


Аңлатма яҙыу 

           Был эш программаһында Федераль һәм Республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла: 

“Рәсәй Федерацияһы  халыҡтары телдәре тураһында” законы, 2012 йылдың  29 декабрендә ҡабул 

ителгән Рәсәй Федерацияһының “Мәғариф тураһында” Законы (№ 273-ФЗ), 1999 йылдың 15 

февралендә ҡабул ителгән “Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы” Законы, Башҡортостан 

Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы.  

          Башҡортостан Мәғариф  Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа Башҡортостан 

Республикаһы Нефтекама ҡалаһы “Белем биреү үҙәге” 10-сы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү учреждениеһының  “Уҡыу планы” на ярашлы рәүештә тормошҡа 

ашырыла. 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы  Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы» (Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI 

кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., Тикеев 

Д.С.,Вилданов Ә.Х.,Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И.– Ижевск: «КнигоГрад», 2008.  

Эш программаһының йүнәлеше: 

- 1999 йылдың 15 февралендә ҡабул  ителгән “Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтарҙың 

телдәре тураһындағы законды” тормошҡа ашырыу; 

- башҡорт милләтенән булған уҡыусыларҙы  үҙенең әсә телен, туған әҙәбиәтен 

системалы өйрәтеү; республикабыҙҙың сәнғәтен, мәҙәниәтен, әҙәбиәтен, халҡыбыҙҙың һәйбәт 

йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәтеү; тыуған ил, туған тел төшөнсәһе булдырыу; интернациональ 

тойғолар тәрбиәләү.  

Программала ҡуйылған маҡсаттар: 

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. 

                  Бурыстар: 

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

башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәнеү. 

- башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем дәрҙе арттырыу 

- башҡорт телендә нәшер ителә торған гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ аллы уҡып 

аңлау күнекмәләрен үҫтереү. 

- 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. 

 

Предмет – ара бәйләнеш 

Тәҡдим ителгән программа башланғыс кластарҙа башҡорт телен өс йүнәлештә өйрәнеүҙе - 

башҡортса телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм камиллаштырыу, башҡорт теленең фонетик, 

лексик, грамматик үҙенсәлектәрен аңлау һәм үҙләштереү, бәйләнешле текст менән эш итә белергә 

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

кластарҙа тел менән әҙәбиәтте тәрәнерәк кимәлдә өйрәнеү ҡарала. 

Программаның методик нигеҙҙәре. 

Рус мәктәптәрендә башҡорт теле һәм уҡыу (юғары кластарҙа - әҙәбиәт) программаһы дөйөм 

педагогик (методик) талаптарға, принциптарға нигеҙләнә. 

Улар түбәндәгеләргә ҡайтып ҡала: 



- өйрәнелгән материалды анализлау, сағыштырыу, предметтарҙы ниндәйҙер билдәләре буйынса 

классификациялау, дөйөмләштереү; 

- предметтарҙың төп үҙенсәлектәрен айыра, аңлата белеү; 

- предметҡа, күренешкә ҡарата үҙ фекереңде әйтә һәм уны иҫбатлай белеү; 

- уҡыусыларға әхлаҡи һәм эстетик тәрбиә биреү; 

- уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә алып барыу; 

- башҡорт теле системаһының бөтөн кимәлдәрен (фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, 

стилистик, пунктуацион) иҫәпкә алыу һәм практик файҙаланыу; 

- телмәр эшмәкәрлегенең бөтөн төрҙәре өҫтөндә эшләү; 

- бүтән телдәрҙең башҡортса һөйләү һәм яҙыу телмәренә йоғонтоһон иҫәпкә алыу; 

- башҡорт теленә балаларҙы үҙҙәре һөйләшкән телгә нигеҙләнеп өйрәтеү; 

- предмет-ара бәйләнеш, тарих, сәнғәт, мәҙәниәт, әҙәбиәт, халыҡ ижады һәм традицияларына 

нигеҙләп өйрәнеү. 

  

Уҡытыу процесын ойоштороу үҙенсәлектәре 

 6 класта башҡорт теле һәм әҙәбиәте  башҡорт милләтенән булған балалар төркөмөндә 

аҙнаһына  2 сәғәт уҡытыла. Бөтәһе 70 сәғәт. 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре, күләме һәм уларҙы баһалау нормалары 

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә башҡорт теленән яҙма эштәрҙең төрлө формалары 

ҡулланыла.  

Яҙма эштәрҙең киң ҡулланыла торған түбәндәге төрҙәрен күрһәтергә була: 

- һүҙҙәрҙе, типик фраза һәм һөйләмдәрҙе күсереп яҙыу; 

- һүҙлек диктанты; 

- ғәҙәти диктанттар; 

- һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

- изложениелар; 

- иншалар; 

- тестарға яуаптар яҙыу. 

Һаналған яҙма эштәр элементар характерҙа, өйрәтеү маҡсатында һәм ныҡлы әҙерлектән һуң 

ғына яҙҙырыла. Әҙерлек эштәре төрлөсә булырға мөмкин: һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе яҙыр алдынан бер 

нисә тапҡыр телдән әйттереү, ниндәй хәрефтәр яҙылыуын анализлау (әйттереү), һүҙҙәрҙе һауала, 

таҡтала яҙып ҡарау, таҡтала яҙылғандарҙы күмәкләп тикшереү, хаталарын төҙәтеү һ.б. Фәҡәт 

ошондай һәм шуларға оҡшаш әҙерлек эштәре башҡарылғас ҡына, контроль эштәр дәфтәренә яҙыла.  

Контроль характерҙағы яҙыу эштәренең күләме уҡыу йылы эсендә түбәндәгесә тәкдим ителә: 

Диктант - 3 
Инша – 1 

            Һорауҙарға яуап - 1 

Өйрәтеү характерындағы яҙыу эштәре, һүҙлек диктанттары ғәҙәттәге дәрестәрҙә үткәрелә. 

Уларҙың күләмен билдәләү укытыусы ҡарамағына калдырыла.  

Яҙма эштәргә (бигерәк тә изложениелар менән иншаларға) икешәр сәғәт вакыт биргән 

осраҡтар була. Бындай сакта яҙыу ваҡытын укытыусы үҙенсә билдәләргә хоҡуҡлы. 

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә башҡорт теле дәрестәре лә, яҙма эштәр үткәреү 

методикаһы ла бик үҙенсәлекле. Шуға ла яҙма эштәр, уларға ҡуйылған баһалар балаларҙын телгә 

өйрәнеүендә дәртләндереү сараһы булып хеҙмәт итһен (һәр хәлдә шуға ынтылырға кәрәк), балаларҙа 

башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятһын. Икенсенән, укыусыларҙың белем һәм күнекмәләр 

күләме, сифаты башҡорт теленән дәүләт стандарттарына яуап бирергә тейеш. Өсөнсөнән, шул ук 

күрһәткестәр укытыусыларға аттестация үткәргәндә лә иҫәпкә алына.  

  

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

 

Йырым минең- Башҡортостан. – 3 сәғәт. “Башҡортостан” – белешмә. З. Биишева.” 

Башҡортостан”.  

Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. Ф. Туғыҙбаева “Эй, яҙмышым минең – Башҡортостан”. 

Ш. Бабич “Башҡортостан”. Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Башҡорт 

әҙәби теле, уның нормалары тураһында төшөнсә биреү. 



 

Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер. – 5 сәғәт.  Ә. Усманов “Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте”, “Ҡолой 

кантон” (Башҡорт халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов. “Рудасы Исмәғил Тасим улы“(повестан өҙөктәр). М. 

Ғафури “Беҙҙең нәмәләрҙе һатҡанда”. Һүҙ төркөмдәре турһында төшөнсә.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ 

төркөмдәре. Исем. 

 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап. –8  cәғәт.  Башҡорт ихтилалдары ( белешмә) М. Иҙелбаев 

“Хушлашыу”, Башҡорт халыҡ йыры “Салауат”, Р. Бикбаев “Салауат ҡылысы”, Ғ. Ибраһимов 

“Кинйә”,  Степан Злобин. “Салауат Юлаев”. Һүрәтләү саралары. Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм 

хәбәрлек категориялары менән үҙгрешенең үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик варианттарының 

ҡулланышын практик күҙәтеү күнегеүҙәре. Бәйет тураһында төшөнсә. 

 

Төньяҡ амурҙары. – 4 сәғәт. “Рус-француз һуғышы бәйете”, Я. Хамматов “Төньяҡ амурҙары”, 

Башҡорт халыҡ йырҙары “Любизар”, “Кутузов”; “Ҡаһым түрә” риүәйәте. Исемдәрҙең күплек 

категорияһы. 

 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш – 5 сәғәт. Ә. Вәлиди Туған “Беренсе башҡорт ҡоролтайы”, Ш. 

Бабич “Башҡорт халҡына көйлө хитап”, Р. Солтангәрәев “Осто бөркөт”. Хитап тураһында төшөнсә. 

Башҡорт телендә исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше 

 

Уралып ятҡан Уралтау. – 2 сәғәт.  Башҡорт тауҙары (белешмә),  Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Б. 

Бикбай “Уралыма”. Я. Хамматов “Ғәйзулла”.  Исемдәрҙең хәбәрлек категорияһы. Исем буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. Риүәйәт тураһында төшөнсә. 

 

 

 Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын. – 4 сәғәт.  Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә.  

Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел буйҙары». Р. Бикбаев “Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ”, башҡорт 

халыҡ йыры “Йәмле Дим буйы”,  “Ағиҙел менән Яйыҡ”риүәйәте, Ә. Вәхитов “Ир ҡанаты”. Халыҡ 

хикәйәләре тураһында төшөнсә. Сифат. Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар. Сифаттарҙың дәрәжә менән 

үҙгәреше. 

 

Тау башында балҡый бер ҡала.  – 2 сәғәт. Өфө (белешмә),   Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш 

ҡалам”(йыр). А. Камалов. “Боронғо башҡорт ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. 

 

Башҡор йолалары.  – 3  сәғәт.  А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? “Т. Ҡарамышева.” Кәкүк 

сәйе”. Башҡорт халыҡ йыры ”Ҡарға бутҡаһы”, С. Агиш “Ҡунаҡ һәм намыҫ”. Характеристика 

тураһында төшөнсә. Башҡорт телендә исемдәрҙең сифат урынында килә алыуы 

 

Башҡорт аштары. – 3 сәғәт.   Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт ҡорото”. Н. 

Сафин. “Бишбармаҡ”, В. Власов “Башҡорт балы”. Башҡорт халҡының милли аштары тураһында 

белешмә. Сифаттарҙың үҙгәреше. Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы 

билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.Башҡорт телендә сифаттарҙың исемләшеү осраҡтары 

 

Әсәм теле- сәсән теле – 2 сәғәт.  Башҡорт теле (белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт 

халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Ғ. Хөсәйенов “Әсәм теле 

– сәсән теле”. Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу, тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу. 

 

Башҡорттар китте һуғышҡа – 5 сәғәт.   Ҡ. Даян. “Шайморатов генерал” (йыр). Ә. Бикчәнтәев. 

“Бөркөт һауала үлә”(өҙөк). “Башҡорттар китте һуғышҡа”. Ж. Кейекбаев “Зөбәй Үтәғолов”, Р. 

Насиров “Ил балаһы Шакирйән”. Алмаштарҙың башҡорт телендә мәғәнә үҙенсәлектәрее, 

төркөмсәлере, телмәрҙә ҡулланыу. 

 

Башҡорт ауыҙ-тел ижады – 4  сәғәт.   Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады (белешмә). «Урал 

батыр» башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте. Тормош- көнкүреш 



әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. Йомаҡтар. М. Кәрим “Азамат”. 

Көләмәстәр. Алмаш төркөмсәләрен ҡабатлау. Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың 

телмәрҙә ҡулланылышы. 

 

Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ – 3 сәғәт. Башҡорт әҙәбиәте (белешмә). Ҡол Ғәли “Йософ 

ҡиссаһы”, “Ҡармасан менән Сәрмәсән”, С. Юлаев “Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырға ҡуш булып”, 

“Ҡарабай менән Сарыбай”, М. Аҡмулла “Нәсихәттәр”. Архаизм, неологизм, варваризм тураһында 

төшөнсә. Башҡорт телендә исем алдында килә торған һандарҙың үҙгәрелеүе.  

Сәсәндәр ижады (белешмә). Һабрау. Ҡобағош сәсән. Байыҡ сәсән 

 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, халыҡ яҙыусылары – 15 сәғәт. М. Ғафури “Бир ҡулыңды”, 

Р. Ниғмәти “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар”, М. Кәрим “Өсөнсө көн тоташ ҡаряуа”, С. Ҡудаш 

“Сәй”, Р. Ғарипов “Аманат”, Н. Нәжми “Күлдәк”, Р. Бикбаев “Халҡыма хат”, Ә. Атнабаев “Салауат 

менән һөйләшеү”, М. Кәримов “Фасылдар”, Т. Йосопов “Күңел тула”, З. Биишева “Кәмһетелгәндәр”, 

Ә. Хәкимов “Сәләх ҡарт”, Н. Мусин “Күҙ йәше”, Н. Асанбаев “Ҡыҙыл паша”, Ғ. Хөсәйенов “Алдар 

батыр ҡиссаһы”. Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә. Ҡушма һандарҙы дөрөҫ әйтеү 

һәм дөрөҫ яҙыу. Ҡисса тураһында төшөнсә. 

 

Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ – 3 сәғәт. Ҡ. Аралбай “Дуҫлыҡ һәйкәле”, М. Кәрим “Беҙҙең өйҙөң йәме”, З. 

Биишева “Дуҫ булайыҡ”. Әҙәбиәт теорияһы буйынса йыл буйы үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

дөйөмләштереү. Тел буйынса йыл буйы үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.  

Ә. Лотфуллиндың “Алтын көҙ”, “Һабантуй”, Ҡ. Дәүләткилдиевтың “Һунарсы башҡорт”, Р. 

Нурмөхәмәтовтың “Уралда көҙ”, А. Бурзянцевтың “Ҡариҙел буйында”, А. Кузнецовтың “Салауат 

Юлаевтан һорау алыу” картиналары. 

 

Тематик план 

 

№ Тема Дәрестәр һаны 

1.  Йырым минең - Башҡортостан 3 

2.  Уҙған ғүмер – ҡалған хәтер 5 

3.  Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап 8 

4.  Төнъяҡ амурҙары 4 

5.  Башҡорт автономияһы өсөн көрәш  5 

6.  Уралып ятҡан Уралтау 2 

7.  Ағиҙелкәй алтын, һыуы һалҡын 4 

8.  Тау башында балҡый бер ҡала 2 

9.  Башҡорт йолалары 3 

10.  Башҡорт аштары 3 

11.  Әсәм теле – сәсән теле 2 

12.  Башҡорттар китте һуғышҡа 5 

13.  Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады 4 

14.  Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ 3 

15.  Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, 

яҙыусылары 

15 

16.  Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ 3 

 Бөтәһе 70 

 

6 класты тамамлаған уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар. 

1.Өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен белергә тейеш; 

-программала ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең тексын ятлау. 

2.Яҙыусы ижадиткәнхудожестволыкартиналарҙыуйлапкүҙалдынабаҫтырыу; 

-эпик һәм лирик әҫәрҙеайырабелеү; 

-8-10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

3.Художестволы, фәнни популяр һәм публицистик текстарҙыҡысҡырып, етеҙуҡыу; 



-художестволыәҫәрҙәрҙетасуириуҡыу; 

-ҙур булмаған хикәйәләрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен һөйләп биреү. 

4.Йәмғиәт тормошонда телдең роле; туған телдең әһәмиәте; 

-фонетика, телмәрөндәре, ижек, баҫым, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр; 

-графика, алфавит; хәрефтәрҙең өндәрҙе сағылдырыуы төшөнсәләре; 

-лексика; һүҙҙең лексик мәғәнәһе; һүҙҙең тура һәм күсмә мәғәнәһе; синоним, антоним, омоним; 

-исемдәрҙең һан, килеш менән үҙгәреше, күплек һәм килеш ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. 

Яңғыҙлыҡ исемдәрҙең дөрөҫ яҙылышы; 

-ҡылымдарҙың заман, һан, зат менән үҙгәреше; 

-ижади диктанттар, изложениелар һәм иншалар яҙыу. 

 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

 

Уҡытыусы өсөн: 

1. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 1 – 11 кластары өсөн) Төҙөүселәре: Тикеев Д. С., Толомбаев Х.А. һ.б., Ижевск -  2008. 

2. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.  6-сы класс. Авт.:Вилданов Ә. Х., Хажин В. И. Өфө - 2012 

3. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы. М. Ғ. Усманова., З. М. 

Ғәбитова. Өфө – 2009 

4. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа. Авт.: Усманова М. Ғ., Өфө – 

2007 

5. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 

приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург - 2007 

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

  

 

        Уҡыусы өсөн: 

1. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.  6 - сы класс. Авт.: Вилданов Ә. Х., Хажин В. И. Өфө – 2012 

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

3. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 

приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург - 2007 

 

Интернет  ресурстар:  

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

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

http://sdo.bspu.ru/mod/page/view.php?id=207 

http://blang.ru 

 

Уҡытыуҙа ҡулланылған техник саралар: 

Ноутбук 

Проектор 

Телевизор 

Магнитофон 

DVD 
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