


Аңлатма яҙыу 

 

Башҡорт теле - башҡорт халҡының туған теле һәм Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле 

булып һанала. 

Туған телдең метапредмет белем биреү функцияһы мәктәптә белем алыу процесында бала 

шәхесен формалаштырыуҙа «Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте» предметының универсаль, 

дөйөмләштереү характерын билдәләй. Туған тел баланың фекер үҫешенә булышлыҡ итә; белем һәм 

күнекмәләрҙе үҙ аллы үҙләштереү һәләттәрен үҫтерә, шулай уҡ уҡыусыларҙың үҫтереүсе уҡыу 

эшмәкәрлеген ойоштора. Туған тел башҡорт мәҙәниәтен өйрәнеүгә нигеҙ булып тора һәм башҡорт 

әҙәбиәтенең рухи тел байлығын үҫтереүгә булышлыҡ итә; уҡыусыларҙы кешелектең мәҙәни тарихи 

тәжрибәһенә ылыҡтыра. Киләсәктә төрлө белемде үҙләштереү һәм һаҡлау формаһы булараҡ, туған 

(башҡорт) теле бөтә предметтар менән тығыҙ бәйләнештә тора һәм профессиональ күнекмәләрҙе 

үҙләштереү сифатына йоғонто яһай. Аралаша белеү, шул һөҙөмтәлә уңыштарға өлгәшеү, юғары 

профессиональ һәм социаль әүҙемлек шәхес тормошоноң төрлө әлкәләрендә өлгәшелгән уңыштарын 

билдәләүсе характеристикаһы булып тора. Туған тел баланың төрлө тормош ситуацияларында тәрбиә-

этик нормаларын формалаштырыу нигеҙе; үҙ ҡылыҡтарына дәлилле баһа биреү мөмкинлеген үҫтерә. 

 

Башҡорт телен уҡытыу маҡсаттары: 

 

1. туған телгә ҡарата һөйөү, мәҙәниәт күренеше булараҡ, уға ҡарата аңлы ҡараш тәрбиәләү, туған 

телдең төп аралашыу, кеше эшмәкәрлегенең төрлө сфераһынан белем алыу ҡоралы булыуын, 

йәмғиәттә ҡабул ителгән әхләҡ-этик нормаларҙы үҙләштереү сараһы булыуын аңлау, туған телдең 

эстетик ҡиммәттәрен үҙләштереү. 

2. көндәлек тормошта һәм уҡыу эшмәкәрлегендә туған телдең аралашыу сараһы булараҡ 

үҙләштереү; үҙ-ара аңлашыу һәм үҙ-ара фекер алышыуға һәләтлелекте үҫтереү; үҙ телмәреңде 

камиллаштырыу; мөһим төп уҡыу белемен һәм универсаль уҡыу хәрәкәттәре (эшмәкәрлектең 

маҡсаттарын аныҡ итеп әйтә белеү, уны планлаштырыу, библиографик эҙләнеү үткәреү, төрлө 

типтағы лингвистик һүҙлектәрҙән һәм сығанаҡтарҙан киң мәғлүмәт саралары һәм Интернеттан 

тейешле мәғлүмәтте алыу һәм эшкәртеү һ.б.) 

3. тел системаһы төҙөлөшөн һәм уның хәрәкәттә булыу законлығын үҙләштереү, стилистик 

ресурстарҙы һәм төп әҙәби тел нормаларын күҙәтергә өйрәнеү; анализлау, сағыштырыу, 

классификациялау һәм тел факттарын баһалау һәләттәрен үҫтереү; яҙма һәм һөйләү телмәрен, телмәр 

эшмәкәрлеге төрҙәрен, аралашыуҙың төрлө ситуацияларында телде ҡулланыу ҡағиҙәләрен, телмәр 

этикет нормаларын, актив һәм потенциаль һүҙлек запасын байытыу; телмәрҙә грамматик сараларҙы 

ҡулланыу күләмен киңәйтеү; белемде, күнекмәне аралашыу процесында уҡыу эшмәкәрлегендә һәм 

көндәлек тормошта ҡулланыу һәләтлеген камиллаштырыу. 

 

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар. 

 

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. 

 



Эш программаһы нигеҙләнгән хоҡуҡи – норматив документтар 

 

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. 

           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. 

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. 

 Программаны 1 - 11 кластар өсөн Тикеев Д. С., Толомбаев Х. А., Вилданов Ә. Х., Дәүләтшина 

М. С., Хөснөтдинова Ф. Ә., Хажин В. И. төҙөгән.     

   

Предмет – ара бәйләнеш 

 

Тәҡдим ителгән программа 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. 

 

Уҡыу предметының уҡыу планындағы урыны 

 

Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте 7 кластарҙа аҙнаһына 2 сәғәт, йылына 70 сәғәт  уҡытыла. 

Сәғәттәр һаны иҫәбенә  контроль диктант, инша, изложение яҙыу ҙа инә.  

Уҡыу процесын ойоштороу формалары: 

 Дәрес-консультация 



 Практик дәрестәр 

 Эшлекле уйындар 

 Ярыш дәрестәре 

 Компьютер дәрестәре 

 Төркөмдәр менән эшләү 

 Ижади дәрестәр 

 Дәрес конкурстар 

 Әңгәмә дәрестәре 

 Дәрес уйындар 

 Дәрес конференциялар 

 Дәрес семинарҙар 

 Интеграцияланған дәрестәр 

 Предмет – ара дәрестәр 

 Дәрес экскурсиялар 

 

 

Тел уҡытыу технологиялары 

 Хеҙмәттәшлек технологияһы  

 Проблемалы уҡытыу 

 Үҫтереүсе уҡытыу технологияһы 

 Проектлау технологияһы 

 

 

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 - 2 

Изложение - 1 

Иншалар – 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 ваҡыт биргән осраҡтар 

була. Бындай сакта яҙыу ваҡытын уҡытыусы 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 балаларҙың телгә 

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

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

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

күрһәткестәр уҡытыусыларға аттестация үткәргәндә лә иҫәпкә алына.   

 



Тематик план 

 

№ Бүлектәр Сәғәт 

һаны 

1.  Теле барҙың-иле бар.  4 

2.  Риүәйәт һәм легендалар 2 

3.  Йырҙар  2 

4.  Таҡмаҡтар 1 

5.  Алтын көҙ 3 

6.  Уҡыу - белем шишмәһе 1 

7.  Дуҫлыҡта - берҙәмлек.  2 

8.  Хеҙмәте юҡтың - хөрмәте юк 2 

9.  Башҡортостан-ғәзиз ерем 3 

10.  Ап-аҡ ҡарҙар яуа 2 

11.  Ил намыҫы – ир күңелендә 4 

12.  Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр 3 

13.  Эх, күңелле яҙ килә 2 

14.  Тел – тере шишмә 2 

15.  Йәмле йәй  3 

 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

 

Теле барҙың-иле бар. (4 сәғәт) 

Халыҡ ижады. Әкиәттәр. Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. Тематик 

яҡтан әкиәттәрҙең төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы 

әкиәттәр. 

Хайуандар тураһындағы әкиәттәр.  

«Етем төлкө»,  

«Айыу менән бал корттары».  

Тылсымлы әкиәттәр.  

«Алтын алма»,  

«Әбйәлил».  

Тормош-көнкүреш әкиәттәре 

 «Алтын тамсы»,  

«һаранбай менән Зиннәт ағай». 

Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп план төҙөргә өйрәтеү. 

Әҙәбиәт теорияһы. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау. 

Ижади эш. Әкиәттәрҙең оҡшаған бер төркөмөн һайлап һәм эпитет, гипербола, аллегорияларҙы 

ҡулланып, әкиәт яҙыу. 

Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

Риүәйәт һәм легендалар (2сәғәт) 

Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма 

яҡтары.  

Ер-һыу, ырыу-ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән Зөһрә».  

Ырым-ышаныу: «Сыңрау торна».  

Тарихи риүәйәттәр: «Бошман ҡыпсаҡ батыр».  

Тормош-көнкүреш риүәйәте: «Ғилмияза» 

Ижади эш. Ер-һыу атамаларына бәйле берәй легенда яҙып килеү. 

Һүҙ төркөмө булараҡ кылым. Уның телмәрҙе ойоштороуҙағы роле.  

Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар.  

Ҡылымдарҙың эште, хәрәкәтте һәм хәлде, торошто белдереүен һорауҙар ҡуйыу юлы менән асыҡлау.  

Уларҙы рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү күнегеүҙәре эшләтеү. 

Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлыҡ-юклык формалары. 

Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән практик таныштырыу күнегеүҙәре. 



Төп йүнәлештән башҡа кылым йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын күрһәтеү һәм башҡорт 

телендә биш йүнәлеш: төп йүнәлеш, ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, йөкмәтеү йүнәлеше һәм 

уртаҡлыҡ йүнәлеше барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, 

уларҙы рус теленә тәржемә итеү күнегеүҙәрен эшләтеү. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан, зат менән үҙгәреше, 

ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы. 

Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. 

 

Йырҙар (2 сәғәт) 

Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Йырҙарҙа көй 

һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың төркөмдәргә бүленеше. 

Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. Тарихи һәм лирик йырҙар. Тарихи йырҙар («Эскадрон», 

«Урал»). Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге тураһында («Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында 

(«Буранбай», «Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында («Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатын-

ҡыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»). 

Йырҙар тыңлау. Халыҡ йырҙарын башҡарыусы А.Солтанов, С.Абдуллин, Ф.Килдейәрова тураһында 

йыр-моң кисәһе ойоштороу. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы. 

Таҡмаҡтар (1 сәғәт) 

Таҡмаҡтар тураһында төшөнсә.  

Бейеү таҡмаҡтары.  

Уйын таҡмаҡтары.  

Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. 

Ижади эш. Өлкәндәрҙән һорашып, төрлө тематикаға таҡмаҡтар яҙыу. 

Киләсәк заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. 

 

Алтын көҙ (3 сәғәт) 

М.Тажи «Алтын көҙ», 

 Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ билдәләренең һүрәтләнеше. 

Әҙәбиәт теорияһы:  

Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау.  

Метафора тураһында төшөнсә. 

М.Ғафури. «Кыр ҡаҙы» хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм уның атаһының ҡыр 

ҡаҙына ҡарата мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү 

мотивы. Кеше һәм тәбиғәт темаһына әңгәмә үткәреү. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: «Ҡоштар-беҙҙең ҡанатлы дуҫтар» темаһына хикәйә яҙыу. 

Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән 

үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе. 

 

Уҡыу - белем шишмәһе. (1 сәғәт) 

Раил Байбулатов. «Нурлы күҙҙәр».  

Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ 

проблемаларының сағылышы. Хәмзә һәм уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт 

менән Әсҡәт дуҫлығы. 

Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: Дуҫлыҡ һәм намыҫ тураһында 

инша яҙыу. 

Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

 

Дуҫлыҡта - берҙәмлек. (2 сәғәт) 

Б.Бикбай. «Рус теле»,  

Р.Сафин. «Дуҫлыҡ»,  

Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ»,  



М. Кәрим. «Миләш». Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт 

халҡы араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. 

Р.Байбулатов. «һарыбай». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда дуҫлыҡтың 

сағылышы. Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар. 

Ә.Бикчәнтәев. «Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда батырлыҡтың 

сағылышы. Ата һәм ул образдары. 

Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

 

Хеҙмәте юҡтың - хөрмәте юк. (2 сәғәт) 

М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма-ҡаршы 

һүрәтләнеүе. 

М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте. 

Уйылдан образы. 

Ж.Кейекбаев. «Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Оморҙаҡ бабай 

образына хас сифаттар. 

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, 

һан менән үҙгәрмәүе. 

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм йүнәлештәре 

ялғауҙарын ҡабул итә алыуы. 

Исемлек билдәләре: килеш, һан, эйәлек категориялары менән үҙгәреүе. 

Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе.  

Исем кылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү. 

Ж.Кейекбаев. «Туғандар һәм таныштар» романынан өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү. Төп 

образдарға характеристика биреү. 

һорауҙарға яуаптар биреү, план төҙөп, уның буйынса һөйләү.  

Башкорт халкының йылҡысылыҡ, солоҡсолоҡ һәнәрҙәре тураһында әңгәмә ойоштороу, яҙма эштәр 

башҡарыу. 

Әҙәбиәт теорияһы: Герой тураһында төшөнсә. 

Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Рус телендәге уртаҡ 

ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә ителеү мөмкинлектәрен 

миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡ ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән 

тәржемә ителә алыуын практик эштәр үтәлешендә асыҡлау. 

Башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе ихтимал: бирешмәҫкә 

тырыша, күрергә теләй һ.б. 

Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре килеп, төрлө 

модаль мәғәнәләр белдерә алыуын практик күҙәтеү, уларҙы рус теленә тәржемә итеү. 

 

Башҡортостан-ғәзиз ерем. (3 сәғәт) 

Ә.Үтәбай.  «Башҡортостан»  шиғырында  лирик геройҙың кисерештәрендә Башҡортостан, Тыуған ил 

образы.  

А.Игебаев. «Онотманым һине, ауылым» шиғырында хистәр байлығы, тыуған е,рҙең күңелгә яҡын 

булыуын еткереү. 

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни 

предметтың, заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе.  

Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе.  

Хәҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма формалары, менән практик таныштырыу, 

уларҙың барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы. 

Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыҡта килә алыуы. Киләсәк заман сифат 

ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре.  

Сифат ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категориялар менән үҙгәреүе.  

Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исем алдында   килеүсе  сифат  ҡылымдарҙың  һан,  

эйәлек, килеш ялғауҙарын ҡабул итмәүе.  

Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы. 

М. Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында» Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы 

тарихының сағылышы. 



 

Ап-аҡ ҡарҙар яуа. (2 сәғәт) 

К.Кинйәбулатова, «Һаумы, аҡ ҡыш!»,  

Ш.Биҡҡолов. «Урман»,  

Ә.Әхмәт-Хужа. «Эй, "Кыш бабай, "Кыш бабай!»,  

Г.Ғәлиева. «Ҡарһылыу».  

Шиғырҙарҙа ҡыш миҙгеленең, тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре.  

Хәл ҡылымдар процестың билдәһен белдереүҙәре менән рәүештәргә оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-

юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ билдәләре.  

Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы. 

Ә.ӘҺлиуллин. «Биҙәкле сана». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Боронғо сана яһау һәнәренең 

сағылышы. Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ араһындағы абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулыҡ 

мотивы. 

Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда 

күҙәтеү, уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү. (Уҡытыусы һайлаған материал буйынса) 

Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау. 

 

Ил намыҫы - ир күңелендә (4 сәғәт) 

Р.Шәкүр, «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил улдары 

образдары. 

Ф.Акбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк Ватан һуғышының 

һүрәтләнеше. 

Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. 

В.Исхаков. «Кеше күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Исеменең 

мәғәнәһен асыҡлау, һуғыш осоронда тылда халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге. 

Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-сағыштырыу 

рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-маҡсат рәүештәре тураһында төшөнсә. 

А.Баһуманов. «Ҡайҙа һин генерал?». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткәһен үҙләштереү. 

Проблемаларына, образдарына характеристика биреү. План төҙөп, план буйынса һөйләргә өйрәнеү. 

Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр.  

Дәрәжәләре.  

Рәүештәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: Ә.Лотфуллиндың «Оҙатыу» картинаһы буйынса эш. 

 

 

Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр (3 сәғәт) 

Г.Юнысова «Әсәйҙәр байрамы», 

 «Йырлайым әсәйҙәр тураһында» (йыр),  

Ф.Мөхәмәтдинов «Әсәйем ҡулы» шиғырҙарҙын һәм йырҙы тасуири укыу. Әсәйҙәр изгелегенең, 

бөйөклөгөнөң сағылышы. 

Ф.Иҫәнғолов «Бер ҡаҙаҡ май». Әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте баһалау. 

Ә.Бикчәнтәев. «Яраланған бүре күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнең кыҙын үҙаллы тормошҡа әҙерләүе. Әҫәрҙәрҙең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, һорауҙарға яуап биреү, план төҙөп һөйләргә өйрәнеү. 

Г.Яҡупова. «Әсәйҙәр ниңә ҡартай?»,  

«Мейес әбей». 

Әсә менән бала, ейән менән өләсәй мөнәсәбәттәре тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе бәйләп йөрөүе.  

Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, уларҙың телмәрҙәге ҡулланышын 

күҙәтеү. 

Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен 

бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары 

менән белдерелгән парлы теркәүес һүҙҙәр. 

Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

 



Эх, күңелле яҙ килә! (2 сәғәт) 

Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, яҙғы эштәр 

башланыуының һүрәтләнеше.  

Р.Ғариповтың «Һабантурғай» шиғырында яҙ килтереүсе һабантурғай образы. Шиғырҙарҙы тасуири 

уҡыу, төп идеяларын асыу. 

«Шаулап, гөрләп яҙ килә!» темаһына инша яҙыу. 

Һ.Дәүлөтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда азатлыҡ өсөн 

көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе йәшәйешенең сағылышы. 

Образдарға характеристика. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: Ҡ. Дәүләткилдиевтың «Зәңгәр күлдәкле ҡыҙ» картинаһы буйынса 

яҙма эш. 

Бәйләүестәр. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш һөйләм 

араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. 

Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте.  

Синоним бәйләүестәрҙе ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың эйәлек килештә 

килеүен талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен талап итеүсе бәйләүестәр; 3) 

исемдәрҙең сығанаҡ килештә тороуын талап итеүсе бәйләүестәр. 

 

 

Тел - тере шишмә (2 сәғәт) 

Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел»,  

Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә» шиғырҙарында туған телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. 

М.Кәрим. «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» повесы (өҙөк). Идея-тематик йөкмәкеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә әҙәп-

әхлаҡ мәсьәләләре. Оло инәй, Кендек образдарына яҙма характеристика. 

Киҫәксәләр. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше биреүсе 

ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшөнсә.  

Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен 

нығытыу. 

 

Йәмле йәй (3 сәғәт) 

М.Ғафури. «Болон» шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирла н ыуы. 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр.  

Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә төрлө модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә 

хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. 

Х.Назар. «Йәйге йәшен».  

Әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Ымлыҡтар. 

 Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе.  

Ымлык төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. 

Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы. 

С.Әлибай. «Ямғыр теләү» шиғырында ямғыр теләүҙең һүрәтләнеше. 

Н.Игеҙйөнова. «Өйөрөлмәк» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙы 

баһалау. Әҫәрҙең төп идеяһын һәм образдарын асыу. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: Ә.Сәитов «Бесәндән ҡайтыу» һүрәте буйынса инша. 

 

Әҙәбиәттән бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, бәйләнешле телмәр үҫтереү  

  Үҙаллы Һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата белеү, һүҙҙәргә морфологик 

анализ күнекмәләрен  үҫтереү өҫтөндә эш. Йыл буйына өйрәнелгән морфологик күренештәрҙе текстан 

таба һәм аңлата белеү. 

 Изложение, ирекле темаға инша яҙыу, эш ҡағыҙҙарын яҙыу күнекмәләрен үҫтереү. 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр: 

“Эскадрон”, “Ғилмияза” (халыҡ йырҙары) 

М. Тажи “Алтын көҙ” 



Б. Бикбай “Рус теле” 

М. Ғафури “Гөлдәр баҡсаһында” 

Ә. Үтәбай “Башҡортостан” 

К. Кинйәбулатова “Һаумы, аҡ ҡыш!” 

 

Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхсән, метапредмет, предмет һөҙөмтәләре.  

«Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте” предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре. 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһын 

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 һәм әҙәбиәте 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. 

 

VII класс уҡыусыларының белем һәм күнекмәләренә талаптар 

 

1.Өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен белергә тейеш; 

-программала ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең тексын ятлау. 

2.Яҙыусы ижад иткән художестволы картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; 

-эпик һәм лирик әҫәрҙе айыра белеү; 

-8-10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

3.Художестволы, фәнни популяр һәм публицистик текстарҙы ҡысҡырып, етеҙ уҡыу; 

-художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 

-ҙур булмаған хикәйәләрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен һөйләп биреү. 

4.Йәмғиәт тормошонда телдең роле; туған телдең әһәмиәте; 

-фонетика, телмәр өндәре, 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. 

 

 



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

 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

Уҡытыусы өсөн: 

1. Башҡорт телеһәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 1 – 11 кластары өсөн) Төҙөүселәре: Тикеев Д. С., Толомбаев Х. А., Вилданов Ә. Х., 

Дәүләтшина М. С., Хөснөтдинова Ф. Ә., Хажин В. И., Ижевск -  2008. 

2. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7 - се 

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

3. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9-11 - се кластары өсөн Башҡорт теле 

дәреслегенә методик күрһәтмәләр. Авт.: Ф. А. Хөснөтдинова, Өфө: Китап,  2010 

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

Ғәбитова. Өфө – 2009 

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

2007 

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

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

7. Русско-башкирский, башкирско-русский словарь. Ф. Г. Хисамитдинова, Р. Т. Муратова. – 

Уфа: “Маленький гений Башкортостана”, Учебно-методический центр “Эдвис”, 2006 

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

Уфа: Китап, 2000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Әкиәт – хыял асҡысы, йомаҡ – зиһен асҡысы. Ф. Нәҙершина. Өфө, Китап – 2007 

18. Мәктәптә башҡорт телен уҡытыу методикаһы: норматив методика. Р. Ғ. Аҙнағолов– Өфө: 

БашДУ, 2010. 

19. Мәктәптә башҡорт телен уҡытыу методикаһы. Р. Ғ. Аҙнағолов– Өфө: Китап, 2011 

20. Хәҙерге дәрес. Уның этаптары, төрҙәре: уҡыу ҡулланмаһы. Р. Ғ. Аҙнағолов. – Өфө: БашДУ, 

2010 

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

Юлмөхәмәтов. – Өфө, Китап, 2008. 

22. Башҡортса – урыҫса этнокультурологик лексика һүҙлеге. М. И. Баһауетдинова. Өфө: 

Башҡортостан  “Китап” нәшриәте,2003 

23. Ерле һөйләш шарттарында башҡорт теленә өйрәтеү методикаһы. Р. Ғ. Аҙнағолов. – Өфө: 

Китап, 2006. 

24. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡтыуҙы ойоштороу буйынса методик кәңәштәр. – З. 

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

25. Башҡорт теле. Мәктәп уҡыусылары, юғары уҡыу йорттарына уҡырға инеүселәр өсөн 

ҡулланма. Усманова М. Ғ., Абдуллина Ф. Ф. – Өфө: Китап, 2000. 

26. Башкирский язык в таблицах, схемах и определениях. Абубакирова З. Ф. – Уфа, 2010 

27. Башҡорт теле. Мәктәп уҡыусылары, уҡырға инеүселәр, уҡытыусылар өсөн ҡулланма. 

Ҡағиҙәләр, тестар. Усманова М. Ғ., Абдуллина Ф. Ф. – Өфө: Китап, 2008. 

28. Уҡыусы шәхесен үҫтереүҙең лингводидактик нигеҙҙәре. Р. Ғ. Аҙнағолов. – Өфө: Китап, 

2011. 

29. Лингвокультурологическая концепция обучения башкирскому языку и родным языкам в 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан. Самситова Л. Х.  – Уфа, 2010. 

30. Концепция национального образования в Республике Башкортостан. – Уфа, 2010. 



31. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кәңәштәр. – З. 

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

 

Уҡыусы өсөн: 

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

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

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. 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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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/

