни тăрăх уйăрса илме пĕлни. Темăпа рема ушкăнĕсем 

тĕп членсен ушкăнĕсемпе тÿр килменнине асăрхаттарасси. Предложени членӗ пӗр сӑмахлӑ 

та темиҫе сӑмахлӑ та пулма пултарни. Подлежащипе сказуемӑй хушшине тире лартасси, 

дополненисене чарăну паллисемпе уйрăмлатма пĕлни. 

Тĕп членсăр предложенисем (2 сех.) 

Подлежащисĕр, сказуемăйсăр е харăсах иккĕшĕсĕр предложенисене пĕр-пĕринчен уйăрма, 

вĕсемпе текст тунă чух усă курма пĕлни. 

Кăткăсланнă хутсăр предложенисем (10 сех.) 



Пӗр йышши членсем- сыпӑнуллӑ ҫырури сӑмахсем. Пӗр йышши членсем союзсӑр тата 

союзсемпе ҫыхӑнни, çырура чарӑну паллисене тĕрĕс лартасси. Пӗр йышши членсем 

ҫумӗнчи пӗтӗмлетӱ сӑмахӗсем: вӗсен вырӑнӗ: чарӑну палли лартасси. Кӱртӗмсемпе 

(сӑмахсемпе е предложенисемпе) вырӑнлӑ усӑ курма хӑнӑхтарасси. Ятарлӑ чӗнӱ 

сӑмахӗсемпе усӑ курасси: аппа: пичче: асатте: асанне: кинемей: мучи - тӑванлӑха 

палӑртмалла чухне; тӑванӑм: ырӑ ҫыннӑм(ӑр): шӑллӑмсемпе йӑмӑксем: тусӑмӑрсем (е 

тусӑмсем). Тулли мар предложенисемпе пĕлсе усă курма, чарăну паллисене тĕрĕс 

лартасси. Диалог. Ǎна çырура еплерех йĕркелесси. 

Уйрăмлатнă сăмахсем (1 сех.) 

Предложенири сӑмахсене интонаципе уйрӑмлатнин тӗллевӗ -вӗсен шухӑш ҫыхӑнӑвне 

палӑртасси. Интонаципе уйрӑмлатакан сӑмахсене ҫырура чарӑну паллипе уйӑрасси. 

Уйрӑмлатнӑ тата уйрӑмлатман сӑмахсем предложенин шухӑшне еплерех улӑштарнине 

сӑнасси. Шухӑша тӗрӗсрех палӑртас тӗллевпе предложени пайӗсене уйрӑмлатма пӗлесси. 

Текстри уйрӑмлатнӑ сӑмахсене тӗрӗс интонаципе каласси. 

Урăх çын сăмахĕсене пĕлтермелли мелсем (3 сех.)  

Тÿрĕ пуплевлĕ предложенисем, вĕсенче тÿрĕ пуплевпе автор сǎмахĕсем епле вырнаçни. 

Тÿрĕ тата тÿрĕ мар пуплевлĕ предложенисенчи чарǎну паллисем. Тÿрĕ тата тÿрĕ мар 

пуплеве автор сǎмахĕсемпе çыхǎнтаракан глаголсем. Цитатăна чарǎну паллисемпе 

палǎртасси. Çыру ĕçĕнче цитатǎсемпе усǎ курма вĕрентесси. Тÿрĕ пуплевлĕ 

предложенисене тÿрĕ мар пуплевсемпе ылмаштарасси (май пур чухне). Ылмаштарма май 

çуккине ǎнлантарасси. Тÿрĕ пуплевлĕ предложенисенчи ытлашшилĕхсене асǎрхаса 

вĕсенчен хǎтǎласси. Диалога тÿрĕ е тÿрĕ мар пуплевпе, юлашкисене диалогпа 

ылмаштарасси. Ылмаштарнǎ чух пуплев стилĕ улшǎннине сǎнасси. Тÿрĕ тата тÿрĕ мар 

пуплевлĕ предложенисене тĕрĕс интонаципе калама вĕрентесси. 

Хутлă предложени (2 сех.) 

Хутлӑ предложение хутсӑррисенчен уйӑрмалли тӗп паллӑсем. Хутлă предложенисем 

çыхăну палли пуррипе çукки тăрăх çыхăну паллисĕр тата çыхăну паллиллĕ пулни. Хутсӑр 

предложенисене пӗр пӗрлӗхе ҫыхӑнтаракан мелсене тупса палӑртасси, ҫав мелсем тӑрӑх 

хутлӑ предложенисен тӗсӗсене уйӑрма вӗрентесси. Пĕр тӗрлӗ хутлӑ предложение тепӗр 

тӗрлипе ылмаштарасси, ылмаштарни предложени содержанине улӑштарнипе 

улӑштарманнине сӑнасси.Çыхăну паллисĕр хутлă предложенин пайĕсем хушшинчи 

шухăш çыхăнăвне тупасси, çак çыхăнăва интонаципе палăртасси. Хутлă предложенин 

пайĕсем хушшине тивĕçлĕ чарăну палли лартасси, ку е вăл чарăну палли лартнин сăлтавне 

уçса парасси. 

Чĕлхе тата пуплев (4 сех.) 

Чĕлхепе пуплев мĕн иккене ăнланасси. Текстсемпе вĕсен сыпăкĕсене стиль енчен уйăрма 

пултарасси. Пуплеве перекетлĕ тума хăнăхасси. Пуплеве уçăмлă тума хăнăхасси. 

Предложенисене местоименисемпе тата ытти мелсемпе çыхăнтарма пĕлни. Текста 

абзацлама, абзацри предложенисене тата абзацсене хайсене çыхăнтарасси. Тĕрлĕ стиль 

уйрăмлăхĕсене пĕлни. Калав е ăслав мелĕсене пăхăнса тĕрлĕ темăпа хайлав çырасси.Панă 

текст содержанине ун стильне сыхласа каласа е çырса пама пĕлни. 

 

 

9 класс 

 Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР  

Чǎваша чǎваш чĕлхи кирлĕ (калаçу) (1 сех.) 

Чăваш чĕлхи мĕн тума кирлине ăнлантарма пултарни. 

Сыпǎнуллǎ хутлǎ предложени (11 сех.) 

Сыпӑнуллӑ хутлӑ предложенисен пайĕсене ҫыхӑнтаракан мелсене, пайсем хушшшинчи 

çыхăну мĕнле пĕлтерĕшлĕ иккене пĕлесси. Чарӑну паллисем лартасси. Сыпӑнуллӑ хутлӑ 



предложенисене тĕрӗс интонаципе вуласси. Пĕр текстах тӗрлĕ мелсемпе ҫыхӑнакан хутсӑр 

предложенисемпе йӗркелесе текст ритмипе стилĕ еплерех улшӑннине сӑнасси. 

Пǎхǎнуллǎ хутлǎ предложенисем (13 сех.) 

Пăхăнуллă хутлă предложени пайĕсенчен хăшĕ тĕп, хăшĕ пăхăнуллă пулнине уйăрасси. 

Пăхăнуллă   предложение тĕп предложенипе çыхăнтаракан мелсене пĕлни. Хăш-пĕр 

пăхăнуллă хутлă предложенин тытăмĕпе, сăмахсен йĕркипе хутсăр предложени енне 

туртăннине кăтартасси. Çакă чăваш чĕлхине вырăс чĕлхинчен уйăракан паллă пулнине 

ăнланасси. Пăхăнуллă предложение пĕтĕм пĕрлĕхĕн шухăшне кура кирлĕ çĕре лартма 

пĕлни. Пăхăнуллă хутлă предложенире чарăну паллисене кирлĕ пек лартма пĕлни. Союзлă, 

союзла сăмахлă, хыҫ сăмахлă, пайсене аффикссемпе, пайсене вырăнĕ-йĕркипе, падеж 

аффиксĕсемпе, падеж системине кĕмен, глаголăн деепричасти аффиксĕсемпе 

çыхăнтаракан пăхăнуллă хутлă предложенисене уйăрма пĕлни. 

Кăткăс тытăмлă хутлă преложенисем (5 сех.) 

Виçĕ хутсăр предложенирен тăракан хутлă предложенин тытăмне тупасси, тытăмне 

ăнлантарма пĕлесси. 

Текст (2 сех.) 

Чăваш çырулăхĕн аталанăвĕпе литература чĕлхи аталанăвĕ пĕр-пĕрне витĕм кÿнине 

ăнлантарасси. Публицистика стилĕн хăйнеевĕрлĕхĕпе паллашасси. Публицистика 

жанрĕсемпе: заметка, репортаж, очерк, интервью, хаклав паллаштарасси, уйăрма 

вĕрентесси. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематическое планирование по «Родному (чувашскому) языку» составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО..В воспитании детей подросткового возраста  таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для:  

-  становления  собственной  жизненной  позиции  подростка,  его  собственных  

ценностных ориентаций;  

-  утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;   

-  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  

ценностных отношений:   

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу  

его  успешного профессионального самоопределения и ощущения  уверенности в 

завтрашнем дне;    

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту,  

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;    

   к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  

крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;   

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему   

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

 к культуре как духовному богатству общества и важному  условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;   



  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

                 5 класс 

№ Уроксен теми Сехет 

шучĕ 

Пуçламáш классенче вéреннине аса илесси ( 2 сехет.) 

1. Алфавит. Сăмах тымарè. Аффикссем. Пуплев пайĕсем. 1 

2. Предложени, унăн членèсем. Пèр йышши членсем, вĕсене чарăну 

паллисемпе уйăрасси. 

1 

Синтаксис. Пунктуаци (5 сех.) 
 

3.  Чèнÿ сăмахèсем, вèсене чарăну паллисемпе уйăрасси.  1 

4. Текст теми, тèп шухăшè.  Текст тèсèсем. Калав, сăнлав, ăслав. 1 

5.  Хутлă предложени. Çыхăну паллисĕр тата сыпăнуллă хутлă 

предложенисем  

1 

6. Тÿрè пуплевлè предложенисем. 1 

7. Тèрèслев диктанчè. « Асанне хăçан канать-ши?» 1 

Фонетика. Графика. Орфографи (12  сех.) 

 

8.  Алфавит.  Уçă сасăсем, вèсен мăшăрлăхè. Уçă сасăсене палăртакан 

сас паллисем 

1 

9. Сăмахри уçă сасăсен килèшèвĕ 1 

10. Чăваш сăмахèсенче икè уçă сасă юнашар тăма пултарайманни. 

Вырăс чèлхинчен йышăннă сăмахсем сингармонизма пăхăнманни 

1 

11. Хупă сасăсем.  Ялан янăравлă хупă сасăсем 1 

12. Шавлă хупă сасăсем  1 

13. Хупă сасăсен хытлăхèпе çемçелèхè.  Хупă сасăсен  çемçелèхне 

çырура палăртасси 

1 

14. Хупă сасăсем вăрăммăн илтèнни, ăна çырура палăртасси 1 

15. Вырăс чèлхинчен çырупа йышăннă сăмахсенчи хупă сасăсен 

хытлăхèпе çемçелèхè  

1 

16. Вырăс чèлхинчен çырупа йышăннă сăмахсенче б, г, д, ж, з, ф, ц, щ, 

ъ сас паллисене çырасси.  

1 

17. Ударени. Чăваш ударенийĕпе вырăс ударенийĕ 1 

18. Сăмахри уçă сасăсемпе хупă сасăсем тухса ÿкме пултарни. 

Фонетика тишкерèвè   

1 

19. Тéрéслев диктанчé  «Хĕллехи вăрман» 1 

Лексика (7 сех.) 

 

20. Лексика çинчен ăнлантарни. Сăмахăн лексика пèлтерèшè.  1 

21 Пèр пèлтерèшлè тата нумай пèлтерèшлè сăмахсем. Сăмахсен тÿрè 

тата куçăмлă пèлтерèшĕсем 

1 

22. Омонимсем  1 

23.  Синонимсем.  Антонимсем 1 

24. Ятарлă сăмахсем (профессионализмсем).  Йышăннă сăмахсем 1 

25. Кивелнè сăмахсем  1 

26. Диалект сăмахèсем.  Литература нормине пăхăнман сăмахсем. 1 

 

Сáмах тытáмéпе пулáвé. Орфографи (7 сех.) 



 

6 класс 

 

 

 

 

 

Уроксен теми Сехет 

шучĕ 

 

Кÿртĕм калаçу (1 сех.) 

1. Тáван чéлхе- пéлÿ çáл куçé. 5-мĕш класра вĕреннине аса илесси. 1 

Морфологипе орфографи (1 сех.) 

2. Чĕлхери сăмахсен ушкăнĕсем. Пуплев пайĕсем. 1 

Япала ячéсем (10   сех) 

 

3. Япала ячéсем çинчен áнлантарни.  1 

4. Тулли мар пĕлтерĕшлĕ япала ячĕсем. 1 

5. Падеж системине кĕмен аффикссем(формăсем). 1 

6. Пайáр тата пайáр мар ятсем 1 

7. Япала ячéсен хисепé.  1 

8. Япала ячéсен пулáвé 1 

9. Япала ячéсен вéçленéвé. Вырăс чèлхинчен йышăннă япала ячèсене 

çырасси 

1 

10. Япала ячéсен камáнлáх форми.  1 

11. Япала ячĕсен камăнлăх форми. Япала ячĕсене морфологи 

тĕлĕшĕнчен тишкерни. 

1 

12. Тèрèслев диктанчè. «Çул çинчи инкек» 1 

Паллá ячéсем (7 сех.) 

 

13. Паллă ячèсен пèлтерèшĕ, морфологи паллисемпе синтаксис 

уйрảмлахèсем.  

1 

14. Паллă ячèсен пулăвè 1 

 

27. Сăмах тымарè тата аффикссем   1 

28. Сăмаха улăштаракан тата сăмах тăвакан аффикссем.  Аффикслă 

сăмахсене тĕрĕс çырасси 

1 

29. Хутлă сăмахсем, вèсен тèсèсем. Хутлă сăмахсене тèрèс çырасси.  1 

30. Сăмах вырăнĕнче çÿрекен пĕрлешÿсем, вĕсен тĕсĕсем, тĕрĕc 

çырасси. 

1 

31. Мăшăр сăмахсем, вĕсене çырасси 1 

32. Икè хут калакан сăмахсем, вèсене тèрèс çырасси  1 

33. Тèрèслев диктанчè.  «Тулта сивĕ шатăртатать» 1 

Вéреннине аса илни (1 сех.) 

 

34 Вéреннине аса илни. Синтаксиспа пунктуаци.  Фонетика. Графика. 

Орфографи 

1 

 Пĕтĕмпе 34 

 

 



15. Паллă ячèсен пахалăх виçине палảртакан формисем 1 

16. Паллă ячèсен палăрту форми 1 

17. Паллả ячèсен пуплеври вырảнè.  1 

18. Паллả ячèсене морфологи тèлèшèнчен тишкерни 1 

19. Изложени «Кăсăя» 1 

Хисеп ячéсем (4 сех.) 

20. Хисеп ячè çинчен ăнлантарни 1 

21. Хисеп ячèсен ушкăнèсем. 1 

22. Хисеп ячèсене морфологи тèлĕшèнчен тишкерни 1 

23. Тĕрĕслев диктанчĕ «Тусем» 1 

 

Местоименисем (8 сех.) 

 

24. Местоимени çинчен ăнлантарни. Сáпат тата таврăну 

местоименийéсем. 

1 

25. Кăтарту местоименийèсем. 1 

26. Ыйту местоименийèсем. 1 

27. Çуклăх местоименийĕсем. 1 

28. Паллă местоименисем. 1 

29. Паллă мар местоименисем. 1 

30. Местоименисене тишкерни. 1 

31. Тéрéслев диктанчé. «Вĕрене»    1 

Наречи (4 сех.) 

32. Наречисем çинчен áнлантарни  1 

33. Наречисен пèлтерèш ушкăнèсем, пулăвè. 1 

34. Наречисен пулăвĕ. 1 

35. Наречисен танлаштару формисем. Наречисене морфологи 

тèлĕшèнчен тишкерни 

1 

Евéрлев сáмахéсем (2 сех.) 

 

36. Евèрлев сăмахèсемпе паллаштарни 1 

37. Евĕрлев сăмахĕсене морфологи тĕлĕшĕнчен тишкерни 1 

Глаголсем (10 сех.) 

 

38. Глаголсем çинчен ảнлантарни.  1 

39. Глаголсен пулảвĕ. 1 

40. Глаголсен сảпатла формисем, наклоненийèсем. 1 

41. Кăтарту наклоненийĕ. Хальхи, пулас вăхăт. 1 

42. Изложени «Хурсем каток уçрĕç». 1 

43.  Иртнĕ вăхăт. Пĕрре иртнĕ вăхăт, темиçе иртнè вảхăт 1 

44. Èмèт наклоненийè  1 

45. Хушу наклоненийè 1 

46. Килèшÿ наклоненийè 1 

47. Тèрèслев диктанчè «Текĕрлĕк»             1 

Текст (4 сех.) 

 

48. Ансат калаçупа сăпайлă калаçу 1 

49. Калав, сăнлав, ăслав 1 

50. Тĕрĕслев диктанчĕ  1 



51. Вĕреннине пĕтĕмлетни. 1 

 

7 класс 

 

 

 Кÿртĕм (1 сех.)  

1. Чăваш чĕлхи – тĕрĕк чĕлхисенчен пĕри  1 

 6-мĕш класра вĕреннине аса илни (2 сех.)  

2. Морфологи.Пуплев пайĕсем 1 

3.  Глаголăн сăпатлă форми 1 

  Морфологипе орфографи. Гланолăн сапатсăр формисем(4 сех.)  

4. Глаголăн сăпатсăр формисем çинчен ăнлантарни. 1 

5. Глаголăн инфинитив форми 1 

6.  Инфинитивăн тăтăшлăх, çителĕклĕх формисем.  1 

7. Сочинени «Юлташу хăвăнтан лайăхрах пултăр» 1 

 Причасти (10 сех.)  

8.   Причасти çинчен пĕтĕмĕшле ăнлантарни. Причасти вăхăчĕсем 1 

9. Хальхи причасти, формисем. Падеж тата хисеп тăрăх улшăнни 1 

10. Хальхи причастин çуклă форми 1 

11. Иртнĕ причасти, çуклă форми 1 

12. Причастин палăрту форми 1 

13. Изложени «Аслă ача» 1 

14. Пулас причасти, Çуклă форми 1 

15. Пулмалли причасти, формисем 1 

16. Причасти формисемпе тĕрĕс усă курасси Причастисен вĕçленĕвĕ 1 

17. Тĕрĕслев диктанчĕ «Хĕле кĕрес умĕн». 1 

 Деепрчасти (6 сех.)  

18. Деепрчасти çинчен ăнлантарни 1 

19. Деепрчастисен пулăвĕ 1 
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20. Деепричасти пĕлтерĕшĕ, уйрăмлăхĕсем  1 

21. Деепричастипе синонимлă формăсем 1 

22.  Глаголсене морфолгои енчен тишкерни  1 

23. Сочинени «Шухăшламасăр тунă ĕç ÿкĕнĕçлĕ пулать» 1 

 Пулaшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем (11 сех.)  

24.  Пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем. Хыç сăмахсем  1 

25. Хыç сăмахсене тĕрĕс çырасси 1 

26. Хыç сăмахсемпе тулли мар пĕлтерĕшлĕ сăмахсем 1 

27. Диктант «Шурă кăвакарчăн» 1 

28. Союзсем, пĕлтерĕшĕпе ушкăнĕсем 1 

29. Союзсемпе пуплевре тĕрĕс усă курасси 1 

30. Изложени «Шурă кăвакарчăн» 1 

31. Татăксен пĕлтерĕшĕ, уйрăмлăхĕсем 1 

32. Татăксен ушкăнĕсем. Татăксене тĕрĕс çырасси 1 

33. Междометисем. Междометисене тĕрĕс çырасси 1 

34. Междометие морфологи енчен тишкерни 1 

 Чĕлхе тата пуплев (2 сех.)  

35. Мĕн вăл чĕлхе? 1 

36. Мĕн вăл пуплев? 1 

 Синтакис тата пунктуаци (1 сех.)  

37. Синтаксис тата пунктуации мĕн çинчен вĕрентеççĕ. 1 

 Предложени тата сăмах майлашăвĕ (5 сех.)  

38. Предложенипе сăмах майлашăвĕ- пĕлтерĕшлĕ сыпăксем. 1 

39. Сăмах майлашăвĕн тытăмĕ. 1 

40. Предложенири сăмахсен çыхăнăвĕ 1 

41. Пуплеври сăмахсен çыхăнăвне палăртмалли мелсем 1 

42. Диктант «Чăваш енĕм» 1 

http://salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp


 Хутсăр предложенин хутшăнуран килекен тытaмĕ (3 сех.)  

43. Темăпа рема ушкăнĕсене уйăрмалли мелсем. 1 

44. Шухăш тĕшши 1 

45. Сочинени 1 

 Ыйтусăр тата ыйтуллă предложенисем (3 сех.)  

46. Ыйтăва палăртмалли мелсем. 1 

47. Эмоциллĕ тата эмоцисĕр предложенисем. Сăпайлă тата риторикăллă 

ыйту  

1 

48. Диктант «Хĕллехи вăрман» 1 

 Пурлă тата çуклă предложенисем (1 сех.)  

49. Çуклă предложенисенчи çуклăх паллисем 1 

 Текст (2 сех.)  

50. Текст стилĕсем 1 

51 Пĕтĕмлетÿ урокĕ 1 

 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 Тăван чĕлхе– асаттесен пехилĕ  3 

1 Тăван чĕлхе– асаттесен пехилĕ  1 

2 Вĕреннине аса илни  2 

3 Тĕрĕслев диктанчĕ «Кÿлĕ хĕрринче» 1 

 Предложенин тĕп тата кĕçĕн членĕсем  9 

4 Предложени членĕсем. Подлежащи  1 

5 Сказуемăй  1 

6 Подлежащипе сказуемăй çыхăнăвĕ. Подлежащипе сказуемăй 

хушшине тире лартасси 

1 

7 Предложенин кĕçĕн членĕсем. Определени  1 

8 Изложени «Уроксем хыççăн 1 

9 Дополнени  1 

10 Обстоятельство  1 

11 Предложенисене членсем тăрăх тишкересси  1 

12 Тĕрĕслев диктанчĕ «Вăрманти сунар» 1 

 Тĕп членсăр предложенисем  2 

13 Тĕп членсăр предложенисен тĕсĕсем  1 

14 «Тĕп членсăр предложенисен тĕсĕсем» темăна пĕтĕмлетни  1 

 Кăткăсланнă хутсăр предложенисем  10 
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15 Пĕр йышши членсем. Союзсемпе çыхăнакан пĕр йышши 

членсем 

1 

16 Пĕр йышши членсем çумĕнчи пĕтĕмлетÿ сăмахĕсем  1 

17 Чĕнÿ  1 

18 Изложени «Шурлăхра» 1 

19 Кÿртĕм сăмахсемпе предложенисем  1 

20-21 Кÿртĕм сăмахсемпе предложенисене чарăну паллисемпе 

уйрăмлатасси 

2 

22 Диалог тата монолог  1 

23 Тулли мар предложенисем  1 

24 Тĕрĕслев диктанчĕ «Тул çутăлни» 1 

 Уйрăмлатнă сăмахсем 1 

25 Уйрăмлатни тенине епле ăнланмалла? Уйрăмлату правилисем 1 

 Урăх çын сăмахĕсене пĕлтермелли мелсем  3 

26 Урăх çын сăмахĕсене пĕлтермелли тĕп мелсем. Тÿрĕ пуплевлĕ 

предложенисем 

1 

27 Диалог.Цитата тата эпиграф.Пайăр мар тÿрĕ пуплев 1 

28 Тĕрĕслев диктанчĕ «Амантнă хурăнсем» 1 

 Хутлă предложени  2 

29 Хутлă предложенин паллисем. Çыхăну паллисĕр хутлă 

предложенисем 

1 

30 Çыхăну паллисĕр хутлă предложенисенче чарăну паллисем 

лартасси. Çыхăну паллисĕр хутлă предложенисене тишкересси 

1 

 Чĕлхе тата пуплев 4 

31 Чĕлхепе пуплев хушшинчи тачă çыхăну. Пуплев тата хутшăну  

Пуплев ĕçĕ-хĕлĕ 

1 

32 Чĕлхен функцирен килекен тĕсĕсем.Ĕçлĕ стиль 1 

33 Тĕрĕслев диктанчĕ «Çăрттан» 1 

34 Пĕтĕмлетÿ урокĕ.  1 

 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 «Чăваша чăваш чĕлхи кирлĕ» 1 

2 Вĕреннине аса илни 1 

 Сыпăнуллă хутлă предложенисем  11 

3 Сыпăнуллă   хутлă предложенисен тĕсĕсем 1 

4 Сыпăнтаракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисем 1 

5 Сыпăнтаракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисенче чарăну 

паллисем лартасси. 

1 

6 Хирĕҫлекен союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисем 1 

7 Хирĕҫлекен союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисенче чарăну 

паллисем лартасси. 

1 

8 Изложени «Йĕплĕ хăна» 1 

9 Уйăракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисем. 1 

10 Уйăракан союзлă сыпăнуллă хутлă предложеисенче чарăну 

паллисем лартасси. 

1 

11 Сыпăнуллă хутлă предложенисене тишкересси. 1 



12 «Сыпăнуллă хутлă предложении» темăна вĕреннине аса 

илмелли тĕрлĕ ыйтупа ĕҫ 

1 

13 Тĕрĕслев диктанчĕ «Çут çанталăк ырлăхĕ хамăр алăра» 1 

 Пăхăнуллă хутлă предложени  13 

14 Пăхăнуллă хутлă предложени пайĕсем. 1 

15 Пăхăнуллă   предложенине тĕп предложенипе çыхăнтаракан 

мелсем. 

1 

16 Пăхăнуллă хутлă предложенин хутлă пĕрлĕхри вырăнĕ. 1 

17 Пăхăнуллă хутлă предложенисенче чарăну палли лартасси. 

Ăнлантару диктанчĕ. 

1 

18 Пăхăнуллă хутлă   предложении ушкăнĕсем. Пăхăнуллă хутлă 

предложенисене тишкермелли йĕрке. 

1 

19 Союзлă пăхăнуллă хутлă предложенисем 1 

20 Союзла сăмахлă пăхăнуллă хутлă предложенисем 1 

21 Хыҫ сăмахлă пăхăнуллă хутлă предложенисем 1 

22 Пайсене аффикссемпе ҫыхăнтаракан пăхăнуллă хутлă 

предложенисем 

1 

23 Пайсене вырăнĕ-йĕркипе ҫыхăнтаракан пăхăнуллă хутлă 

предложенисем     

1 

24 Тĕрĕслев изложенийĕ «Хĕллехи вăрманта» 1 

25  Пăхăнуллă хутлă предложенисене вĕреннине аса илмелли 

тĕрлĕ ĕҫ 

1 

26 Тĕрĕслев диктанчĕ «Çĕмĕрт» 1 

 Кăткăс тытăмлă хутлă предложенисем 5 

27 Хутлă предложенисем кăткăсланни 1 

28 Кăткăс тытăмлă ҫыхăну паллисĕр хутлă предложенисем 1 

29 Кăткăс тытăмлă сыпăнуллă хутлă предложенисем 1 

30 Кăткăс тытăмлă пăхăнуллă хутлă предложенисем 1 

31 Хутлă предложенисене вĕреннине аса илмелли тĕрлĕ ĕҫ 1 

 Текст   2 

32 Чĕлхе, пуплев тата ҫыру. Чăваш ҫырăвĕн аталанăвĕпе паянхи 

сăн-сăпачĕ 

1 

33 8-9-мĕш классенче вĕреннине аса илмелли тĕрлĕ ĕҫ 1 

  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ачасен ĕçĕсене хакламалли виçесем 

Сăмахпа каласа хуравланине хакламалли ĕçсем 

 Ачасем чăваш чĕлхи çинчен мĕн пĕлнине тĕрĕслемелли меслетсенчен пĕри вăл – 

сăмахпа каласа хуравлани. Ачан хуравĕ туллии, çыхăнуллă, шухăш енчен йĕркеллĕ тытса 

грамматика пулăмне тĕрĕс ăнлантарма пĕлмелле. 

Вĕренекенĕн хуравне хакланă чухне çак критерисене тĕпе хумалла: 1) туллилĕхпе 

тĕрĕслĕхĕ; 2) вĕреннине мĕн таран ăнланни; 3) литература чĕлхин нормисене пăхăнни. 

 «5» паллă виçи: а) ача вĕреннĕ материала пĕтĕмпех ăнланать, туллин каласа парать; 

ă) каланине кĕнекери тĕслĕхсемпе çеç мар, хăй тупнисемпе те çирĕплетме пултарсан; б) 

материала йĕркипе, çыхăнуллă, литература чĕлхин нормисене пăхăнса каласа парать. 

 «4» паллă виçи: ача «5» паллă хаклавĕн материалне пĕтĕмĕшле пĕлме тивĕç, 

учитель асăрхаттарнă йăнăша хăй тĕллĕн тÿрлетме пултармалла. Шухăш йĕркине 1-2 çĕрте 

литература номерне 1-2 тĕлте пăсма юрать. 

 «3» паллă виçи: ача вĕреннĕ тема материалне туллин уçса параймасть, правилăсене 

тĕрĕс калаймасть, каланине хăй тĕслĕхсемпе çирĕплетеймест, çыхăнуллă калаймасть, 

пуплев йăнăшĕсем 3-4 çитме пултараççĕ. 

 «2» паллă виçи: ача вĕреннĕ материалăн чылай пайне пĕлмест, правилăсене 

тĕслĕхсемпе çирĕплетеймест, пăтраштарса, çыхăнусăр калать, материала пачах 

пĕлейменни туйăнать пулсан. 

Вĕренекенсен çыру ĕçне хакласси 

Çырса илни (пăхса çырни) 

 Çырса илме паракан текст калăпăшĕ 5 класра 40-50 сăмахран иртмелле мар. Çырса 

илнине хакламалли виçесем: «5» паллă ĕçе тирпейлĕ, йăнăшсăр, тĕрĕс пурнăçланă пулсан 

лартмалла; «4» паллă грамматика ĕçне пурăçланă чухне 1-2 йăнăш янă пулсан лартмалла; 

«3» паллă лартнă ĕçре 3-4 йăнăшран ытла пулмалла мар; «2» паллă лартмалли ĕçре йăнăш 

5-рен пуёласа 9-а çитме пултарать; «1» паллă лартмалли ĕçре 10 е ытларах йăнăш пулать. 

Çырса хуравланине хакласси 

   5-11 классенче ачасен пĕлĕвне тĕрĕслеме çырса хуравлани те вырăнлă. Ку мелпе 5-6 

класс ачисем текста мĕнле ăнланнине тата предложенисене тĕрĕс йĕркелеме пултарнине 

тĕрĕслеме усă кураççĕ. Çырса хуравламалли ыйтусене унччен вуланă текст, пурнăçпа 

çыхăннă пĕр-пĕр кăткăс та интереслĕ тема тавра е ÿкерчĕк тăрăх (çырнă чух ÿкерчĕк 

ачасен куçĕ умĕнче пулмалла), диафильмпа кинофильм е вĕсен сыпăкĕсем тăрăх 

йĕркелемелле.  

Вуланă текст тăрăх хатĕрленĕ ыйтусене хуравлани чылай енчен изложение çывăх. Çавăнпа 

ыйтусен изложени планĕ евĕр йĕркелеме юрать. Пĕр-пĕр темăпа хаĕрленнĕ ыйтусене 

хуравласа çырни сочинени майлă. Çавăнпа та ачасем хуравласан çырнă ĕçре сăмах йышĕ 

(енчен те кашни ыйтăва 1-2 предложенипе хуравласан) çырса илме паракан текстринчен 

иртмелле мар. 

5 класра 6-10 ыйту пама юрать (енчен те ача кашни ыйтăва 4-6 сăмахран тăракан 

предложенипе хуравлать пулсан). Çырса хуравланă ĕçсене хакланă чухне çакна шута 

илмелле:  

а) хуравсем тулли, тĕрĕс çыпăçуллă пулни;  



ă) чĕлхене пĕлни;  

б) орфографипе пунктуации хăнăхăвĕ. 

 

 Ĕçе пур енлĕн тишкерсе пĕр паллăпа хакламалла:  

 «5» паллă – пур ыйтăва та тĕрĕс хуравланă (хуравра 1 пуплев, 1 орфографи йăнăшĕ 

пулма пултарать). 

 «4» паллă – пур ыйтăва та тĕрĕс хуравланă, анчах та ĕçре 3 орфографи йăнăшĕпе 2 

пунктуаци йăнăшĕ е пĕр-икĕ хуравра 2-3 пуплев йăнăшĕ пур. 

 «3» паллă – панă ыйтусене хуравлама пултарнă, анчах та 4-5 орфографи йăнăшĕ, 3-

4 пунктуаци йăнăшĕ, 4 пуплев йăнăшĕ тĕл пулать. 

 «2» паллă – панă ыйтусенчен çуррине хуравлайман, текст содержании енчен 

аяккалла пăрăннă, 6-10 орфографи тата 5-6 пунктуаци йăнăшĕ янă, пуплев йăнăшĕ, «3» 

паллă лартмалли виçерен иртсе кайнă. 

  

Тест хуравĕсене хакласси 

 

0-32 балл – «2» 

33-50 балл – «3» 

51-70 балл – «4» 

71- 100 балл – «5» 

 

Диктантсене хакламалли виçесем 

  

           «5» паллă ĕçе йăнăшсăр çырсан. 1 пĕчĕк орфографи йăнăшĕ е пĕчĕк пунктуаци 

йăнăшĕ пулсан лартмалла. 

 «4» паллă виçи: орфографи йăнăшĕ 2 тата пунктуаци йăнăшĕ; е орфографи йăнăшĕ 

1 тата пунктуаци йăнăшĕ 3; пунктуаци йăнăшĕ 4.   

 «3» паллă виçи: орфографи йăнăшĕ   4 тата пунктуаци йăнăшĕ 4; орфографи йăнăшĕ 

3 тата пунктуаци йăнăшĕ 5 çитсен; е пунктуаци йăнăшĕ çеç 7 пулсан; 

 «2» паллă: орфографи йăнăшĕ    7 таран пулсан тата    пунктуаци йăнăшĕ 7 

иртмесен; е орфографи йăнăшĕ 6 тата пунктуаци йăнăшĕ 7; е орфографи йăнăшĕ 5 тата 

пунктуаци йăнăшĕ 9; е орфографи йăнăшĕ 8 тата пунктуаци йăнăшĕ 6 пулсан. 

    Тĕрĕслев ĕçĕ диктантран тата хушса панă ĕçрен тăрать пулсан - ăна икĕ паллăпа 

хакламалла. Ун пек чух диктант калапăшне 15 сăмах таран кĕскетме юрать.  

Хушма грамматика ĕçĕн хаклав виçи 

 

«5» паллă – ĕçе пĕтĕмпех тĕрĕс тунă; 



«4» паллă – ĕçĕн 3|4 пайне тĕрĕс тунă; 

«3» паллă – ĕçĕн 1|2 пайне тĕрĕс тунă;  

«2» паллă– ĕçĕн çуррине те туман. 

 

Тĕрĕслев диктанчĕн хаклавĕ 

 

«5» паллă – пĕр йăнăш та çук; 

«4» паллă – 1-2 йăнăш; 

«3» паллă – 3-4 йăнăш; 

«2» паллă – 5-7 йăнăш таран. 

 

 

Сочиненисемпе изложенисене хакламалли виçесем 

  

  Сочиненисемпе изложенисем ачасем шухăша тĕрĕс, çыхăнуллă йĕркелесе çырма 

пултарнине, пуплев аталанăвĕн шайне тĕрĕслемелли тĕп формăсем шутланаççĕ. 

 5-9 классенче изложенисемпе сочиненисем çыртарнă чух вĕренекенсен калаçупа 

çырăвне аталантарма программăра мĕн-мĕн палăртнине асра тытмалла. 

 Изложени валли ăс-пуçа аталантарас, кăмăл-сипете çирĕплетес енчен лайăх текст 

илмелле. Калăпăшĕ вăтамран 5 класра 95-130 сăмах пулмалла. 

 Изложенин е сочиненин содержанине хакланă чухне çак енсене шута илмелле: 

а) çырни темăпа, тĕп шухăшпа килĕшсе тăнине; 

ă) ĕçсене туллин ёырса панине, фактсене тĕрĕс çырса кăтартнине; 

б) стиле яка тытса пынипе пыманнине. 

 

 

 

 

Сочиненипе изложени хаклавĕ 

 

Хаклав 

палли 

Мĕн шута илмелле 

Содержанипе чĕлхе пуянлăхĕ Тĕрĕс çырма пĕлни 

«5» Çырса пани темăпа килĕшÿллĕ. Тĕп шухăша 1   орфографи йăнăшĕ; (е 1 



паллă ăнланса, туллин, пăтраштармасăр çырса кăтартнă, 

сăмах пĕлтерĕшне пăтраштарман. Сăмах йышĕ 

çителĕклĕ. Предложенисене грамматика 

тĕлĕшĕнчен лайăх йĕркеленĕ. Стиль енчен 

килĕшÿллĕ çырнă.  Сочинени содержанийĕнче 

пуплевре пĕрер çитменлĕх пулма пултарать.  

пунктуаци йăнăшĕ;1 

грамматика йăнăшĕ;) 

«4» 

паллă 

Пĕтĕмĕшпе илсен содержании темăпа килĕшÿллĕ, 

анчах кăшт унран пăрăнни пур. Çырни, тĕпрен 

илсен, тĕрĕс, анчах уйрăм çĕрте фактсене пăснă. 

Шухăш татăлни тĕл пулать. Сăмах йышĕ 

çителĕклĕ, пĕр стилпе çырнă, чĕлхи илемлĕ. 

Содержанире 2, пуплевре 3-4 çитменлĕх пулма 

пултарать. 

2 орфографи йăнăшĕпе 2 

пунктуаци йăнăшĕ; (е 1 

орфографи   йăнăшĕ; 3 

пунктуаци йăнăшĕ; е 4 

пунктуаци йăнăшĕпе 2 

грамматика йăнăшĕ;) 

«3» 

паллă 

Ĕçе темăран чылай пăрăнса çырнă. Тĕп шухăшсене 

каласа панă, анчах тĕрĕсех мар фактсем пур. 

Йĕркеллех, çыхăнуллах çырман. Сăмах йышĕ 

чухăнрах, шухăша тивĕçлине суйласа илмен, пĕр 

пек предложенисемпе усă курнă. Стиль тикĕслĕхĕ 

çук, илемлех çырман. Ĕçре содержани енчен 4 

çитменлĕх, пуплев енчен 5 çитменлĕх пур.  

4 орфографи йăнăшĕпе 4 

пунктуаци йăнăшĕ; (е 3 

орфографи йăнăшĕпе 5 

пунктуаци йăнăшĕ; е 7 

пунктуаци йăнăшĕпе 4 

грамматика йăнăшĕ) 

«2» 

паллă 

Ĕçре темăна уçса паман. Содержанире тĕрĕс мар 

вырăн чылай. Шухăш çыхăнуллăхĕ çук, план тăрăх 

çырман. Стиль пĕр пек мар. Содержанипе 

пуплевре 6-7 çитменлĕх пур.  

7 орфографи йăнăшĕпе 7 

пунктуаци йăнăшĕ; (е 6   

орфографи йăнăшĕпе 8 

пунктуаци йăнăшĕ; е 5 

орфографи йăнăшĕпе 9 

пунктуаци йăнăшĕ; е 8 

орфографи, 6 пунктуаци 

йăнăшĕ тата 7 грамматика 

йăнăшĕ). 

 

  

 

 

 

Чăваш чĕлхипе литература пуплевне тата пуплев хăнăхăвне изложенипе сочинении 

тăрăх хакламалли пĕтĕмĕшле таблица. 

 

 содержани пуплев орфографи пунктуаци грамматика 



«5» 0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

«4» 0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0-3 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

1 

0-1 

2-5 

0 

1-3 

0-4 

0 

1 

2 

0-2 

1-2 

0-2 

0-2 

0 

«3» 0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-4 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

0-4-8 

0-9 

0-3 

4-6 

0-3 

4-6 

0-5 

0-6 

0-5 

0-6 

3-4 

0-4 

3-4 

0-4 

3-4 

0-4 

0-4 

0-5 

0-5 

0-6 

«2» 0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

0-7 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

8-10 

7-9 

0-8 

7 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

0-6 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные работы по родному (чувашскому) языку 

5 класс 

Контрольная работа №1 

Диктант 

Асанне хăçан канать-ши? 

Ирхине хĕвел пит çине ӳкнипе вăрантăм. Куçа уçса пăхрăм та: асанне ман кĕпе çине тӳме 

лартать. Унтан пиншак çаннине сапларĕ.  

   Вырăн çинчен тăтăт. Çенĕхе тухрăм. Асанне мана çăвăнма шыв хатĕрленĕ. 

  - Мăнукăм, сĕтпе пĕлĕм çи, - илтĕнчĕ асаннен çепĕç сасси. 

  Килте асанне пурри мĕнле лайăх! Анчах хăçан ларса канать-ши вăл, хăçан выртса 

çывăрать? Эпĕ çывăрас умĕн манран ĕçлесе юлать, эпĕ çывăрса тăнă чухне – каллех ура 

çинче. Çывăрмасăр, канмасăр епле пурăнать-ши вăл? Ялан ĕçлет: кĕпе çăвать, кĕнчеле 

арлать, ĕне сăвать, вутă хутать, урай сĕрет. Нихçан та ывăнтăм темест.  

 

Контрольная работа №2 

 

 

Диктант 

 

Хĕллехи вăрман 

 Хĕллехи вăрманăн та хăйне май ытармалла мар илемĕ пур вĕт-ха! Хăватлă 

юмансем, пĕлĕте кармашакан çурта пек тӳп-тӳрĕ хырсем, тураттисене вĕçме хатĕрленнĕ 

кайăк çуннатисем пек сарса пăрахнă ешĕл чăрăшсем пĕтĕмпех юр айне пулнă. Аякран 

пăхсан вĕсем мамăкпа витĕннĕ пек курăнать. Çулçăсăр йывăçсене шап – шурă пас тытса 

лартнă. Вĕсен тураттисене такам ятарласах вĕтĕ – вĕтĕ чĕнтĕрсемпе хитрелетнĕ тейĕн. 

Таврара шăп, ниçта пĕр сасă илтейместĕн. Çуллахи пек чĕвĕл кайăксем юрламаççĕ, анчах 

çав – çавах пурнăç пур – ха иккен кунта. 

 

Конторольная работа №3 

Диктант 

 

Тулта сивĕ шатăртатать 
 Раштав уйăхĕнче сивĕ кунсем ытларах хуçаланаççĕ. Хăшпĕр кунсенче сывлăш 

температури хĕрĕх градуса та çитет. Çакăн пек сивĕ кунсем вăрăма тăсăлнă çулсенче 

чылай вĕçен кайăк шăнса вилет. Юмансем, вĕренесем, хурамасем, улмуççисем, шĕшкĕсем, 

чие йывăççисем хăрса лараççĕ е аманса юлаççĕ. Йывăçсем çакнашкал аманни çимĕс нумай 

ӳстернĕ çулсенче ытларах тĕл пулать. 

 Сивĕ кунсем уйăх варринче пуçланаççĕ. Уйсенче юр чылай пулин те çĕр шăнса чул 

пекех хытать. Шыв çинче пăр та кунсеренех хулăнланать. 

 Сивĕ çанталăкра тӳпе пĕлĕтсенчен тасалать. Ун пек çанталăкра пите е хăлхана тăм 

илессинчен сыхлансах тăр. 

 Хушăран сивĕ çанталăкрах тăман вĕçтерет. Хăш – пĕр çул раштав уйăхĕнче кĕтмен 

çĕртен ăшăтса пăрахать, çумăр çавать. 

 

6 класс 

Контрольная работа № 1 

Диктант 

 

Çул çинчи инкек 



 Канмалли кун Анатолий хулана кайрĕ. Каялла килме тухсан тӳпене хура пĕлĕтсем 

хупларĕç. Ача вăйлă çумăр килнине туйрĕ. Яла иртерех çитес тесе Анатолий мотоциклне 

хытă хăваларĕ. Кĕçех пуç çинчех аслати авăтса ячĕ, çиçĕм çиçме пуçларĕ. Пăрлă çумăр 

питрен çапса çăвать. Пăрçа пек пăр пĕрчисем Анатолие тĕллесе ӳкеççĕ тейĕн. Куçа уçма та 

çук. Анатолий хăйне машина пырса çапнине сиссе те юлаймарĕ. 

 Васкавлă пулăшу машини ачана пульницăна илсе кайрĕ. Унта çамрăка тăрăшса 

сиплерĕç. Машинăпа çапăннăран ăнатолин пуç мими тапраннă иккен. 

 Тепĕр уйăхран вăл пульницăран тухрĕ. Пуçĕ çав-çавах ыраткалпрĕ-ха унăн. Ыратни 

инкек çинчен аса илтерсех тăчĕ. 

 

 

Контрольная работа № 2 

Изложени 

 

Кăсăя 

Çанталăк сивĕ. Йывăçсене тем хулăнăш пас тытса лартнă. Ура айĕнче юр пусмассерен 

кăчăртатать. Тĕлĕрекен улма-çырла пахчинче шăп. Пĕр кайăк сасси те илтĕнмест. Ăшă 

чухне ку пахчара кăсăясем туллиех пулаканччĕ. Халĕ вĕсем чĕвĕлтетмеççĕ. Хӳтлĕхсене 

кĕрсе пытаннă. 

 Хаяр Хĕл Мучи. Хăйĕн кăмăлне миçе кун ĕнтĕ кăшт та çемçетмест. Чĕпĕтет те 

чĕпĕтет. Çĕрле пĕренесем шартлата-шартлата çурăлаççĕ.  

 Çак сивĕре Петĕр урамран пĕр кăсăя тупса таврăнчĕ. Пĕчĕкçĕ кăна симĕс чăмăркка 

çул çинчех хутланса ларнă. Тарма та шутламасть. Петĕр ăна хуллен тытса çĕклерĕ те хĕвне 

чикрĕ. Кăсăя йăшăлтатмарĕ. 

 «Ах, шеремет, самаях ĕнтĕркенĕ пулмалла эсĕ», - калаçрĕ хăй тĕллĕн Петĕр. Кăсăя 

ăшăнса çитсен вăл ăшă сĕт ĕçтерчĕ, кĕрпе, тăпăрч, çăкăр тĕпренчĕкĕсем хыптарчĕ.  

 Хырăм хытă выçсан тăраничченех çиме юрамасть тенине илтнĕ Петĕр, Кăсăя 

ăшăнса çитсен вăл ăшă сĕт ĕçтерчĕ, кĕрпе, тăпăрч, çăкăр тĕпренчĕкĕсем хыптарчĕ. 

 Хырăм хытă выçсан тăраничченех çиме юрамасть тенине илтнĕ Петĕр, мĕншĕн 

тесен вар-хырăм пăсăлма пултарать. Çавăнпа вăл кăсăяна та нумай çитерме тăрăшмарĕ. 

 Кăсăя алла хăвăрт хăнăхса пычă. Пӳртри шăнасене, эрешменсене пуçтарсах тăчă. 

 Кăсăя – йăрă кайăк. Вĕсем çулла хурт-кăпшанкăсемпе тăранса пуранаççĕ. Кĕркунне 

тĕрлĕрен вăрăсем пуçтараççĕите. Хĕлле лĕпĕшсен çăмартийĕсемпе кукокисене çиеççĕ. Сад 

ăстисене çимĕç йывăççисем çинчен хурт-кăпшанкăсене пĕтерме нумай пулăшаççĕ. Анчах 

вĕсене валли пĕрех апат çителĕксĕр. 

 Петĕр кăсăяна Хĕл Мучи кăмăлне çемçетичченех пӳртре усрарĕ. Ашшĕпе сырăш 

туса хатĕрлерĕç. Йывăç туратĕнчен çакса майлаштарчĕç. Кашни кун хăналарĕ Петĕр 

кайăксене. Кăсăяна та ирĕке кăларма вăхăт çитрĕ. Вăл ăна малтан сырăш çине лартрĕ. 

Кĕрпе сапса пачĕ. Кăсăя тармарĕ. Шĕвĕр сăмсипе кĕрпене васкамасăр сăхрĕ. Ăна кура ытти 

кайăксем те Петĕртен хăрами пулчеç. Сырăш çине йышлăн ларса Петĕре савăнтарчĕç. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

Диктант 



 

Тусем 

Çӳллĕ тусен тăррисем хĕвел çинче йăлтăртатса тăракан ĕмĕрхи пăрсемпе час-часах 

витĕнсе выртаççĕ. 

Сĕвек тусем те пулаççĕ, вĕсем çинче пăрлăхсем çукпа пĕрех. Вĕсен тайлăмĕсемпе 

тăррисенче ялан тенĕ пекех тĕрлĕ ӳсен-тăран ӳсет. Тусем çинче час-часах çара чул 

хысакĕсене е чул катрамĕсене çеç тĕл пулма тивет.  

Ĕмĕрхи лăпкă чул хысакĕсем, вĕсен тĕттĕм хушăкĕсем, вĕçсĕр-хĕрсĕр кăн-кăвак тӳпепе 

пĕрлешнĕ пек курăнакан ту пĕрлешнине, вĕсен никĕсĕсем уйрăлса кайса арка туса хунине 

е тӳрем вырăнта чул юпасем салтаксем пекех пĕр ретре тăрса тухнине курăн. Акă 

капмаррăн курăнса ларакан чул хысакĕсем.  

Тусем çинчи кӳлĕсем питĕ илемлĕ. Вĕсен лаптăкĕсем пысăках та мар, анчах кӳлĕсенчи 

шыв питĕ тарăн та тăп-тăрă. 

 

Контрольная работа № 4 

Диктант 

 

Вĕрене 

 Вĕрене хăйăн пурнăçĕнче юманпа çакан çур ĕмĕрне те кураймасть. Апла пулин те 

вăл тĕреклĕ йывăç, нимĕнле чирпе те чирлемест. Унăн вулли нихăçан та хăвăл мар. Çак 

йывăç нумай тĕрлĕ пулать. Пирĕн таврари вăрмансенче çитĕнекен вĕренене ботаниксем 

«шĕвĕр çулçăллă вĕрене» (клен остролистный) тесе ят панă. Вăрманта вĕрене хăй çеç 

уйрăммăн ӳсмест, яланах ытти йывăçсемпе хутăш çитĕнет. Чăваш вăрманĕсенче вĕрене 

пур çĕрте те тĕл пулать. Шутласа пăхнă тăрăх, вĕрене йывăççин лаптăкĕ республикăра 

2600 гектартан ытларах. Вăл юман, çăка, йĕлме, каврăç ӳсекен вăрмансенче тĕл пулать. 

Тепĕр чухне вара хырпа чăрăш вăрманĕсенче çитĕннине те куратăн. 

 Пирĕн таврара тата тепĕр йышши вĕрене – Америка вĕрени текен йывăç çитĕнет. 

Çулçисем унăн каврăçăнни евĕрлех. Лартнă хыççăн малтанхи 10-15 çул хушшинчех çак 

йывăç 20-25 метр çӳллĕш ӳсме пултарать. 

 

Контрольная работа №5 

Изложени 

 

 Ваçуксен çурчĕ сăртра, ял хĕрринче, ларать. Ял варринчи çырмара пысăк пĕве пур. 

Çулла пурте унта пухăнаççĕ: хĕрарăмсем шыв ăсма, кĕпе-йĕм чӳхеме, ачасем – пулă 

тытма, шыва кĕме, хур-кăвакал – апат шырама, шывра ишсе киленме. 

 Ваçуксен те хур пур – икĕ пуслăх. Чĕпписем пĕчĕк чухне ватă хурсем вĕсене 

асăрхана-асăрхана пĕвене ертсе каятчĕç. Кĕркунне çитеспе ӳссе тĕрекленсен хурсем çунат 

сарма пикенчĕç. Хытă суллаççĕ çуначĕсене, малтан пĕр вырăнтах çапла сике-сике илеççĕ, 

кайран пĕр хушă вĕçсе те пăхаççĕ. Пĕррехинче вара хур аçи кикак! Кикак! Терĕ те çырма 

еннелле вĕçсе кайрĕ. Ватă амисемпе çамрăк хурсем ун хыççăн кăшкăрашса вĕçрĕç. 

Самантрах кӳлĕ патне вĕçсе çитрĕç. 

 Çапла кашни кунах хурсем ирхине кӳлле вĕçсе анатчĕç, каçалапа вара çаранах киле 

какăлтатса таврăнатчĕс: çӳлелле вĕçсе хăпарма йывăр, ахăртнех. 

 Кĕркунне, пĕр янкăр уяр кун, Ваçук кӳршĕ ачисемпе шкула каятчĕ. Весен çулĕ – 

çырмари кĕпер урлă леш айккине выртать. 

 - Тăм ӳкнĕ паян, пĕвере пăр та шăннă пулмалла. Кĕçех конькипе ярăнатпăр акă, - 

калаçса пыраççĕ ачасем. 



 Акă хурсем какăлтатни илтĕнсе кайрĕ. Кӳлле вĕçсе анаççĕ вĕсем яланхи пекех. 

Малта – пысăк хур аçи. 

 Кӳлĕ тĕкĕр пек яп-яка выртать. Акă хурсем шыв çине çитсе лараççĕ ĕнтĕ. Анчах мĕн 

тамаша ку? Ачасем тĕлĕннипе çăварĕсене карса пăразрĕç. Шыва сирпĕтсе ларас вырăнне 

хур аçи ун çийĕн таçта çити якăр-р! Ярăнса кайрĕ. Пăр ларнă иккен! Хурсем тăма 

хатланаççĕ, анчах шăва- шăва ӳкеççĕ, утаймаççĕ. Хăйсем хытă тĕлĕннипе шуйхăнса 

какăлтатаççе.  

 Ачасем кула-кула сăнаççĕ хурсене. Ак тĕлĕнтермĕш: вĕсенчен малтан уçрĕç хурсем 

«катока»! 

 

Контрольная работа №6 

Диктант  

 

Текĕрлĕк 

 Текĕрлĕксене пĕрре çеç мар курнă эпĕ. Сывлăшра вĕçнине те, йывăç çинче ларнине 

те. Питĕ чее кайăк вăл. Уйрăмах унăн йăви патне пытăн пулсан сана мĕнле те пулин 

чееленсе аяккалла пăрса яма тăрăшать. Çынна çеç мар, вăрманти чĕр чунсемпе хăрушă 

вĕçен кайăксене те улталама май тупать вăл. 

 Текĕрлĕк йăвине курма тӳр килменччĕ мана. Шырасан та тупма хĕн теççĕ. 

Пĕррехинче ăнсăртран куç тĕлне пулчĕ. Кӳлĕ хĕррипе пыраттăм. Сасартăк ура айĕнченех 

текĕрлĕк вĕçсе тухрĕ. Эпĕ шартах сикрĕм. 

Йываç тĕмине сирсе пăхрăм. Çĕр çинех типĕ курăк пухса йăва тунă текĕрлĕк. Унта тăватă 

çăмарта. 

Текĕрлĕк пуç çийĕпе явăнать. Йăвине тустарасран шикленет ĕнтĕ. Эпĕ нумаях тăмарăм. 

Утма çул еннелле пăрăнтăм. 

 

7 класс 

Контрольная работа № 1 

Изложени 

Ăслă ача 

 Пĕр ватă çын хăйĕн ывăлĕпе кинĕ патĕнче пурăннă. Кинĕ ăна пăхма юратман. 

 Вăл вара упăшкипе ятлаçа-ятлаçа тăнне илнĕ. 

 - Аçуна çунашка çине ларт та тарăн вара леçсе пăрах, - тенĕ. 

 Чăнах та, пĕр шартлама сивĕ кун çак ватă çынна ывăлĕ çунашка çине лартса тарăн 

вара тĕксе антарса ярать. Çунашка хыççăн çырма тĕпнелле пĕчĕк ача та пилĕк таран юр 

ăшне пута-пута васкасах ана пуçлать. 

 - Ăçта каятăн? – тесе ыйтать ашшĕ ывăлĕнчен.  

 - Çунашка илсе хăпарас тетĕп, - тет ачи. … 

 - Мĕне кирлĕ сана çав çунашка?! Сана эпĕ çĕнĕ çунашка илсе парăп, - тет ашшĕ. 

  Анчах ачи ашшĕне итлесе тăмасть. Васкасахçырма тĕпнелле анать. Вăхăт нумай та 

иртмест, ачи çунашкана сĕтĕрсе хăпарать. Çĕлĕкĕ чалăшса кайнă хăйĕн, сывласса та аран 

сывлать.  

 - Мĕншĕн çак çунашкашăн нушаланатăн? Каларăм-çке сана, çунашка илсе паратăп 

терĕм, - тет ашшĕ. 

 -Çĕннине илсе парăн-ха эсĕ, - тет ăна ывăлĕ. – Анчах ку çунашка тинех ярăнма 

юрăхлă пулас çук ĕнтĕ. Ăна эпир лаççа кĕртсе хурăпăр. Аннепе эсĕ ватăлсан, сире те çак 

çунашка çине лартса çакăнта килсе ярăп. 



 Лешĕ хăйĕн ашшĕне туртса килнĕ чух хăй ватăласса шутламан та-и, тен. Ачин 

сăмахне илтсен вăл тарласа каять, куççульне пытарма тăрăшать, анчах алли-ури çавăнтах 

чĕтреве ӳкет… (Изложение хăвăр вĕçлĕр.) 

 

 

Контрольная работа № 2 

Диктант 

 

Хĕле кĕрес умĕн 

 Çынсене çĕленсем хĕл каçма мĕнле пуçтарăнни интереслентерет. Вĕсем кĕркуннехи 

сивĕ кунсем пуçлансанах вăрмансенчи тункатасем айĕнчи шăтăксенче, туратсемпе çапă 

купи айĕнченех хĕл каçаççĕ. Ытти чĕр чунсем пек пĕчченшерĕн мар, 30-40-шерĕн пĕрле 

пуçтарăнса выртаççĕ. 

 Чылай чĕр чун хĕл ларнине çу нумай хурса хăварнипе кĕтсе илет. Ку тĕлĕшпе 

уйрăмах пурăшсем уйрăлса тăраççĕ. Вĕсем хăйсен йăвине çынсем сахал çӳрекен 

вырăнсенче тăваççĕ. Чĕрĕп пек тарăн ыйхă путмаççĕ. Ăшă кунсенче тухса çӳреççĕ. 

 Хĕл çывхарас умĕн тискер кайăксем пурте тенĕ пекех хăйсен тумне улăштараççĕ. 

Çăра та ăшă тытакан çăм тухать вĕсен. Хăш-пĕрисен тĕсĕ улшăнать. Тилĕ çутă хĕрлĕрех 

пулать. Мулкач шуралать.  

 Çăмăл мар пурнăç кĕтет хĕл каçма юлакан чĕр чунсене. Çавăнпа вĕсемшĕн 

кашниннех тăрăшмалла, пулăшу памалла. 

 

Контрольная работа № 3. 

Сочиненĕ евĕр изложени 

 

Музыкант 

 Эпир апат çиме ларнăччĕ çеç, телефон линине тĕрĕслеме кайнă атте каялла 

таврăнчĕ. Хулпуççийĕнчен пăшал çакăнса тăнине курсан эпир питĕ тĕлĕнтĕмĕр. 

 - Кĕçĕр Кăшмăш вăрманĕн кăнтăр енне телефон юпи патне кайса выртатăп. Такам 

мурĕ кунсеренех пралуксене тата-тата ярать. Юпа çине хăпарса хăшкăлтăмăр ĕнтĕ. Паян та 

тытнă. 

 Каç енне эпир Кăшмăш вăрманне тухса утрăмăр. Вăрман кĕтессинчи телефон юпи 

патне çитнĕ çĕре тавралăх самаях тĕксĕмленчĕ. Часах тӳпене пин-пин çăлтăр тапса тухрĕ. 

 Эпир курăклăрах вырăн тупса вырнаçса лартăмăр. 

 - Ав çав юпа çинчен куçна илмесĕр пăх, - вĕрентрĕ мана атте. 

 Вăхăт самаях иртрĕ – юпа патне пыракан-тăвакан пулмарĕ. Çуллахи çĕр вăрăма 

пымасть: анчахрах хĕвеланăç тĕксĕмленнĕччĕ, тухаç хĕреле те пуçларĕ. Куç хупăнма, пуç 

кăкăр çинелле ланк усăна-усăна анма тытăнчĕ… 

 Ларнă çĕртех çывăрса кайнă иккен эпĕ. Атте тăк-тăк тĕкнипе вăранса кайрăм. Тул 

çутăлнăччĕ ĕнтĕ. 

 Телефон юпи патнелле пĕр упа çури мĕшĕлтетсе утса пынине курсан тин вăл кунта 

мĕншĕн килнине ăнкарса илтĕм. 

 Юпа тăрне чиперех улăхса çитрĕ пĕчĕк упа, унтан, мĕллерех вырнаçса, 

пралуксенчен пĕрне туртса карăнтарчĕ те вĕçертсе ячĕ. Кĕрн-н! янăраса кайрĕ вăрăммăн. 

Упа çури хăлхине юпа çумне тытса кĕрлеме чарăничченех итлесе тăчĕ.  

 Унтан каллех пралуксенчен пĕрне туртса карăнтарчĕ, ăна ярсан каллех итлерĕ. 

 - Хе, эсрел, упа темерĕн, - музыкант пекех хăтланать тата! – тĕлĕнсе калаçрĕ атте. 

 - Кун пек талантпа консерваторие каймаллине систермелле мар-ши ăна… 



(Изложение хăвăр вĕçлĕр.) 

 

Контрольная работа № 4 

Диктант 

 

Шурă кăвакарчăн 

 Пĕррехинче эпĕ хамăр пахчара шурă кăвакарчăн тупрăм. Вăл мана ытла мĕскĕн пек 

курăнчĕ – тĕкне тăраткаланă, хăрах çунатне уснă, ешĕл курăк çинче хурлăхлăн лăпчăнса 

ларать. Мана курсанах ларнă çĕртенçĕкленчĕ те тарса каясшăн пулчĕ. Эпĕ ăна тартмарăм, 

тытрам та пӳрте илсе кĕтĕм. 

 Кăвакарчăнăм çамрăкчĕ-ха. Вăл хăй тĕллĕн вĕçмешкĕн те хальтерех кăна вĕренетчĕ 

пуль, анчах унăн хăрах çуначĕ лăштăрах аманнăччĕ. Эпĕ ăна питĕ хĕрхентĕм, пăхма 

тытăнтăм. Аманнă çунатне маç сĕрсе ятăм, тутăрпа çыхса çĕклетрĕм. Хăйне ирхине те, 

каçхине те пĕрчĕ сапса параттăм, шыв ĕçтереттĕм. 

 Ман кăвакарчăн часах вăй иле пуçларĕ, алла хăнăхрĕ, сывалчĕ. Çыхнă тутăра салтса 

ятăм та, çуначĕ текех усăнса тăми пулчĕ. Вĕçме хăй çаплах пултараймастчĕ-ха. 

 Çу кунĕ çитнĕ çерелле кăвакарчăнăм пысăкланчĕ, тĕкĕ тикĕсленчĕ, тата шурăрах 

курăнакан пулчĕ, савăнăçлă куçĕ ытларах хĕрелчĕ. Эп кайăка уçă кантăкран урама 

кăлараттăм та, кăштах вĕçсе çӳресен хăех таврăнатчĕ. 

 

Контрольная работа № 5 

Изложени 

 

Çулăм тыткăнĕнчи хĕр 

 Ира Шамукова юлташĕсене кĕтсе тăмасăрах уçланкăри вĕтлĕхĕн юлашки лаптăкĕ 

çине кĕрсе кайрĕ. Унăн аллинче çивĕч пуртă. Вăрăм çырă çӳçĕ сапаланса кайнă. Тутăр 

çыхса килнĕччĕ, вăл тахăш вăхăтра туратран çакланса çухалса юлнă. Тĕтĕм хупланăран 

Ира хăйăн хыçĕнче юлнă тантăшĕсене асăрхаймарĕ. Те пычăç вĕсем, те айккинелле 

пăрăнчĕç. Чăтлăх енчен вĕри хум капланса килет. Пуртăпа çав тери васкаса, хыпаланса 

ĕçлет хĕр. Ира хунавсене касса пĕтерчĕ пулмалла. Хĕр унталла-кунталла çара тĕтĕм витĕр 

чупать, анчах ниçта та ним те курăнмасть. Çӳлте хĕп-хĕрлĕ хум явăнать. Йывăç тăррисем, 

йӳçĕ тĕтĕм кăларса, вĕçĕ-хĕррисĕр çатăртатаççĕ. Сасартăк пĕр йывăçĕ Ира çинех ӳке 

пуçларĕ. Хĕр айккинелле тапса сикрĕ. Çунакан йывăç хĕр малтан тăнă вырăна кĕрĕмлетсе 

ӳкрĕ. Пур çĕрте те çăра тĕтĕм. Нимĕн те ăнланса илме май çук. Хăш еннелле каймалла-ши? 

 «Çунса ӳкекен йывăçсем айне кăна лекес марччĕ», - вĕçсе иртрĕ шухăш Ира 

пуçĕнче. Унтан çĕмĕртсемпе хăвасем хушшинчи çеремпе анаталла чупрĕ. Акă умра 

пысăках мар кӳлленчĕк йăлтăртатать. Шывне шапа лĕкки пусса иле пуçланă. Ира шыва 

ывăçĕпе антăхса ĕçе пуçларĕ. Тинех хĕрĕн кăмăлĕ çĕкленчĕ. Ăна çак тискер çулăмран 

хăтăлма май тупăннă пек туйĕнчĕ… 

 

 

 

Контрольная работа № 6 

Диктант 

 

Чăваш енĕм 

 Манăн чăваш енĕм… Мĕн чухлĕ кĕнеке вуламарăм-ши эпĕ санăн кун-çулу, 

аталанăву çинчен?! Пĕтме те пултарнă вĕт-ха эсĕ! Кирек кам та сана пăхăнтарасшăн çуннă-



çке. Анчах эсĕ хуçăлман, юлашки вăйна пуçтарса ура çинчех тăнă, хĕн-хур иртсе каясса, 

телейлĕ пурнаç пуласса шаннă. 

 Манăн халăх – çĕр çинче чи ĕçченни. Мĕн ĕлĕкрен вăл ĕçпе пурăннă. Пурнăçа тытса 

тăракан, вăй паракан çăкăр ӳстернĕ. 

 Манăн чăваш енĕм… Сан чĕлхӳ çав тери çепĕç, ачаш, пуян. Ахальтен мар юррусем 

кашнин чĕринче янăраççĕ. 

 Манăн чăваш енĕм… Санăн вăрманусем çав тери илемлĕ, уй-хирӳсем анлă. 

 Санăн тĕп хулу – Шупашкар. Вăл тĕнчери чи илемлĕ хуласенчен пĕри пек туйăнать 

мана. Çӳллĕ çуртсем, сарлака та хитре урамусем чуна илĕртеççĕ. Çуркунне çăка çурăлсан, 

ырă шăршă сарсан, тĕнчере тек санран илемли те çук пулĕ, Шупашкарăм.  

 

Контрольная работа № 7 

Диктант 

 

Хĕллехи вăрман 

 Çанталăк лăпкă. Тӳпе тăрăх шыв пăсĕ пек çăмăл пĕлĕтсем калама çук хуллен 

ярăнаççĕ. Çав пĕлĕтсем хушшипе хутран-ситрен хĕвел тухса пăхать те тата пытанать. 

Сывлăш уçă, чăрăшсенчен сухăр шăрши сарăлать. Ăвă кăмписем тухса тулнă хăрăк хурăн 

çинче хĕрлĕ хырăмлă илемлĕ ула такка ывăнма пĕлмесĕр хăватлă сăмсипе таклаттарса 

ларать. Сасартăк çывăхри лапсăркка чăрăш çинчен малтан çăнăх пек юр тăкăнчĕ, унтан 

çĕре кăвак пакша персе анчĕ. Çав самантрах ун хыççăн тарăн юр çине сăсар сикрĕ. Куç 

хупса иличчен тенĕ пекех пакша хăрăк çăка вулли тăрăх çӳлелле çиçсе хăпарса çаврака 

хăвăла пытанчĕ. Анчах сăсар та çав шăтăках сикрĕ. Пĕр тапхăр ним сасси те илтĕнмерĕ. 

Виктор хăвăл çăкана пырса хуллен шаккас теннĕччĕ кăна, ун ăшĕнчен вилес пек 

сехĕрленнĕ пакша чĕриклетсе те ячĕ. 

 - Тепĕр чун катăлчĕ тĕнчере, - шӳтленĕ пек каларĕ Тараев, анчах ун сассинчен çсер 

çинче киревсĕрлĕх ытла нумай пулнăшăн кӳренни аванах палăрчĕ. 

 

8 класс 

Контрольная работа №1         

Диктант 

Кÿлĕ хĕрринче 

Çуллахи каникул вăхăтĕнче эпĕ час-часах ял вĕçенчи çавра кÿлĕ тарашне çитсе 

куратăп.Унта кунĕпе çÿресен те мана йăлăхтармасть. Вырăнĕ унта ытарма çук илемлĕ! 

Кÿлĕ хĕррипе ем-ешĕл хăях, çÿллĕ хăмăш, шыв çинчех тĕрлĕ-тĕрлĕ чечек ÿсет.Тăп-тăрă 

шывра пулă выляни курăнать.Кÿлĕ таврашĕнче хăвалăх. Мĕн тĕрлĕ кайăк-кĕшĕк çук-ши 

çак хăвалăхра! 

Пĕррехинче алла кĕнеке тытрăм та çак кÿлĕ хĕррине пĕчченех кайса лартăм. Манпа пĕрле 

çурекен Йăкăнатчас-часах чăрсăрланса кайăксене чулпа персе хăрататчĕ. Çавăншăнах эпĕ 

унпа çуреме килĕштерместĕп. Мĕншĕн хăратас чип-чипер вĕçсе çÿрекен кайăксене? 

Мĕншĕн тивес никама сиен кÿмен чĕр чуна? 

Кÿлĕ хĕррине çитрĕм те хăва хушшине шăппăн çеç вырнаçса кĕнеке вулама тытăнтăм. Уяр 

та лăпкă кун. Çывăхрах кайăк юрлани илтĕнет. Мĕнле кăна юрламаççĕ иккен вĕсем, епле 

çепĕç чĕлхепе чĕвĕлтетмеççĕ. Эпĕ вулама чарăнсах итлеме тытăнтăм. Кайăксен юррине 

итлесе савăнса ларнипе манăн та вĕсемпе пĕрле юрлассăм килчĕ. 

 

Контрольная работа №2         



Изложение  

Уроксем хыççăн 

Çемен шкултан кăнăрла иртсенех таврăнаканччĕ. Амăшĕ ывăлĕ килнине курсан икĕсехет 

çитнине пĕлетчĕ.  

Паян акăи кăнтăрла иртнĕренпе виççĕ те çитет. Çемен çаплах çук та çук.Амăшĕ пÿртĕнче 

каллĕ-маллĕ уткаларĕ, чÿречерен пыра-пыра пăхре. Чÿрече шăннă та витĕр нимĕн те 

курăнмасть. Тулта тăман вĕçтерет. 

«Мĕнле те пулин ĕç хушрĕç-ши?» -пăшăрханчĕ амăшĕ. Юлашкинчен вăл тÿсеймерĕ-шкула 

кайса пĕлесшĕнпулчĕ. Сарă кĕрĕкне тăхăнса картишне тухрĕ. Шăп çав вăхăтра калинкке 

чĕринк! Уçăлса кайрĕ. Сумкипе, йĕлтĕрсемпе чăкăртаттарса ывăлĕ килсе кĕчĕ. Çеменĕн 

куçĕ çиçет, пичĕ хĕрлĕ панулми тĕслĕ. Çÿç пайăркисем йĕпенсе тăнлавĕ çумне çыпçăннă. 

Амăшĕ ывăлĕнчен мĕне пула çапла кая юлса килни çинчен хыпалансах ыйтса пĕлме 

тытăнчĕ. Вара Çемен мĕншĕн кая юлни çинчен каласа пачĕ. 

Уроксем хыççăн Çемен яланхи пекех васкаса килне кайма тухрĕ. Çул çинче вăл çунашка 

туртса пыракан карчăка хуса çитрĕ. Çунашка çинчи миххи пысăк та йывăр. Ача йĕлтĕрне 

хыврĕ те çунашка кантринчен тытрĕ.Çунашка сивĕ юр çинче шăйăлтатса кăна шуса пычĕ 

вара. 

Сăрт çине улăхса çитсен вĕсем самантлăха чарăнса сывлăш çавăрчĕç. Çак вăхăтра карчăк 

Çемене 

-Тавтапуç, ачам, -тесе çурăмĕнчен супăрларĕ.-Питĕ ырă эсĕ. Аллу-уру çирĕп пултăр, ĕмĕрÿ 

вăрăм пултăр. Ĕçрен ан пăрăн, пепкем, -тесе сывлăх сунчĕ вăл. 

Çапла калаçкаласа вĕсем Марье кинемейсем патне çитрĕс. Çунашкана кил картине туртса 

кĕме те, тулли миххе кĕлете кĕртсе хума та пулăшрĕ Çемен. Кинемей ăна пÿрте кĕрсе 

ăшăнма хушрĕ. Çемен ватă карчăкăн кăмăлне хăварас темерĕ. 

Кинемей ăна тутлă шаркку çитерчĕ, сĕт ĕçтерчĕ. 

Марье кинемей ывăлне епле хăналани çинчен пĕлсен Çемен амăшĕ чунтанах савăнчĕ. 

«Ĕçчен пулать-ха ывăлăм»,-шухăшларĕ вăл. 

 

 

 

Контрольная работа №3  

Диктант 

Вăрманти сунар 

   Вăрмансенче тискер кайăкпа вĕçен кайăк нумай. Вăрманта пурăнакансем авалтанпах 

кайăк тытма сунара çÿренĕ. Хĕлле çынсем сунара уйрăмах йышлăн каяççĕ. Ун чухне 

тискер кайăксен тирĕ кăпăш, çара çамлă та илемле пулать, унтан ăшă тумтир 

çелеççĕ.Нумай тискер кайăкпа вĕсен кайăашĕ апат-çимĕç тума каять. 

Тарăн юр ăшне путасран çынсем сарлка йĕлтĕрпе çÿреççĕ. Сунарçă хăйпе пĕрле йытă илет. 

Йытă ăна кайăк-кĕшĕке шыраса тупма пулăшать, персе ÿкернĕ кайăк4а хуçине илсе пырса 

парать. 

Сунарçăсем вăрмана час-часах ушкăнпа-эртелпе каяççĕ. Вĕсем килтен темиçе вуншар 

километра, хăш чухне хĕл каçмаллах каяççĕ. Сунарçăсем кунĕ-кунĕпе вăрманта çÿреççĕ: 

пакша, мулкач, тилĕ, ăсан, пăчăр тытаççĕ.Тискер кайăксемпе вĕсен кайăксене пăшалпа 

персе çеç мар, капкăн лартса, тетел карса та тыьтаççе. Вăрманта сунарçăсем кĕрсе выртма 

ятарласа тунă çуртсенче пурăнаççĕ. 

 

 

 

 Контрольная работа №4    

Изложение 

Шурлăхра 



Сентябрĕн çурри пулин те вăрманта çуллахи пекех ăшă. Икĕ сунарçă тăхăннă çулçасене 

чăштăртаттарса пыраççĕ. Малта Максимыч утать. Вăл – кĕрнеклĕ, вăтам пÿллĕ хресчен. 

Вăрман хуралçин ывăлĕ пулнă, вăрмантах çуралса ÿснĕ, пĕчĕклех сунара çÿреме пуçланă. 

Кунти вырăнсене пурне те пĕлет, кайăк-кĕшĕк йăлисене лайăх чухлать. Максимыч хыççан 

вун тăватă çулхи Коля такăна-такăна пырать. 

Сунарçăсем Шуйттан шăтăкĕ патнелле çул тытрĕç. Кÿлĕ тавра çур километр сарлакăш, 

тĕл-тĕл унтан та ытларах, этем кĕрейми шурлăх, хăвалăхпа çирĕклĕх сарăлса выртать. 

Кÿлĕ патне кĕме те май çук. Унта кĕмелли çула пĕр Максимыч çеç аван пĕлет. Çав çул 

Çутă кÿлĕ çине илсе тухать. Каçхи апатра пулнă хыççăн кунта ирпе кăвакалсем таврăнаççĕ. 

Сунарçăсем иккĕшĕ те алла туя тытнă. Туяпа тĕке-тĕке пăхска ерипен малалла пыраççĕ. 

Кăштах йăнăш пуссанах ура чĕр куççи курăнми анса каять. Ÿкнĕ йывăç вуллисем тăрăх 

пынă чухне пĕр тĕм çинчен тепĕр тĕм çине сиксе ÿкнĕ чухне вĕсен пĕрре сылтăма, тепре 

сулахая пăрăна-пăрăна пыма лекет. Кунта шанчăкли нимĕн те çук. Ура айĕнче курăкпа 

кĕççеленсе ларнă çĕр-çилĕм пек, пуçĕ –мĕнĕпех çатса ярас пек чÿхенсе тăрать. Сунарçăсем 

хыçĕнче- хускалнă лачака чылайччен лăчăртатса тăрать. 

Çула кĕскетес тесе Максимыч тÿрех кайма шутларĕ. Ун умĕнче, курăк ăшĕнче, пăнтăхнă, 

кăмпаланса кайнă кашта выртать. Максимыч урипе пусса пăхрĕ-çирĕп пек. Кашта тăрăх 

кайрĕ вăл. Сасартăк кашти шăтăртатрĕ.Максимыч нимĕн тума аптрарĕ, каялла çаврăнас 

вырăннне вăл малалла сиксе ÿкрĕ. Туратсенчен ярска тытма ĕлкĕрчĕ, анчах икĕ ури те 

путса ларчĕ. 

Коля кăшкăрнă сасса илтрĕ. Максимычăн хăранипе чарса пăрахнă куçне курсанах вăл 

темле хăрушă япала сиксе тухнине ăнланчĕ. 

Мксимыч ачана пуртă ывăтса пама кирлине тавçăрса илчĕ. Вара тин ачаран пулăшу кĕтме 

пулать. 

 

Контрольная работа №5  

Диктант 

Тул çутăлни 

Хитре те тÿлек çурхи çанталăк Сук шывĕ тăрăхĕнче. Улăхри çĕмĕрт, çирĕк, хăва 

йывăçĕсем хушшипе таçтан-таçтан шыв сарăлса выртать. Аякри утравсем çинче, чĕрĕ 

сывлăшра, кайăк кăвакалĕсем нартлатаççĕ. Такам ачашланă пек, ăшă çил вăштăртатса 

иртет, шăппăн-шăппăн тĕлĕрекен шыв кăкăрне кăтралатса хăварать. Шыва усăннă хăва 

турачĕсем хускалса илеççĕ, чĕрĕлĕх шывĕпе чÿхенсе кун пуçланасса кĕтме тытăнаççĕ. 

Туран тĕтре йăсăрланса килет, пĕтĕм улăха, шыва, йывăçсене хупласа хурать. Акă ĕнтĕ çил 

те чарăнчĕ, кайак-кĕшĕк те шăпланчĕ, шыв та хускалмасть.Анчах пур çĕрте те, пур 

япалара та: шывра, йывăçсенче, сывлăшра-темĕскере чăтăмсăррăн кĕтни, чĕнни, йыхăрни 

сисĕнсе тăрать.Çурхи асамлă тĕнче çутăлас умĕнхи çăмăл та канăçсăр ыйхăпа çывăрать. 

Кĕçех инçетри тĕттĕмлĕхре, улăхсем леш енчи чăваш ялĕсенче пĕрремĕш автан авăтса 

ярать. Унтан иккĕмĕшĕ хутшăнать, виççĕмĕшĕ… 

Мăнтарăн сăваплă ирхи çанталăкĕ, пирĕн ачалăхăн ачаш сăпки! 

 

 

 

Контрольная работа №6    

Диктант 

Амантнă хурăнсем 

Пирĕн пÿрт çумĕнче виçĕ хурăн ÿсет. Вĕсене атте хăй çамрăк чухне лартнă. Çуркунне 

çитсен хурăнсем çулçă сараççĕ, пĕтĕм тавралăха илем кÿреççĕ. 

Пĕррехинче эпĕ çак кăтра хурăнсене сăнаса пăхрăм та тĕлĕнсех кайрăм: вĕсен яштака шурă 

вуллисем хĕреле-хереле кайнă. Эпĕ васкавлăн пÿрте чупса кĕтĕм, курни çинчен аттене 

каласа патăм. 

-Тĕрĕслесе пăхас, мĕн пулнă вара вĕсене? - терĕ атте. 



Эпир урама тухрăмăр. Атте хурăнсене пăхса çаврăнчĕ те: 

-Ну, ачамсем, тĕрĕсне калăр: хурăнсене кам каса-каса тухнă?-тесе ыйтрĕ. 

Эпĕ Петĕр шăллăм çине пăхса илтĕм. Вăл пĕр-икĕ утăм каялла чакрĕ те: 

- Эпĕ вĕсене касман, шăтарса шывне çеç ĕçрĕм, - терĕ. 

Атте Петĕре хăй патне чĕнсе илчĕ. 

- Петĕр, халĕ аçу мĕн каланине итле ĕнтĕ, - терĕ вăл.-Эсĕ хурăнсене йывăр амантнă. 

Куратăн-и, вĕсем пурте хурланса макăраççĕ. Авă эсĕ шăтарнă вырăнсенчен вĕсен куççулĕ 

сăрхăнса тухать… 

Петĕр атте умĕнче нимĕн чĕнмесĕр тăрать 

 

Контрольная работа №7   

 Диктант 

Çăрттан 

Çăрттан пирĕн республикăри юхан-шывсемпе кÿлĕсенче мĕн ĕлĕкренпех пурăнать. Вăл 

хăйĕн çăткăнлăхне тата пысăкăшĕпе çуйăнран кăна  кăшт юлать. Ахальтен мар ăна хăш-

пĕр халăхсем крокодилпа танлаштараççĕ. 

Пирĕн тăрăхра çăрттансем шыв варринче е юхан-шыв çыранĕ хĕрринче-курăк-хăва 

çитĕнекен вырăнсенче пурăнаççĕ. Вĕсем хăйсем пытанса тăнă вырăнтан ытти пулăсем çине 

тапăнаççĕ. Çăрттан пурнăçĕнче çакăн пек вăрттăнлăх та пур: вĕсем ирхине тата каç пулас 

умĕн апатланма тухаççĕ, кăнтăрла е каçхине çывăраççĕ. 

Пулăсен пурнăçне тĕпчекенсем кăтартса панă тăрăх, çăрттан ĕмĕрĕ 25-30 çул таран 

тăсăлать. Ĕлĕкрех уйрăм çăрттансем 100 çул пурăнни те пулнă. 

Çăрттăн вăрăмăшĕ метр çура яхăн. Пĕр метр тăршшĕ çăрттансем пирĕн таврари кÿлĕсемпе 

юхан шывсенче те сахал мар тĕл пулаççĕ. Юлашки вăхăтра тытнă çăрттансенчен чи 

йывăрри 35 килограмм тайнă. 

Çăрттансем пурăнакан юхан шывсемпе кÿлĕсем яланах таса. Вĕсем, ытти чĕр чунсем 

пекех, пирĕн тавралăха пуянлатаççĕ, илем кÿреççĕ. 

 

9 класс 

Контрольная работа №1  

Изложение 

Йĕплĕ хăна 

 Хĕвел хĕртсе пăхать. Чылайранпа çумăр пулмарĕ. Пăчă. Ачасем каникулта канаççĕ. 

Кирлĕ чухне вĕсем килти пахчара ĕçлеççĕ, ерçӳллĕ вăхăтра урамра выляççĕ. 

 Пĕррехинче ир-ирех Олегпа унăн юлташĕсем вăрмана кайрĕç. Вăрман уçланкине 

çитсен чылайччен вылярĕç ачасем. Унтан çырмана чупса анчĕç. 

 - Чĕрĕп! – кăшкăрса ячĕ Юрик. Пурте ун тавра пуçтарăнчĕç. Олег йĕплĕ чĕрчуна 

карттус çине хучĕ те илсе кайрĕ. 

 Çапла чĕрĕп Олегсен пӳртĕнче пурăнма  пуçларĕ. Урайĕнчех, пĕр кĕтесре, вырăн 

туса пачĕç ăна. Темшĕн вăл çынсем туса панă вырăна юратмарĕ. Хурса панă тĕрлĕ çĕтĕк-

çатăка урăх çĕре куçарчĕ, хăй пĕлнĕ пек майлаштарса купаларĕ, ун айне кĕрсе пытанчĕ. 

 Чĕрĕп каç пуласса кĕтрĕ. Çĕрле хытă савăнчĕ. Йăвинчен тухрĕ те пӳртре шап-шап-

шап тутарса çӳрерĕ. Пĕр кана чарăнса тăрать те каллех шавласа каять. Çĕрĕпех çапла 

кĕрлерĕ. Çутă çутса ярсан çеç лăпланчĕ вăл. 

 Кăнтăрла чĕрĕпе пахчана илсе тухрĕç. Унта савăнсах çӳрерĕ вара. Хăй çулĕ çинче 

мĕн тĕл пулчĕ – пурне те çирĕ: пĕчĕк шапана, нăрра, ăмана, шăшие… 

 Чĕрĕп катарине кураймасть иккен. Хăй сăмси умĕнчине çеç асăрхать. Кăштах шăв-

шав илтсен йăпăр-япăр чăмăртанса ларать. Шăрша вара аякранах сисет. Сăмсине çĕклесе 

утать. Çĕрлехи вăхăтра е каннă чухне чăмăркка пулса выртать. Сăмси тĕлне çеç 

сывламалăх уçă вырăн хăварать. Кам та пулин ун çывăхĕнче кăштăртатсанах сăмсине 



пытарать, йĕпписемпе хупланать. Хăвăрт чупать, секундра ик-виçĕ метр таранах е ытларах 

та кайма пултарать. Пĕр кунхине вăл йытăпа хытă тавлашса илчĕ. Йытти вара сăмсине 

чĕрĕп йĕпписем тăрăнсанах хăвалама пăрахрĕ. 

 Чĕрĕппе тепĕр тĕлĕнтермĕш те пулса иртрĕ. Çĕрле ыйхăран вăрансан Олег ашшĕ 

чей ĕçме шутланă. Тăнă та чăланалла утнă. Ăнсăртран урайĕнче çӳрекен чĕрĕп çине пуснă. 

Хăранипе те ыратнипе кăшкăрсах янă вăл. 

 Ашшĕ тепĕр кунне чĕрĕпе Олегран вăрттăн сумкăна чикнĕ те вăрмана илсе кайнă. 

Вăрман уçланкине çитсен чĕрĕпе кăларса янă. Кăларса яма ĕлкĕрнĕ çеç, хăй патнелле хура 

çĕлен шуса пынине курах кайнă. Чĕрĕп, шăрша лайăх пĕлекенскер, сасартăк сăмсине 

кăларнă, тарнă пек туса кăтартнă. Çĕлен çакна асăрханă та чĕрĕпе хирĕç тапăннă. Лешĕ, 

чăмăртанса выртнăскер, çĕлене хирĕç сикнĕ. 

 Çапла виçĕ хутчен тапăннă вĕсем пĕр-пĕрин çине. Виççĕшĕнче те чĕрĕп йĕпписем 

çине пырса тăрăннă çĕлен. Йăлт юнланса пĕтнĕ. Çакăн пек кĕрешӳ хыççăн вăйран кайнипе 

çĕлен тăсăлса выртнă. 

 Чĕрĕп хăйне инкекрен çăлнăшăн Олег ашшĕ ăна вăрманта хăварман, каялла киле 

илсе килнĕ. 

 

Контрольная работа №2  

Диктант 

 

Çут çанталăк ырлăхĕ хамăр алăра 

 Çитĕнекен ăрăва çут çанталăка сыхлама, тавралăх илемне упрама вĕрентесси хĕрлĕ 

чутайсемшĕн тĕп вырăнта тесен пĕртте йăнăшмăп. Мĕншĕн тесен кунти шкулсенче 

ачасене экологи предмечĕ вĕрентнĕ май йывăç-курăка мĕнле упрамаллине кăна мар, 

тĕслĕхрен, Колорадо нăррине мĕнпе сапсан лайăхраххине те, ытти химикатпа мĕнле усă 

курмаллине те ăнлантараççĕ. Çут çанталăка та сыхлаччăр, çав вăхăтрах хăйсен сывлăхне те 

упраччăр, урăхла каласан, экологи вăл – çын сывлăхĕ, унăн пĕтĕм пурнăçĕ пулнине 

ăнланса илсе ачасем тавралăхшăн тăрăшчăр теççĕ аслисем. Вĕсен шучĕпе,шкулти экологи 

предмечĕсем çав шайра иртмелле те. Паньтăк лесничествине çитмесĕр те май çукчĕ-тĕр. 

Вырăнĕ те питĕ хитре-çке, пурĕ 736 гектар вăрман, вĕсенчен 16-шĕ – юманлăх. 

 Çут çанталăк ырлăхĕ, сывă та тĕреклĕ ачасем çитĕнтересси хамăр алăра. Çакна ăша 

хывса тĕллевлĕн ĕçлеççĕ чутайсем. Калăпăр, Шулюри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам 

шкулта вĕренекенсем çулсерен тавралăха упрас тĕллевпе йывăç лартса ӳстернисĕр пуçне 

кайăксем валли вĕлле, сырăш хатĕрлеççĕ. Шкул пахчинчи çум курăка тасатма, фермăри 

выльăх-чĕрлĕхе пăхма ĕлкĕрнипе пĕрлех çут çанталăк тусĕсем районта, республикăра 

тавралăха сыхлас енĕпе ирттерекен конкурссене те хутшăнаççĕ. Кăтартăвĕ те пур – 

тĕслĕхрен, нумаяхз пулмасть «Эткер» экологи центрĕ йĕркеленĕ «Тăван тавралăха 

сыхлатпăр» конкурсра пĕрремĕш вырăн йышăннă. 

 

 

 

Контрольная работа № 3  

Изложени 

 

Хĕллехи вăрманта 

 Паян класĕпех вăрмана йĕлтĕрпе ярăнма каймалла. Кунĕ вара ытармалла мар: çил 

çук, ытлашши сивех те мар. Ярăн та ярăн. 



 Ăмăртмалла тенĕ пек хăвăрт, тӳрĕрен çитрĕç вĕсем палăртнă тĕле. Пуçланчĕ вара 

унта ахăрсамана: хăшĕ йĕлтĕрпе йывăçсем хушшипе тĕрлĕ çаврăнусем туса аялалла 

вирхĕнчĕ, хăшĕсем пытанмалла выляççĕ е алла-аллăн тытăнса сăртран ярăнса анаççĕ. Пĕри 

те тунсăхламасть, пурте савăнăçлă. Сисмен те – каç пула пуçланă. Хĕллехи кунхĕллехи 

кунах çав, çутă кун кĕске.  

 Ял патне çитеспе самаях тĕттĕмленчĕ. 

 - Чарăнăр-ха, пурте пур-и, нихăшĕ те çухалса юлман-и? – тесе ыйтрĕ Елена 

Петровна, малта çул кăтартатса пыраканскер. 

 - Володя çук, - терĕ сасартăк Лена, - эпĕ ăна малта пуль тесе шутланнăччĕ… вăл çук 

иккен. Вăхăтлăза ачасем ним калама аптраса тăчĕç. Пулма пултараймасть, Володя 

йĕлтĕрпе класри ачасенчен чылай хăвăртах чупать, шкулта çеç мар, районта та малти 

вырăнсенче вăл. Тата… Елена Петровна Володьăна хыçалтан пурне те сăнаса пыма хушрĕ-

çке. 

 Мĕн пулнă-ха унпа?! Тен, çырма çумĕнчен иртнĕ чухне ăнсăртран çӳлтен юр кĕрчĕ 

йăтăнса анса хупласа хума пултарнă, тен, урине хуçса е сиктерсе пулăшу кĕтсе выртать. 

 - Пирĕн виçĕ ушкăна пайоанас пулать, - терĕ сасартăк Маштуков. – Пурте каялла 

каймăпăр. Пĕр ушкăнĕ – хĕрачасемпе икĕ-виçĕ арçын ача – çак вырăнтах юлать, иккĕмĕш 

ушкăнĕ – çурма çулта, ыттисем – хамăр килнĕ çулпа – каялла. Анчах унччен эпĕ çак 

хĕрринчи пӳрте кĕрсе тухатăп, унта ман куккасем пурăнаççĕ, краççын кирлĕ. 

 Пурте унăн шухăшĕпе килĕшрĕç. 

 Тепĕр самантран вăл куккăшĕсем патĕнчен икĕ кĕленче краççын, темиçе вăрăм 

патак тата татăксемпе пралук йăтса тухрĕ. Кашни ушкăнĕ хăйне валли васкаса патак çине 

яваласа, ăна пралукпа çыхса, факел хатĕрлеме пуçларĕ. Кусем каялла килнĕ чухне хăш 

еннелле каймаллине пĕлме кирлĕ пулĕç. Чи малтан вăрмантан тухакансем чĕртсе ярĕç 

хăйсен факелĕсене, çул тупма çăмăлтарах пулĕ ун пек. Вĕсем сӳнсе пĕтсенех – çурма çулта 

юлнисем, лешсем вара çав çутта тĕллесе килĕç. Юлашкинчен – ял çумĕнчисем. Çакăн пек 

калаçса татăлса çичĕ-сакăр арçын ачапа Елена Петровна вăрман еннелле васкарĕç. 

(Изложение хăвăр вĕçлĕр.) 
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Диктант 

 

Çĕмĕрт 

 Вăрман уçланкисенче, юхан шывсен тăрăхĕнче çуркунне чи малтан çĕмĕрт 

симĕсленме пуçлать, чечеке ларать. Çĕмĕрт пурин кăмăлне те каякан, пурне те савăнăç 

кӳрекен йывăç. Вăл яланах ăшă кăмăллă. Çуркунне, шурă чечек шупăрĕпе витĕнсен, кулать 

тейĕн ăна. Аякранах ырă шăрщă паракан çĕмĕрт чечеккипе савăнса-киленсе санăн та 

кăмăлу çĕкленет. 

 Çĕмĕрт чей çырли йышне кĕрет. Унăн тĕшши çемçе, шупка шурă, шупка сарă тĕслĕ. 

Хуппинчен уйăрнă тĕшĕ шупка хĕрлĕ тĕспе витĕнет, хăмăрланма-хуралма тытăнать. Унран 

кил-çуртра усă курмалли тĕрлĕ япала тăваççĕ, катка-пичке, çӳпçе кăшăллаççĕ. Çулçине 

выльăхсем аван çиеççĕ. 

 Çуркунне унăн папки çурăлнă тĕле çĕр хĕл ыйхинчен вăранса, ăшăнса çитет, çурхи 

кун вăй илет.  

 Пĕвесенчи шапасем юрлама тытăннă кунсем те çĕмĕрт чечекĕ ӳсме тытăннă вăхăтпа 

пĕр килеççĕ. 

 Çĕмĕрт çеçкин ырă шăрши тавралăза саланнă вăхăтра вăрăм туна тапса тухать. 

 Вăрăм сапака çинче пиçсе çитнĕ хура çĕмĕрте пурте юратса çиеççĕ. 

 


