


Аңлатма яҙыу 

Башҡорт теле - башҡорт халҡының туған теле һәм Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт теле булып һанала. 

Башҡорт теленең метапредмет белем биреү функцияһы мәктәптә белем алыу 

процесында бала шәхесен формалаштырыуҙа «Башҡорт теле» предметының 

универсаль, дөйөмләштереү характерын билдәләй. Башҡорт теле баланың фекер 

үҫешенә булышлыҡ итә; белем һәм күнекмәләрҙе үҙ аллы үҙләштереү һәләттәрен 

үҫтерә, шулай уҡ уҡыусыларҙың үҫтереүсе уҡыу эшмәкәрлеген ойоштора. Башҡорт 

теле башҡорт мәҙәниәтен өйрәнеүгә нигеҙ булып тора һәм башҡорт әҙәбиәтенең рухи 

тел байлығын үҫтереүгә булышлыҡ итә; уҡыусыларҙы кешелектең мәҙәни тарихи 

тәжрибәһенә ылыҡтыра. Киләсәктә төрлө белемде үҙләштереү һәм һаҡлау формаһы 

булараҡ, башҡорт теле бөтә предметтар менән тығыҙ бәйләнештә тора һәм 

профессиональ күнекмәләрҙе үҙләштереү сифатына йоғонто яһай. Аралаша белеү, шул 

һөҙөмтәлә уңыштарға өлгәшеү, юғары профессиональ һәм социаль әүҙемлек шәхес 

тормошоноң төрлө әлкәләрендә өлгәшелгән уңыштарын билдәләүсе характеристикаһы 

булып тора. Телдәрҙе өйрәнеү баланың төрлө тормош ситуацияларында тәрбиә-этик 

нормаларын формалаштырыу нигеҙе; үҙ ҡылыҡтарына дәлилле баһа биреү 

мөмкинлеген үҫтерә. 

Эш программаһы нигеҙләнгән хоҡуҡи – норматив документтар 

Башҡортостан Мәғариф  Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһының “Белем биреү үҙәге” 10 – сы урта 

дөйөм  белем биреү мәктәбе “Уҡыу планы”на  ярашлы рәүештә тормошҡа ашырыла. 

           Был эш программаһында Федераль һәм Республика закондары талаптары 

тормошҡа ашырыла: “Рәсәй Федерацияһы  халыҡтары телдәре тураһында” законы, 

2012 йылдың  29 декабрендә ҡабул ителгән Рәсәй Федерацияһының “Мәғариф 

тураһында” Законы (№273-ФЗ), 1999 йылдың 15 февралендә ҡабул ителгән 

“Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы” Законы, Башҡортостан 

Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы. 

        Башҡорт телен уҡытыуҙың маҡсаттары : 

 Уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә өйрәтергә, өйҙә, 

йәмғиәт урындарында, хеҙмәт процессында башҡорт әҙәби телен практик 

файҙаланырға  өйрәтеү; 

 Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белемен 

арттырыу, күнекмәләр ярҙамында нығытыу; 

 Башҡорт телендә нәшер ителә торған гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ 

аллы уҡып аңларға өйрәтеү; 

 Үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алырға өйрәтеү; 

бурыстары: 

 Телде өйрәнеү барышында балаларҙы башҡорт халҡының  фәһемле тарихы, бай 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте,  башҡорт йолалары, күренекле шәхестәре, тыуған 

илдең тәбиғәте һ.б.  менән таныштырыу,  балаларҙы башҡорт донъяһына алып 

инеү,  башҡорт халҡына, уның теленә,  үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү 

тәрбиәләү; 



 Бөтә һаналғандарға таянып, рус һәм башҡорт телдәрен , әҙәбиәтен өйрәнеү 

нигеҙендә, балаларҙа тыуған илгә, туған телгә ихтирам тәрбиәләү, уларҙы 

илһөйәр итеп, интернациональ тәрбиә биреү. 

Программа тураһында мәғлүмәт 

        Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  Министрлығы 

тарафынан раҫланғануҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I -  XI 

кластары  өсөн “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программа”һы (Төҙөүселәре Тикеев 

Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С, Хөснөтдинова Ф.А, 

Хажин В.И. - Ижевск. Книгоград, 2008 й.) нигеҙендә төҙөлдө. 

Предмет – ара бәйләнеш 

Тәҡдим ителгән программа башланғыс кластарҙа башҡорт телен өс 

йүнәлештә өйрәнеүҙе - башҡортса телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм 

камиллаштырыу, башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик үҙенсәлектәрен 

аңлау һәм үҙләштереү, бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеүҙе күҙ 

уңында тота. Шулай уҡ милли тәрбиә тураһында ла проблема күтәрелә. Юғары 

кластарҙа тел менән әҙәбиәтте тәрәнерәк кимәлдә өйрәнеү ҡарала. 

Программаның педагогик  (методик) нигеҙҙәре: 

 Өйрәнелгән материалды анализлау, сағыштырыу,  предметтарҙы ниндәйҙер 

билдәләре буйынса классификациялау, дөйөмләштереү; 

 Предметтарҙың төп  үҙенсәлектәрен  айыра, аңлата белеү; 

 Предметҡа, күренешкә ҡарата үҙ фекереңде әйтә һәм иҫбатлай  белеү; 

 Уҡыусыларға әхлаҡ һәм эстетик тәрбиә биреү; 

 Уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә алып барыу; 

 Башҡорт теле системаһының  бөтә кимәлдәрен (фонетик, лексик,  морфологик,  

синтаксик, стилистик, пунктацион) иҫәпкә алыу һәм практик файҙаланыу; 

 Телмәр эшмәкәрлегенең бөтә  төрҙәре өҫтөндә эш; 

 Бүтән телмәрҙең  башҡортса һөйләшеү һәм яҙыу телмәренә йоғонтоһон иҫәпкә 

алыу; 

 Башҡорт телен балаларҙы үҙҙәре һөйләшкән телгә нигеҙләнеп  өйрәтеү; 

 Предмет- ара бәйләнеш, тарих, сәнғәт, мәҙәниәт, әҙәбиәт, халыҡ ижады һәм 

традицияларына нигеҙләшеп өйрәнеү; 

Уҡытыу процесын ойоштороу үҙенсәлектәре 

 Башҡорт теле  10 класта башҡорт милләтенән булған балалар төркөмөндә 

аҙнаһына 1 сәғәт  уҡытыла. Бөтәһе 35 сәғәт. 
Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө 

 10-сы класта алда алған белем  һәм күнекмәләрҙе өсөнсө баҫҡыс  талаптарына 

ярашлы практик йүнәлештә тәрәнәйтеү, башҡорт теленең өндәр  системаһы, лексик 

байлығы,  морфологик категориялары,  синтаксик төҙөлөшө  тураһында белемдәрен 

нығытыу, тәрәнәйтеү. Әҙәбиәттән әҫәрҙәрҙе уҡыусылар аңлы һәм тасуири уҡый 

алырға, тексҡа анализ яһап, уның төп фекерен әйтә белергә тейештәр. Уҡылған тексты 

мәғәнәүи өлөштәргә бүлеп,  тулы план төҙөү,  йөкмәткене тулы килеш  һөйләү 

күнекмәләренә эйә булалар. Әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға бәйле, һорауҙарға яуап бирәләр, 

изложение һәм инша яҙалар. 

Аңлатмалар: 

10-сы класта 35 аҙнаға иҫәпләнгән,  тик уҡыу көнө  байрамдарға тура килгән осраҡта 



ҡайһы бер темаларҙы берләштерергә, йәки башҡа көнгә күсерергә тура  киләсәк. 

Башҡорт теленән балаларҙың белем һәм күнекмәләрен баһалау 

Балаларҙың уҡыу һәләттәрен баһалау 

Йыл аҙағына уҡыу тиҙлеге минутына түбәндәгесә булырға тейеш: 

класс һүҙ билдә Эстән уҡыу (һүҙ) 

10 170-220 400-450 350-400 

 

Яҙма эш төрҙәре: һүҙлек диктанты; ғәҙәти диктанттар; һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

ижади эш; изложениелар яҙыу;иншалар яҙыу; 

тәржемә эше; 

Контроль характерҙағы яҙыу эштәренең күләме уҡыу йылы эсендә түбәндәгесә 

тәкдим ителә: 

Диктант – 3 

Изложение – 1 

Инша - 1 

Һүҙҙәр менән эш: 

1. Әҙәби әҫәрҙәрҙә яңы һүҙҙәргә аңлатма биреү; 

2. Һүҙҙәрҙе тематик принципта туплау һәм аңлатыу; 

3. Һүҙҙәрҙе һөйләмдә, телмәрҙә ҡулланыу аша аңлатыу; 

3 йүнәлештән тора: 

1. Телмәр эшмәкәрлеген нығытыу; 

2. Телдең системаһын (фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация)  

нығытыу; 

3. Бәйләнешле текст менән эшләү; 

Шулай  уҡ  милли тәрбиә тураһында ла мәсьәлә  күтәрелә 

10-сы класта әҙәбиәт курсы Октябрь революцияһынан һуң  совет әҙәбиәте 

осорон, 20-40-сы йылдар әҙәби хәрәкәтен күҙәтеүҙе, ошо осорҙа сағылдырылған 

яҙыусыларҙың ижадын өйрәнеүҙе күҙ уңында тота. Тел дәрестәре лә әҙәбиәт дәрестәре 

менән тығыҙ бәйләнештә алып барыла 

 10 – сы класс уҡыусылары өсөн телмәр күнекмәләренә талаптар:  

1.Худржестволы әҫәрҙәрҙе (шул иҫәптән драма әҫәрҙәрен) тасуири уҡыу. 

- Уҡылған әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен яҙма йәки телдән һөйләп биреү. 

- Өйрәнелә торған әҫәр буйынса телдән һәм яҙма рәүештә фекер йөрөтөү 

характерындағы инша яҙыу: һорауҙарға тулы яуап биреү. 

- Яҙма йәки телдән сығыш яһау өсөн план төҙөй белеү. 

- Үҙ аллы уҡылған әҙәби әҫәр, ҡаралған кинофильм һәм телевизион тапшырыу 

хаҡында баһалама бирә белеү. 

2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итә белеү: 

- Тексты икенсе телгә тәржемә итә белеү. 

- Шиғырҙарҙы яттан тасуири һөйләй белеү 

3. Тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү: 

 -  гәзит- журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикәйә төҙөү 

 - әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү: 

 - һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү. 

4. Һүҙбәйләнеш, һүҙбәйләнештә эйәртеүсе һәм эйәреүсе һүҙҙәр. Һөйләмдең баш 

киҫәктәрен (эйә, хәбәр), һөйләмдең эйәрсән киҫәктәрен (аныҡлаусы, тултырыусы, 

хәлдәр) айыра белеү. 



Тематик план  

№ Тема Сәғ 

һаны 

1.  Д. Юлтый  4 

2.  М. Буранғол 2 

3.  Н. Ҡәрип 2 

4.  И. Насыри 3 

5.  А. Карнай 2 

6.  Һ. Дәүләтшина 4 

7.  С. Мифтахов 2 

8.  Ғ. Сәләм “Шоңҡар” 2 

9.  Р. Ниғмәти 3 

10.  Сәғит Агиш 1 

11.  Б. Бикбай 2 

12.  З. Биишева  4 

13.  Н. Нәжми 4 

 Бөтәһе 35 

 

Д. Юлтый (4 сәғәт) 

Тормош юлы һәм ижады тураһында белешмә. 

Д.Юлтыйҙың төрлө тематикалы шиғыр һәм поэмалары тураһында ҡыҫҡаса белешмә 

биреү. 

«Тимеркәй фәлсәфәһе» әҫәренән (өҙөк). Әҫәрҙә һүрәтләнгән тарихи осорға белешмә 

биреү. Сәми карт, Тимеркәй образдары. Котлояр байға хас сифаттар. Йөкмәткенән 

сығып әҫәрҙең исемен аңлатыу. 

«Хан» романы (өҙөк). Әҫәрҙең темаһы, идеяһы һалдат образдары. Романдың сюжет, 

композиция үҙенсәлектәре. 

Әҙәбиәт теорияһы: Художестволы әҙәбиәттең теле. һүҙ сәнғәтенең образлылығы. 

Автор һәм персонаждар теленә төшөнсә.  

М.Буранғол (2 сәғәт) 

Әҙиптең тормош юлы һәм ижады тураһында белешмә. М.Буранғолов - йәмғиәт 

эшмәкәре, сәсән, фольклорсы, этнограф, драматург. 

«Башҡорт туйы» драмаһы (өҙөк). Пьесаның төп идеяһы, драматизмы. Юлдыбай һәм 

Гөлзифа образдары. 

Н.Ҡәрип (2 сәғәт) 

Яҙыусының тормошо һәм ижадына белешмә биреү. 

«Күгәрсендәр» хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Төппроблемаларынаһәмобраздарына характеристика. 

И.Насыри (3сәғәт) 

Яҙыусының-тормошоһәмижадынабелешмәбиреү. «Сибай» повесы (өҙөк). 

Өҙөктөңйөкмәткеһенүҙләштереү. Әҫәрҙәиҫкелекменәняңылыккөрәшенеңһүрәтләнеше. 

Сибай ҡарт образы. 

А.Карнай (2сәғәт) 

Тормошоһәмижадынабелешмә. «Тирмәнсекыҙ» хикәйәһенең конфликты. 

Йәштәрҙеңяңылыҡка, яҡшытормошҡаынтылышы. Төпобраздарға характеристика. 

Әҫәрбуйынса план төҙөпһөйләргәөйрәнеү. 

«Беҙҡайтырбыҙ» повесы (өҙөк). Идеяһы, проблемалары, образдары. 



Һ.Дәүләтшина (4сәғәт) 

Тормош юлы, ижадытураһындабелешмә. 

«Ырғыҙ» романы (өҙөк). Әҫәрҙеңтөптемаһы, идеяһы, проблемалары. 

Романдахалыҡтардуҫлығыныңсағылышы. Айбулат, Гөлйөҙөм, 

НыязғолһәмҡатындарыРәхимә, Ғәлимә, Миңлекәйобраздары. 

Әҙәбиәт теорияһы: Әҙәби тип. Типиклаштырыу алымдары. Прототип, роман-эпопея 

тураһындатөшөнсә. 

С.Мифтахов (2сәғәт) 

Тормошо   һәм   ижады  тураһында  белешмә, «һаҡмар» драмаһы (өҙөк). Драманың 

идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Образдар системаһына характеристика. 

Ғ.Сәләм. «Шоңҡар» (2 сәғәт) 

Биографик белешмә. Поэманың төп идеяһын, проблемаһын асыҡлау. Әхмәттең шәхес 

булараҡ үҫеүе. Гөлнур образы. Поэмала күтәрелгән төп теманың хәҙерге заман менән 

бәйләнеше. Дуҫлыҡ, тоғролоҡ, әхлаҡ темаһына әңгәмә ойоштороу. 

Р.Ниғмәти (3 сәғәт) 

Яҙыусының тормошо һәм ижадына белешмә. 

Тәбиғәт лирикаһы: “Йәйге ямғыр”, “Өс көнлөк ай” шиғырҙарында тәбиғәт 

күренештәренең тасуирланыуы. 

Мөхәббәт һәм хеҙмәт темаһы: «Һаҡмар ҡыҙы» поэмаһы. Фәтхел менән Гөлгөл 

образдары. 

Тыуған ил, халыҡ образы: «Үлтер, улым фашисты!», «Һинең кәләшеңдең хаттары». 

Әҙәбиәт теорияһы. Лирик герой тураһында төшөнсә. 

Сәғит Агиш (1 сәғәт) 

Тормошо һәм ижады тураһында белешмә. «Мәзин йортонда» хикәйәһенең идеяһын, 

проблемаларын      асыҡлау. Төп образдарға характеристика. План төҙөп һөйләргә 

өйрәнеү.«Фәтхи  һалдат» хикәйәһе.  Әҫәрҙә  һүрәтләнгән осорғабелешмә биреү. 

Азатлыҡ өсөн көрәш мотивтары. Мөхәббәт,халыҡтар дуҫлығы темаһы. Фәтхи һалдат, 

Зөлхизә, тимерсе Кузьма,Терентий образдары. 

Б.Бикбай (2 сәғәт) 

Тормошо һәм ижады тураһында белешмә. Б.Бикбай ижадының сәнғәт менән 

бәйләнеше: «"Коҙаса» операһынан өҙөк, «Яппар йыры» йәки «Коҙаса йыры» 

«Аҡсәскә» повесы (өҙөк). Идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Аҡсәскә образы. 

Репрессия, халыҡдошмандарытураһындаәңгәмә. Әҙәбиәттәһәм театр 

сәнғәтендәБ.Бикбайижадының роле. 

Әҙәбиәттеорияһы. Тема тураһындатөшөнсә. Башҡортәҙәбиәтендәтарихи - революцион 

тема. 

З.Биишева (4сәғәт) 

Тормошоһәмижадытураһындабелешмә. 

«Үткән йылдар, уҙған юлдар» автобиографик яҙмаларынан өҙөк. («Мәктәп», 

«Каруанһарай», «Мөхәббәт»). Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

«Кәмһетелгәндәр» романынан (өҙөк). Идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Романда 

сағылған тарихи осорға характеристика. Башҡорт халҡының йәшәйешенең 

һүрәтләнеше, азатлыҡ өсөн көрәше. Төп-образдарға характеристика. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: Уҡытыусы һайлауы буйынса Зәйнәб Биишеваның 

тормошона һәм ижадына арналған темаға инша. 

Н.Нәжми (4 сәғәт) 

 Н.Нәжмиҙөң тормошо һәм ижад юлына белешмә. Тыуған ил, Ватантемаһы: 



«Атайорто» шиғыры. Философиклирикаһы: «Яҙтөҫөндә», «Ағасһәмтимер». Тормош, 

ғүмер, кешеләртураһындауйланыуҙар. 

Тәбиғәтһәммөхәббәтлирикаһы: «Күксәскәләр», «Һиңәтағы мин беркиләмәле» 

шиғырҙарындатәбиғәткүренештәренеңһәм лирик геройҙыңтойғоларысағылышы. 

Поэма һәмбалладалар. «Ике Зөләйха»ның идея-тематик йөкмәткеһе. Поэманың жанр 

үҙенсәлеге. 

«Ҡапҡалар» поэмаһы (өҙөк).Өҙөктөтасуириуҡыу, темаһын, проблемаларынасыҡлау. 

Ҡапҡа образы. 

 

Ҡабатлауға, телмәр үҫтереүгә, әҙәби портреттарға (укытыусы һайлауы буйынса) -10 

сәғәт 

 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр: М.Буранғол. «Башҡорт туйы» драмаһынан өҙөк. Ғ.Сәләм. 

«Шоңҡар» поэмаһынан өҙөк (уҡытыусы һайлай). Һ.Дәүләтшина. «Ырғыҙ» романынан 

өҙөк. Р.Ниғмәти. «Үлтер, улым, фашисты!» поэмаһынан өҙөк. 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр 

Уҡытыусы өсөн: 

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн.Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., 

Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И. Ижевск: 

издательство «КнигоГрад», 2008. 

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте: Рус мәктәптәренең 10-сы класында уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн  дәреслек. Авт.:Тикеев Д.С., Ғафаров Б.Б. - Өфө: Китап, 2009. 

 Абубакирова З.Ф. Башкирский язык в таблицах, схемах и определениях. Изд.3-е, 

исп. И доп. –Уфа, 2009.-228с. 

 Ғималова М.Ғ. Башҡорт әҙәбиәтен уҡытыу методикаһы.V-XI  синыфтар. -Өфө: 

Китап. 2005.- 328 бит. 

 Усманова М.Ғ., Абдуллина Ф.Ф.. Башҡорт теле.Мәктәп уҡыусылары, уҡырға 

инеүселәр, уҡытыусылар өсөн ҡулланма. Ҡағиҙәләр.Тестар.-Өфө: 2008.192 бит. 

 Усманова М.Ғ., Абдуллина Ф.Ф.. Башҡорт теле.Мәктәп уҡыусылары, юғары 

уҡыу йорттарына уҡырға инеүселәр өсөн ҡулланма. -Өфө: Китап.2000. - 192 бит. 

 Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный.Уфа: Китап 2006.- 128с. 

 Мәктәптә башҡорт телен уҡытыу методикаһы. Р. Ғ. Аҙнағолов– Өфө: Китап, 

2011 

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән традицион булмаған дәрестәр (методик 

ҡулланма).Баһауетдинова М. И.  – Өфө: Информреклама, 2003 

  Хәҙерге дәрес. Уның этаптары, төрҙәре: уҡыу ҡлланмаһы. Р. Ғ. Аҙнағолов. – 

Өфө: БашДУ, 2010 

 Башҡорт теле һәм туған әҙәбиәт дәрестәрен үҙ – ара бәйләнештә уҡытыу. М. Б. 

Юлмөхәмәтов. – Өфө, Китап, 2008. 

  Дәрестәрҙә әҙәбиәт теорияһын һәм тыуған яҡты өйрәнеү. И. Ә. Шарапов.  – 

Өфө: Китап, 2008 

 Әҙәби әҫәрҙе тикшереү юлдары. Ә. М. Сөләймәнов, Н. Ә. Хөббитдинова. – Өфө: 

Китап, 2012 



  Ерле һөйләш шарттарында башҡорт теленә өйрәтеү методикаһы. Р. Ғ. 

Аҙнағолов. – Өфө: Китап, 2006. 

 Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡтыуҙы ойоштороу буйынса методик 

кәңәштәр. – З. М. Ғәбитова, Х. А. Толомбаев. – Өфө: Башҡортостан, 2006. 

 Башкирский язык в таблицах, схемах и определениях. Абубакирова З. Ф. – Уфа, 

2010 

 Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен заманса уҡытыу. М. И. Баһауетдинова, Г. Н. 

Йәғәфәрова. – Өфө: Китап, 2009 

 Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы. – Б. Б. Ғафаров. – Өфө: Китап, 2008 

Уҡыусылар өсөн: 

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте: Рус мәктәптәренең 10-сы класында уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн  дәреслек. Авт.:Тикеев Д.С., Ғафаров Б.Б. - Өфө: Китап, 2009. 

 Абубакирова З.Ф. Башкирский язык в таблицах, схемах и определениях. Изд.3-е, 

исп. И доп. –Уфа, 2009.-228с. 

 Усманова М.Ғ., Абдуллина Ф.Ф.. Башҡорт теле.Мәктәп уҡыусылары, уҡырға 

инеүселәр, уҡытыусылар өсөн ҡулланма. Ҡағиҙәләр.Тестар.-Өфө: 2008.192 бит. 

 Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный.Уфа: Китап 2006.- 128с. 

 Башҡортса – урыҫса этнокультурологик лексика һүҙлеге. М. И. Баһауетдинова. 

Өфө: Башҡортостан  “Китап” нәшриәте,2003 

 Башҡорт теле. Мәктәп уҡыусылары, уҡырға инеүселәр, уҡытыусылар өсөн 

ҡулланма. Ҡағиҙәләр, тестар. Усманова М. Ғ., Абдуллина Ф. Ф. – Өфө: Китап, 

2008. 

Өҫтәмә  әҙәбиәт һәм күргәҙмә әсбаптар: Символика, Башҡортостан картаһы, һүрәттәр, 

портреттар,журналдар,“Балалар фольклоры”, БХИ , Башҡорт халҡының боронғо 

йолалар китабы, Энциклопедия,С.Галин  ауыҙ-тел ижады,әҙәби әҫәрҙәр, электрон 

ҡулланмалар, таблицалар, карточкалар, аудио һәм видеояҙмалар, һүҙлектәр. 

Техник саралар:  телевизор, нетбук, ноутбук, компьютер, проектор, видеомагнитофон. 

Интернет ресурстар: 

http://huzlek.bashqort.com 

http://mfbl.ru/mfbl/bashrus 

http://bashkir_russian.academic.ru 

bashklip.ru›site/bashgram.pdf 

http://tel.bashqort.com/short-grammar 

http://blang.ru 

http://www.tugantel-tv.ru 
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