


  

Аңлатма яҙыу. 

            Был эш программаһында Федераль һәм Республика закондары талаптары 

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

Рәсәй Федерацияһының “Мәғариф тураһында”  Законы (29 декабрь 2012 й. N 273-ФЗ), 

Башҡортостан Республикаһының  “Мәғариф тураһында”  Законы, “Рәсәй 

Федерацияһының икенсе быуын Федераль дәүләт хөкүмәт стандарттарына”,  

Башҡортостан Республикаһының милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы, №1989 

17.12.2010 йыл. 

           Башҡортостан Мәғариф Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән прогамма 

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

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

Эш программаһы уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 1 – 11 

кластары өсөн “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы”на ярашлы рәүештә төҙөлгән. 

Программа 2008 йылда Ижевск ҡалаһында “Книгоград” типографияһында 

баҫтырылған.  

Төҙөүселәре: Тикеев Д. С., Толомбаев Х. А., Вилданов Ә. Х., Дәүләтшина М. С., 

Хөснөтдинова Ф. Ә., Хажин В. И. 

  Эш программаһының йүнәлеше: 

Программа кимәле : базис 

Программаның йөкмәткеһе  3 йүнәлештә төҙөлгән 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

- тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

- лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары:  

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

хеҙмәт процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәтеү. 

2. Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем һәм 

күнекмәләр биреү. 

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

уҡып аңлау күнекмәләрен биреү. 

4. Үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 

формалаштырыу. 

5. Телде өйрәнеү барышында балаларҙы башҡорт халҡының фәһемле тарихы, бай 

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

тәбиғәте һ. б менән таныштырыу, уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт 

халҡына, уның теленә, үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

6. Бөтә һаналғандарға таянып, рус һәм башҡорт телдәрен, әҙәбиәтен өйрәнеү нигеҙендә, 

балаларҙа туған телгә ихтирам тәрбиәләү, уларға илһөйәр һәм интернациональ тәрбиә 

биреү. 

түбәндәге бурыстар ҡуйыла: 

- уҡығанды дөрөҫ, шыма итеп һөйләй белеү 

- әңгәмәлә еңел ҡатнаша, аралаша алыу 

- диологик, монологик телмәр менән эш итә белеү  

- үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 

үҫтереү 



  

- башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмәғәт урындарында, хеҙмәт 

процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәнеү. 

- үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 

үҫтереү. 

- башҡорт халҡының тарихы, мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, башҡорт йолалары, 

күренекле шәхестәре, тыуған илдең тәбиғәте һ. б менән танышыу. 

   - уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радио-телетапшырыуҙар 

тыңлағанды аңлау күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

- башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп,үҙ-ара һөйләшергә, тәҡдим ителгән 

темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү. 

- дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға торған 

“Йәншишмә”, “Аҡбуҙат”, “Аманат” гәзит-журналдарын үҙ аллы һәм аңлы уҡыу 

күнекмәләрен биреү. 

- аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп,үҙ фекерҙәрен билдәле 

кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу. 

5-9 класс уҡыусыларының башҡорт теле программаһын өйрәнеү һөҙөмтәләренә 

талаптар. 

 Башҡорт телен өйрәнеүҙең шәхсән (личные) һөҙөмтәләренә түбәндәгеләр инә: 

-тел кешеләрҙең аралашыу сараһы икәнде аңлау, үҙләштереү; 

-башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 

-дөрөҫ һөйләү теле һәм яҙма тел кешенең индивидуаль мәҙәнилеге күрһәткесе; 

-үҙ телмәренә иғтибарлы булып үҙ-үҙен баһалау һәләтлеге; 

-һүҙлек һүҙҙәрен белеү һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу; 

- дәрестә өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү;  

-донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; 

- үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу;  

-телде   (шул иҫәптән башҡорт телен) төп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү; 

 -башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, башҡорт әҙәбиәтенең ҡайһы 

бер үрнәктәре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо менән танышыу. 

 
предмет-ара (метапредметные) һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр инә: 

-урта мәктәп уҡыусыһының танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү;  

-башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  

-уҡытыу-методик комплекстың төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск һ.б.) менән 

эшләргә өйрәтеү; 

-белем алыу (уҡыу-уҡытыу) бурыстарын хәл итеү өсөн төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле 

мәғлүмәт табыу маҡсатында телде ҡуллана белеү  

аралашыуҙың маҡсаты, бурыстары, сараһы, тел шарттарында ориентирлашыу; 

-телмәрҙе һәм аралашыу ситуацияһын иҫәпкә алып, коммуникатив бурыстарҙы (диалог, 

монологик телмәр, яҙма текстар) уңышлы атҡарыу маҡсатында, адекват телмәр 

сараларын һайлап ала белеү; 

-үҙ фекереңде һәм позицияңды мөмкин тиклем теүәл итеп аңлатырға ынтылыу; 

-программала күрһәтелгән шиғырҙарҙы яттан белеү; 3-4 башҡорт йырын башҡара белеү, 

мәктәптең үҙешмәкәр сараларында ҡатнашыу, сәхнәлә сығыш яһау. Бөтә был эштәр 

тураһында бәйләнешле һөйләй белеү. 

 



  

Предмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт теле нормалары (фонетик, лексик, грамматик) тураһында белешмә; (курс 

йөкмәткеһе кимәлендә) өн, хәреф, һүҙ кеүек тел берәмектәрен табыу һәм сағыштырыу 

һәләте. 

   А. Коммуникатив сферала (башҡорт телен аралашыу сараһы булараҡ өйрәнеүҙә) 

Телмәр эшмәкәрлегенең түбәндәге төрҙәрендә телмәр компетенцияһы: 

һөйләү телмәрендә: 

- аралашыуҙың типик ситуацияларында элементар этикет диалог алып барыу; 

- уҡыусының үҙе, ғаиләһе, дуҫы тураһында һөйләүе; предмет, картинаны һүрәтләүе; 

персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы; 

тыңлап аңлауҙа: 

уҡыусының уҡытыусы һәм класташтарының телмәрен тыңлап аңлауы; 

аудиояҙмаларҙағы текстарҙың йөкмәткеһен аңлауы;   

уҡыуҙа: 

өйрәнелгән тел материалына таянып төҙөлгән текстарҙы ҡысҡырып уҡыу; 

өйрәнелгән тел материалы менән бер рәттән яңы һүҙҙәрҙе лә үҙ эсенә алған текстарҙы 

эстән уҡыу һәм уларҙың төп йөкмәткеһен аңлау, текстан кәрәкле информацияны табыу; 

яҙма телмәрҙә: 

яҙыу техникаһына эйә булыу; 

үрнәк буйынса байрам менән ҡотлау һәм ҡыҫҡа шәхси хат, ҙур булмаған иншалар яҙыу. 

Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙләштереү) 

башҡорт теленең өндәрен дөрөҫ әйтеү һәм айырыу; һүҙҙәргә һәм фразаларға дөрөҫ 

баҫым ҡуйыу; 

төрлө һөйләм төрҙәрен интонация менән уҡыу; 

урта мәктәп курсында өйрәнелгән уҡыу һәм орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланыу; 

урта мәктәп курсында өйрәнелгән лексик берәмектәрҙе (һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, 

баһалау лексикаһы, телмәр клишелары) һәм грамматик күренештәрҙе таныу һәм 

телмәрҙә ҡулланыу. 

Социомәҙәни компетенция 

географик атамаларҙы, билдәле әҫәрҙәрҙең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең 

сюжеттарын, халыҡ ижадының ҙур булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү; 

Б. Танып белеү сфераһы: 

айырым өндәр, хәрефтәр, һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, ябай һөйләмдәр кимәлендә башҡорт 

һәм рус телдәренең күренештәрен сағыштыра белеү; 

урта мәктәп тематикаһы кимәлендә өлгө буйынса күнегеүҙәр эшләй белеү; 

ҡағиҙәләр, таблицаларҙы ҡуллана белеү; 

үҙ-үҙеңде баһалай белеү; 

В. Дөйөм ҡиммәттәргә йүнәлеш сфераһында: 

башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереү сараһы булараҡ ҡабул итеү; 

фольклор ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен үҙләштереү. 

Г. Эстетик сферала: 

башҡорт телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү; 

балалар әҙәбиәте үрнәктәре менән танышҡанда матурлыҡты танырға өйрәнеү. 

Д. Хеҙмәт сфераһында: 

уҡыу процесында билдәләнгән планға ярашлы эшләй белеү. 

Төп йөкмәтке линиялары 



  

Башҡорт теле курсында түбәндәге йөкмәтке линияларын билдәләп була: 

телмәр эшмәкәрлегенең төп төрҙәрендә коммуникатив оҫталыҡтар; 

тел саралары һәм уларҙы ҡулланыу күнекмәләре; 

социомәҙәни компетенция; 

дөйөм уҡыу һәм махсус уҡыу оҫталыҡтары. 

 башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр 

этикеты ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 

 орфографик ҡағиҙәләрҙе һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) ҡуйыу 

ҡағиҙәләрен белеү; 

 өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек 

(өйрәнелгән күләмдә) тел берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай 

(бүлә), ҡылыҡһырлай (характеристика биреү) алыу оҫталығы; 

 үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролдә тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә белеү 

һәләтлеге. 

 Ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалары яҙыу  

 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен 

баһалау критерийҙары. 

Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында 

була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү 

тибындағы схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 

Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы 

башында инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. 

Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе 

тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған 

материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. 

Ағымдағы контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә 

файҙалана ала. 

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

эштәре мәктәп администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса үткәрелә. 

Контроль эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән 

биргән яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. Бының өсөн башҡорт теленән 

һәр класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

                                                                          Яҙма эштәрҙең төрҙәре 

 № Эш төрҙәре Кластар 

5 6 7 8 9 

1  Һорауҙарға яуаптар 1 1 - - - 

2 Күсереп яҙыу 2 1 - - - 



  

3 Диктант 2 3 4 3 3 

4 Инша 1 1 3 2 1 

5 Изложение 1 2 1 2 2 

1.  Балаларҙың уҡыу һәләтлектәрен баһалау 

Уҡыусыларҙың башҡортса уҡыу оҫталығын, телдән яуаптарын баһалағанда, 

уларға тәҡдим ителгән текстың (ғәҙәттә, хикәйәләү характерындағы проза әҫәре) 

йөкмәткеһен аңлап, тейешле тиҙлектә тасуири уҡыуы, һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡыуы, 

интонацияны бирә белеүе, башҡалар ишетерлек һәм аңларлыҡ кимәлдә тыныс, шыма 

уҡыуы иҫәпкә алына. 

Уҡыу йылы уртаһында һәм аҙағында (цифрҙар шуны күрһәтә) балаларҙың уҡыу 

тиҙлеге минутына түбәндәгесә билдәләнә 

Класс Һүҙ Билдә Эстән уҡыу 

V класс 

VI класс 

VII класс 

VIII класс 

IX класс 

60-70 

75-85 

95-110 

120-140 

150-180 

230-250 

250-280 

300-320 

320-350 

350-400 

 

95-110 

120-150 

160-180 

180-200 

250-300 

 

Иҫкәрмә рәүешендә был урында шуны ла әйтеп үтергә кәрәк: беренсенән, 

башҡорт һүҙҙәренең уртаса ҙурлығы 6 хәрефте тәшкил итә (урыҫ һүҙҙәренең уртаса 

ҙурлығы – 4 хәреф). Шуға күрә бер минутта уҡылған тексттың күләмен билдәләгәндә, 

һүҙҙәр һаны менән бер рәттән билдәләр һанын да иҫәпкә алырға кәрәк.Билдәләр һанына 

хәрефтәр ҙә, текстағы тыныш билдәләре лә инә. Ошоға бәйләнешле текстағы һүҙҙәр 

һаны ла үҙгәрергә мөмкин. 

Икенсенән, кешегә, ғәҙәттә,күберәк эстән уҡырға тура килә. Шуға ла балаларҙы 

эстән уҡырға өйрәтеү ҙур әһәмиәткә эйә. Башланғыс кластарҙа, билдәле, тәүге осорҙа 

балаларҙы эстән уҡыуға түгел, ә ҡысҡырып уҡырға өйрәтеү  алға ҡуйыла. 

Юғары кластарға күсә барған һайын әкренләп эстән уҡырға өйрәтеү күберәк 

урынды ала. Ғөмүмән, уҡыу техникаһын формалаштырыу 4-се класта тамамлана, юғары 

кластарҙа уны камиллаштырыу дауам итә.Тимәк, таблицала күрһәтелгән нормалар 

уҡытыусыларға ориентир өсөн генә бирелә. 

Өсөнсөнән, психологтар билдәләүенсә. бала тәүге минутта һүҙҙе күберәк уҡый, 

артабан уҡыу темпы минут һайын кәмей бара. Баланың уҡыу техникаһын объектив 

баһалау өсөн, тексты 2-3 минут дауамында уҡытып ҡарарға һәм минутына уртаса 

тиҙлекте иҫәпләп сығарырға кәрәк. 

Контроль диктанттарҙы баһалау 

Диктант бер генә билдә менән баһалана. «5» билдәһе – тупаҫ булмаған 1 

орфографик, 2 пунктуацион хата булған эшкә, «4» билдәһе 4 орфографик, 3 

пунктуацион йә 1 орфографик, 6 пунктуацион, йә орфографик хатаһыҙ, 7 пунктуацион 

хатаһы булған диктантҡа ҡуйыла. Әгәр хаталар араһында бер типтағылар булһа, 

5орфографик хаталы эшкә лә «4» билдәһе ҡуйырға мөмкин. «3» билдәһе 6 орфографик, 

6 пунктуацион йә 3 орфографик, 9 пунктуацион, йә 12 пунктуацион хаталы эшкә 

ҡуйыла. Әгәр эштә өс бер типтағы хата ебәрелһә, 8 орфографик, 8 пунктуацион хаталы 



  

эшкә лә «3» билдәһе ҡуйырға мөмкин. «2» билдәһе 9 орфографик, 9 пунктуацион йә 8 

орфографик, 10 пунктуацион хатаһы булған диктантҡа ҡуйыла. Хаталар һаны 15 

орфографик хатанан артып китһә, «1» билдәһе ҡуйыу уҡытыусы ҡарамағында. 

Әгәр контроль диктанттан һуң өҫтәмә грамматик, орфорграфик, лексик эштәр 

тәҡдим ителһә, уларҙы һәр береһе айырым баһалана. Грамматик биремдәрҙе баһалағанда 

түбәндегеләрҙе иҫәпкә алыу алыу тәҡдим ителә: «5»  билдәһе бөтә эште лә теүәл йә бер 

хата булғанда, «4» билдәһе эштең яртыһынан күберәге дөрөҫ эшләнгәндә, «3» билдәһе 

яртыһынан әҙерәге дөрөҫ эшләнгәндә,  «2» билдәһе бер эш тә дөрөҫ эшләнмәгәндә 

ҡуйыла.  

Изложение һәм иншалар 

Изложениеларҙың һәм иншаларҙың күләме түбәндәгесә тәҡдим ителә: 

Эш төрҙәре Кластар 

V VI VII VIII IX X XI 

Изложение 40- 

45 

45- 

50 

50- 

55 

55-

60 

60-

65 

65-

75 

80- 

90 

Инша 45- 

50 

55- 

60 

60- 

65 

65- 

70 

70-

75 

75-

85 

90- 

100 

Һәр инша һәм изложение ике билдә менән  баһалана. Беренсе билдә эштең 

йөкмәткеһе, йәғни уҡыусының башҡорт телендә йөкмәткене аса алыуы өсөн ҡуйылһа, 

икенсеһе грамоталылыҡ кимәлен билдәләй. 

Эште баһалағанда уҡытыусыға түбәндәге таблицала бирелгән критерийҙарға 

ҡарап эш итеү тәҡдим ителә. 

Билдәләр Баһалауҙың төп критерийҙары 

Йөкмәтке һәм телмәр грамоталылыҡ 

«5» 1. Эштең йөкмәткеһе темаға тулыһынса тап 

килә. 

2. Фактик хаталар юҡ. 

3. Йөкмәтке эҙмә-эҙлеклек асыла. 

4. Эштең һүҙлеге бай. 

5. Стиль һәм мәғәнәүи яҡтан текст камил. 

Эштә йөкмәткеһе яғынан -5 һәм телмәре яғынан 5 

кәмселек булыуы мөмкин. 

3 орфографик, 3 

пунктуацион йә 4 

грамматик хата 

булыуы мөмкин. 

«4» 1. Эштең йөкмәткеһе нигеҙҙә темаға тура килә 

(бер ни тиклем ситкә тайпылыштар бар). 

2. Йөкмәтке дөрөҫ, ләкин ҡайһы бер фактик, 

һөйләм төҙөлөшөндә хаталар бар. 

3. Фекер ебендә бер н тиклем эҙмә-эҙлелек 

боҙолған. 

4. Ҡайҙы бер осраҡта һүҙҙәрҙең 

ҡулланылышында хата китеүе мөмкин. 

5. Эштең стиле ярайһы уҡ төҙөк һәм мәғәнәле. 

Дөйөм алғанда, эштең йөкмәткеһендә 8 һәм телмәрендә 

8 кәмселек булыуы мөмкин.  

7 орфографик, 6 

пунктуацион йәки 2 

орфографик, 13 

пунктуацион хата 

булыуы мөмкин. 

Шулай уҡ 5 

граммматик хата 

булыуы мөмкин. 



  

«3» 1. Эш теманан байтаҡ ҡына ситкә тайпылған. 

2. Эштең йөкмәткеһе нигеҙҙе дөрөҫ, ләкин фактик, 

һөйләм төҙөлөшөндә хаталар байтаҡ. 

3. Эҙмә-эҙлелек тулыһынса һаҡланмай,һүҙҙәрҙең 

ҡулланылышында хаталар бар. 

4. Эштә йөкмәткеһе яғынан-15, телмәре яғынан 15 

хата булыуы мөмкин. 

10 орфографик, 13 

пунктуацион, шулай 

уҡ 8 грамматик хата 

булыуы мөмкин. 

«2» 1. Эш теманы асмай. 

2. Бик күп фактик, һүҙҙәр ҡулланылышында хаталар 

ебәрелгән. 

3. Эштең бөтә өлөштәрендә лә фекерҙең эҙмә-

эҙлелеге боҙолған, һөйләмдәр урынлы 

ҡулланылмаған, бәйләнеш юҡ. 

4. Эштең йөкмәткеһендә -20, телмәрендә  20-нән 

артыҡ күберәк хата ебәрелгән. 

12-15 орфографик,  

10 пунктуацион, 12 

грамматик хата 

Уҡыу планында предметтың урыны 

5  класта уҡыу планында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуға 70 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт,  һәр класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

6  класта уҡыу планында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуға 70 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт,  һәр класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

7  класта уҡыу планында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуға 70 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт,  һәр класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

8  класта уҡыу планында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуға 70 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт,  һәр класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

9  класта уҡыу планында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыуға 68 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт,  һәр класта 34 уҡыу аҙнаһы). 

 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе. 

5класс 

Һаумы, мәктәп!  (8сәғәт) 

Был тема (1 сентябрь – Белем көнө.Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел өйрәнеү) башлыса 

“Көҙ” темаһы менән бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды 

нисек үткәреүе тураһында әңгәмә үткәреү, фекер алышыуҙар ойошторола. Был 

темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек 

запасын байытыу йәһәтенән яңылары үҙләштерелә.Башҡорт теленең өн-хәрефтәре, 

ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар.  Исем. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Һөйләмдә һүҙ 

тәртибе. Сифат. 

 

Үҙем тураһында (8 сәғәт) 

Был теманы үҙләштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилә ағзалары, 

яҡындары тураһында  һөйләргә өйрәнергә тейеш. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. 

Алмаш. Зат алмаштары. Зат алмаштарының килеш менән үҙгәреше. к-г,ҡ-ғ 

тартынҡыларының сиратлашыуы. 

 

Йыл миҙгелдәре (8 сәғәт) 



  

Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. Йыл 

миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана 

белеү. Һорау алмаштары.Күрһәтеү алмаштары. Күрһәтеү алмаштарының килеш менән 

үҙгәреше. Билдәһеҙлек алмаштары. Билдәләү алмаштары. 

 

Башҡортостанды беләһеңме? (7 сәғәт) 

Уҡыусыларҙы үҙҙәре йәшәгән республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән 

таныштырыу. Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – Башҡортостандың тарихы, уның 

байлығы, күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй 

белеүҙәренә өлгәшеү. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Юҡлыҡ алмаштары. 

 

Кеше. Тән ағзалары.шәхси гигиена. ( 6сәғәт) 

Был тема кешенең тән ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менән бергә 

шәхси гигиена, көн тәртибе, һаулығы менән берлектә алып барыла. Кешегә һау-сәләмәт 

булыу өсөн нимә эшләргә кәрәклеге тураһында әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр уҡыу. 

Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе. Ҡылым. 

 

Яңы йыл менән. ( 8сәғәт) 

Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең 

үҙенсәлектәрен билдәләү, Яңы йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотларға 

өйрәтеү, һәр байрамдың үҙенә генә хас күренештәре тураһында һөйләтеү. Ҡылымдың 

зат һәм һан менән үҙгәреше.  

Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин. (6 сәғәт) 

Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын өйрәнеү, һатып алыу этикеты менән 

таныштырыу, һөйләшергә, аралашырға өйрәтеү. Синоним. 

8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө. (4 сәғәт) 

Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. Әсәйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икәнен, уны 

ихтирам итергә, яратырға, ҡаҙерләргә кәрәклекте аңлатыу. Был тема ғаилә темаһы менән 

берлектә бара, шуның өсөн алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. Ҡотлау 

открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү. Антоним. 

Яҙ етте. ( 6 сәғәт) 

Яҙ билдәләрен күрә һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 9 

май байрамдары, дуҫлыҡ тураһында һөйләшеү. Омоним. 

Яҙғы эштәр.(6 сәғәт) 

Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,баҫыу эштәре тураһында һөйләшеү. Һан. Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

Яҙғы байрамдар. (3 сәғәт) 

Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы тәбиәғәт менән 

бәйле ғөрөф-ғәҙәттәре һәм матур йолалары тураһында һүҙ алып барыла. Уҡыусыларға 

уларҙың кеше тормошондағы әһәмиәте, мәғәнәләрен, уларҙы тергеҙеү кәрәклеген 

еткереү. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

6 класс 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. Беҙҙең мәктәп (9 сәғәт) 



  

Һәр класта дәреслектәге тәүге темаларҙың береһе мәктәп темаһы. 1 сентябрь - 

Белем көнө. Укыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуын хәбәр итеү. Был тема 

тыныслык, дуҫлыҡ, Тыуған ер, туған ил темаһы менән берләшеп бара. һәр тема буйынса 

укыусы һөйләй, аңлата белергә тейеш. Уҡыусының үҙ мәктәбе тураһында тулы 

мәғлүмәтле булыуы ҡарала. Үҙе уҡыған мәктәптең тарихы, данлыҡлы кешеләре 

хаҡында һөйләй белергә, киләсәктә ул да мәктәп тарихы биттәрен биҙәйәсәген аңлатыу, 

уның өсөн тырышып уҡыу кәрәклекте еткереү. 

Грамматика: 

1-5-се синыфтарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

Я. Ҡолмой. Мәктәп. 

Н.Виноградова. Иң мөһим һүҙ. 

С.Муллабаев. Бөгөн тәүге көҙ айы. (Ятларға) 

Р.Сабитов. Белем иле. 

Бишек йыры. 

Т.Ғәниева. Сәскәләр. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Тыныслыҡ, Белем көнө, бәхет, Тыуған ил, китапхана, баҫылыу, китап сығарыу, тарих, 

офоҡ, нур, ризалыҡ биреү, ямғыр яуа, шатлыҡлы иртә, ихлас, тәбрик итә, мәғариф, фән, 

ғорурлыҡ, ауыл хужалығы, иҫтәлек, дан тотоу. 

Диалог темалары: 

Мәктәптә.  

Республика көнө.  

Хәлдәрең нисек? 

Ҡайҙа йәшәйһең?  

Китапхана. 

Башҡортостан ере буйлап (11 сәғәт) 

Был тема буйынса уҡыусыларҙың белгәндәрен иҫкә төшөрөү. Башҡортостан 

Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары менән таныштырыуҙы 

дауам итәбеҙ. 

Уҡыусылар был тема буйынса киң мәғлүмәтле, үҙ республикан тураһында иркен һөйләй 

белергә һәм конкрет факттарҙы ҡуллана белергә тейеш. Башҡортостан 

республикаһында йәшәгән халыҡтар араһындағы дуҫлыҡ, дәүләт телдәре тураһында 

һәм һәр милләттең үҙ туған телен өйрәнеүе хаҡында ла белешмә биреү. Уҡыусыларҙа 

ғорурлыҡ, үҙ республикаһына ҡарата һөйөү тәрбиәләү. Үтеләсәк тема буйынса 

уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү һәм ижади эштәр башҡарыу өсөн күп кенә эш 

төрҙәре һәм картина буйынса эштәр тәҡдим ителә. 

Грамматика: 

Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе; 

Эйәлек зат ялғаулы исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше; 

Сифат; 

Сифат дәрәжәләре;  

Синонимдар;  

Антонимдар;  

Омонимдар. 

Уҡыу материалы: 



  

С.Юлаев. Тыуған илем. (Ятларға) 

В.Сидоров. Салауатҡа ғашиҡмын. 

Ә.Ихсан. Башҡортостан. 

Р.Н.Виноградова. Хлеб - всему голова. 

Ф.Фаткуллина. Мин батыр. 

С.Бәҙретдинов. Файҙалы ҡаҙылмалар. 

КДаян. Шыршы 

С.Сурина буйынса. Төҫтәр. 

А.Иҙелбаев, һөйләй тарих биттәре. 

К.Малышева. Яратып уҡыйым. 

Ф.Рәхимғолова. Торма. Йыуа.Туңдырма. 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Йәмле ер, халыҡ, ҡыр, көтөүҙәр, дала, ашлыҡ, файҙалы ҡаҙылмалар, шифахана, дуҫлыҡ, 

баҡыр, ҡурғаш, ҡорос, суйын, ер аҫты байлыҡтары, малсылыҡ, игенселек, мәңгелек 

тормош, ырыу, мәмерйә, күренекле урындар, данлыҡлы кешеләр, милләт. 

Диалог темалары: 

Башҡортостан ере буйлап сәйәхәт.  

Башҡортостан байлыҡтары.  

Башҡортостан ҡалалары.  

Башҡортостандағы иҫтәлекле урындар.  

Башҡортостан шифаханалары.  

Башҡортостан йылғалары, күлдәре. 

Юл йөрөү  ҡағиҙәләре һәм билдәләре тамғалары. 

Беҙ бөтәбеҙ ҙә йәйәүлеләр. (5 сәғәт) 

Был тема буйынса уҡыусыларға дөрөҫ йөрөү ҡағиҙәләрен төшөндөрөү һәм 

үҙләштереү өҫтөндә даими эш алып барырға тәҡдим ителә. Уҡыусыға хәүефһеҙлек, юл 

ҡағиҙәләре, транспорт төрҙәре тураһында дөрөҫ итеп һөйләргә өйрәтеү маҡсатынан 

сығып эш итәбеҙ. Был тема буйынса урынлаштырылған уҡыу материалын тасуири 

уҡыу, грамматик теманы өйрәнеү, ҡабатлау ойошторола. 

Грамматика: 

Рәүеш. Рәүеш төшөнсәләре. 

Уҡыу материалы: 

Б.Байым. Светофор. (Ятларға) 

 А.Игебаев. Самолетта остом мин дә. 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Хәйерле юл, киҫәтеү, рөхсәт, иғтибар, хәүефлек, хәүефһеҙлек, тыныс, ҡурҡыныс, юл 

йөрөү ҡағиҙәләре, юл биреү, йәйәүлеләр, юлға сығыу, иҫтә тотоу, йәшел (ҡыҙыл, һары) 

ут, хәрәкәт, алыҫ юл, юл күрһәтеү, юл кәрәк-яраҡтары, юл саты, һауа юлы, һыу юлы. 

Диалог темалары: 

Хәйерле юл. 

һин ҡайҙа бараһың? 

Ҡайһы урамда урынлашҡан? 

һиңә юл ҡағиҙәләрен кем өйрәтә? 

Почта. Телеграф.Телефон. (8 сәғәт) 

Тормошобоҙҙо почта, телеграф, телефонһыҙ күҙ алдына ла килтереп булмай. 

Уҡыусыларҙың почтала үҙ-үҙеңде тота, телефондан дөрөҫ һөйләшә белеү ҡағиҙәләреңә 



  

ойрәнеү кәрәк. Был тема уҡыусыларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уята, сөнки улар бер-береһенә 

шылтыратырға, кеҫә телефондан СМС ебәрергә яраталар. Был теманы үҙләштереү 

барышында төрлө темаға телефон аша дөрөҫ һөйләшеү, хат яҙыу, телеграмма ебәреү 

өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, үтенесте, теләкте, һорауҙы, мөрәжәғәт итеүҙе, 

ҡотлауҙы, һорауҙы, рәхмәт белдереүҙе һ.б. һүҙҙәрҙе үҙ эсенә ала. 

Грамматика: 

Ҡылым. 

Ҡылым һөйкәлештәре.  

Ҡылымдың бойороҡ һөйкәлеше. 

Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше. Хәҙерге заман. 

Хәбәр һөйкәлешенең хәҙерге заман юҡлыҡ формаһы. 

Уҡыу материалы: 

Ишәк, эт, бесәй, әтәс. (Әкиәт) 

Уҡыу ҙа ла, ялда ла бергә. («Аманат» журналынан) 

В.Брюсов. Хеҙмәт, (рус телендә) 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Телефон шылтырай, мин һеҙҙе тыңлайым, кем унда, телефон аппараты, телефон 

станцияһы, телефон трубкаһы, телефон трубкаһын күтәреү, кем тыңлай, телефондан 

(телефон аша) һөйләшеү, 1-се кабина, телефон үткәреү, телефондан тапшырыу, 

телеграмма биреү, почта бүлексәһе, хат (телеграмма) ебәрергә кәрәк, бланкыны 

тултырығыҙ, зинһар ғәфү итегеҙ; бик йәл; белергә теләйем; мөмкин булһа; үтенесем бар 

(ине); тапшырығыҙ әле; кайтҡас та миңә шылтыратһын, һеҙҙе ... борсой, кеҫә телефоны, 

СМС ебәреү, телефон номерығыҙҙы әйтегеҙ әле! 

Диалог темаһы: 

Телефондан һөйләшеү.  

Почтала. 

Байрам. Телеграмма бирәбеҙ. 

Яңы йыл менән ҡотлайбыҙ! (телефон аша ҡотлау, СМС ебәреү).  

Телефон аша ҡышҡы көн тураһында һөйләшеү. 

Ҡыш дауам итә (11 сәғәт) 

Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Тәбиғәтте күҙәтеү, экскурсиялар 

ойоштороу. Алған тәьҫораттар менән уртаҡлашыу. Уҡыусыны күргәндәре тураһында 

ябай формала иркен һөйләй белеүенә өлгәшеү. Бының өсөн төрлө ысулдарҙы 

файҙаланыға кәрәк: уҡығанды тыңлау, һүрәт, картина буйынса һөйләү, диалог төҙөү, 

тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙе, шиғырҙарҙы уҡыу, уны анализлау, һүҙлек буйынса эш һ.б. 

 Грамматика: 

Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше. 

Үткән заман. Үткән замандың юҡлыҡ формаһы. 

Киләсәк заман. 

Уҡыу материалы: 

Е.Кучеров. Яңы йыл башлана. 

Б.Бикбай. Йомшаҡ ҡар яуа. (Ятларға) 

Ни өсөн елканы биҙәйҙәр? «Киске Өфө» газетаһынан. (рус телендә) 

Урал. Яйыҡ. (Календарҙан). 

Ә.Бикташева. Хыял. 

Сәләм Өфөнән! (Хат) 



  

Ж.Кейекбаев. Айыу ниңә ҡышын йоҡлай. 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

һалҡын һулыш, ғинуар, ыжғыр бурандар, әсе ел, сел, ҡор, һуйыр, ҡалын ҡар, сатлама 

һыуыҡтар, ҡар аҫты, йомшаҡ ҡар, аҡ мамыҡ, тау, саф һауа, саңғы шыуыу, ҡышҡы көн, 

ярҙамға мохтаж, тағараҡ, ем һалыу, саңғысы, ҡыш айҙары, ҡар яуа, ябалаҡлап ҡар яуа, 

тун, бейәләй, быйма, "Кышбабай, "Карһылыу, сана, саңғы, текә, ҡар бөртөгө, буран, ел, 

томан, ел туҡтаны; көндөҙ минус 20 градус, төнөн минус 28 градус була; мамыҡтай 

(мамыҡ кеүек), йорт ҡоштары, йорт 

хайуандары, бер заман, туң (-ырға), бәҫ, өң, йоҡоға тала. 

Диалог темалары: 

Ҡышҡы тәбиғәт. 

Ҡышҡы кейемдәр. 

Ҡыш һәм ҡоштар. 

Ҡышҡы уйындар. 

Ҡышҡы урманда. 

Яңы йыл байрамында. 

Каникулдар. 

Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел (7 сәғәт) 

Башҡортостан Републикаһындағы күп милләттәрҙең дуҫ йәшәүе, Халыҡтар 

дуҫлығы тураһында текстар уҡыу, әңгәмә ойоштороу. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, 

ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы, уны һаҡлай белеү. Бөйөк шәхестәр 

тормошонан, көндәлек тормоштан алынған күренештәр менән бәйләп алып барыу. Был 

тема буйынса башҡорт халыҡ ижады жанрҙарында ҡулланыу ҡарала.  

Грамматика: 

Ҡылымдың шарт һөйкәлеше. 

Уҡыу материалы: 

Д.Фәтихова. Кем дуҫ? 

А.Ғабдрахманов. Әсәйемдең тыуған көнө. 

Р.Бикбаев. Дуҫлыҡ ауыр саҡта һанала. 

А.Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. Әкиәт. 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Дуҫ, дуҫлыҡ, дуҫ булайыҡ, дуҫлыҡты һаҡлау, мәңгелек тема, мәңге бергә, дуҫлыҡ 

тойғоһо, яҡын дуҫ, дуҫ-иш, дуҫтарса, дуҫ ҡәҙере, дуҫлыҡ дауам итә, ысын дуҫ, тоғро 

дуҫ, тәртипле, ярҙам итергә, онотмаҫҡа. 

Диалог темалары: 

Минең дуҫым. 

Ысын дуҫ ниндәй була? 

Дуҫлыҡ ауыр саҡта һанала. 

Мәңге бергә. 

Дуҫ ҡәҙерен беләһеңме? 

 

Башҡортостан йылғалары, күлдәре.  

Экология мәсьәләһе. (12 сәғәт) 

Был теманы үҙләштереү барышында, иң беренсе сиратта, Башҡортостан мың 

Республикаһы тәбиғәте, уның байлыктары тураһындағы мәғлүмәт менән уҡыусыларғҙы 

таныштырыу. Республикалағы йылға, күлдәр тураһында текстар укыу. Уларҙын кеше 



  

тормошондағы роле, әһәмиәтен билдәләү. Дәрестә тәбиғәт байлыһтарын, 

Башкортостанда үҫкән үҫемлектәр донъяһын йрәнеү 

ҙә кәрәк. «Ҡыҙыл китап» буйынса әңгәнә ойоштороу. 

Был теманы үҙләштереүҙә йылғаларҙың атамалары, уларҙың аңлатҡан мәғәнәһе, килеп 

сығышы (этимологияһы) хаҡында һөйләү, экология мәсьәләһен күтәреү уҡыусыны 

патриотик планда тәрбиәләүҙә, уларҙа ғорурлыҡ хисе тәрбиәләүҙе күҙ уңында тоторға 

кәрәк. 

Грамматика: 

Ҡылымдың теләк һөйкәлеше. 

һан. һан тураһында төшөнсә.  

Ябай һәм ҡушма һандар, һан төркөмсәләре.  

Төп һандар.  

Рәт һандары.  

Бүлем һандары.  

Йыйыу һандары.  

Сама һандары.  

Кәсер һандары. 

Укыу материалы: 

Ағиҙел буйында. «Йәншишмә» газетаһынан.  

Б.Мәһәҙиев. Башҡортостан таштары.  

«Аҡбуҙат» ипподромы. («Аманат» журналынан).  

М.Кәрим. Дим буйы. (Ятларға)  

Борсоулы мәғлүмәттәр. (Календарҙан).  

В.Э.Меос. Башҡортостан таштары. Картина. 

һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Иркен далалар, ҡуйы урмандар, зыян килтереүселәр, сүп-сар, янғын, тереклек, дарыу 

үләндәре, таулы ерҙәр, тарихи, археологик материалдар, йылға аға, тау, ҙур, күл, 

ғорурлыҡ, хис, ҙур йылға, бәләкәй йылға, тәрән йылға, йылға башы, йылға тамағы, 

йылға буйы, балыҡ, йылға балығы, ҡом, Ағиҙел йылғаһы, һыу буйы, шишмә, Милли 

байлыҡ, ер аҫты байлыҡтары, таштар, мәрмәр, йәшмә, йылға ҡомо, йылға һыуы, йылға 

флоты, тәрән, һай, экология, ҡоролоҡ, һаҡла(-рға), кәрәк, ағас ултырт(-ырға), тәбиғәт 

байлыҡтары, урман, һауа торошо. 

Диалог темалары: 

Башҡортостан йылғалары.  

Йылға буйында.  

Атамалар нимәне аңлата?  

Ағиҙел ярында, һауа торошо.  

Экскурсияла, һыу инеү.  

Кәмәлә йөрөү. 

 Бына тағы яҙ килде (7 сәғәт) 

Яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү, түбәнге класта алынған белемдәрҙе арттырыу. 

Яҙғы тәбиғәтте күҙәтеү, алынған тәьҫораттар менән уртаҡлашыу. Дарыу үләндәре 

менән таныштырыу. Осоп килеүсе ҡоштар тураһында мәғлүмәт биреү. Тәбиғәткә ҡарата 

һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 1 Май, 9 Май байрамдары. Бөйөк Ватан һуғышында 

ҡатнашыусы кешеләрҙең үткән юлы менән танышыу, улар тураһында газета сығарыу, 



  

осрашыуҙар үткәреү, ғорурлыҡ тойғоһо уятыу. Милли байрамдар үткәреү, унда 

ҡатнашыу.  

Грамматика: 

I—VI синыфтарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Укыу материалы: 

Е.Кучеров буйынса. Ҡоштар ҡасан ҡайта?  

М.Сиражи. Йәй.(Ятларға)  

Йәшел аптека. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Үлән, дарыу үләне, яҙ, Милли байрамдар, ҡош ояһы, үҫемлектәр, баҡса эштәре, йылы, 

ҡояшлы, еңеү көнө, батыр, иҫкә алыу, һәйкәл, дан, бәхет, ҡош-ҡорт, күбәләк, йәшеллек, 

ағас, ҡыуаҡлыҡ, ҡайын, карағай, ҡарағас, ерек, һары мәтрүшкә, юл япрағы үләне, ер 

ҡаҙыу, үгәй инә үләне, аҡ ромашка, кесерткән, алтын тамыр, меңьяпраҡ, балан, 

гөлйемеш, дегәнәк, атҡолаҡ, ҡый үләндәре, әрем, миләш, андыҙ, йыуа, ҡуҙғалаҡ, 

бәшмәк, ҡарағат, ҡыҙыл ҡарағат, энәлек, һуған, ҡурай, ҡәнәфер, баҙыян, йый (-ырға), 

иртәнсәк, ямғыр яуғансы, һыулы, киптер(-ргә), ярай, эс (-ергә), үҫ (-ергә), үҫтер(-ргә), 

орлоҡ, емеш, өлгөрөү, элек, хәҙер, былтыр, гел дә, варенье, джем, повидло, ҡаҡ ҡойоу, 

ағас ултырт(-ырға), һыу ҡой(-орға). 

Диалог темалары: 

Яҙғы тәбиғәт.  

Ҡоштар ҡайта. 

һин ниндәй үҫемлектәр беләһең? Улар ҡайҙа үҫә? 

Дарыу үләндәре. 

Ағас ултыртыу ваҡыты. 

9 Май - Еңеү көнө. 

Батырҙарҙы иҫкә алыу. 

Милли байрамдар. 

Еңеү хаҡына тырыш хеҙмәт. 

Ҡыр һәм баҡса эштәре. 

 

7класс 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

Яңынан мәктәпкә. (10 сәғәт) 

5-6 –сы кластарҙа алған белемдәрен тулыландырыу. Был тема буйынса 

яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Туған тел, белем, 

уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ тураһында һөйләшеү күберәк урын ала. Көҙ, көҙгө 

эштәр, уңын йыйыу темаһы төп урындарҙың береһен алып тора.  

Грамматика: 

6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

М. Кәрим. Тормош юлы һәм ижад юлы.  

З. Биишева. Тормош юлы һәм ижад юлы.  

К. Кинйәбулатова. Тормош һәм ижад юлы. 

М. Кәрим. Уҡытыусыма. 

З. Биишева. Башҡорт теле. 

З. Биишева. Мәкәтпкә тәү барған көн. 



  

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Белем көнө, Тыныслыҡ, бәхетле көн, хазина, халыҡ байлығы, киләсәк, изге мөнәсәбәт, 

Маҡсат, ижад итеү, ярҙам итеү, нәфис, илһамлы, мул уңыш, йомшаҡ ел.  

Диалог темалары: 

Мәктәптә: мәктәп, класс. 

Уҡытыусылар. 

Класс етәксеһе. 

Мәктәп директоры. 

Мәктәп ашханаһында. 

Алтын көҙ. 

Баҙарҙа. 

Икмәк магазинында.  

Китап магазинында. 

Ауыл тормошо (4 сәғәт) 

Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте турһында 

әңгәмәләр үткәреү. Игенсе эшенең нескәлектәрен һөйләү. Ауыл тормошоноң ҡала 

тормошонан айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Был тема буйынса яҙылған әҫәрҙәр 

уҡыу. 

Грамматика: 

Ҡылым. 

Уртаҡ ҡылым. 

Һүҙбәйләнеш. 

Уҡыу материалы: 

Т. Йосопов тормош һәм ижад юлы. 

Н. Мусин тормош һәм ижад юлы. 

Алтын башаҡтар. Әкиәт. 

Д. Булгакова. Илхам донъям. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Асыш, мөғжизә, Тыуған тупраҡ, ҡара икмәк, тормон күрке, сәйәхәт, сәскәле аҡландар, 

бал ҡорттары. 

Диалог темалары: 

Минең тыуған Республикам. 

Экскурсияла.  

Ағас ултыртыу  

Баксала.  

Күл буйында. 

Башҡортостан буйлап сәйәхәт (16 сәғәт) 

Был тема буйынса уҡыусыларға яңы мәғлңмәт биреү.Тыуған еребеҙҙең сал 

тарихы барлығын, Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары, һуңғы йылдарҙағы тарихи 

Башҡортостан ерендә үткәрелгән фәнни экспедициялар мәғлүмәттәре менән 

таныштырып китеү. 

Грамматика: 

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 

Хәҙерге заман сифат ҡылым. 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 

Уҡыу материалы: 



  

Р. Ғарипов.Тормош һәм ижад юлы. 

М. Кәрим. Башҡортостан. 

Арҡайым. 

Тәбиғәт һәйкәлдәре. 

           Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Дан тотоу, бейек ҡаялар, һалҡын шишмәләр, Ватан, азатлыҡ, рухлы кешеләр, йәйә, 

батҡаҡ, шифахана, Ер-әсә, милли ашамлыҡтар. 

Диалог темалары: 

Спорт. Спорт кәрәк - яраҡтары (8 сәғәт) 

Кешегә сәләмәт булыу өсөн спорт менән шөғөлләнергә кәрәк икәнлеген аңлатыу 

һәм был турала уҡыусылар менән һөйләшеү, әңғәмә ойоштороу. Спорт тураһында теле-

радио тапшырыуҙар, газета материалдары буйынса һөйләү.  

Грамматика: 

Сифат ҡылым. 

Һүҙ төркөмдәре. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле хәреф, өндәре. 

        Уҡыу материалы: 

Н. Иҙелбай. Беҙҙең каток. 

Р. Әйүпов. Милли уйындар. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Спорт, һаулыҡ, сәләмәт, сыҙамлы кеше, ялтыр боҙ, етеҙлек, көрәшеү, көрәш, һыбай, 

һабантуй, еңел атлетика, спорт төрө, донъя чемпионы. 

Мин һәм беҙҙең ғаилә (9 сәғәт) 

Уҡыусы үҙенең ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләй белергә тейеш. Ғаилә 

ағзларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы, иғтибарлы булырға өйрәтеү. 

Грамматика: 

Ҡылымдарҙың замандары. 

Хәл ҡылым. 

Уҡыу материалы: 

Ҡ. Даян. Атай кәңәше. 

К. Шафикова. Әсәй күҙҙәре.  

Һүҙҙәр һәм һүҙ бәйләнештәр: 

Йомшаҡ ҡулдар, әсәйҙәр һүҙе, кәңәш, серҙәш, нескә күңелле, әсә ҡуйыны, яғымлы, һәр 

ваҡыт, һауа торошо, йәш ғүмер. 

        Диалог темалары: 

Үҙем тураһында. 

Атай-әсәйем. 

Минең туғандарым. 

Әсәйҙәр байрамы (3 сәғәт) 

Әсәй, өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр уҡыу, йөкмәткеһе өҫтөндә эш 

төрҙәре башҡарыу, һүҙлек байлыҡтарын арттырыу. 

Грамматика: 

Теҙеү теркәүестәре. 

Уҡыу материалы: 

Ф. Рәхимғолова. Беҙҙең әсәй. 

З. Воскресенская. Әсә. 



  

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Яҡын кеше, тәле аштар, аштар бешерә, сер, ғәзиз һүҙ, ҡараш, мөләйем, бүләк итеү, 

изгелекле, шифалы ҡулдар. 

Диалог темалары: 

Әсәйемә сәскәләр. 

Иң ҡәҙерле кешем – әсәкәйем. 

Ҡотлау һүҙҙәре. 

                                              Сәнғәт оҫталары (6 сәғәт) 

Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре менән танышыуҙы дауам итеү. 

Сәнғәт осталарының тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. 

Грамматика: 

Эйәртеү теркәүестәре. 

Төҙөү теркәүестәре. 

Уҡыу материалы: 

Х. Әхмәтов. Тыуған ауылым. 

Р. Туйсина томош юлы һәм ижады. 

Р. Заһретдинов ижады. 

Г. Галина. Һай, ҡумыҙы, ҡумыҙы! 

А. Игебаев. Тумыртҡа. 

          Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Мәшһүр ҡурайсы, сәнғәт мәктәбе, консерватория, опера, талант, ҡумыҙ, гастроль, 

данлыҡлы бейеүсе, моңло тауыш. 

Диалог темалары: 

Сәнғәт осталары. 

Концертта. 

Бейеүселәр түңәрәге. 

Исемең  матур, кемдәр ҡушҡан?Исемдәрҙә – ил тарихы (3 сәғәт) 

Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары менән берлектә алып 

барыла. Исемдәрҙең мәғәнәһе, уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе. Данлыҡлы 

кешеләрҙең исемдәренә бәйләп, төрлө тарихи ваҡиғалар һөйләү, әҫәрҙәр уҡыу. 

Грамматика: 

Яңғыҙлыҡ исемдәр. 

Бәйләүестәр. 

Уҡыу материалы: 

Исемдәрҙә – ил тарихы. 

Башҡорт исемдәре. 

А. Григорян. Апрель менән. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Гөлнәзирә, Сулпан, Көнһылыу, Ташбулат, исем туйы, риүәйәт, ер-һыу, кәңәш, тарих, ил 

тарихы, легенда. 

Диалог темалары: 

Танышайыҡ. 

Ер-һыу атамалары. 

Исем туйы.                                   

Борон – борон заманда (2 сәғәт) 



  

  Башҡорт халыҡ ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен тулыландырыу, 

һүҙ байлығын, һөйләү телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. 

         Грамматика: 

Бәйләүестәр. 

     Уҡыу материалы: 

Б. Бикбай томошо һәм ижад юлы. 

Башҡорт халыҡ әкиәте. Ирәндек. 

С. Әлибаев тормошо һәм ижад юлы. 

         Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Әкиәт, әкиәт һөйләү, борон, батыр, ярлы, тылсымлы, ирек, ҡыйыу, яҙма, ҡомартҡы, 

хайуандар, убырлы ҡарсыҡ, аждаһа, сабата. 

         Диалог темалары: 

Әкиәттәр донъяһында. 

Йомаҡ ҡойоу. 

Көләмәстәр һөйләү.                           

Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ (7 сәғәт) 

Иң төп темаларҙың береһе – берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ.  

Бында тик кешеләр араһындағы дуҫлыҡ тураһында ғына һөйләшеү бармаясаҡ, ә халыҡ-

ара булған мөнәсәбәттәр ҙә иғтибар үҙәгендә торорға тейеш. 

   Грамматика: 

Ымлыҡтар. 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

    Уҡыу материалы: 

Р. Мөхәмәтов. Тауышһыҙ талип. 

С. Әлибаев. Ҡайын һыуы. 

Г. Юнысова. Умырзая. 

М. Ғафури. Болон. 

   Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Тыныслыҡ, киләсәк, тыныс хеҙмәт, азат итеү, дуҫ булайыҡ, берҙәмлек, иғтибарлы, 

намыҫлы, ярҙамсы. 

   Диалог темалары: 

Минең иң яҡын дуҫым. 

Ысын дуҫ. 

Милләттәр дуҫлығы. 

Йәмле йәй (2 сәғәт) 
      Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, 

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. 

Грамматика: 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

З. Ҡотлоғильдина. Йәмле йәй. 

Б. Бикбай. Лагерь иртәһе. 

М. Дилмөхәмәтов. Сәскә менән күбәләк.  

Диалог темалары: 

Йәйге иртә. 

Каникулдар башлана. 



  

 

8 класс 

 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

Мәктәпкә барабыҙ (9 сәғәт) 

Был тема буйынса 5-7-се кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау, артабан һүҙлек 

байлығын арттырыу. Уҡыусыларҙы тема буйынса тулы текст төҙөп, эҙмә-эҙлекле 

һөйләргә, мәктәп, класс тормошо хаҡында ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Текст 

өҫтөндә эшләү, план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, тыуған төйәк, класс һ.б 

хаҡында әңгәмәләр үткәреү, текстар уҡыу, экскурсиялар, осрашыуҙар ойоштороу. 

Алған тәьҫораттар буйынса уҡыусыларҙы бер-береһе менән фекер алышырға өйрәтеү. 

Грамматика: 

5-7-се кластарҙа үткән материалдарҙы иҫкә төшөрөү. 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 

Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. 

Укыу материалы: 

Р.Ғарипов. Туған тел. 

К.Кинйәбулатова. Мәктәпкә барабыҙ. 

Р.Ниғмәтуллин. Тырышлыҡ. 

Б.Бикбай. Туған тел. 

Б.Рафиҡов. Илем Башҡортостаным. 

С.Ғәбиҙуллин. Йәшлек дуҫым. 

Башкорт халык әкиәте. Зирәк куян.  

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Ғүмер, шатлык, һағыш, туғай, көн, көс, рәхәт, ҡәҙерле, якын, бөйөк, тоғро, бейек, сабый, 

күкрәк, һөт, ризык, ашамлыҡ, саф, шишмә, мөхәббәт, һөйөү, яратыу, ғәжәпләнеү, һаман, 

хак, дөрөҫ, мөрәжәғәт итеү, һуңғы, аҙакҡы, якшы, заман, дәрт, ихлас, тауыш. 

Диалог темалары: 

Һаумы, мәктәп! 

Кем, ҡайҙа каникул вакытын үткәргән?  

Ауыл, ял, хеҙмәт, яңы дуҫтар.  

Яңы укыу йылы менән котлау. 

 Йәйге хәтирәләр.  

Мәктәп яңылыктары. 

Беренсе укыу көнө калдырған тәьҫораттар. 

Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр (9 сәғәт)  

Көҙ, көҙгө күренештәр тураһында ентекле итеп һөйләү, белгәндәргә өҫтәп яңы 

мәғлүмәт биреү. Тәкдим ителгән тема буйынса текстар укыу, шулай ук муллык, хеҙмәт 

тураһында яңы мәкәл, әйтемдәр менән танышыу. Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, 

көҙгө эштәр нимәнән ғибәрәт икәнлеген уҡыусыларға аңлатыу, ололар һәм балаларҙың 

хеҙмәте тураһында укыусыларҙы һөйләргә өйрәтеү. 

Грамматика: 

Синтаксис. 

Әйтелеү максаты буйынса һөйләм төрҙәре.  

Логик баҫым. 

Исем менән кылымды кабатлау. 



  

Укыу материалы: 

Ф.Ғөбәйҙуллина. Көҙ. 

С.Муллабаев. Көҙгө урман. 

Т.Мөхәмәтколов. "Кыйыулык. 

З.Ханнанова. һөт. 

А.Игебаев. Тәмленең дә тәмлеһе. 

Ә.Әхмәт-Хужа. Кояш. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Тәбиғәт, яманһыу, япрак, осоу, осоусы коштар, торна, күңелле, һағышлы, моң, 

моңайыу, болот, шәл, толом, батыр, яланаяк, донъя, сабыр, шифалы, хуш еҫ, кайғы-

хәсрәт, мәшһүр, рәссам, кырау, төньяк, көньяк, түшәк, яланғас, көрт, кар көртө, тейен, 

бәшмәк, уҫак, кайғы,төлкө. 

Диалог темалары: 

Көҙ билдәләре.  

Көҙгө эштәр. 

Көҙгө тәбиғәт (ауыл йәки кала).  

Ололарға хөрмәт. 

Көҙгө муллык (икмәк, уңыш, йәшелсә, еләк-емеш, бәшмәк һ.6.). 

 Баксала көҙгө эштәр. 

Өфө менән танышыу (8 сәғәт) 

Өфө - Башкортостандың баш калаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне һәм хәҙергеһе 

тураһында әңгәмә үткәреү. Өфө ҡалаһының иҫтәлекле урындары тураһында һөйләшеү, 

экскурсия үткәреү. Уҡыусыларыбыҙ Башҡортостаныбыҙҙың баш ҡлаһы тураһында 

һөйләй белергә тейеш. Бының өсөн бик күп эш төрҙәре талап ителә. 

Грамматика: 

Башкорт ҡылымдарының төҙөлөшө. 

 Барлыҡ төшөнсәһе һәм уның бирелеше. 

Укыу материалы: 

Й.Солтанов. Өфө - беҙҙең баш ҡалабыҙ.  

Н.Дәүли. Өфө ни өсөн матур? 

 Л.Ахметкужина. Башкорт лимондары. 

_ Р.Янбулатова һүҙҙәре, Х.Әхмәтов музыкаһы. Өфө - баш ҡалам. (Йыр). 

Ғ.Аллаяров. Хинган тауҙары аша.  

Д.Әхиәрова. Орджоникидзе районы. 

Ҡ. Даян һүҙҙәре, М.Вәлиев музыкаһы. Матур Өфө ҡалаһы. (Йыр). 

Авторҙар тарафынан был темаға ҡулайлаштырып төҙөлгән текстар: 

Мин театрға барҙым. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Баш ҡала, сәйәхәт, театр, музей, бөйөк, тарих, ғорур, ғорурланыу, ғорурлыҡ, элек, 

хәҙер, ғәйрәт, һәйкәл, йорт-музейы, һын, һынлы сәнғәт, мәҙәниәт, мәғариф, аҡ йорт, 

уҡыу үҙәге, дауа, үҙәк музей, тыуған яҡты өйрәнеү музейы, Өфөләге заводтар, 

ҡунаҡхана, уҡыу йорто, баҙар, өфөләр, мәҙәниәт һарайы, Имәнҡала. 

Диалог темалары: 

Республиканың баш ҡалаһы тураһында. 

Өфө ҡалаһы менән танышыу. 

Салауат Юлаев һәйкәле янында. 



  

Театрҙа. 

Музейҙа. 

Паркта. 

Уҡыу йорттары. 

Хеҙмәт төбө - хөрмәт (9 сәғәт) 

Уҡыусыларға теманың асылына төшөндөрөү. Кеше тормошонда хеҙмәттең роле 

тураһында уҡыусыларҙы һөйләргә өйрәтеү. Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары, үҙ эшенең 

оҫтаһы булған кешеләр менән осрашыуҙар ойоштороу. Уҡыусыларҙың үҙҙәре һайлаясаҡ 

һәнәр тураһында белгәндәрен һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Республикабыҙ 

кешеләренең хеҙмәте, балаларҙың ололарға ярҙамы, һәнәрҙәр тураһында шиғырҙар, 

хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт, һәнәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. 

Грамматика:  

Ябай һөйләм. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

Эйә менән хәбәрҙең ярашыуы. 

Юҡлыҡ, булмағанлыҡ төшөнсәләре. 

Уҡыу өсөн әҫәрҙәр: 

В.Моратов. Башҡорттар әрме хеҙмәтендә.  

А.Насиров. Көслө сабаҡ.  

А.А.Плешаков. Хайуандар нисек яраҡлашҡан? 

 Н.М.Бадридзе. Зарядкаға баҫ! 

Башҡорт халыҡ әкиәте. Алданған бүре.  

Н.Исламғолова. "Кышҡы биҙәктәр.  

Ә.Атнабаев. "Кара икмәк. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Наҙлы, яғымлы, әхирәт, хөрмәт, данлыҡлы, баһалау, оло ихтирам, һәнәр һайлау, ярҙам, 

һоҡланыу, ҡәнәғәт, айран, мәтрүшкә, эшсән, арымай-талмай, дан тотоу, маҡтаулы исем, 

хеҙмәт ветераны, иген яланы, тырышлыҡ, үҙ эшенең оҫтаһы, хеҙмәт. 

Диалог темалары: 

Һинең төп эшең нимә? Уны нисек аңлайһың?  

Атай-әсәйең ниндәй эштә эшләйҙәр?  

Үҫкәс һинең кем булғың килә?  

Ни өсөн? 

Ҡыш (12 сәғәт) 

Өйрәнелгән һүҙҙәрҙе контекст эсендә дөрөҫ ҡулланыу, стилистик яҡтан төҙөк 

итеп үҙ телмәрендә ҡулланырға өйрәтеү. "Кыш миҙгеле тураһында белгәндәр 

системалаштырыла, һүҙлек байлығын арттырыу өҫтөндә ентекле эш алып барыла. Яңы 

йылға, ёлкаға әҙерләнеү, уны үткәреү хәстәрлектәре тураһында һөйләшеү. 

Ҡыш тураһында текстар, мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу. 

Грамматика: 

IV темала үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ.  

Укыу материалы: 

С.Хажиев. Ноябрь-ҡышҡа инеү айы.  

Н.Нәжми.Ҡыш. 

С.Әлибаев. Ҡышҡы урман. (Ятларға).  



  

Е.Кучеров. Бураны ла, тамсыһы ла булыр,  

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Епшек ҡар, еүеш, иҫке, яңы, "Кыш бабай, Ҡарһылыу, яра, йәрәхәт, киҫәк, гөнаһ, үс, юл, 

юлдаш, баҫма, тәбрикләү, боҙбармаҡтар, һый, туңған ер, әсе елдәр, аҙыҡҡа ҡытлыҡ 

кисереү, айырым, теләк, өмөт, күңел, серле донъя, сафлыҡ, ҡыйыу атлау, ғәзиз ерем. 

Диалог темалары: 

Яңы йыл менән ҡотлау. 

Шыршы ағасы. 

Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу.  

Шыршы янында. 

Ғаиләлә Яңы йыл байрамы үткәреү. 

Яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр.  

Башҡа ерҙә (ҡалала, ауылда, башҡа республикала йәшәүсе) яҡын кешеләргә Яңы йыл 

менән ҡотлау формаһында хат яҙыу, открытка тултырыу.  

Уҡытыусы һайлаған текст буйынса изложение яҙыу. 

Салауат Юлаев - халҡыбыҙҙың милли батыры (5 сәғәт)  
Салауат Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Салауат Юлаев- 

башҡорт халҡының легендар батыры һәм сәсән шағиры. Уның шиғырҙарының 

һаҡланыу тарихы тураһында әңгәмә үткәреү. Салауат Юлаевтың тормошо, батырлығы, 

ижады тураһында уҡыусыларҙы һөйләргә өйрәтеү. 

Грамматика: 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре тураһында төшөнсә.  

Аныҡлаусы. 

Уҡыу материалы: 

С.Юлаев шиғырҙары менән танышыу: Тыуған илем. (Ятларға).  

Рәссамдар    ижадында    С.Юлаев    образын кәүҙәләндереү (А.А.Кузнецов «Салауаттан 

һорау алыу»). 

 С.Юлаев тураһында белешмә.  

Б.Вәлид. Салауат маршы.  

С.Юлаев һәйкәле тураһында белешмә. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Яу, уҡ, ғорур, мәғрур, һын, дан, дошман, нәфрәт, енәйәтсе, асыу, баш эйеү, сәсән, 

шәхес, тарихи шәхес, бәһлеүән, телмәр, шағир, азатлыҡ өсөн көрәш, батырлыҡ, 

кешелеклек, ҡорал, әсир, ҡәлғә, тирмә, бығау, Крәҫтиән һуғышы, тышау, ҡыйыу, ғәләм, 

изге ер, яҙмыш. 

Диалог темалары: 

Салауат Юлаев - халыҡ батыры.  

Салауат Юлаев һәйкәле янында.  

Салауат мәмерйәһе.  

Салауат Юлаев эҙҙәре буйлап.  

Палдискиҙа Салауат Юлаев иҫтәлектәре. 

Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! (6 сәғәт)  
Яҙ миҙгеле тураһында белгәндәрен системалаштырыу, яңы мәғлүмәттәр менән 

уҡыусыларҙың телмәрен тулыландырыу. Яҙғы байрамдар - 1 Май һәм Еңеү байрамы 

тураһында һөйләшеү, текстар уҡыу. Яҙ темаһын үҙ ижадында асыусы шағир, яҙыусылар 

менән танышыу, улар тураһында уҡыусыларҙан һөйләтеү. Яҙғы тәбиғәт күренештәре, 



  

ҡоштарҙы ҡаршылау, бүлмә гөлдәре үҫтереү, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр 

үткәреү, һөйләшеү. 

Грамматика: 

Тултырыусы. 

Уҡыу материалы: 

Г. Яҡупова. Өмөтлө яҙ. 

К.Кинйәбулатова. Йырлай-илай еңеү яуланыҡ. Гәзит материалы. Тәүге космонавт. 

Р.Ниғмәти. Ватан. (Ятларға). 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Гөрләүек, бөрө, сыйырсыҡ, ҡара ҡарға, уяныу, умырзая, киң, киңлек, шатлыҡ, ярҙам 

итеү, дауыл, яуыз, уҫал, ныҡлап, ентекләп, оҡшатыу, тыйнаҡ, күк, ямғыр, йәшен, болот, 

ҡыйыҡ, тамсылар, мәңгелек ут, файҙа, ҡаршы алыу, ҡанатлы дуҫтар. 

Диалог темалары: 

Яҙҙың беренсе билгеләре.  

Ҡара ҡарғалар.  

Сыйырсыҡ.  

Яҙғы эштәр. 

1 Май - яҙ, сәскәләр, йәшлек, хеҙмәт байрамы.  

Еңеү байрамы. Нимәләр белергә? Еңеү байрамы тураһында ниндәй китаптар уҡыу, 

фильм йәки спектакльдәр ҡарау, һәйкәлдәрҙең нимә тураһында иҫкә төшөрөүҙәре.  

«Яҙҙың бер көнө йыл туйҙыра» тигән темаға инша яҙыу. 

 

Беҙ ҡайтырбыҙ йондоҙҙарға әүерелеп... (4 сәғәт) 

Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы. Бөйөк Ватан 

һуғышы ветерандарына.батырҙарына ҡарата ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү. 

"Кала, район, ауылдың данлыҡлы кешеләре менән хәтер кисәләре, осрашыуҙар үткәреү, 

уҡыусылар сараларҙа актив ҡатнашырға тейеш. 

Грамматика: 

Хәл. 

Уҡыусыларға һүҙлек менән эшләү күнекмәләре үткәреү. 

Уҡыу материалы: 

С.Әлибаев. Сәскәле йәй. 

Гәзит материалы, 

Һалдат тора киләсәкте тотоп. 

С.Ғибәҙуллин. "Котлайым мин. 

М.Харис. Хат. (Ятларға). 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Батыр, батырҙарса, дан, тыныслыҡ, хәтер кисәһе, яу, ғорурлыҡ, азатлыҡ, көрәш, 

иҫтәлек, һәләк булыу, иҫкә алыу. 

Диалог темалары: 

Һуғыш ветерандары менән осрашыу.  

Кем ул Шайморатов генерал?  

Шәкирйән Мөхәмәтйәнов - башҡорт егете.  

Беҙҙең батырҙар. 

 

Ай Уралым, Уралым ... (8 сәғәт)  



  

Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. Республиканың 

күренекле урындары менән таныштырыу, улар тураһында уҡыусыларҙы һөйләргә 

өйрәтеү. Үҙ төбәгендәге күренекле урындар, уларҙың легендалары хаҡында һөйләтеү. 

Башҡортостанда йәйге тәбиғәт, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре, ялы 

тураһында диалог һәм монологтар төҙөү. 

Грамматика: 

8-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

И.Хужин. Тыуған ерем биҙәктәре. 

 В.Исхаҡов. Талпан. 

Т.Нечаева. Скульптурҙың бөйөк эше.  

Р.Бикбаев. Уралыма. 

М.Кәрим. Тыуған ил тураһында уйланыу. 

Р.Ниғмәтуллин. Башҡортостан. 

3.Биишева. Йәшәү - хеҙмәт. (Ятларға). 

Р.Бикбаев. Уралыма. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Мәғрүр, Урал, аяҙ, болотло, таң, иртә, көндөҙ, емелдәү, миләш, муйыл, болон, баҫыу, 

ҡыр, ялан, ҡыуаҡ, ағас, ботаҡ, тыныс, тыныслыҡ, ҡәҙерле, яҡын, татыу, татыулыҡ, 

үрсемле, сер, дәүләт, ил, килешеү, аҡса, байлыҡ, әрәм булыу, үҙ күреү, яҡын итеү, 

иренмәү! күгәрсен, аҡ күгәрсен, тыныслыҡ ҡошо, йөрәк, мәрхәмәтлек, кәңәш, йомош, 

тәҡдим, йылмайыу, майҙан. 

Диалог темалары: 

Башҡортостан тәбиғәте.  

Мәғрүр Урал тауҙары.  

Йәйге күренештәр.  

Йәйге ял.  

Йәйге хеҙмәт, һыу буйында. 

Олатай менән өләсәй янында.  

Тәбиғәттең һеҙ яратҡан мөйөшө. 

Ауылдан, ял һәм хеҙмәт лагерынан өйгә, атай-әсәйгә хат яҙыу, йәйге күренештәрҙе 

сағылдырған материал буйынса диктант яҙыу. 

9 класс 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

 

Һаумы, мәктәп! (6 сәғәт) 

Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. «Көҙ» һәм «Мәктәп» 

темаһына шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡыу; мәҡәл, әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә 

төшөрөү. Алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе системалаштырыу, яңы мәғлүмәт менән 

таныштырыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш дауам ителә. 

Грамматика: 

8-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

А.Игебаев. Бик тә кәрәк тыныслыҡ.  

М.Аҡмулла. Көҙ. 

Ф.Рәхимғолова. Мәктәп. 



  

Көҙ миҙгеле тураһында уҡыу өсөн текстар. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Инеш, күл, йылға, шишмә, хәҙер, әҙер, бер көн, мәҫәлән, ваҡыт, дәрес, уҡыу, ғалим, 

хеҙмәт, эш, мәсьәлә, өлкән, түбән, дәрәжә, дәрәжәле, абруй, алтын көҙ, уңыш, байлыҡ, 

муллыҡ, тауыш, өй алды, ышаныс, өмөт, иҫтәлек, зирәк, сәтләүек, әрем, тарих, кесе, 

тальян, томанлы, еләҫ, тоҡом. 

Диалог темалары: 

Мәктәптә: мәктәп, класс. 

Уҡытыусылар. 

Класс етәксеһе. 

Мәктәп директоры. 

Мәктәп ашханаһында. 

Алтын көҙ. 

Баҙарҙа. 

Икмәк магазинында.  

Китап магазинында. 

Ергә мәрхәмәт - илгә бәрәкәт (7 сәғәт) 

Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү. Улар тураһында һөйләргә, яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, 

ер өҫтө байлыҡтары тураһында әңгәмәләр үткәреү, экскурсиялар ойоштороу. 

Грамматика: 

Хәл төрҙәре. 

Ваҡыт хәле. 

Рәүеш хәле. 

Уҡыу материалы: 

Н.Мусин, Һай урманым, урманым...  

Т.Ғәниева. Оло ялан. 

 Р. Ғарипов. Кеше. 

М.Ғафури. Үҙем һәм халҡым. (Ятларға). 

Ф.Мөхәмәтйәнов. Ғүмер. 

А.Игебаев. Донъябыҙҙан ни ҡала? (Ятларға). 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Бәрәкәт, мәрхәмәт, хазина, байлыҡ, ер аҫты байлыҡтары, үҫенте, алтын, көмөш, 

баҡыр. 

Диалог темалары: 

Минең тыуған Республикам. 

Экскурсияла.  

Ағас ултыртыу  

Баксала.  

Күл буйында. 

Атамалар ни һөйләй? (10 сәғәт) 

Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; 

ауыл, ҡала, тау, йылға һ.б.) роле ҙур. Унһыҙ тормошто күҙ алдына килтереп булмай. 

Атамалар бик күп. Тел ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән бар. Ул - ономастика. 

Ономастика фәне үҙе бер нисә тармаҡтан тора: антропонимика шәхес атамаларын, 

топонимика географик атамаларҙы, этнонимика милләт, халыҡ, ҡәбилә исемдәрен, 



  

зоонимика ҡош-ҡорт, хайуан ҡушаматтарын, космонимика күк есемдәре исемдәрен, 

теонимика илаһи көс исемдәрен, прагматонимика төрлө әйбер, тау исемдәрен, 

маркаларын өйрәнеүсе фән. Был теманы үтеү уҡыусының бала саҡтан уҡ үҙҙәре 

йәшәгән ауыл, ҡала, уларҙың янындағы атамаларҙың мәғәнәләрен белергә теләгән 

ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндерергә, тыуған төйәк менән ғорурланырға мөмкинлек бирә. 

Сөнки атамаларҙа ил тарихы, ер һәм ошо ерҙә йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлектәре, 

халыҡ тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары һ.б. сағыла. 

Грамматика: 

Күләм-дәрәжә хәле. 

Шарт хәле. 

Сәбәп хәле. 

Маҡсат хәле. 

Уҡыу материалы: 

Ә.Атнабаев. Ағиҙел. 

И.Насыри. Ымыҡ. 

Ғ. Рамазанов. Тыуған еребеҙ - Башҡортостан. 

Ҡ. Аралбаев. Карауанһарай. 

Ҡ. Аралбаев. Янғантауға мәҙхиә. 

Ғ.Хөсәйенов. Батырша. 

Д.Мырҙаҡаева. Өфө һуҫары. 

Башҡорт халыҡ йыры. Таштуғай. (Ятларға). 

Р.Насыров. Ш.Ю.Мөхәмәтйәнов. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Атама, исем, мәғәнә, этимология, атаманың килеп сығышы, ил, тарих, ғөрөф-

ғәҙәт, йола, тел, тел үҙенсәлектәре, сағылыу, тарих һөйләй, белеү, өйрәнеү, йыйыу, 

үткән тормош, хәҙерге тормош, аңлатыу, грек һүҙе, шәхес, күскән халыҡ, ерле халыҡ, ер 

һорау, күсеп ултырыу, борон, элек, хәҙер, легенда, һорашыу, тапшырыу, ҡыҙыҡһыныу, 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, кире йоғонто, ауыл тирәһе, үҙенсәлек, ата-бабалар, кеше күңеле, 

һуңғы йылдар, аң уяныу, милли аң, борондан, ер-һыу атамалары, хөрмәт итеү, мөһим 

мәсьәлә, ономастик материал, тәрбиә эше, ҡулланыу, тарихи ваҡиғалар, сәйәхәт, фараз 

итеү, уйлау. 

Диалог темалары: 

Һеҙҙең ауыл (ҡала) тирәһендәге географик атамалар тураһында һөйләшеү. 

Атамалар ни һөйләй? 

Икешәр исемле объекттар. Улар нимә аңлата? 

Урал тауы, Урал йылғаһы, Ағиҙел, "Кариҙел, Өфө һ.б. атамаларҙың килеп сығышы. 

География фәнендә осраған атамаларҙың ҡайһыларының килеп сығышын, уларҙың 

нимә аңлатҡанлығын беләһегеҙме? 

 

Беҙ ҡышты ла яратабыҙ (8 сәғәт) 

Бәйләнешле телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй әһәмиәт бирелә. 

Ҡыш миҙгеле, уның үҙенсәлектәре тураһында һөйләү күҙ уңында тотола. 

Грамматика: 

Кире хәл. 

Өндәш һүҙ.  

Өндәш һүҙ янында тыныш билдәләре.  



  

Уҡыу материалы: 

Ф.Рәхимғолова. Ҡыш. 

Ш.Бабич. Кем өсөн? (Ятларға). 

Ш.Бабич. Ҡышҡы юлда. 

Р.Вәлиева. Ҡышҡы Нардуған. 

Ҡыш миҙгеле тураһында уҡыу өсөн текстар. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Ҡыш, ҡышҡы ваҡыт, ябалаҡлап ҡар яуа, епшек ҡар, һырынты, көрт, һырғалаҡ, буран, 

селлә, ел олой, томанлы көн, аяҙ көн, иретеү, туңдырыу, һепертмә буран, яланғас, ҡар 

көрәү, тағараҡ, боҙ, ҡоштарға ем һалыу. 

Диалог темалары: 

1. Ҡабатлау һәм йомғаҡлау тәртибендә:  

Иҫәнләшеү, танышыу, һаубуллашыу.  

Йәшәү урыны. 

Уҡыған мәктәбе. 

Йыл миҙгелдәре, ай һәм көн исемдәре. 

Бер ғаилә кешеләре. 

Яҡын туғандар. 

Кеше ағзалары. 

Өҫ-баш кейемдәре. 

Аяҡ кейемдәре. 

2. Ҡыш темаһы буйынса: 

Ҡышҡы тәбиғәт (ауыл һәм ҡала күренештәре). 

Ҡышҡы урман. 

Йәнлектәр. 

Беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар.  

Йорт хайуандары. 

(һәр береһенә ҡарата диалог, монолог төҙөлә). 

 Башҡорт театры (5 сәғәт) 

Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың 

эшмәкәрлеге хаҡында дөйөм мәғлүмәт биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия 

драма театрының барлыҡҡа килеү тарихы (халыҡ артистары 3.Бикбулатова, А. 

Мөбәрәков, Г.Мөбәрәкова һ.б). Театрҙың күренекле артистарының тормошо һәм ижады 

менән таныштырыу, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Театрҙың үткәне һәм киләсәге 

буйынса фекер алышыу ойоштороу. 

Грамматика: 

Өҫтәлмәлек. 

Уҡыу материалы: 

Ф.Фәтҡуллин. Тәүге театр. 

Арыҫлан Мөбәрәков тураһында белешмә. 

Д.Талхина. Үҙ телемдә һөйләшәм. 

Нурия Ирсаева тураһында белешмә. 

Ф.Латипова. Балҡы, «Нур»! 

Г.Галина. Әмин Зөбәиров. (Рус телендә) 

Һүҙҙәр һәм һүҙ бәйләнештәр: 



  

Режиссер, репертуар, гример, күренеш, тәнәфес, антракт, шаршау, рәт, үҙешмәкәр, 

төркөм, группа, ҡул сабыу, алҡыш, алҡышлау, алып барыусы, төп роль, башҡарыусы. 

 

Башҡорт халыҡ ижады (8 сәғәт) 

Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың коллектив ижад булыуы. 

Фольклор һәм яҙма әҙәбиәттең айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 

Грамматика: 

Ябай һөйләм төрҙәре. 

Уҡыу материалы: 

Ә. Сөләймәнов. Халыҡ ижады. 

Ш.Р.Шәкүрова,  

Ә.М.Сөләймәнов. «Урал батыр» эпосы тураһында: 

Башҡорт халыҡ әкиәте. 

 Алпамыша 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Халыҡ ижады, фольклор, әкиәт, мәҡәл, әйтем, һынамыш, тиҙәйткес, хеҙмәт, 

халыҡ, сәсән, быуын, телдән, яҙма, әҫәр, йөкмәтке, үҙенсәлекле, ҡеүәт, ҡыйыулыҡ, 

батырлыҡ, ғәҙеллек, ирек, дөйөм, алым, ынтылыш, баһалау, мәғәнә, төрлө, теҙмә, 

көрәш, көс, тәрән мәғәнә, төшөнсә, әкиәт һөйләү, йомаҡ ҡойошоу, мәҡәл әйтеү, 

башҡорт халыҡ йыры, оҙон һәм ҡыҫҡа көй, таҡмаҡтар, айырма, айырым, ижад. 

Диалог темалары: 

Йомаҡ ҡоям.  

Мәҡәл әйтәм.  

Йыр йырлайым.  

Әкиәт тыңлағанда.  

Әкиәт һөйләйем. 

Өләсәйем әкиәт һөйләй.  

Йомаҡ, мәҡәлдәрҙең әһәмиәте. 

Башҡорт аты (9 сәғәт) 

Уҡыусыларҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне менән 

таныштырыу. Аттарҙың кеше тормошондағы мөһим ролен билдәләү. Йәш 

үҙенсәлектәре буйынса бүленеүен билдәләү, уҡыусыларҙан дөрөҫ итеп әйттереү. 

Аттарға ҡарата ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында күберәк белеү теләге тыуҙырыу. 

Грамматика: 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 

Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. 

Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. 

Уҡыу материалы: 

Н.Иҙелбаев. Ел, ерәнем.  

Б.Байымов. Бәләкәс. 

Гәзит материалы. Башҡорттарҙың аты ниндәй була? 

Башҡорт халыҡ йыры. Ҡара юрға. 

Т.Васильева. Һабантуй. (Рус телендә) 

М.Кәрим. Минең атым. 

А.Куприн. Аттар. 

Ә.Әминев. Турат. 



  

С.Агиш. Турыҡай. 

А.Баһуманов. Йылҡы малын айыраһығыҙмы?  

3.Килдебаева. Ерәнсәй. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Ат, айғыр, бейә, ҡолон, бейә һауыу, ҡымыҙ эшләү, ҡымыҙ, файҙалы, ял, эйәр, 

йүгән, сабыу, юртыу, ат кешнәүе, даға, ғорур, тоғро, йөк, һоло, үлән, бесән, һарай, арба, 

сана, атта сабыу, тоғро юлдаш, һуғышта ҡатнашыу, ат тышау. (Йәш үҙенсәлектәре 

буйынса бүленеүен яҙыу). 

Диалог темалары: 

Атты яратаһыңмы?  

һабантуйҙа.  

Атта сабам.  

Йорт хайуаны - ат. 

Олатайымдың аты бар.  

Башҡорт халыҡ милли аштары (7 сәғәт) 

Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. Уларҙы әҙерләү 

үҙенсәлектәрен билдәләү. Башҡорт милли аштары тураһында текстар менән танышыу. 

Уҡыусыларҙың һөйләү, яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә ентекле эш дауам итә. 

Грамматика: 

Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. 

Уҡыу материалы: 

Бал тураһында белешмә. 

 Һ.Дәүләтшина. Ялсылыҡта (Өҙөк)  

3.Биишева. Дуҫ булайыҡ.  

Башҡорт халыҡ әкиәтенән Икмәк хаҡы. 

 Ә.Байрамов. Сүпрә.  

В.Ғүмәров. Ҡорот. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Бишбармаҡ, буҙа, бәлеш, ҡымыҙ, ҡорот, эремсек, талҡан тартыу, ит, һарыҡ ите, 

һыйыр ите, ҡаҡ, ҡаҡ ҡойоу, еләк киптереү, ит ыҫлау, ҡаҡлаған ит, айран, ҡатыҡ, ҡаҙы, 

йомортҡа, ҡаҙ ите, йылҡы ите, ауыҙ итеү, ашау, эсеү, бешереү, ҡунаҡ, ҡунаҡ саҡырыу, 

һыйлау, ҡашығаяҡ, һауыт-һаба, сәнске, балғалаҡ, бысаҡ, ҡалаҡ, сынаяҡ, сынаяҡ аҫты, 

тәрилкә, табаҡ, туҫтаҡ, ҡаҙан, сеүәтә, таба, ыумас, һалма йәйеү, һалма бешереү, һалма 

ҡырҡыу. 

Диалог темалары: 

Башҡорт аштары. 

Файҙалы эсемлек. 

Ғаилә байрамы табынында. 

Ашханала. 

Ҡунаҡта. 

Көтөлмәгән ҡунаҡтар.  

Әсәйем ашарға бешерә. 

Күңелле яҙ килә (8 сәғәт) 

Башкортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре. "Кала һәм ауылда яҙғы эштәр; 

ҡоштар, хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр 

үткәреү. Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу. Дарыу үләндәренән гербарийҙар төҙөү, 



  

Еңеү көнөн билдәләү, һуғыш ветерандары менән осрашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу 

буйынса эш дауам итә. 

Грамматика: 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Уҡыу материалы: 

С.Ғибаҙуллин. Бына тағы яҙҙар етте. 

Х.Мәхмүтов. Апрель. 

Я.Хамматов. Яҙ башланды. 

А.Игебаев. Яҙ бүләге. (Ятларға). 

Л.Фархшатова. Тал бөрөһө. 

Ғ. Дәүләди. Нөгөш шишмәләре. 

Ғ.Дәүләди. Яҙғы донъя. (Ятларға). 

Ф.Ғөбәйҙуллина. Сөгөлдөр. 

Л.Арыҫланова. Өс әхирәт. 

Д.Мырҙаҡаева. Йәйҙең хушлашыу айы. 

Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр: 

Һоҡланыу, наҙланыу, моңланыу, әҙәбиәт, сәнғәт, мираҫ, бәлә, ҡаза, сикһеҙ, 

күгәрмәү, тутыҡмау, ғәләмәт, билдәләре, яҙ билдәләре, толоп, даръя, сәскә, гөл, дәрт, 

хәсрәт, ҡайғы, таш, һулыш, тын, тын алыу, әрем, дауа, мөһабәт. 

Диалог темалары: 

Яҙ билдәләре. 

Яҙғы эштәр. 

Ҡоштар ҡайтты. 

Ҡоштар - беҙҙең дуҫтарыбыҙ. 

Май - Хеҙмәт байрамы. 

Һуғышта. 

Еңеү көнө. Был байрам тураһында беҙ нимә беләбеҙ?  

Мәңгелек ут янында. 

Һәйкәл нимә тураһында һөйләй? (Ауылда йәки ҡалала Бөйөк Ватан һуғышында һәләк 

булғандарға ҡуйылған һәйкәл (обелиск) тураһында һүҙ бара. 

Беҙ яратҡан сәскәләр. 

Тематик план 

5 класс 

 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1. Һаумы, мәктәп!   8 

2. Үҙем тураһында 8 

3. Йыл миҙгелдәре 8 

4. Башҡортостанды беләһеңме? 7 

5. Кеше. Тән ағзалары.шәхси гигиена 6 

6. Яңы йыл менән 8 

7. Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин 6 

8. 8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө 4 



  

9. Яҙ етте. 6 

10. Яҙғы эштәр 6 

11. Яҙғы байрамдар 3 

 Бөтәһе 70 

 

6класс 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1. Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. Беҙҙең мәктәп. 9 

2. Башҡортостан ере буйлап 11 

3. Юл йөрөү ҡағиҙәләре һәм тамғалары.Беҙ бөтәбеҙ ҙә йәйәүлеләр 5 

4. Почта. Телеграф.Телефон. 8 

5. Ҡыш дауам итә. 11 

6. Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел. 7 

7. Башҡортостан йылғалары, күлдәре.Экология мәсьәләһе. 12 

8. Бына тағы яҙ килде. 7 

 Бөтәһе 70 

 

7класс 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1. Яңынан мәктәпкә 10 

2. Ауыл тормошо 4 

3. Башҡортостан буйлап сәйәхәт 16 

4. Спорт. Спорт кәрәк яраҡтары 8 

5. Мин һәм беҙҙең ғаилә 9 

6. Әсәйҙәр байрамы 3 

7. Сәнғәт оҫталары  6 

8. Исемең матур, кемдәр ҡушҡаң?  Исемдәрҙә – ил тарихы 3 

9. Борон – борон заманда 2 

10. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ 7 

 11. Йәмле йәй 2 

 Бөтәһе 70  

 

8класс 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1. Мәктәпкә барабыҙ  9 

2. Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр  9 

3. Өфө менән танышыу  8 

4. Хеҙмәт төбө - хөрмәт  9 

5. Ҡыш  12 

6. Салауат Юлаев - халҡыбыҙҙың милли батыры  5 

7. Йәмле яҙ, һағындыҡ һине!  6 

8. Беҙ ҡайтырбыҙ йондоҙҙарға әүерелеп...  4 



  

9. Ай Уралым, Уралым ...   8 

 Бөтәһе 70 

 

9класс 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1. Һаумы, мәктәп! 6 

2. Ергә мәрхәмәт - илгә бәрәкәт 7 

3. Атамалар ни һөйләй? 10 

4. Беҙ ҡышты ла яратабыҙ 8 

5. Башҡорт театры 5 

6. Башҡорт халыҡ ижады 8 

7. Башҡорт аты  9 

8. Башҡорт халыҡ милли аштары 7 

9. Күңелле яҙ килә 8 

 Бөтәһе 68 

 

Бүлектәр буйынса йөкмәтке 

5класс 

 

 Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Һаумы мәктәп -йәйге каникул хәтирәләре менән 

уртаҡлашырға,эшләнгән эштәр, ял тураһында 

диалог ҡорорға 

-башҡорт теленең специфик өндәрен әйтергә 

.тыңларға, сағыштырырға 

-нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә,сағыштырырға,һығымта яһарға 

-исемде белдергән һүҙҙәрҙе күҙәтергә , 

сағыштырырға һәм уларға хас үҙенсәлектәр 

нигеҙендә һығымта яһарға 

-бирелгән тексты төркөмдә уҡыу, уға ҡарата 

бирелгән эштәрҙе күмәкләп кәңәшләшеп атҡарыу 

планын төҙөргә   

-бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ 

диктант яҙырға 

-рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

яҙырға 

2 Үҙем тураһында -үҙең һәм ғаиләң тураһында һөйләргә белергә 

-һүҙҙәргә дөрөҫ ялғауҙар ҡушып диалог төҙөргә 

исемдәрҙең төрлө ялғауҙар ҡабул итеүен 

күҙәтергә, килеш һорауҙарын һәм ялғауҙарын 

иҫтә ҡалдырырға, һөйләм төҙөгәндә килеш 

ялғауҙарын дөрөҫ ҡулланырға.Төп һәм башҡа 

килештәге исемдәрҙең һөйләмдәге ролен 



  

билдәләргә 

-алмаштарҙы табырға. уларға һорау ҡуя белергә. 

төркөмсәләрен өйрәнергә 

контроль күсереүҙе грамоталы,таҙа яҙырға 

3  Йыл миҙгелдәре -йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас 

үҙенсәлектәр менән танышырға 

йыл миҙгелдәрен, ай һәм көн исемдәрен 

башҡортса дөрөҫ әйтергә һәм яҙырға белергә 

-текста алмаштарҙың ҡулланылышын күҙәтергә, 

ниндәй һүҙ төркөмөн алмаштырып килгәнен 

төшөнөргә.Һорау һәм күрһәтеү алмаштарын 

күҙәтергә, сағыштырырға. анализларға    

4 Башҡортостанды 

беләһеңме 

-үҙең йәшәгән ерҙең- Башҡортостандың- тарихы, 

уның байлығы.күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында 

бер бөтөн тыуҙырырға һәм һөйләй белергә. 

Республика тураһында һөйләгәндә тарихи 

мәғлүмәттәрҙе ҡулланырға. 

-килеш менән үҙгәрткәндә һүҙҙәрҙең төрлө 

ялғауҙар ҡабул итеүен күҙәтергә, сағыштырырға, 

анализларға һәм үткәрелгән тикшереү нигеҙендә 

һығымта яһарға 

-тикшереү эшен грамоталы башҡарырға, 

һорауҙарға тулы һәм дөрөҫ яуап бирергә 

5 Кеше. Тән ағзалары. 

Шәхси гигиена.  

-кешенең тән ағзаларын, эске органдарының 

атамаларын белергә. Шәхси гигиена, көн тәртибе, 

һаулыҡ тураһында һөйләргә белергә 

-һүҙҙәрҙә эйәлек ялғауҙарын дөрөҫ әйтергә һәм 

яҙырға  

дарыу үләндәренең атамаларын белергә, уларҙың 

кеше һаулығына файҙаһын асыҡларға 

-тектан ҡылымдарҙы табырға, һорауҙар ҡуйырға 

өйрәнергә. һөйләмдәге ролен асыҡларға. 

 

6 Яңы йыл менән -ҡыш миҙгеле буйынса белемдәрҙе тәрәнәйтергә, 

уның үҙенсәлектәрен билдәләргә 

-уҡылған тексты һөйләргә белергә һәм 

йөкмәткеһе буйынса һорауҙар төҙөргә белергә 

- һорау, бойороҡ һөйләмдәрҙе дөрөҫ  төҙөргә, 

тейешле интонация менән уҡырға, тыңларға. 

Уның мәғәнәһенә төшөнөргә. 

-булған белемдәрҙе, бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланып 

хикәйә төҙөргә 

 

7 Аҙыҡ-түлек. Кейем һалым. 

Өй. Магазин. Баҙар. 

- тема буйынса һәр нәмәнең исемен,атамаһын 

белергә, һөйләү телмәрендә ҡулланырға. Һатып 

алыу этикеты менән танышырға, диалог төҙөргә. 



  

-ҡылымдарҙың, сифаттарҙың синонимдарын таба 

белергә 

-тексты иғтибар менән тыңларға, һорауҙарға яуап 

бирергә, бирелгән планды тәртипкә 

килтерергә,планды ҡулланып, йөкмәткене 

һөйләргә һәм изложениены грамоталы яҙырға.  

 

8 8 март – ҡатын-ҡыҙ көнө -шиғырҙы тасуири уҡырға, эстәлеген аңларға. 

Һорауҙарға тулы.дөрөҫ яуап бирергә 

- текстан антонимдарҙы табырға 

-туғанлыҡ терминдарын иҫкә төшөрөргә 

- ҡотлауҙар яҙырға өрәнергә  

9 Яҙ етте -яҙ билдәләрен күрә белергә  һәм яҙ миҙгеленең 

үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәнергә. Был 

миҙгел тураһында әйтемдәр, һынамыштар менән 

танышырға. 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә 

-төп башҡорт һүҙҙәрен һәм 

үҙләштерелгәнһүҙҙәрҙе айыра белергә 

-ҡош,йәнлек, ағас атамаларын белергә 

10 Яҙғы эштәр -яҙғы баҡса,баҫыу эштәре тураһында һөйләргә , 

диалог төҙөргә 

-һөйләмдә һанды табырға,дөрөҫ һорау ҡуйырға, 

яһалышын билдәләргә, дөрөҫ яҙырға өйрәнергә 

-тикшереү эшен башҡарғанда иғтибарлы 

булырға. хаталар яһамаҫҡа тырышырға 

төркөмдә эште планлаштырырға. үҙ-ара эштәрҙе 

бүлешеп. килешеп башҡарырға 

11 Яҙғы байрамдар -башҡорт халҡының,Башҡортостанда йәшәүсе 

башҡа халыҡтарҙың яҙғы тәбиғәт менән бәйле 

ғөрөф- ғәҙәттәре һәм матур йолалары менән 

танышырға 

-бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана 

белергә, оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. 

һығымта яһарға 

 

6 класс 

 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. 

Беҙҙең мәктәп. 

-тыныслыҡ, дуҫлыҡ, Тыуған ер,туған ил 

тураһында һөйләй белергә. Ошо темалар 

буйынса белгән әйтемдәрҙе, мәҡәлдәрҙе иҫкә 

төшөрөргә һәм тулыландырып китергә. 

-мәктәптең тарихы. данлыҡлы кешеләре 

менән танышырға 



  

--башҡорт теленең специфик өндәрен әйтергә 

.тыңларға, сағыштырырға 

-нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә,сағыштырырға,һығымта яһарға  

-килеш менән үҙгәрткәндә һүҙҙәрҙең төрлө 

ялғауҙар ҡабул итеүен күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға һәм үткәрелгән 

тикшереү нигеҙендә һығымта яһарға 

 

2 Башҡотостан ере буйлап Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, 

күренекле шәхестәре, байлыҡтары менән 

танышырға 

-Салауат Юлаев тураһында белемдәрҙе 

арттырырға һәм байытырға 

-сифат менән матур һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр төҙөргә өйрәнергә.Сифаттарың 

дәрәжәләрен белдергән һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә.сағыштырырға. Уларҙың яһалыу 

ысулдарын өйрәнергә һәм телмәрҙә урынлы 

ҡулланырға 

-синоним, антоним, омонимдарҙы һөйләү 

телмәрендә дөрөҫ урынлы ҡуллана белергә 

3 Юл ҡағиҙәләре һәм 

билдәләре 

-юл ҡағиҙәләре һәм билдәләрен иҫкә 

төшөрөргә.Хәүфһеҙлек,юл ҡағиҙәләре, 

транспорт төрҙәре тураһында дөрөҫ итеп 

һөйләргә белергә 

-Һөйләмдә рәүеште күҙәтергә, уның бәйләнеп 

килгән һүҙҙәрен билдәләргә, уға һорау 

ҡуйырға, аҫтына тейешле һыҙыҡ һыҙырға 

күнегергә. Уны башҡа һүҙ төркөмдәренән 

айырырға өйрәнергә. Текстан рәүеш 

төркөмсәләрен табырға. Уларға һорау 

ҡуйырға, график рәүештә тамғаларға 

күнегергә. 

4 Почта. Телеграф. Телефон -почтала үҙ-үҙеңде тоторға, телефондан дөрөҫ 

һөйләшергә, хат яҙырға, телеграмма 

ебәререргә өйрәнергә 

-текстан ҡылымды табырға, һорауҙар ҡуйырға 

өйрәнергә, һөйләмдәге ролен асыҡларға. 

Ҡылымдың заман төрҙәрен айырырға 

өйрәнергә.Ҡылымды зат, һан, барлыҡ- юҡлыҡ 

менән үҙгәртергә күнегергә. 

5 Ҡыш дауам итә -ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә. 

Был миҙгелгә ҡағылышлы һынамыштар 

белергә 

-- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 



  

тулы яуап бирергә 

-ҡышҡы тәбиғәт, кейемдәр,уйындар, 

байрамдар тураһында диалогтар төҙөргә 

өйрәнергә 

 

6 Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел - әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә 

-дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр,әйтемдәр 

белергә 

- текстан ҡылымды табырға, һорауҙар 

ҡуйырға өйрәнергә, һөйләмдәге ролен 

асыҡларға. Ҡылымдың заман төрҙәрен 

айырырға өйрәнергә. Шарт һөйкәлеше 

ҡылымын башҡа һөйкәлештәр менән 

сағыштырырға, үҙенсәлектәрен табырға, 

һөйләмдә дөрөҫ ҡуллана белергә. 

- 

7 Башҡортостан йылғалары, 

күлдәре. Экология 

мәсьәләһе.  

-Башҡортостандың «Ҡыҙыл китабы» менән 

танышырға. Экология мәсьәләһе тураһында 

әңгәмәләшергә 

- үҙең йәшәгән ерҙең- Башҡортостандың- 

тарихы, уның байлығы.күренекле шәхестәре 

һ.б. хаҡында бер бөтөн тыуҙырырға һәм 

һөйләй белергә. Республика тураһында 

һөйләгәндә тарихи мәғлүмәттәрҙе 

ҡулланырға. 

-килеш менән үҙгәрткәндә һүҙҙәрҙең төрлө 

ялғауҙар ҡабул итеүен күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға һәм үткәрелгән 

тикшереү нигеҙендә һығымта яһарға 

-һөйләмдә һанды табырға, дөрөҫ һорау 

ҡуйырға, яһалышын билдәләргә, дөрөҫ яҙырға 

өйрәнергә.Һан төркөмсәләрен күҙәтергә. 

Уларҙы үҙ- ара сағыштырырға. Һәр 

төркөмсәгә хас үҙенсәлекте билдәләргә. 

Һөйләмдә уларҙы айыра белергә. 

8 Бына тағы яҙ килде -яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, 

түбәнге кластарҙа алған белемдәрҙе 

арттырырға. Яҙғы тәбиғәтте күҙәтергә, 

алынған тәьҫораттар менән уртаҡлашырға 

-Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусы 

ветерандарҙың үткән юлы менән танышырға, 

улар тураһында газета сығарырға 

- бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана 

белергә, оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. 

һығымта яһарға 



  

7 класс 

 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Яңынан мәктәпкә --йәйге каникул хәтирәләре менән 

уртаҡлашырға,эшләнгән эштәр, ял тураһында 

диалог ҡорорға 

-башҡорт теленең специфик өндәрен әйтергә 

.тыңларға, сағыштырырға 

-нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә,сағыштырырға,һығымта яһарға 

-яҙыусылар, шағирҙар ижады менән танышырға, 

яңы текстар уҡырға. Диалог һәм монолог 

ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөргә өйрәнергә. 

- алтынсы класта үтелгәндәрҙе ҡабатларға  

2 Ауыл тормошо -ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, 

хеҙмәт. Игенсе хеҙмәте тураһындағы әҫәрҙәр 

менән танышырға.Ошо темалар буйынса 

диалогтар төҙөргә 

-- текстан ҡылымды табырға, һорауҙар ҡуйырға 

өйрәнергә, һөйләмдәге ролен асыҡларға. 

Ҡылымдың заман төрҙәрен айырырға өйрәнергә 

Һүҙбәйләнештәрҙе тектан айыра 

белергә.Күҙәтеүҙәр һәм сағыштырыуҙар 

ярҙамында эйәгә бәйләнгән һүҙҙәр эйә алдында, 

хәбәргә бәйләнгән һүҙҙәр һөйләмдең төрлө 

урынында килеүен билдәләргә өйрәнергә 

-Һөйләмде мәғәнәле һәм килешле итеп  төҙөргә. 

Уны киңәйтергә. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 

киҫәктәрен билдәләргә. Дәрестә йәки төркөмдә 

килешеп эшләргә. 

3 Башҡортостан буйлап 

сәйәхәт 

Башҡортостан тураһында 1-6кластарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлап.белгән фактик материалды 

эҙмә-эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнергә. Тыуған 

еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан 

тураһында рус яҙыусылары,  “Урал эпосы”, һуңғы 

йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә 

үткәрелгән фәнни экспедициалар мәғлүмәттәре 

менән танышырға 

-яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәрҙе айырырға 

өйрәнергә. Уларҙы дөрөҫ яҙырға. 

 

4 Спорт. Спорт кәрәк-

яраҡтары 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы 

яуап бирергә 

-Башҡортостандағы спорт төрҙәре менән, ул 

өлкәлә данлыҡлы кешеләр менән танышырға 

- башҡорт теленең специфик өндәрен әйтергә 



  

.тыңларға, сағыштырырға 

-нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә,сағыштырырға,һығымта яһарға 

 

5 Мин һәм беҙҙең ғаилә -үҙеңдең  ғаиләң тураһында  тулы һәм иркен 

һөйләй белергә . Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атай 

белергә, уларға иғтирамлы, иғтибарлы булырға 

-ғаилә. Ғаилә ағзалары тураһында яҙылған әҫәрҙәр 

уҡырға, әҫәр буйынса һорауҙар төҙөргә белергә. 

Уҡылған буйынса план төҙөргә өйрәнергә, план 

буйынса һөйләргә. 

--текстан ҡылымды табырға, һорауҙар ҡуйырға 

өйрәнергә, һөйләмдәге ролен асыҡларға. 

Ҡылымдың заман төрҙәрен айырырға 

өйрәнергә.Ҡылымды зат, һан, барлыҡ- юҡлыҡ 

менән үҙгәртергә күнегергә. 

6 Әсәйҙәр байрамы -әсәй,өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында 

әҫәрҙәр уҡырға, йөкмәткеһе өҫтөндә эш төрҙәре 

башҡарырға. Һүҙлек байлыҡтарын арттырырға. 

Теркәүестәр менән танышырға. Уларҙы һөйләмдә 

дөрөҫ ҡуллана белергә. Теҙеү теркәүестәренең 

мәғәнә үҙенсәлектәрен һәм бүленешен аңларға. 

-тексты уҡып сығырға. Һорауҙарға яуап бирергә , 

план төҙөп тексҡа яҡын итеп һөйләп ҡарарға.  

-парлап һәм төркөмләп эшләп өйрәнергә. Диалог 

ҡорорға. 

7 Сәнғәт оҫталары -Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы 

шәхестәре,сәнғәт оҫталарының тормош юлы һәм 

ижады менән танышырға. Теле-радио 

тапшырыуҙар, яҙмалар ҡарарға. Уларҙың 

әҫәрҙәрен танырға. Данлыҡлы кешеләребеҙ 

тураһында һөйләй белергә. Йырҙар өйрәнергә, 

бергәләп йырларға. Мәктәп сәхнәһе өсөн концерт 

номерҙары әҙерләргә. 

-эйәртеү теркәүестәрен танырға һәм телмәрҙә 

дөрөҫ файҙаланырға өйрәнергә. 

8 Берҙәмлек. Дуҫлыҡ, 

тыныслыҡ 

--- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә 

-дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр,әйтемдәр белергә 

- текстан ымлыҡтарҙы табырға,  һөйләмдәге ролен 

асыҡларға, һөйләмдә дөрөҫ ҡуллана белергә. 

- берҙәмлек. Дуҫлыҡ, тыныслыҡ темалары 

буйынса аңлап фекр йөрөтөргә, һәйләй белергә. 

Уҡылған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе буйынса фекер 

алышырға,әңгәмә ойошторорға. 

9 Йәмле йәй --йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, 



  

түбәнге кластарҙа алған белемдәрҙе арттырырға. 

Йәйге тәбиғәтте күҙәтергә, алынған тәьҫораттар 

менән уртаҡлашырға. Был айҙарҙа уҙғарылған 

Милли байрамдар менән танышырға, улар 

тураһында белгәндәр менән 

уртаҡлашырға.Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, 

ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр уҡырға. 

- бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана 

белергә, оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. 

Һығымта яһарға. 

 

8класс 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Мәктәпкә барабыҙ -5-7-се кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатларға, артабан 

һүҙлек байлығын арттырырға. Тема буйынса тулы текст 

төҙөргә. Эҙмә-эҙлекле һөйләргә. Мәктәп, класс тормошо 

хаҡында ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәнергә. 

--тексты уҡып сығырға. Һорауҙарға яуап бирергә , план 

төҙөп тексҡа яҡын итеп һөйләп ҡарарға.  

-парлап һәм төркөмләп эшләп өйрәнергә. Диалог 

ҡорорға. 

--йәйге каникул хәтирәләре менән 

уртаҡлашырға,эшләнгән эштәр, ял тураһында диалог 

ҡорорға 

-башҡорт теленең специфик өндәрен әйтергә .тыңларға, 

сағыштырырға 

-нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә,сағыштырырға,һығымта яһарға 

-исемде белдергән һүҙҙәрҙе күҙәтергә , сағыштырырға 

һәм уларға хас үҙенсәлектәр нигеҙендә һығымта яһарға 

-бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ диктант 

яҙырға 

-рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға 

2 Көҙгө эштәр һәм 

көҙгө күренештәр 

- көҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, түбәнге 

кластарҙа алған белемдәрҙе арттырырға. Көҙгө тәбиғәтте 

күҙәтергә, алынған тәьҫораттар менән уртаҡлашырға 

-муллыҡ, хеҙмәт тураһында яңы мәҡәл. Әйтемдәр менән 

танышырға. 

-һөйләм тураһындағы белемдәрҙе системаға һалырға. 

Һөйләмдәрҙе тейешле интонация менән уҡый белергә. 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә 

 

3 Өфө менән танышыу Өфө ҡалаһы,уның үткәне һәм хәҙергеһе тураһында 

әңгәмәләшергә.Ҡаланың иҫтәлекле урындары 

тураһында һөйләшергә,диалог төҙөргә. 



  

- текстан ҡылымды табырға, һорауҙар ҡуйырға 

өйрәнергә, һөйләмдәге ролен асыҡларға. Ҡылымдың 

заман төрҙәрен айырырға өйрәнергә 

-тексты аңлап тыңларға. Бирелгән һоруҙарға тулы яуап 

бирергә. Төп фекрҙе билдәләргә.Хикәйәне өлөштәргә 

бүлергә. Һәр өлөшкә исем ҡушырға. План буйынса 

һөйләп ҡарарға. Төҙөлгән тексты абзацтарға бүлеп, 

ҡыҙыл юлдан башлап. Хатаһыҙ яҙырға тырышырға.   

4 Хеҙмәт төбө – хөрмәт -кеше тормошонда хеҙмәттең роле тураһында һөйләргә 

өйрәнергә. Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары, үҙ эшенең 

оҫтаһы булған кешеләр менән танышырға. 

- хеҙмәт тураһында мәҡәлдәр,әйтемдәр белергә 

Һөйләмде мәғәнәле һәм килешле итеп төҙөргә. Уны 

киңәйтергә. Һөйләмдең баш киҫәктәрен билдәләргә. 

Дәрестә парлап йәки төркөмдә килешеп эшләргә. 

- бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ диктант 

яҙырға. 

5 Ҡыш - ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, түбәнге 

кластарҙа алған белемдәрҙе арттырырға. Ҡышҡы 

тәбиғәтте күҙәтергә, алынған тәьҫораттар менән 

уртаҡлашырға. Ошо миҙгел тураһында яңы мәҡәл. 

Әйтемдәр менән танышырға. 

Белгәндәрҙе системалаштырырға. Һүҙлек байлығын 

арттырыу өҫтҫндә эшләргә. 

- бирелгән текстарҙы аңлап уҡырға, бирелгән һоруҙарға 

тулы яуап бирергә, төп фекерҙе билдәләргә. 

- грамматика буйынса алда үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға.Һөйләм тураһындағы белемдәрҙе системаға 

һалырға.  

6 Салауат Юлаев – 

халҡыбыҙҙың милли 

батыры. 

-башҡорт халҡының легендар батыры һәм сәсән шағиры 

С.Юлаевтың биографияһы,ижады менән 

танышырға.Уның шиғырҙарын уҡып, эстәлеген аңларға, 

һөйләргә өйрәнергә. Яҙыусы, шағир, рәссамдарҙың  

Салауат Юлаевҡа арнаған әҫәрҙәре менән танышырға. 

-һөйләмдең эйәрсән киҫәктәренә һорауҙар бирергә. 

Аныҡлаусы, тултырыусы, хәлдәрҙе һөйләмдә айыра 

белергә. 

7 Йәмле яҙ, һағындыҡ 

һине! 

-яҙ миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, 

яңы мәғлүмәттәр менән телмәрҙе тулыландырырға. Яҙғы 

тәбиғәтте күҙәтергә, алынған тәьҫораттар менән 

уртаҡлашырға. 

-бирелгән текстарҙың йөкмәткеһен үҙләштерергә, 

һөйләргә белергә 

-яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр ҡорорға. Йырҙар 

өйрәнергә. 

.-һәйләмдең эйәрсән киҫәктәре тураһында белемдәрҙе 



  

нығытырға, тултырыусының һөйләмдәге ролен 

билдәләргә. 

8 Беҙ ҡайтырбыҙ 

йондоҙҙарға 

әүерелеп... 

-Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусы ветерандарҙың 

үткән юлы менән танышырға, улар тураһында газета 

сығарырға.Ҡала, райондың данлыҡлы кешеләре менән 

хәтер кисәләрендә, осрашыуҙарҙа актив ҡатнашырға. 

Бөйөк Ватан һуғышы тураһында шиғырҙар, хикәйәләр, 

очерктар уҡырға 

- төрлө һүҙлектәр менән танышырға, уларҙы ҡулланырға 

өйрәнергә.Һүҙлек байлығын арттырырға. 

-һөйләмдән хәлдәрҙе табып, дөрөҫ һорауҙар бирергә 

өйрәнергә 

9 Ай Уралым, 

Уралым... 

-Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә 

ҡорорға. Республиканың күренекле урындары менән 

танышырға, улар тураһында һөйләргә белергә. Үҙ 

төбәгебеҙҙең күренекле урындары, уларҙың легендалары 

менән танышырға һәм һөйләргә белергә. 

- балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы 

тураһында әҫәрҙәр уҡырға. 

-- бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана белергә, 

оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. Һығымта яһарға. 

 

9класс 

 Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Һаумы, мәктәп! -“мәктәп” темаһына шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡырға, 

мәҡәл. Әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә 

төшөрөргә. Белем көнө менән ҡотларға. 

-йәйге каникул хәтирәләре менән уртаҡлашырға. 

-һөйләм тураһында белемдәрҙе системаға 

һалырға.Һөйләмдән баш киҫәктәрҙе табырға, 

уларҙың ниндәй һүҙ төркөмдәренән килгәнен 

асыҡларға.  Эйәрсән киҫәктәргә дөрөҫ һорау бирергә, 

асыҡларға. 

-тикшереү эшен башҡарғанда иғтибарлы булырға, 

хаталар яһамаҫҡа тырышырға, ҡағиҙәләрҙе иҫкә 

төшөрөргә 

2 Ергә мәрхәмәт – илгә 

бәрәкәт 

- Башҡортостан тураһында 1-8кластарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлап.белгән фактик материалды 

эҙмә-эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнергә. Тыуған 

еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан 

тураһында рус яҙыусылары,  “Урал эпосы”, һуңғы 

йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә үткәрелгән 

фәнни экспедициалар мәғлүмәттәре менән 

танышырға.Республиканың ер аҫты, ер өҫтө 

байлыҡтары тураһында әңгәмәләшергә 

-ваҡыт, рәүеш хәлдәрен текстан табып, һорауҙар 



  

бирергә белергә 

 

3 Атамалар ни һөйләй? -кеше тормошонда атамаларҙың да(кеше исеме, 

фамилияһы, атаһының исеме;ҡала, ауыл, йылға, тау 

һ.б)роле ҙур икәнен асыҡларға. Ер һәм ошо ерҙә 

йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлнктәре, халыҡ 

тормошо, ғөрөф- ғәҙәттәре, йолалары менән 

танышыу 

-һөйләмдәрҙән күләм-дәрәжә, шарт, сәбәп, маҡсат 

хәлдәрен табырға өйрәнергә. Уларға дөрөҫ һорауҙар 

ҡуйырға белергә.   

-тексты иғтибар менән тыңларға, төп фекрҙе 

билдәләргә өйрәнергә . Хикәйәне өлөштәргә бүлергә. 

Һәр өлөшкә исем ҡушырға. План буйынса һөйләп 

ҡарарға. Төҙөлгән тексты абзацтарға бүлеп, ҡыҙыл 

юлдан башлап. хатаһыҙ яҙырға тырышырға.   

4 Беҙ ҡышты ла ярятабыҙ. - ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, 

түбәнге кластарҙа алған белемдәрҙе арттырырға. 

Ҡышҡы тәбиғәтте күҙәтергә, алынған тәьҫораттар 

менән уртаҡлашырға. Ошо миҙгел тураһында яңы 

мәҡәл. әйтемдәр менән танышырға. 

Белгәндәрҙе системалаштырырға. Һүҙлек байлығын 

арттырыу өҫтҫндә эшләргә. 

-текстан өндәш һүҙҙәрҙе тарырға өйрәнергә 

-хәлдәрҙең һөйләм эсендә тотҡан роле, уларҙы дөрөҫ 

ҡулланырға, төрөн билдәләргә белергә 

--бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ 

диктант яҙырға 

 

5 Башҡорт театры -Башҡортостанда  театр сәнғәте, барлыҡҡа килеү 

тарихы  менән танышырға. Театрҙың күренекле 

артистарының тормошо һәм ижады менән 

танышырға, улар тураһында һөйләргә белергә 

- бирелгән текстарҙы аңлап уҡырға, бирелгән 

һоруҙарға тулы яуап бирергә, төп фекерҙе 

билдәләргә. 

 

6 Башҡорт халыҡ ижады -башҡорт халыҡ ижадының һәр жанрына айырым 

иғтибар бирергә, уларҙың үҙенсәлектәрен 

билдәләргә. Халҡыбыҙҙың борон-борондан килгән 

ауыҙ-тел ижады байлығын өйрәнергә 

- әкиәттәрҙе аңлап уҡырға, бирелгән һоруҙарға тулы 

яуап бирергә, төп фекерҙе билдәләргә, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә 

-халыҡ ижадының афаристик жанрҙары менән 

танышырға 



  

- тексты аңлап тыңларға. Бирелгән һоруҙарға тулы 

яуап бирергә. Төп фекрҙе билдәләргә.Хикәйәне 

өлөштәргә бүлергә. Һәр өлөшкә исем ҡушырға. План 

буйынса һөйләп ҡарарға. Төҙөлгән тексты абзацтарға 

бүлеп, ҡыҙыл юлдан башлап. хатаһыҙ яҙырға 

тырышырға.   

-һөйләм тураһындағы белемдәрҙе системаға һалырға. 

Ябай һөйләмдәрҙең төрҙәрен билдәләргә өйрәнергә 

 

7 Башҡорт аты -аттарҙың кеше тормошондағы мөһим ролен 

билдәләргә, уларҙың тоҡомдары тураһында, йәш 

үҙенсәлектәре буйынса бүленешен билдәләргә 

өйрәнергә 

-һөйләмдә һаналып килгән һүҙҙәрҙе- тиң киҫәктәрҙе 

айыра белергә. Уларҙы дөрөҫ интонация менән 

уҡырға. Һөйләмдә тиң эйәләрҙе, аныҡлаусыларҙы, 

хәлдәрҙе,хәбәрҙәрҙе 

график билдәләй белергә.        

-уйлаған фекерҙе дөрөҫ һөйләмдәр төҙөп инша 

яҙырға, һөйләмдә һүҙҙәр тәртибен иҫкә төшөрөргә.  

8 Башҡорт халыҡ милли 

аштары 

-башҡорт халыҡ милли аштары менән 

танышырға.Уларҙы әҙерләү үҙенсәлектәрен 

билдәләргә. Башҡорт халыҡ милли аштары 

тураһында текстар менән танышырға. 

- һөйләм тураһындағы белемдәрҙе системаға 

һалырға. Ҡушма һөйләмдәрҙең төрҙәрен билдәләргә 

өйрәнергә. 

- бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ 

диктант яҙырға 

 

9 Күңелле яҙ килә - яҙ миҙгеле тураһында белгәндәрҙе 

системалаштырыу, яңы мәғлүмәттәр менән телмәрҙе 

тулыландырырға. Яҙғы тәбиғәтте күҙәтергә, алынған 

тәьҫораттар менән уртаҡлашырға. 

-бирелгән текстарҙың йөкмәткеһен үҙләштерергә, 

һөйләргә белергә 

-яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр ҡорорға. 

Йырҙар өйрәнергә. 

- бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана белергә, 

оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. һығымта яһарға 

 

«Башҡорт теле” предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре. 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының башҡорт теленән программаһы 

үҙләштереүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 



  

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, 

интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль- этик сифаттарын үҫтереүҙә 

туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, уның 

менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 

теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү; телмәр үҙ камиллаштырыуға 

ынтылыу; 

3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде 

иркен еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү 

һәм уны баһалау күнекмәһен булдырыу. 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып: 

1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

аудирование һәм уҡыу: 

- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, 

төп фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 

- төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 

өйрәнеү), төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; төрлө төрҙәге 

аудирование менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 

- төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу 

өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр 

менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан 

һайлап алыу күнекмәләрен булдырыу; 

- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды 

системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы 

эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 

- стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел 

сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 

һөйләү һәм яҙыу: 

- алдағы уҡыу эшмәкәлегенең (индивидуаль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 

һәләтлелеге, хәрәкәттең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы 

телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 

- тыңланған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, 

аннотация) һөйләй алыу; 

- төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына карап 

телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 

- телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 

эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 

- төрлө төрҙәге монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө төрҙәге 

монологтарҙың берләшеүе) һәм диалог (этикеты һүҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, 

диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер алышыу һ.б; төрлө төрҙәге диалогтың 

берләшеүен) үҙләштереү; 

- ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралшыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 

башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 

пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 



  

- телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында 

ым-ишара, мимиканы урынлы ҡулланыу; 

- уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; 

йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 

грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды 

мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 

- үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 

яһау; бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 

ҡатнашыу; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде 

башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу; тел күренештәрен 

анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 

дәрестәрҙә) ҡулланыу; 

3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 

бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 

фекер алышыуҙа ҡатнашыу; шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө 

ситуацияларҙа телмәр этикетының милли- мәҙәни нормаларын үҙләпггреү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

1) телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халының милли 

теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ 

мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 

тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 

уның ролен аңлау; 

3) туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 

бәйләнешен аңлау; 

4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм 

телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың 

төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур 

әҙәбиәт теле; фукциональ- мәғәнәүи телмәр төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер 

йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм 

телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

5) башҡорт теленең лексиксикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик 

ресурстарын, башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын 

үҙләштереү; 

6) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 

берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгә төрлө анализ төҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 

морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 

    8)   тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 

9) туған телдең эстетик фукцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 

телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар. 

1. Ҙур булмаған эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен һөйләп биреү. 

Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау. 

2. Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында геройға характеристика биреү; 



  

- тәҡдим ителгән әҫәрҙе тәржемә итә белеү, таныш булмаған һүҙҙәрҙе айыра белеү; 

- 4 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 

- эпик, лирик, лироэпик, һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү. 

3. һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама биреү; 

- уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү; 

4. Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата белеү; 

- диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм 

төркөмләй белеү; 

- һүҙлектәр менән файҙалана белеү; -диктант, изложение һәм иншалар яҙыу; 

- өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш билдәләренең ҡуйылышы; 

- һүҙҙәрҙә яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙың килеү тәртибе (рус теле менән 

сағыштырыу); 

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙәге роле. 

  

Уҡыу процесын уҡыу-уҡытыу методик һәм матди-техник яҡтан тәьмин итеү 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

Уҡытыусы өсөн: 

1. Башҡорт теленән программа. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 1 – 11 кластары өсөн) Төҙөүселәре: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., 

Ижевск -  2008. 

2. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 5 - се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө - 2010 

3.  Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 6 - сы класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө - 2010 

4. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7 - се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө - 2007 

5. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 8 - се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө - 2008 

6. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9 - сы 

класс уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө - 2009 

7. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9-11 - се кластары өсөн 

Башҡорт теле дәреслегенә методик күрһәтмәләр. Авт.: З. М. Ғәбитова, Өфө - 2009 

8. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы. М. Ғ. 

Усманова., З. М. Ғәбитова. Өфө – 2009 

9. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7-8 - се кластары өсөн 

Башҡорт теле дәреслегенә методик күрһәтмәләр. Авт.: З. М. Ғәбитова, Өфө - 

2006 

10. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа. Авт.: Усманова М. 

Ғ., Өфө – 2007 

11. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

грамматическим приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-

Петербург – 2007 

12. Русско-башкирский, башкирско-русский словарь. Ф. Г. Хисамитдинова, Р. Т. 

Муратова. – Уфа: “Маленький гений Башкортостана”, Учебно-методический 

центр “Эдвис”, 2006 



  

13. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы: башҡорт теле дәүләт теле итеп уҡытылған 

мәктәптәр өсөн. – Дәүләтшина М. С., Ғәбитова З. М.. – Өфө: Китап, 2011 

14. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы: башҡорт теле дәүләт теле итеп уҡытылған 

мәктәптәр өсөн. – Дәүләтшина М. С.  – Өфө: Китап, 2010 

15. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как государственный. – 

Усманова М. Г. – Уфа, 2006 

16. Башкирский язык? Пожалуйста! – Ф. Г. Хисамитдинова, М. Эрсен – Раш, З. Г. 

Ураксин. – Уфа: Китап, 2000 

17. Башҡортса – урыҫса темалар буйынса һүҙлек. Авт.: Усманова М. Ғ., Уфа - 2005 

18. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

грамматическим приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-

Петербург – 2007 Журнал. Аҡбуҙат. 

19. Күңелле минуттар. М. И. Баһауетдинова. Өфө - 2010 

20. Ҡыҙыҡлы грамматика. З. Ғ. Ураҡсин. Өфө - 1993 

21. Телдең күркәмлек саралары. Күнегеүҙәр менән. Псәнчин В. Ш. Өфө – 2003 

22. Телмәр һәм зиһен. Р. Ғ. Аслаева. Өфө, Китап - 2005 

23. Уйнат, уйлат баланы. Г. Х. Аслаева. Өфө  - 1993 

24. Шиғыр уҡыйыҡ. Г. Х. Аслаева. Өфө - 1999 

25. Әкиәт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нәҙершина. Өфө, Китап – 

2007 

26. Мәктәптә башҡорт телен уҡытыу методикаһы: норматив методика. Р. Ғ. 

Аҙнағолов– Өфө: БашДУ, 2010. 

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

2011 

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

Өфө: БашДУ, 2010 

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

Юлмөхәмәтов. – Өфө, Китап, 2008. 

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

Өфө: Башҡортостан  “Китап” нәшриәте,2003 

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

Аҙнағолов. – Өфө: Китап, 2006. 

32. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡтыуҙы ойоштороу буйынса методик 

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

33. Башҡорт теле. Мәктәп уҡыусылары, юғары уҡыу йорттарына уҡырға 

инеүселәр өсөн ҡулланма. Усманова М. Ғ., Абдуллина Ф. Ф. – Өфө: Китап, 

2000. 

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

Уфа, 2010 

35. Башҡорт теле. Мәктәп уҡыусылары, уҡырға инеүселәр, уҡытыусылар өсөн 

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

2008. 

 

36. Уҡыусы шәхесен үҫтереүҙең лингводидактик нигеҙҙәре. Р. Ғ. Аҙнағолов. – 

Өфө: Китап, 2011. 



  

37. Лингвокультурологическая концепция обучения башкирскому языку и родным 

языкам в образовательных учреждениях Республики Башкортостан. Самситова 

Л. Х.  – Уфа, 2010. 

38. Концепция национального образования в Республике Башкортостан. – Уфа, 

2010. 

39. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик 

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

 

Уҡыусы өсөн: 

1. Башҡорт теле. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7 - се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Авт.: Ғәбитова З.М., Усманова М. Ғ., Өфө – 2009 

2. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

грамматическим приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург 

– 2007 

          3. Русско-башкирский, башкирско-русский словарь. Ф. Г. Хисамитдинова, Р.          

Т. Муратова. – Уфа: “Маленький гений Башкортостана”, Учебно-методический центр  

“Эдвис”, 2006 

4. 13. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

грамматическим приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург 

– 2007  

 

Матди-техник һәм мәғлүмәти-техник яҡтан йыһаҙландырыу 

Уҡытыуҙа ҡулланылған техник саралар: 

Ноутбук 

Проектор 

Телевизор 

Магнитофон, DVD 

 

Интернет ресурстар: 

http://huzlek.bashqort.com 

http://mfbl.ru/mfbl/bashrus 

http://bashkir_russian.academic.ru 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматика_башкирского_языка 

http://blang.ru 

http://www.tugantel-tv.ru 
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