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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой для основной школы по родному (марийскому) языку, V – IX класс – 

Йошкар-Ола: Марийский институт образования, 2013 

и реализуется средствами завершенной предметной линии учебников по учебному предмету «Родной (марийский) язык» под редакцией В.В. 

Кузнецов, Н.В. Кузнецова  для 5-9 классов издательства «Марий книга савыктыш» («Марийское книжное издательство») 

 

Важнейшими нормативными документами при этом служат: 

     1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; (с изм. № 1577    от 31.12.2015 г.) 

3. Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа»; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»; 

     5. Учебный план МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» на 2017-2018 учебный год; 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 5-9 класса Марикаршинской ООШ. Согласно  учебному плану МКОУ АГО «Марикаршинская 

основная общеобразовательная школа» на изучение курса «Родной (марийский) язык»   в 5-9 классах отведено 170 часов (по 34 часа в год). 

 

Требования к результатам  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответсвия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
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функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и коменитировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, слздавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного родного (марийского) литературного 

языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного марийского литературного языка и 

речевого этикета; 

- аналищировать текст; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетение, 

предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетания и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- писать статьи, интервью, доверенности, расписки и другие 

жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответсвии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

- использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
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- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Родной (марийский) язык» 

«МАРИЙ ЙЫЛМЕ» ПРЕДМЕТЫМ ТУНЕММЕ ТӰН СОДЕРЖАНИЙ 

 

№ 

 

Содержание Формы организации 

учебных  занятий 

Основные виды  

учебной деятельности 

1-ше ужаш. Йылме – ен-влак коклаште кылым кучымо эн кугу йӧн 

 

1. Йылме да мутланымаш  

Мутланен моштымаш – айдемын илышыштыже пеш 

кӱлешан сомыл. Йылме да ваш мутланымаш. Тӱрлӧ 

амаллан кӧра мутланымаш. Ойлымо да возымо 

йылме. 

2. Возымо, ойлымо годымсо диалог да монолог 

Монолог да диалог годым  

кучылтмо ойлончо-влак кышкар. Диалогысо кӱчык 

вашмут-влак. Диалогын тӱрлӧ сынан лиймыже 

(этикетный, йодыштмаш, ваш мутланымаш, т.м.; 

нунын ваш кылдалтмышт). Монологын тӱрлӧ сынан 

лиймыже (каласкалымаш, сӱретлымаш, 

шонкалымаш; нунын ваш кылдалтмышт). 

 

 

 

 

 

Урок  

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями. 

 

 

 

Йылме поянлыкым шижын моштышаш; ваш мутланымашын 

клӱешлыкшым умылышаш; возымо да ойлымо йылме 

кокласе икгайлык ден ойыртемым палышаш; ваш 

мутланымаште лектын кертше умылыдымашым шижшаш да 

тудым коранден кертшаш. 

Диалоган тӱрлӧ текстым чонен да кучылт моштышаш 

(этикетный диалог, йодыштмаш, ваш мутланымаш, т.м.). 

Монологан тӱрлӧ текстым чонен да кучылт моштышаш 

(каласкалымаш, сӱретлымаш, шонкалымаш). Ваш 

мутланымаште диалогын але монологын кӱлешлыкшым 

шижаш тунемшаш, йӧндымӧ ситуаций гыч лекташ 

тыршышаш. Диалоган але монологан текстлан акым пуэн 

моштышаш. 

Ойлымо да возымо йылмылам аклышаш, лончылышаш. 

Йонылыш каласыме але возымо ойым шижшаш, кычал 

мушаш. 

Ойлышо енын кумылжым, могай шонымаш дене ойлымыжым 
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шижаш тыршышаш. 

2-шо ужаш. Йылме дене паша 

 1. Йылме дене тӱрлӧ паша 

Йылме дене ыштыме тӱрлӧ паша: лудмым колыштын 

умылымаш (аудирований), ойлымаш, лудмаш, 

возымаш. Кажне пашан ойыртемже-влак. Лудмо да 

колыштмо годым текстын тӱн шонымашыжым 

умылымаш. 

2. Лудмым колыштын умылымаш да шке лудмаш 

Ен лудмым колыштын умылымаш; сайын умылаш 

полшышо йӧн-влак. 

Лудмаш. Тунемме книга дене паша. Книга да моло 

источник дене ыштыме паша культур. Тӱрлӧ семын 

лудмаш: текстым ончал лекмаш, кӱлеш верым кычал 

мумаш, шымлен лудмаш. 

3. Каласкалымаш да возымаш. 

Каласкалымаш. Каласкалымашын тӱн ойыртемже-

влак:  кӱчыкемден, кӱлеш верым ойырен, тӱрыснек. 

Лудмо, ужмо, колмо нерген каласкалымаш. 

Возымаш. Возымо текстын тӱн ойыртемже-влак. 

Лудмо але колыштмо текст почеш кӱчыкемден, 

кӱлеш верым ойырен, тӱрыснек возымаш. Тезис, 

серыш, расписке, доверенность ден йодмаш-влакым 

возымо ойыртем. 
 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

 Урок  

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

 

 

 

 

Лудмо але колыштмо текстын тӱн да ешартыш 

шонымашыжым келшен толшын умылышаш. 

Лудмым колыштын умылымашын тӱрлӧ йӧнжӧ дене пашам 

ыштен моштышаш (кӱлеш верым ойырен каласкалымаш, 

тӱрыснек каласкалымаш). Лудмашын тӱрлӧ йӧнжӧ денат 

пайдаланен моштышаш (текстым ончал лекмаш, кӱлеш верым 

кычал мумаш, шымлен лудмаш). Тӱрлӧ увер источник дене 

пашам ыштен моштышаш (тунемме книга, газет, журнал, 

Интернет). 

Лудмо але колыштмо текстым тӱрыснек але кӱчыкемден, 

кӱлеш верым ойырен, илыш ситуацийлан келшышын 

каласкален кертшаш. 

Лудмо, колыштмо текстым тӱрыснек але кӱчыкемден, кӱлеш 

верым ойырен возен кертшаш; изложений але тезис, тезис-

план семын чонен моштышаш. 

Мер да тӱвыра илыш нерген, нравственно-этический темылан, 

пӱртӱс сӱрет почеш, тунемме материал почеш тӱрлӧ сынан, 

тӱрлӧ жанран, стилян диалоган да монологан текст семын 

каласкалымаш ден мутланымаш-влакым чонен кертшаш.  

Серыш, расписке, доверенность ден йодмаш-влакым возен 

моштышаш.  

Тӱрлӧ теме дене материалым поген, чумырен, ойырен, 

радамлен моштышаш, кучылтмо источникым палемден 

моштышаш. Йылме дене ыштен кертме тўрлº паша нерген 

умылышаш.  

3-шо ужаш. Текст 

 Йылме йӧным кучылтмо ойыртем-влак  Урок Кутырымо да сылнымутан йылмыла, научный, 
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Йылме йӧным кучылтмо ойыртем-влак: кутырымо 

йылме, сылнымутан литературын йылмыже; 

кучылтмо дене тӱрлӧ стиль-влак: научный, 

публицистический, официально-деловой. 

Кутырымо йылмын жанрже-влак: каласкалымаш, 

мутланымаш, ӱчашымаш. Нунын ойыртемышт. 

Научный стильын ойыртемже-влак. Отзыв, 

сообщений, доклад. 

Публицистический стильын ойыртемже-влак. 

Выступлений, статья, интервью, очерк.  

Официально-деловой стильын ойыртемже-влак. 

Расписке, доверенность, йодмаш. 

Сылнымутан литературын йылмыже. Тудын 

ойыртемже-влак. 

 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок  

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями. 

публицистический, официально-деловой стильла дене возымо 

текстлам пален моштышаш. Кажне йылмылан, стильлан 

келшен толшо ойыртемыш-влакым ончыктен моштышаш. 

Тӱрлӧ стилян, жанран текстым шкегыч чонен моштышаш. 

Текст чонымо ойыртем-влакым шуктышаш (чын радам, 

шонымашым лугыдымаш, ойлончо-влак кокласе кыл, 

ойырымо темым почмаш, т.м.). 

Шке да енын ойлымыжлан чын акым пуэн кертшаш. 

Шкенжын да енын ойыштыжо йонылышым муын да тӧрлен 

кертшаш. 

Иктанаш-влак ончылно кӱчык докладым але выступленийым 

ыштен кертшаш. 

5-ше ужаш. Шочмо йылмын илышыште кӱлешлыкше 

 1. Калыкын илышыштыже шочмо йылмын 

верже 

Калыкын илышыштыже шочмо йылмын, тӱвыран 

верже. Йоча виянмаште шочмо йылмын верже. 

2. Марий йылме тӱнямбалне  
Марий йылме родо-тукым финн-угор йылме ешыште. 

Марий йылмым шымлыше кумдан палыме лингвист-

влак. Марий йылмын моло пошкудо йылме-влак дене 

кылже. Кызыт марий йылмым шымлыше ен-влак. 

3. Марий йылме – виян шогышо йылме 

Марий литератур йылме, диалект-влак, мутланыме да 

книга йылме. Кызытсе йылмыште лийын шогышо 

вашталтыш-влак. 

4. Сылнымутан литературын негызше 

Литератур йылмын негызше. Лӱмлӧ писатель ден 

 

Урок  

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями. 

Шочмо йылмын кӱлешлыкшым умылышаш; тудын 

сылнылыкшым шижшаш, йочам куштымаште кугу вий 

улмыжым палышаш. 

Марий йылмын тўнямбалне могайрак верым налын шогымыж 

нерген палышаш; тудым ожнысек шымлыше-влакын 

лӱмыштым шарнышаш, кызытсе шанчыен-влакым 

палышаш. 

Литератур ден диалект йылмыла кокласе ойыртемым шижын 

моштышаш, келшыше шомакым синоним семын каласен 

кертшаш. 

Сылнымут мастар-влакын йылме поянлыкым кучылт 

моштымыш-тым эскерышаш, шке ойышто сылне ой-влакым 

кучылташ тыршышаш. 
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поэт-влакын шочмо йылме нерген возен, каласен 

кодымышт. 

6-шо ужаш. Фонетике ден орфоэпий 

 1. Фонетике – йылме наукын ужашыже 

Фонетике – йылме наукын ужашыже.  

Кутырымо йӱк-влак. Нунын шонымашым почын 

пуаш полшымышт. 

2. Йонйӱк ден сонйӱк-влак (гласный ден 

согласный йӱк-влак) 

Йонйӱк-влак; пералтышан да пералтышдыме йонйӱк-

влак. 

Сонйӱк-влак. Йон да пич, пушкыдо да пенгыде 

соҥйӱк-влак. Мужыран да мужырдымо йон да пич, 

пушкыдо да пенгыде сонйўк-влак. 

3. Ойлымо годым йӱк-влакын вашталтмышт 

Ойлымо годым йӱк-влакын вашталт кертмышт. Мут 

мучашысе пералтышдыме йоҥ-йӱкын вашталтмыже. 

Вес йылме гыч пурышо мутлаште соҥйӱк-влакын 

вашталт кертмышт. Транскрипцийым кучылтмаш. 

4. Мутлончо. Пералтыш. (Слог. Ударений) 

Мутым слоглан шеледымаш. Мутысо пералтыш. 

Мутысо пералтышын почеламут корнысо ритмым 

ыштымыже. 

5. Орфоэпий 

Ойлымо нормо-влакым шуктымаш; литератур нормо-

влак. 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных 

ЗУНов. 

 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

7-ше ужаш. Графике 

 Графике – лингвистикын ужашыже 

Ойлымо йӱк да возымо буква. Возымаште сон букван 

пушкыдылыкшым ончыктымаш. Изи да кугу буква-

Урок 

применения 

предметных 

Возымо буква да йӱк кокласе ойыртемым палышаш. 

Алфавит палымым тӱрлӧ книга дене пашам ыштыме годым 

кучылт моштышаш. 
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влакым возымаш. 

Марий алфавит. 
ЗУНов и УУД. 

 

8-ше ужаш. Мутын составше да ышталтмыже 

 1. Морфеме – мутын лексический значениян тӱн 

ужашыже 

Морфеме – мутын лексический значениян ужашыже. 

Мутым ыштыше да мутым вашталтыше морфеме-

влак. 

Муттӱн да мутмучаш. Морфемылан шелалтше да 

шеледалтдыме мут-влак. 

Муттӱнысӧ морфеме-влак. Приставке ден суффикс. 

Муттӱныштӧ йӱк алмашталтмаш. 

Сложный мут. Икгай вожан мут-влак. 

Морфеме-влакын вариантышт. 

2. Мутын ышталтмыже 

Мут ышталтме йӧн-влак: суффикс полшымо дене, 

мут ушалтме дене, мут мужырлалтме дене, приставке 

полшымо дене, ик ойлымаш ужашысе мутын вес 

ойлымаш ужашыш вончымыж дене. Ойлымаш 

ужашла кӧргыштӧ мут ышталтмаш 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

Мутын составше да ышталтмыж нерген пален налшаш. 

Посна морфеме-влакым ойырен да ончыктен моштышаш. 

Мутым состав дене лончылен моштышаш. 

Мутын ышталтме йӧнжым ужшаш да ончыктен моштышаш. 

У мут ыштыме навыкым вияндышаш.  

Мут ышталтме нерген налме шинчымашым возымо годым 

кучылт моштышаш. 

9-ше ужаш. Лексикологий да фразеологий 

 1. Лексикологий – лингвистикын ужашыже 

Лексикологий – йылме наукын мут нерген тунемме 

ужашыже. Мут – йылмын ик негызше. Мутын 

ойыртемже. 

2. Мутын лексический значенийже 

Мутын лексический значенийже. Ик значениян да 

шуко значениян мут-влак. Мутын вияш да 

вончештарыме значенийже. Тропа-влакын тӱрлӧ 

значенийышт (метафор, олицетворений, эпитет).  

 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

Лексикологийын тӱн умылымашыже-влакым палышаш да 

умылтарышаш. Мутын ойыртемжым палышаш.  

Мутын лексический значенийжым шижшаш. Ик значениян да 

шуко значениян, вияш да вончештарыме значениян мут-

влакым ойыркален моштышаш. Мутер-влакын чоналтмыштым 

палышаш, кучылт моштышаш; тӱрлӧ мутерла гыч кӱлеш 

уверым налын моштышаш. 

Омоним, синоним, антоним-влакым ойыркален моштышаш. 

Синоним мутер дене пайдаланышаш.  
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Марий йылме дене лекше толковый мутер-влак. 

3. Лексический омоним-влак. Синоним. Антоним 

Лексический омоним-влак. Синоним-шамыч. 

Антоним-влак.  

4. Мут поянлыкын шочмыжо да виянмыже 

Марий мут поянлыкын шочмыжо да виянмыже. Чылт 

марий мут-влак. Финн-угор мут-шамыч. Вес 

йылмыла гыч пурышо мут-влак. Мут кӱсынлымашын 

амалже-шамыч.  

5. Кучылтмо чӱчкыдылык дене мутын тӱрлӧ 

лиймыже 

Тоштемше мут-влак (историзм ден архаизм). У мут-

влак (неологизм). Тоштемше да у мут-влакын шочмо 

амалышт. 

6. Кучылтмо шот дене мутын тӱрлӧ лиймыже 

Кучылтмо шот дене мутын тӱрлӧ лиймыже: чыла 

стильыште кучылталтше (нейтральный) да посна 

стильлан келшен толшо мут-влак; диалект да 

профессиональный мут-шамыч. 

Мут поянлыкын теме шот дене шеледалтмыже; 

марий калыкын илыш-йӱлаже, тӱвыраж дене 

кылдалтше мут-влак. 

7. Фразеологий – лексикологийын ужашыже 

Кӱэмалтше ойсавыртыш-влакын ойыртемышт, 

чоналтмышт, лексический значенийышт. Тыглай 

муткылдыш да кўэмалтше ойсавыртыш. 

Калыкмут – фразеологийын ужашыже. Калыкмутын 

чоналтмыже, ойыртемже. 

Фразеологий да калыкмут мутер-влак.   

предметных 

ЗУНов и УУД. 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

 

Чылт марий да кӱсынлымӧ мутлам ойыркален да умылтарен 

моштышаш. 

Тоштемше да у мут-влакым умылышаш; шке ойышто нуным 

кӱлеш семын кучылтшаш.  

Шке ойланат, енынланат мутын лексический значенийжым 

чын кучылтмо шот дене акым пуэн моштышаш, кӱлеш годым 

йонылышым тӧрлен кертшаш. 

Марий мут поянлыкым илышыште моштен кучылтшаш.  

Кӱэмалтше ойсавыртыш-влакын ойыртемыштым палышаш, 

нуным кучылт моштышаш; тыглай муткылдыш деч ойырен 

моштышаш. 

Калыкын ушан ойжо-влакым умылышаш, ойышто кӱлеш 

семын кучылтшаш.  

Тӱрлӧ мутер дене пайдаланышаш. 

10-шо ужаш. Морфологий 

 1. Морфологий – грамматикын ужашыже 

Грамматике – лингвистикын ужашыже. Мутын 

Урок 

первичного 

Морфологийын тӱн умылымашыже-влакым палышаш.  

Мутын лексический да грамматический значенийышт-влакым 
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лексический да грамматический значенийже. 

2. Ойлымаш ужаш-влак 

Ойлымаш ужаш-влак нерген умылымаш. 

Самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-

влак. 

3. Лӱм мут 

Лӱм мутын ойлымаш ужаш семын ойыртемже, 

ойлончышто верже. Чонан да чондымо, 

нарицательный да собственный лӱм мут-влак. Лӱм 

мутын числа да лица, вочмык (падеж) дене 

вашталтмыже. Единственный числаште гына 

кучылталтше лӱм мут-влак. Лӱм мутын 

множественный числажым ыштыше суффикс-влак. 

Южо мут дене пырля лӱм мутын единственный 

числаште гына кучылталтмыже. Сложный лӱм мут-

влак. 

4. Пале мут 

Пале мутын ойлымаш ужаш семын ойыртемже, 

ойлончышто верже. Пале мутын танастарымаш 

степеньже. Пале мутын ышталтмыже. Сложный пале 

мут-влак. Пале мутым лўм мут семын кучылтмаш. 

5. Чот мут 

Чот мутын ойлымаш ужаш семын ойыртемже, 

ойлончышто верже. Ышталтме шот дене чот мутын 

тӱрлӧ лиймыже (простой, сложный, составной). 

Значений шот дене чот мутын тӱрлӧ лиймыже 

(шотлымо, радам). Дробан чот мут. Чот мутын 

вочмык дене вашталтмыже. 

6. Олмештыш мут 

Олмештыш мут нерген умылымаш. Тудын 

иктешлыше значенийже, морфологический 

ойыртемже, ойлончышто рольжо. Олмештыш мутын 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

 

 

ойыркален моштышаш. 

Самостоятельный ден служебный ойлымаш ужашлам 

ойыркалышаш, нунын кокласе ойыртемым шижшаш.  

Лӱм мутын грамматический значенийжым палышаш, 

морфологический ойыртемжым да синтаксический рольжым 

ончыктен моштышаш. Чонан да чондымо, собственный да 

нарицательный лӱм мут-влакым пален моштышаш; 

единственный числаште гына кучылталтше лӱм мут-влакым 

ойышто чын каласышаш да возышаш. 

Палемдыме морфологический ойыртем дене лӱм мут-влакым 

тӱшкален моштышаш. 

Ойлончышто лўм мутым предложений член семын чын 

кучылт моштышаш. 

Йыгырмут-влакым чын возышаш. 

Пале мутын грамматический значенийжым палышаш, 

морфологический ойыртемжым да синтаксический рольжым 

ончыктен моштышанш; танастарымаш степеньжым ыштен 

моштышаш. Тӱн пале мут ден вес мут гыч лийше пале мут-

влакым ойырен моштышаш, нунын ойыртемыштым шижшаш. 

Сложный пале мут-влакым чонен моштышаш. Пале мутын лӱм 

мут семын кучылталтме ойыртемжым палышаш. Пале мутын 

кӱчык да кужу формыжым ойырен моштышаш, нунын 

синтаксический рольыштым умылышаш. 

Палемдыме морфологический ойыртем дене пале мут-влакым 

тўшкален моштышаш. 

Ойлончышто пале мутым предложений член семын чын 

кучылт моштышаш. 

Ойлымо да возымо годым пале мут-влакым синоним семын 

кучылтшаш, сылнымутышто эпитет семын кучылт 

моштышаш. 

Чот мутын грамматический значенийжым, морфологический 

ойыртемжым да синтаксический рольжым лончылен да 
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разрядше-влак (личный, указательный, 

определительный, вопросительно-относительный, 

неопределенный да отрицательный). Олмештыш 

мутын вочмык дене вашталтмыже. 

7. Наречий 

Наречий нерген умылымаш. Наречийын иктешлыше 

значенийже, морфологический ойыртемже, 

ойлончышто рольжо. Значений шот дене наречийын 

тӱрлӧ лиймыже. Южо наречийын лица формышто 

кучылталтмыже. Наречийын танастарымаш 

степеньже. Тӱн да вес мут гыч лийше наречий-влак. 

Сложный да составной наречий-влак. 

8. Глагол  
Глагол нерген умылымаш. Тудын иктешлыше 

значенийже, морфологический ойыртемже, 

ойлончышто рольжо. Глаголын неопределенный 

формыжо (инфинитив). Глаголын аклыме формыжо. 

Глаголын спряженийже да тайыкше (наклоненийже). 

Изъявительный тайыкан глаголын жап формылаже. 

Эртыше жапын кок формыжо. Составной эртыше 

жап. Кӱштымӧ да шонымо (повелительный да 

желательный) тайык. Глаголын шӧрымӧ формыжо. 

Безличный да полшышо глагол-влак. Глаголын 

ышталтмыже. Сложный глагол-влак. 

9. Причастий 

Причастийын ойлымаш ужаш радамыште верже, 

тудын иктешлыше значенийже, морфологический 

ойыртемже, ойлончыш-то рольжо. Значений 

ойыртем дене причастийын тӱрлӧ лиймыже 

(действительный, страдательный, шӧрымӧ да шушаш 

жап); нунын ойыртемышт. Причастный савыртыш 

(оборот). Лӱм мут деч посна кучылталтше 

рашемден моштышаш. Шотлымо чот мутын кўчык да кужу 

формылажым палышаш.  

Ышталтме шот дене тӱрлӧ чот мутын ойыртемжым ончыктен 

моштышаш. 

Значений шот дене чот мут-влакым радамлен кертшаш; дробан 

чот мутым кучылт моштышаш. 

Шотлымо да радам чот мут-влакым вочмык дене вашталтен 

моштышаш, нуным ойлымо годым кучылтшаш. 

Палемдыме морфологический ойыртем почеш чот мут-влакым 

тўшкален моштышаш. 

Тӱрлӧ числам, датым, иктаж-мом радамлыме годым чот мутым 

чын кучылтшаш.  

Олмештыш мутын грамматический значенийжым, 

морфологичекий ойыртемжым да синтаксичесий рольжым 

лончылен да рашемден моштышаш. 

Олмештыш мутын моло ойлымаш ужаш деч ойыртемжым 

умылышаш да пален налшаш. 

Олмештыш мутын тӱрлӧ разрядлан шелалтме ойыртемжым 

умылышаш да шижшаш. 

Тӱрлӧ разрядан олмештыш мут-влакым вочмык дене 

вашталтен моштышаш. 

Палемдыме морфологический ойыртем почеш олмештыш мут-

влакым тўшкален моштышаш. 

Текстысе ужаш-влакым да ойлончо-влакым ваш кылдаш 

олмештыш мут-влакым кучылт моштышаш. 

Наречийын тӱн грамматический значенийжым, 

морфологический ойыртемжым, синтаксический рольжым 

рашемден да лончылен моштышаш. 

Значений шот дене наречийын могай тӱшкаш пурымыжым 

умылтарен кертшаш, тыгаяк шотан вес примерым каласен 

кертшаш. 

Лица суффиксан наречийым моштен кучылтшаш. 
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причастийын вочмык, лица да числа дене 

вашталтмыже. 

10. Деепричастий 

Деепричастийын ойлымаш ужаш радамыште верже, 

тудын иктешлыше значенийже, морфологический 

ойыртемже, ойлончышто рольжо. Значений ойыртем 

дене деепричастийын тӱрлӧ лиймыже (действийын 

кузе лиймыжым ончыктышо да действийын кунам 

лиймыжым ончыктышо). Деепричастийым ыштыше 

суффикс-влак. Деепричастий пеленысе полшышо 

глагол. Деепричастийын лица дене вашталтмыже. 

Деепричастный савыртыш. 

11. Онартыш мут 

Онартыш мут нерген умылымаш. Онартыш мутын 

морфологический ойыртемже, ойлончышто рольжо. 

Значений шот дене тӱрлӧ лиймыже. 

12. Служебный ойлымаш ужаш-влак 

Почеш мут 

Почеш мут нерген умылымаш. Наречий гыч 

вончышо почеш мут-влак. Почеш мутын 

морфологический ойыртемже. 

13. Ушем мут 

Ушем мут нерген умылымаш. Сочинительный да 

подчинительный ушем мут-влак. 

14. Частице 

Частице нерген умылымаш. Частицын 

морфологический ойыртемже. Значений шот дене 

час-тицын тӱрлӧ лиймыже. 

15. Йӱк мут (междометий) 

Йӱк мут нерген умылымаш. Йӱк мутын 

морфологический ойыртемже, ойлончышто рольжо. 

Танастарымаш степенян наречийым ыштен моштышаш да 

ойлончышто чын кучылтшаш. 

Вес мут гыч лийше наречийын ышталтме йӧнжым чын 

ончыктышаш. 

Сложный да составной наречий-влакын ышталтме йӧныштым 

ончыктен кертшаш. Глаголын грамматический значенийжым, 

морфологический ойыртемжым да синтаксический рольжым 

лончылен да радамлен моштышаш.  

Кӱлеш форман наречийым ойышто чын кучылтшаш, кӱлеш 

годым енын йонылышыжым тӧрлен моштышаш. 

Глаголын неопределенный формыжым, аклыме формыжым, 

спряженийжым да тайыкшым, шӧрымӧ формыжым, безличный 

да полшышо глагол-влакым ыштен, кучылт да ойыркален 

моштышаш. Тӱн глагол нерген палышаш, вес шомакла гыч 

глаголым ыштен моштышаш. Сложный глагол-влакын 

ышталтме да возалтме ойыртемлажым палышаш.  

Палемдыме морфологический ойыртем почеш глаголым 

тўшкален моштышаш. 

Ойлышо енын могай шонымаш дене глаголын аклыме 

формыжым кучылтмым шижшаш, шкеат мутым эскерышаш. 

Шонымашым каласыме годым жап формым кучылтмым ен 

ойыштат, шке каласкалымаштат эскерышаш да кўлеш годым 

тӧрлалтен кертшаш. 

 

Причастийын тӱн грамматический значенийжым, 

морфологический ойыртемжым лончылен да ончыктен 

моштышаш. 

Глаголын да пале мутын тӱн палыштым причастийым 

лончылымо годым ончыктен кертшаш, вес примерла дене 

пенгыдемдышаш. 

Значений шот дене причастийын могай тӱшкаш пурымыжым 

умылтарен кертшаш. 
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Лӱм мут семын кучылталтше причастийын ойыртемжым 

палышаш. 

Причастный савыртышым ыштышаш да ойлончысо вес мутла 

дене келыштарен моштышаш. 

Деепричастийын тӱн грамматический значенийжым, 

морфологический ойыртемжым лончылен да ончыктен 

моштышаш.  

Глагол да наречийын тӱн палыштым деепричастийым 

лончылымо годым палемден кертшаш, вес примерла дене 

пенгыдемдышаш.  
Значений шот дене деепричастийын могай тўшкаш 

пурымыжым умылтарен кертшаш. 

Деепричастийым лица дене вашталтыме ойыртемым 

палышаш.  
Деепричастный савыртышым ыштен да ойлончысо вес мутла 

дене келыштарен моштышаш. 

 

Онартыш мутын морфологичес-кий ойыртемжым, ойлончышто 

рольжым палышаш.  

Возымо да лудмо годым онартыш мутым чын возышаш да 

ойлышаш. 
Сылнымутан литературышто онартыш мутым кучылтмо 

ойыртемым эскерышаш, шке ойышто кучылтшаш.  

Почеш мутын морфологический ойыртемжым, ойлончышто 

рольжым палышаш.  

Почеш мутым чын возышаш да кучылтшаш.  

Ушем мутын морфологический ойыртемжым да ойлончышто 

рольжым ончыктен моштышаш. 

Ушем мутын могай тўшкашке пурымыжым палышаш.  

Темлыме ушем мутым кучылтын, тӱрлӧ кышкаран ойлончым 

чонен кертшаш. 

Синоним ушем мут-влакым кучылт моштышаш. 
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Частицын морфологический ойыртемжым да ойлончышто 

рольжым ончыктен моштышаш. 

Значений шот дене тӱрлӧ частицан ойлончо-влакым 

шонымашым чын умылаш лийшын лудын кертшаш. 

Частице-влакым правиллан келшышын возышаш. 

Йӱк мутын морфологический ойыртемжым да ойлончышто 

рольжым ончыктен моштышаш. 

Йӱк мутым чын возен кертшаш. 

Тӱрлӧ шижмашым ончыктен, йӱк мутым ойышто моштен 

кучылтшаш, сылнын лудын да ойлен моштышаш. 

11-ше ужаш. Синтаксис 

 1. Синтаксис – грамматикын ужашыже 

Синтаксис нерген умылымаш. Муткылдыш да 

ойлончо. Нунын кокласе кыл да ойыртем. 

2. Муткылдыш (мут сочетаний) 

Муткылдыш нерген умылымаш. Муткылдышын 

чоналтмыже да значенийже. Муткылдышыште мут-

влакын кылдалтме йӧнышт (управлений, 

примыканий) 

3. Ойлончо (предложений) 

Ойлончо нерген умылымаш; тудын чоналтмыже. 

Ойлончысо мут-влак кокласе кыл.  

Ойлончысо мут радам. Тыглай да мӧнгешла радаман 

ойлончо. 

Ойлончын тӱрлӧ лиймыже. 

4. Ойсем (интонаций) 

Ойсем нерген умылымаш. Шонымашым пытарен 

каласыме ойсем. Логический пералтыш. Кугу кумыл 

дене каласымаш. Йодмаш. 

5. Каласыме цель дене ойлончо-влакын тӱрлӧ 

лиймышт 

Каласыме цель дене ойлончо-влакын тӱрлӧ 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

Синтаксисын тӱн умылымашыже-влакым палышаш. Ойлончо 

ден муткылдыш кокласе кылым ойырен кертшаш; муткылдыш 

ден тыглай муткылдыш кокласе ойыртемым шижшаш. 

Ойлончышто муткылдыш-влакым ойырен моштышаш; тӱн да 

рашемдыше мутым палышаш. 

Значений шот дене муткылдышын тӱрлӧ лиймыжым ончыктен 

кертшаш, вес пример дене пенгыдемдышаш.  

Муткылдышыште мут-влак кокласе подчинений йӧным 

ончыктен моштышаш. 

Синоним муткылдыш нерген палышаш, нуным ойышто 

кучылт моштышаш. 

Ойлончо мучашым шижын моштышаш. Муткылдыш да 

ойлончо кокласе кыл ден ойыртемым ончыктен кертшаш. 

Ойлончын грамматический рӱдыжым палышаш; тыглай да 

кыдежан ойлончо нерген умылтарен кертшаш. 

Ойлончо кӧргысӧ мут радамым палышаш, инверсий нерген 

умылышаш. Шонымашым утларак рашемден каласашлан 

кўлеш мутым ончыл верыш шынден моштышаш. 

Шонымашым тӱрлӧ кумыл дене каласымым шижшаш да 

умылышаш. Ойсемын кугу вийжым шижшаш. Ойлончышто 

логичес-кий пералтышым шынден моштышаш. Кугу кумыл 
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лиймышт: йодышан да йодышан огыл 

(повествовательный да побудительный). Тыгай 

ойлончо-влакын ойыртемышт. Каласыме кумылым 

шотыш налын, ойлончо-влакын кугу кумыл дене 

каласыме лийын кертмышт; нунын чоналтме 

ойыртемышт. 

6. Ойлончын грамматический рӱдыжӧ. Тыглай 

да кыдежан ойлончо (простой да сложный 

предложений). Тыглай ойлончысо тўн член-влак 

Ойлончын грамматический рӱдыжӧ. Тыглай да 

кыдежан ойлончо, нунын кокласе кыл да ойыртем. 

Кок составан тыглай ойлончо, тудын чоналтме 

ойыртемже. Кок составан тыглай ойлончын тӱн 

членже-влак. Подлежащий да тудын каласалтмыже. 

Сказуемыйын тӱрлӧ лиймыже: простой глагольный, 

составной глагольный, лӱман составной; тыгай 

сказуемый-влакын каласалтмышт. Подлежащий ден 

сказуемый кокласе кыл.  

7. Ойлончын ешарыме членже-влак 

(второстепенный членже-влак) 

Ойлончын ешарыме членже-влак: ешартык 

(дополнений – прямой да косвенный), рашемдык 

(определений), умландарыше член (кузе лиймым, 

верым, жапым, причиным, цельым, условийым, 

степеньым умландарыше). Ешарыме член-влакын 

каласалтмышт.  

8. Распространенный да распространенный огыл, 

тичмаш да тичмаш огыл ойлончо-влак 

Распространенный да распространенный огыл 

ойлончо-влак. Нунын синтаксический ойыртемышт. 

Тичмаш да тичмаш огыл ойлончо-влак. Нунын 

синтаксический ойыртемышт. 

дене каласыме але йодышан (восклицательный да 

вопросительный) ойлончо-влакым чонышаш.  

Каласыме цель дене тӱрлӧ ойлончо-влакым чонен моштышаш, 

кӱлеш ойсем дене лудын да ойлен моштышаш.  

Лудмо, колмо, ойлымо ойлончылан каласыме цель могырым 

акым пуышаш, шке ойлымым эскерышаш. 

Ойлончын грамматический рӱдыжым мушаш; тыглай, 

кыдежан, кугемдыме кышкаран ойлончо-влакым пален 

моштышаш, нунын ойыртемыштым ончыктышаш.  

Тӱн ден ешарыме член-влакым ойыркалышаш.  

Подлежащийын могай ойлымаш ужаш дене каласалтмыжым 

ончыктышаш; сказуемыйым рашемдышаш. 

Кок составан тыглай ойлончым лончылен моштышаш. 

Тӱрлӧ семын каласалтше подлежащийым сказуемый дене 

келыш-тарен моштышаш. 

Мутланымаште тыглай ойлончо чонымо ойыртемым чын 

шуктымашым эскерышаш.  

Ойлончын ешартыш членже-влакым ойыркалышаш, могай 

ойлымаш ужаш дене каласалтмыш-тым палемдышаш. 

Ойлончысо мут-влак кокласе кылым эскерышаш. 

Распространенный да распространенный огыл, тичмаш да 

тичмаш огыл ойлончо-влакым ойыркалышаш, нунын 

ойыртемыштым ончыктышаш. 

Мутланыме годым тичмаш огыл ойлончо чонымым 

эскерышаш, кӱлеш годым ойым тӧрлатышаш.  

Ик составан ойлончо-влакым палышаш да лончылышаш; 

нунын чоналтме ойыртемыштым умылтарышаш.  

Ик составан ойлончо-влакым танастарен моштышаш; 

шонымашым почаш лач тыгай ойлончын кӱлмыжым 

умылтарышаш. 

Ик составан тӱрлӧ ойлончым чонен моштышаш. Синоним 

семын каласыме ик составан ойлончо-влакым каласышаш. 
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9. Ик составан ойлончо 

Ик составан ойлончо нерген умылымаш. Ик 

составан ойлончын грамматический рӱдыжӧ. Ик 

составан ойлончо-влак: сказуемыян (определенно-

личный, неопределенно-личный, безличный) да 

подлежащиян (назывной). Нунын чоналтме 

ойыртемышт. 

10. Нелемдыме ойлончо (осложненный) 

Тыглай ойлончым кугемдымаш. Кугемдыме 

кышкаран ойлончо. 

11. Икгай членан ойлончо 
Икгай членан ойлончо нерген умылымаш. Икгай 

член-влакын кылдалтмышт. Икгай членан ойлончо-

влакым возымо да ойлымо ойыртем. Икгай членан 

ойлончышто тӱрлӧ мужырлышо (сочинительный) 

ушем мутым (ушышо, ваштарешлыше, ойырышо) 

кучылтмаш. Икгай член пелен иктешлыше мут; 

тыгодым чарналтыш пале шындыме ойыртем.  

12. Ойыралтше членан ойлончо 

Ойыралтше член нерген умылымаш. Ойыралтше 

членын кӱлешлыкше. Ойыралтше членан 

ойлончышто чарналтыш палым шындымаш; лудмо 

да ойлымо годым йўк ойыртем. 

13. Ойыралтше рашемдык (определений) да 

ешартыклӱм (приложений) 

Ойыралтше рашемдык да ешартыклӱм нерген 

умылымаш; нуным кучылтмо ойыртем. Причастный 

савыртышым ойырымаш. 

14. Ойыралтше умландарыше член 

Ойыралтше умландарыше член нерген умылымаш. 

Шкет деепричастийым да деепричастный 

савыртышым ойырымаш. Ойыралтше умландарыше 

Нелемдыме ойлончым палышаш; кыдежан ойлончо ден 

нелемдыме тыглай ойлончо кокласе ойыртемым 

умылтарышаш. 

Ойлончышто икгай член-влакын кӱлешлыкыштым 

умылышаш. 

Тӱрлӧ икгай членан ойлончо-влакым чын возышаш да кӱлеш 

ойсем дене лудшаш да ойлышаш. 

Союз дене ушалтше икгай член-влакым возымо годым 

ойлончышто чарналтыш палым чын шындышаш. 

Ойлончышто тӱрлӧ тўшка икгай член-влакым кучылтмо 

ойыртемым эскерен моштышаш. 

Подлежащийын икгай членан улмыж годым сказуемыйым 

келыш-тарен моштышаш. 

Икгай членан ойлончышто иктешлыше мут улмо годым 

чарналтыш пале (тире але кокточко) кучылтмым палышаш.  

Икгай членан предложенийым лончылен, радамлен 

моштышаш. 

Тӱрлӧ икгай членан, тӱрлӧ тўшка икгай членан ойлончым 

чонышаш да кӱлеш ойсем дене лудшаш. 

Тӱрлӧ стиль, тӱрлӧ йылме дене возымо текстлаште икгай член-

влакым кучылтмо ойыртемым эскерышаш.  

Ойыралтше членан ойлончо чоналтме ойыртемым палышаш, 

чарналтыш палым чын шындышаш. 

Ойыралтше членан ойлончым йӱкым чын шынден лудшаш да 

ойлышаш.  

Тӱрлӧ ойыралтше членан ойлончым палышаш, йӱкым чын 

шынден лудшаш, логический пералтышым ыштышаш. 

Ойыралтдыме да ойырымо ешарыме член-влакым танастарен 

моштышаш. 

Возымаште да ойлымаште тӱрлӧ ойыралтше членан ойлончым 

кучылтшаш. 

Текстыште причастный ден деепричастный савыртыш-влакым 
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членым кучылтмо ойыртем. 

15. Ойыралтше рашемдыше членан ойлончо 

Ойыралтше рашемдыше член нерген умылымаш. 

Тудын воктенысе шомакым пӱсемден, утларак 

умылтарен каласаш кучылталтмыже; тыгодым 

чарналтыш палым шындымаш. 

16. Савырныммут (обращений) 

Савырныммут нерген умылымаш. Тудын 

распространенный огыл да распространенный 

лийын кертмыже. Савырныммут годым чарналтыш 

палым шындымаш, кӱлеш ойсем дене лудмаш.  

17. Вводный конструкций-влак 

Пуртымо мут, пуртымо муткылдыш, пуртымо 

ойлончо нерген умылымаш. Ойлышо енын шке 

каласымыжым аклаш, ешартыш шонымашым пуаш 

вводный конструкций-влакым кучылтмаш. Вводный 

конструкцийын тӱрлӧ значениян лиймыже. Пуртымо 

мутын посна ойлончо ден текстын посна 

ужашлажым ушаш кучылталтмыже. 

18. Да, уке мутан да йўк мутан (междометиян) 

предложений 

Да, уке мутан да йўк мутан ойлончо нерген 

умылымаш. Тыгай ойлончо-влак почеш чарналтыш 

палым шындымаш. 

19. Кыдежан ойлончо (сложный предложений) 

Кыдежан ойлончо нерген умылымаш. Кыдежан 

ойлончысо ужаш-влакын шонымаш, чоналтмаш да 

ойсем дене кылдалтмышт. Кыдежан ойлончын 

ужашыже-влак кокласе синтаксический кыл-влак: 

ойсем, ушем мут да ушыкмут (союз шотан мут). 

Союздымо да союзан (мужырлалтше кыдежан да 

ушалтше кыдежан) ойлончо-влак. 

кучылтшаш, нуным моштен чонышаш. 

Текстыште ойыралт шогышо членан ойлончым кузе чонымым 

эскерышаш, кӱлеш тӧрлатымашым ыштен моштышаш. 

Тӱрлӧ стилян, тӱрлӧ йылман  

текстыште ойыралтше членан ойлончо кучылтмо ойыртемым 

шижшаш. 

Савырныммутын молан кучыл-талтмыжым умылышаш. 

Распространенный огыл да распространенный савырныммут-

влакым палышаш да чын ойсем дене лудын але каласен 

моштышаш. 

Тӱрлӧ каласышаш шонымашлан, илыш ситуацийлан 

келыштарен, келшыше савырныммутан ойлончым чонен 

моштышаш. 

Кучылтмо савырныммутын мутланымаште але текстыште 

келшен толмыжым шижшаш, кӱлеш лийме годым вашталтен, 

тӧрлен кертшаш. 

Тӱрлӧ стилян, йылман текстыште савырныммутым кучылтмо 

ойыртемым эскерышаш. 

Пуртымо мут, пуртымо муткылдыш да пуртымо ойлончо-

влакым кучылтмо цельым умылышаш. 

Пуртымо мут ден пуртымо муткылдыш-влакын значений-

ыштым рашемден кертшаш; тыгай конструкциян ойлончым 

кўлеш ойсем дене лудын але каласен моштышаш. 

Палемдыме ойыртем дене вводный конструкций-влакым 

радамлен моштышаш. 

Пуртымо мутан да тыгаяк мутын ойлончо член лиймыж годым 

ой-влак кокласе ойыртемым ончыктен моштышаш. 

Мутланыме годым але возымо текстым ыштыме годым 

вводный конструкциян ойлончым чонышаш, кӱлмӧ  годым 

кучылтшаш. 

Ойлончо-влакым да текстын ужашлажым ушаш пуртымо 

мутым кучылт моштышаш. 
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20. Мужырлалтше кыдежан ойлончо 

(сложносочиненный предложений) 

Мужырлалтше кыдежан ойлончо нерген умылымаш, 

тыгай ойлончын чоналтмыже. Мужырлалтше 

кыдежан ойлончын ужашлаж кокласе кыл; ужаш-

влакын шонымаш дене кылдалтмышт. Посна ужаш-

влакым мужырлышо ушем мут-влак. Ужаш-влакын 

тӱрлӧ шонымашан улмыштлан кӧра мужырлалтше 

кыдежан ойлончо лудмо ойыртем. Мужырлалтше 

кыдежан ойлончо да икгай членан тыглай ойлончо 

кокласе кыл да ойыртем. 

21. Ушалтше кыдежан ойлончо 

(сложноподчиненный предложений) 

Ушалтше кыдежан ойлончо нерген умылымаш, 

тыгай ойлончын чоналтмыже. Ушалтше кыдежан 

ойлончышто тӱн (главный) ден кӱдынь 

(придаточный) ужаш-влак. Ушалтше кыдежан 

ойлончын ужашлаж кокласе кыл: ойсем, ушем мут, 

ушыкмут, указательный мут. Ушем мут ден 

ушыкмут кокласе ойыртем.  

22. Тӱрлӧ кўдынь ужашан ушалтше кыдежан 

ойлончо (тӱрлӧ придаточныян 

сложноподчиненный предложений) 

Ушалтше кыдежан ойлончо-влакын шке 

значенийышт дене шелалтмышт: определительный 

кӱдынь ужашан, умылтарыше (изъяснительный) 

кўдынь ужашан, обстоятельственный (жапым, 

верым, кузе лиймым, причиным, условийым, 

следствийым, цельым да уступкым ончыктышо) 

кӱдынь ужашан. Тыгай ушалтше кыдежан 

ойлончышто синтаксический кыл. 

Икмыняр кӱдынян ушалтше кыдежан ойлончо. 

Вводный конструкциян ойлончо-влакын грамматике да 

семантике могырым ойыртемыштым ончыктен моштышаш. 

Пуртымо мутан, пуртымо муткылдышан, пуртымо ойлончан 

конструкций-влакым текстлаште да мутланымаште 

эскерышаш, нунын кӱлешлыкыштым, шке верыштышт 

улмыштым аклышаш. 

Да, уке мутан да йӱк мутан ойлончо-влакын мутланыме да 

возымо годым кучылтмо ойыртемыштым палышаш, кӱлеш 

годым синоним ойлончо дене вашталтышаш. 

Мут-ойлончо-влакын ойым кӱчыкемдаш кӱлмӧ годым 

кучылталтмыштым палышаш. 

Текстыште кыдежан ойлончым мушаш да келшыше ойсем дене 

лудшаш. 

Тӱрлӧ кыдежан ойлончо-влакым ойырышаш, ужаш-влак 

кокласе кыллан кӧра нуным тўшкалышаш, синтаксический 

кылыштым ончыктышаш.  

Темлыме посна ойыртемыш почеш кыдежан ойлончым 

чонышаш. 

Мужырлалтше кыдежан ойлончын ужашлаж коклаште 

шонымаш дене улшо кылым умылышаш, тудым 

палемдышаш. 

Мужырлалтше кыдежан ойлончылан схемым ыштен 

моштышаш.  

Темлыме схеме почеш мужырлалтше кыдежан ойлончым 

чонышаш. 

Мужырлалтше кыдежан ойлончын синтаксический 

чоналтмыжым лончылышаш да ончыктышаш. 

Чонымо мужырлалтше кыдежан ойлончым аклышаш, улшо 

йонылышым тӧрлатышаш. 

Мужырлалтше кыдежан ойлончын икгай членан тыглай 

ойлончо деч ойыртемжым палышаш. 

Мутланыме да возымо годым мужырлалтше кыдежан 
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Тыгай ойлончо-влакын тӱрлӧ лиймышт: икгай 

кӱдынян, тӱрлӧ кӱдынян, почела кылдалтше 

кӱдынян. Тыгай ойлончылаште чарналтыш пале.  

23. Ушем мутдымо кыдежан ойлончо (союздымо 

сложный предложений) 

Ушем мутдымо кыдежан ойлончо нерген 

умылымаш. Ушем мутдымо кыдежан ойлончын 

ужашыже-влак коклаште тӱрлӧ значениян кыл. 

Ушем мутдымо кыдежан ойлончышто чарналтыш 

пале. 

24. Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо 

(сложный предложений) 

Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо нерген 

умылымаш. Кыдежан ойлончысо ужаш-влакын 

мужырлышо (сочинительный), ушалтше 

(подчинительный) ушем мут да ушыкмут дене але 

ушем мут деч посна кылдалтмышт. Тыгай 

ойлончылаште чарналтыш пале-влакым шындымаш. 

25. Вес енын ойлымыжым каласен пуымо йºн-

влак 

Вес енын ойжым каласен пуымо йӧн-влак: вияш ой, 

савырыме ой, диалог, цитате. Цитатым тӱрлӧ йӧн 

дене кучылтмаш, тыгодым вашлиялтше чарналтыш 

пале-влак.  

 

ойлончым кучылтшаш, нуным чонымо синтаксический нормо-

влакым шуктышаш. 

Тӱрлӧ стилян, йылман текстлаште мужырлалтше кыдежан 

ойлончо-влакым кучылтмо ойыртемым эскерышаш. 

Ушалтше кыдежан ойлончышто тӱн ден кӱдынь ойлончо-

влакым ойырен моштышаш. 

Ушалтше кыдежан ойлончын ужашлажын шонымаш дене 

кылдалтмыштым умылышаш.  

Ушалтше кыдежан ойлончылан схемым ыштен моштышаш.  

Ушем мут ден ушыкмутым ойырен моштышаш. 

Тӱрлӧ кӱдынян (рашемдыше – определительный, умылтарыше 

– изъяснительный, обстоятельственный), ойлончо-влакым 

ойыркалышаш, тӱҥ деч кӱдынь ойлончылан йодышым чын 

шынден моштышаш. 

Обстоятельственный кӱдынян ойлончо-влакым ойыркален 

моштышаш (жапым, верым, кузе лиймым, причиным, 

условийым, следствийым, цельым да уступкым ончыктышо). 

Темлыме схеме почеш ойлончым чонышаш; ойлымо да 

возымо годым тӱрлӧ ушалтше кыдежан ойлончо-влакым 

кучылтшаш. 

Ик але шуко кӱдынян кыдежан ойлончым синтаксически 

лончылен моштышаш, ужаш-влак кокласе кылым 

ончыктышаш. 

Чонымо ушалтше кыдежан ойлончым аклышаш, улшо 

йонылышым тӧрлышаш, чынлыкым умылтарен кертшаш. 

Тӱрлӧ стилян, йылман текстлаште ушалтше кыдежан ойлончым 

мушаш, кучылтмо ойыртемым палемдышаш.  

Союздымо кыдежан ойлончын ужашлаж коклаште тӱрлӧ 

значениян кылым ончыктышаш да тудым ойсем дене 

палдарышаш. 

Союздымо кыдежан ойлончылан схемым ыштышаш, шкежат 

темлыме схеме почеш ойлончым чонен моштышаш. 
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Чонымо ойлончылам аклен моштышаш, улшо йонылышлам 

тӧрлышаш. 

Тӱрлӧ текстлаште союздымо кыдежан ойлончо-влакым 

кучылтмо ойыртемым шижаш тыршышаш. 

Союзан да союздымо кыдежан ойлончо-влакым синтаксический 

синоним семын кучылт моштышаш.  

Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо-влакым пален 

моштышаш, нунылан схемым ыштен кертшаш. 

Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо кӧргысӧ ужашла 

коклаште шонымаш дене улшо кылым ончыктышаш; тыгай 

ойлончым синтаксически лончылышаш. 

Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше ойлончо-влакым ойлымо да возымо 

годым чонен кертшаш, енын ойышто нунын кузе 

чоналтмыштым эскерышаш, улшо йонылышым тӧрлатышаш. 

Тӱрлӧ текстлаште тыгай кыдежан ойлончо-влакым чонымо 

ойыртемым шижшаш. 

Вес енын ойжым каласен пуымо йӧн-влакым палышаш. Вияш 

да савырыме оян ойлончо-влакым келшыше ойсем дене 

лудшаш.  
Текстыште вашлиялтше вияш да савырыме оян ойлончылаште 

чарналтыш пале-влакым чын шындышаш. 

Вияш да савырыме оян ойлончо-влакым чын чонен 

моштышаш, ойлымо да возымо годым кучылтшаш. 

Вияш оян ойлончым савырыме ояным ыштен моштышаш.  

Вияш да савырыме оян ойлончо-влакым синтаксически 

лончылен кертшаш. 

Диалоган текстым чын лудшаш да возышаш.  

Текстлаште цитатым кучылт моштышаш, тыгодым 

чарналтыш пале-влакым чын шындышаш. 

12-шо ужаш. Чын возымаш: орфографий да пунктуаций 
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1. Орфографий – чын возымашын негызше 

Чын возымашын кӱлешлыкше. Марий 

орфографийын негызше. Орфограмме нерген 

умылымаш. Орфографий правил-влак 

2. Йӱкым ончыктышо да йӱкдымӧ буква-влакым 

возымаш 

Йонйӱк ден сонйӱк-влакым возымаш. Кок йӱкым 

ончыктен кертше буква-влакым возымаш. Е ден э 

буква-влакым кучылтмаш. Ъ ден ь буква-влакын 

кучылталт-мышт. Пушкыдо соҥйӱкым возымаште 

ончыктымаш. 

3. Буква-влакым возымаш 

Буква-влакын лӱмышт. Кугу да изи буква. Кид дене 

возымо да печатлыме буква-влак. 

Мутым ик корно гыч весыш кусарымаш. 

4. Морфеме-влакым чын возымаш 

Морфеме-влакым чын возымо правил-влак. 

Мутвожысо пералтышдыме йоҥйӱкым да 

йонгалтдыме соҥйӱкым возымаш. Приставкан 

мутым возымаш. 

Мутым ойлымо семын серымаш. Мутым правиллан 

келыштарен возымаш. Мутым пырля, кореш (дефис) 

гоч да посна возымаш.  

5. Пунктуаций 

Пунктуаций нерген умылымаш. Чарналтыш пале-

влак; нунын кучылталтмышт. Шкет да мужыран 

чарналтыш пале-влак. Чарналтыш пале-влакын 

синоним семын кучылталт кертмышт. Авторский 

знак. 

6. Тыглай ойлончысо чарналтыш пале-влак 

Ойлончо мучашысе чарналтыш пале-влак. 

Тыглай ойлончысо чарналтыш пале-влак: 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Урок 

применения 

предметных 

ЗУНов и УУД. 

Урок 

повторения, 

закрепления, 

обобщения. 

Контрольный 

урок 

 

Чын возымашын кӱлешлыкшым умылышаш. 

Кызытсе орфографий правил-влакым палышаш, нуным 

возымаште кучылтшаш. 

Орфографий мутер дене пайдаланышаш, возымо годым 

кокытеланыме годым кӱлеш шомакым писын мушаш.  

Йоҥ ден соҥ йӱк-влакым букваштлан келшышын возышаш. 

Кугу букван мом ончыктымыжым палышаш. 

Мутым ик корно гыч весыш чын вончыктарышаш.  

Тӱрлӧ морфемылаште вашлиялтше пералтышдыме йоҥйӱкым, 

йонгалтдыме соҥйӱкым возымо правиллам палышаш, 

приставкан мутым чын возышаш.  

Пунктуаций правиллам палышаш, чарналтыш пале-влакым 

шижаш тунемшаш. Чарналтыш пале-влакым синоним семын 

кучылт моштышаш. Авторский знак лийын кертмым 

палышаш.  

Тыглай ойлончо мучашыште да ойлончо кӧргыштӧ кӱлеш 

чарналтыш палым шынден моштышаш. 

Кыдежан ойлончо кӧргыштӧ (мужырлалтше кыдежан, ушалтше 

кыдежан, союздымо да тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше) чарналтыш 

палым шынден моштышаш.  

Вияш да савырыме оян, цитатан ойлончылаште чарналтыш 

палым умылышаш да шынден моштышаш. 

Диалоган текстым чонен кертшаш. 
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подлежащий ден сказуемый кокласе тире; икгай 

членан, савырныммутан, пуртымо мут ден 

савыртышан, ойыралтше членан ойлончыласе 

чарналтыш пале-влак. 

7. Кыдежан ойлончысо чарналтыш пале-влак 

Кыдежан ойлончысо чарналтыш пале-влак: 

мужырлалтше кыдежан, ушалтше кыдежан, ушем 

мутдымо кыдежан да тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше 

кыдежан ойлончылаште. 

8. Вес енын ойжым каласен пуышо ойлончыласе 

чарналтыш пале-влак 

Вияш да савырыме оян ойлончыласе чарналтш пале-

влак.  

Цитате годым кучылталтше чарналтыш пале-влак. 

Диалогым возымо годым кучылталтше правил-влак. 

13-шо ужаш. Йылме да калык тўвыра 

 Йылме да тӱвыран кылдалтмышт 

Калыкын йылмыже, историйже да тӱвыраже; нунын 

кокласе кыл. 

Марийын мутланыме этикетше 

 Йылмын, историйын да тӱвыран кылыштым умылышаш. 

Шочмо йылмым тунемаш кўлмым палышаш да умылышаш.  

Фольклор да сылнымутан произведенийлаште, радио да 

телевидений гоч саламлымаште, кумалтышмутлаште йылме 

лывыргылыкым эскерышаш, ончыч вашлиялтдыме мутлам 

тўрлº мутерла почеш умылтарышаш. 

Йылме яндарлыкым эскерышаш. 

Мутланыме этикетым тыглай илышыште, тунемме годым 

шуктышаш.  
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 УРОК ШОТ ДЕНЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЙ. 5 КЛАСС 

№ Урокын темыже 

 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Йылме нерген мутланымаш Язык как средство общения между людьми. 1  

I – IV класслаште тунеммым ушештарымаш  

2 Йон да сон (гласный ден согласный) йӱк да буква-

влак. Мутысо пералтыш (ударений). Марий 

алфавит. 

Звуки и буквы. Произношение правописание. Слог, 

ударение. 

1  

3 Ойлымаш ужаш-влак нерген тунеммым 

ушештарымаш 

Части речи. 1  

4 Синтаксис  да пунктуаций – йылме наукын посна 

ужашыже-влак.  

Муткылдыш да ойлончо. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание, 

разбор словосочетания. Предложение. 

1  

5 Тыглай ойлончо. Каласыме цель дене ойлончын 

тӱрлӧ лиймыже. Кугу кумыл дене каласыме 

ойлончо. 

Виды предожений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. 

Восклицательное предложение. 

1  

6 

 

 

7-

8 

Ойлончын тӱн членже-влак. Распространенный да 

распространенный огыл ойлончо-влак. 

 

Предложенийын второстепенный членже-влак 

(ешарыме член-влак: ешартык (дополнений), 

рашемдык (определений), умландарыше член. 

Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. 

 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. 

1 

 

 

2 

 

9 Контрольный паша (тест паша дене туныктышо 

вашталтен кертеш) 

Контрольная работа по пройденному разделу. 1 Контрольная 

работа 

10 Икгай членан ойлончо-влак (предложений-влак). 

Икгай членан ойлончышто чарналтыш пале да 

иктешлыше мут 

Предложения с однородными членами.  1  

11 Савырныммут (обращений) Предложения с обращениями. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1  
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12 Тыглай да кыдежан ойлончо-влак (простой да 

сложный предложений-влак) 

Простое и сложное предложение. Различие простого 

предложения от сложного. 

1  

13 

 

Вияш оян ойлончо. 

Диалог. 

Прямая речь. Диалог. 1  

14 «Синтаксис. Пунктуаций» темым иктешлымаш Повторение изученного по теме «Синтаксис. Пунктуация». 1  

15 Изложенийым возымаш Изложение. Контроль знаний по разделу «Синтаксис. 

Пунктуация». 

1 Изложение. 

16 

 

 

Йонгыдо, пич, пенгыде да пушкыдо йук да буква-

влак. 

Гласные и согласные звуки. Позиционные чередования 

гласных и согласных. Согласные твердые и мягкие. 

Согласные звонкие и глухие. 

1  

17 Мутысо пералтыш. Алфавит. Ударение. Марийский алфавит. 1  

18  Е, ѐ, ю, я буква-влакын кок тӱрлӧ значенийышт. 

Мутышто ъ ден ь буква-влакым возен моштымаш. 

Мутышто е ден э буква-влакым возымаш. Руш 

йылме гыч пурышо шомаклаште чӱчкыдын 

вашлиялтше пушкыдо сонйӱк-влак: д, т, р. 

Мутым фонетически лончылымаш. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв е, ѐ,ю, я. Фонетический разбор 

слова. 

1  

19 Диктант Диктант.  1 Диктант 

20 Мутын лексический да грамматический значенийже. 

Ик значениян да шуко значениян мут-влак. Мутын 

тўн да вончештарыме значенийже. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое ипереносное значение слов. 

1  

21 

 

Омоним, синоним, антоним 

 

Омоним, синоним, антоним 

 

1  

22 «Лексике» темым иктешлымаш.  

Контрольный паша але «Лексика» раздел почеш 

тест пашам ыштымаш. 

Обобщение по теме «Лексика». 1 Контрольная 

работа или 

тест 

23 Мутын ужашлаже. 

Муттӱн  ден мутмучаш. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и 

образование слов. Окончание, основа слова. 

1  
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24 Мутвож. Икгай вожан мут-влак. Суффикс ден 

приставка. 

Корень слова, Суффикс. Приставка. 1  

25 Ойлымаш ужаш нерген ушештарымаш. Лӱм мутын 

ойыртемже-влак. 

Части речи, повторение изученного. Синтаксическая роль 

имени существительного в предложении. 

1  

26 Собственный да нарицательный лӱм мут-влак. Имена существительные собственные и нарицательные. 1  

27 

28 

 

Диктант. 

Лӱм мутын числаже. 

Диктант. 

Единственное и множественное число имен 

существительных. 

1 

1 

Диктант. 

 

29 Лӱм мутын лицаже. Три склонения имен существительных. 1  

30 Лӱм мутын вочмык (падеж) дене вашталтмыже. Падеж имен существительных. 1  

31 Лӱм мутын ышталтмыже. Морфологический разбор имени существительного. 1  

32 «Лӱм мут» темым иктешлымаш. Закрепление изученного по теме «Имя существительное» 1  

33 Диктант Диктант 1 Диктант 

34 Иктешлымаш Обобщение по пройденным темам. 1  

 

УРОК ШОТ ДЕНЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЙ,  6 КЛАСС  

№ УРОКЫН ТЕМЫЖЕ 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Йылме  нерген мутланымаш. «Марий йылме –

шочмо йылме» 

Беседа о языке.  1  

2 5-ше классыште тунеммым ушештарымаш Повторение изученного в 5 классе. 1  

3 Пале мут. Туналтыш классыште тунеммым 

ушештарымаш. 

Имя прилагательное как часть речи. Повторение 

изученного в начальных классах. 

1  

4 Пале мутын иктешлыше значенийже, 

морфологический ойыртемже да ойлончышто 

синтаксический рольжо. 

Морфологические признаки имени прилагательного, 

синтаксическая роль в предложении. 

1  

5 Пале мутын танастарымаш (танастарыме да Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная 1  
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 превосходный стнпеньже). Суффикс дене лийше 

пале мут-влакым возен моштымаш. 

степень сравнения. Превосходная степень сравнения.  

6 Пале мут-влакым возен моштымаш. Йыгырмут-влак 

(сложный пале мут-влак). 

Правописание суффиксов прилагательных. Сложные 

прилагательные. 

1  

7 Лӱм мут олмеш кучылталтше пале мутын ойыртем-

влакшым пален мрштымаш. Пале мутым 

лончылымо радам. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

8 Йылме лывыртыме паша. Изложений.  Изложение. Закрепление знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Изложение. 

9 Чот мут. Чот мутын иктешлыше значенийже, 

морфологический   ойыртемже да ойлончышто 

синтаксический рольжо. Чот мутын тӱрлӧ лиймыже. 

Числительное как часть речи. Разряды числительных. 1  

10  Радам чот мут. Порядковые числительные. 1  

11 Дробан чот мут.  Дробные числительные и их склонение по падежам. 1  

12 Чот мутын ышталтмыже. Простой, сложный да 

составной чот мут-влак. 

Правописание простых, сложных, составных 

числительных. 

1  

13 

 

Лӱм мут пелен да шкетын шогышо чот мут-влакым 

возен моштымаш. Чот мутым лончылымаш. 

Морфологический разбор имени числительного. 1  

14 Диктант Диктант. Проверка знаний по теме «Имя числительное» 1 Диктант 

 

15 
Олмештыш мут.  

Олмештыш мут нерген умылымаш. Тудын 

иктешлыше значенийже, морфологический 

ойыртемже да ойлончышто синтаксический рольжо. 

Местомение как часть речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль 

местоимения в предложении. 

1  

16 Олмештыт мутын разрядше-влак. Лицам 

ончыктышо (личный, указательный олмештыш мут-

влак. 

Разряды местоимения. Личные местоимения. Указательные 

местоимения. 

1  

17 Рашемдыше (определительный) олмештыш мут Определительные местоимения. 1  
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18 Сочинений – миниатюрым  возымаш. Телын тӱсшӧ. Сочинение. 1 Сочинение. 

19 Вопросительно-относительный олмештыш мут-влак 

 

Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. 

1  

20 Раш палыдыме (неопределенный) да шӧрымӧ 

(отрицательный) олмештыш мут-влак 

Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. 

1  

21 Олмештыш мутым возен да кучылт моштымаш, 

лончылымаш. 

Морфологический разбор местоимения. 1  

22 «Олмештыш мут» темым иктешлымаш Повторение изученного по теме «Местоимение» 1  

 

23 
Наречий 

Наречийын ойлымаш ужаш семын ойыртемже-влак. 

Наречийын значений тӱшкаже. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. 1  

24 Наречийын ышталтмыже. Способы образования наречий. 1  

25 Йыгыр мут-влак (сложный наречий-влак) Сложные наречия.  1  

26 Йыжынан наречий-влак (составной наречий-влак) Составные наречия. 1  

27 Наречийын танастаымаш степеньже. Степени сравнения наречия. 1  

28 Наречийым возымаш да лончылымаш. Правописание наречий. Морфологический разбор наречия. 1  

29

-

30 

Наречий нерген тунеммым иктешлымаш Повторение пройденного  материала по теме «Наречие» 2  

31 Диктант. Диктант. Правописание наречий. 1 Диктант. 

32 Орфографий, пунктуаций. Лексика ден фразеологий. Орфография, пунктуация. Лексика и  фразеология. 1  

33 Мут ышталтмаш. Мутым состав дене лончылымаш. Изменение и образование слов. Разбор слова по составу. 1  

34 Морфологий. Синтаксис. Морфология. Синтаксис. 1  
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УРОК ШОТ ДЕНЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЙ,  8 КЛАСС 

№ УРОКЫН ТЕМЫЖЕ 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Шочмо йылме нерген мутланымаш.  Беседа о родном языке. 1  

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-

влак. 

Глагол. Причастий ден деепричастийын глаголын 

посна формыжо улмышт. Причастий ден пале мут 

кокласе икгайлык да ойыртем. Деепричастий ден 

наречийын икгайлыкышт да ойыртемышт. 

Причастный да деепричастный савыртыш-влак. 

Самостоятельные и служебные части речи. Глагол. 

Причастие и деепричастие. Причастие и имя 

прилагательное, сходства и различия.  

1  

3 Самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-

влакым ойырен моштымаш; причастий ден 

деепричастийым лончылымаш. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический разбор. 

1  

4 Литератур йылме нерген умылымаш. Марий 

литератур йылмын шочмо да виян толмо корныжо. 

Литературный марийский язык. Стили литературного 

языка. Дилекты марийского языка. 

1  

5 

 

 Муткылдыш да ойлончо нерген палымым 

ушештарымаш. 

Муткылдыш да ойлончо кӧргысӧ кыл да ойыртем. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

1  

6 Муткылдышыште мут-влакын кылдалтме йӧнышт: 

управлений, примыканий. Нунын кокласе кыл да 

ойыртем.  

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.  

1  

7 Ойлончо да тудын чоналтмыже.  

Подлежащий ден сказуемыйын кылдалтме 

ойыртемышт. Ойлончышто мут радам. Логический 

пералтыш (ударений).  

Грамматическая основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

1  

8 Подлежащий да тудын каласалтмыже. Сказуемый да 

тудын каласалтмыже. Простой глагольный 

сказуемый.  

Двусоставные предложения. Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего. Сказуемое. Виды сказуемых. 

Простое глагольное сказуемое. 

1  

9 Составной глагольный сказуемый. Лӱман йыжынан 

(лӱман составной) сказуемый. Подлежащий ден 
Составное глагольноесказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

1  
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сказуемый коклаш тирем шындымаш. 

10 Диктант. Диктант. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Диктант. 

11 Ойлончын ешарыме членже-влак. Вияш да 

косвенный дополнений-влак. Рашемдык 

(определений). Ешартыклӱм (приложений).  

Роль второстепенных членов в  предложении. Дополнение. 

Определение. Приложение.  

1  

12 Умландарыше член-влакын тӱрлӧ лиймышт: верым, 

жапым, кузе лиймым, условийым, амал ден цельым, 

мера ден степеньым ончыктышо. 

Обстоятельство. Обстоятельства, выраженные 

сравнительным оборотом. 

1  

13 Тӱрлӧ второстепенный член-влакым кучылтын, 

простой ойлончым кужемден моштымаш.  

Закрепление о второстепенных членах предложения. 

Распространение простого предложения с помощью 

второстепенных членов. 

1  

14 Диктантым возымаш Диктант. Закрепление о второстепенных членах предложения. 1 Диктант. 

15 Ик составан тыглай ойлончо нерген умылымаш. 

Сказуемыян ик составан тыглай ойлончо-влак 

(определенно-личный, неопределенно-личный, 

безличный).  

Определенно – личные предложения. Неопределенно – 

личные предложения. Безличные предложения. 

1  

16 Подлежащиян ик составан тыглай ойлончо 

(назывной).   
Назывные предложения. 1  

17 Ик составан тыглай ойлончым пален моштымаш.  Закрепление изученного материала. 1  

 

 

18 

Тичмаш огыл ойлончо (неполный предложений)  
Тичмаш огыл ойлончо нерген умылымаш. Ойлымо 

да возымо годым тичмаш огыл ойлончо-влакым 

кучылт моштымаш 

 Понятие о неполном предложении. Знаки препинания в 

неполных предложениях. 

 

 

1 

 

 

19 Икгай членан ойлончо нерген умылымаш. Икгай 

членан ойлончылаште ушем мут-влакым (ушышо, 

ваштарешлыше, ойырышо) кучылтмаш. Икгай член-

влакым запятой дене ойырымаш.  

Понятие об однородных членах предложения. Постановка 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1  

20 Икгай членан ойлончышто иктешлыше мут. Тидын 

годым кок точкым да тирем шындымаш. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами, знаки препинания при них. 

1  



30 

 

21 Изложений Изложение. 1 Изложение. 

22 Ойлончышто ойыралт шогышо член-влак нерген 

умылымаш. Ойыралтше рашемдык (определений), 

ешартыклӱм (приложений) да умландарыше член.  

Понятие  об обособленных членах предложения. 

Обособленные определния. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

1  

23 Ойыралтше рашемдыше членан ойлончо. Икгай член 

деч ойырен моштымаш. Ойыралт шогышо членан 

ойлончым синтаксически лончылен моштымаш. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1  

24 Сочинений Сочинение. 1 Сочинение. 

Обращениян (савырныммут), пуртымо мутан, междометиян ойлончо-влак 

25 Савырныммут (обращений). Распространенный да 

нераспространенный лиймыже, знакым шындымаш. 

Предложения с обращениями. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

1  

26 Пуртымо мут да пуртымо ойлончо, нунын пелен 

знакым (палым) шындымаш. 
Вставные слова, словосочетания и предложения. . 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов, вводных предложениях. 

1  

27 Да, уке мутан да междометиян ойлончо-влак, нунын 

почеш знакым (палым) шындымаш. 
Междометия в предложениях. Расстановка знаков 

препинания. 

1  

28 Тунемме материалым пенгыдемдымаш.(Руш йылме 

гыч марий йылмыш текстым кусарымаш). 
Закрепление изученного материала. 1  

29 Диктант Диктант. 1 Диктант. 

30 

- 

33 

Ий мучко тунеммым ушештарымаш Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. 

4  

34 Итоговый контрольный диктант. Палыме шинчымашым тергымаш. 1 Итоговый 

контрольны

й диктант. 

 

УРОК ШОТ ДЕНЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЙ,  9 КЛАСС 

№ УРОКЫН ТЕМЫЖЕ РАЗДЕЛ, ТЕМА УРОКА Кол-во Форма 
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часов  контроля  

1 Шочмо йылме нерген мутланымаш Беседа о языке. 1  

2 Марий йылмым шымлыше-влак. 

 

 

Марийские ученые –филологи В.М. Васильев, Г.Г. 

Кармазин. Их роль в становлении и развитии марийского 

языка. 

1  

3 Ончыч тунеммым ушештарымаш Повторение изученного материала в 8 классе. 1  

4 Кыдежан ойлончо-влак (сложный предложений нерген 

умылымаш) 
Понятие о сложном предложении. 1  

5 Кыдежан ойлончын тӱрлӧ лиймыже. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 1  

6 

7-8 

Мужырлалтше кыдежан ойлончо.  

Ушышо, ойырышо, ваштарешлыше  ушем мутан 

мужырлалтше кыдежан ойлончо 

Понятие  о сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. 

1 

2 

 

9 Диктант. Диктант. Проверка знаний по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

1 Диктант. 

10 Ушалтше кыдежан ойлончо (Сложноподч. предлож. 

нерген умылымаш) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. 1  

11 Кӱдынь ужаш-влакын тӱрлӧ лиймышт. Рашемдыше 

кӱдынь ужаш (определительный придаточныян с/п 

предожений) 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

1  

12 Умылтарыше кӱдынь ужаш (изъяснительный) 

придаточныян сложноподчиненный ойлончо ( 

предложений). 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1  

13-

14 

Умландарыше кӱдынь ужаш (обстоятельственный) 

придаточныян сложноподчиненный ойлончо 

(предложений). 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственным. 

2  

15 Икмыняр придаточныян сложноподчиненный 

ойлончо (предложений) . Сложноподчиненный 

ойлончым чонен да кучылт моштымаш. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. Закрепление о сложноподчиненных 

предложениях. 

1  

16 Диктант. Диктант. Контроль знаний по теме « Сложноподчиненные 

предложения». 

1 Диктант. 
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17 Ушем мутдымо кыдежан ойлончо нерген 

умылымаш. Ушем мутдымо кыдежан ойлончын 

ужашыже-влак коклаште тӱрлӧ  значениян кыл. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  1  

18  Ушем мутдымо кыдежан ойлончын ужашыже-влак 

коклаште чарналтыш палым шындымаш да 

келшыше ойсем дене лудмаш (запятой, точкан 

запятойым шындымаш) 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

1  

19 Ушем мутдымо кыдежан ойлончын ужашыже-влак 

коклаште чарналтыш палым шындымаш да 

келшыше ойсем дене лудмаш (кок точкым 

шындымаш) 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1  

20 Ушем мутдымо кыдежан ойлончын ужашыже-влак 

коклаште чарналтыш палым шындымаш да 

келшыше ойсем дене лудмаш (тирем шындымаш) 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 1  

21 Ушем мутдымо кыдежан ойлончо да тудын 

ойыртемже-влакым пален моштымаш. 

Шинчымашым иктешлен пенгыдемдымаш. 

Обобщение изученного материала по теме «Бесссоюзные 

слржные предложения» 

1  

22 Диктант. Диктант. Проверка знаний по теме «Бесссоюзные слржные 

предложения» 

1 Диктант. 

23 Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо герген 

умылымаш. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) 

и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

1  

24 Кыдежан ойлончылаште чарналтыш пале-влакым 

шындымаш 

Знаки препинания  в сложных предложениях с различными 

видами связи. 

1  

25 Шинчымашым тергыме урок. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. 

1  

26 Вияш оян ойлончо. Диалог. Прямая речь. Диалог. 1  

27 Савырыме оян ойлончо. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 1  

28 Цитате. Цитата. 1  

29 Шинчымашым пенгыдемдымаш. Закрепление изученного материала. 1  

30 Изложений Изложение. 1 Изложение. 
31- 

34 
Тӱрлӧ йӧн дене кылдалтше кыдежан ойлончо-влак. Повторение, обобщение пройденных тем за курс  9 класса. 4  
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