


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, №1987 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. 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытыу маҡсаттары һәм бурыстары: 

1. Уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, 

йәмғиәт 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, әҙәбиәте, сәнғәте, күренекле шәхестәре, йолалары, 

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, башҡорт телен, әҙәбиәтен өйрәнеү 

нигеҙендә, балаларҙа туған телгә ихтирам тәрбиәләү, уларға патриотик һәм 

интернациональ тәрбиә биреү. 

бурыстар: 

- 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. 

Уҡыу предметы йөкмәткеһенең дөйөм ҡиммәттәргә ориентацияһы 

(йүнәлеше) 

Урта мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәтен өйрәнгәндә уҡыусыларҙың 

дөйөм телмәр үҫеше стимуляциялана; коммуникатив мәҙәниәте үҫә; дөйөм 

ҡиммәттәргә ориентацияһы формалаша һәм дәрестә аралашыу процесында, 

фольклоры үрнәктәре һәм текстар менән танышҡанда әхләҡи тәрбиә нигеҙҙәре 

барлыҡҡа килә; сит мәҙәниәткә ҡарата толерантлыҡ формалаша. 

Уҡыу предметын өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен урта мәктәптә өйрәнеүҙең 

шәхсиһөҙөмтәләренә түбәндәгеләр инә: 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 танышыуы. 

Метапредмет һөҙөмтәләр:  

 уҡыусының коммуникатив  һәләттәрен үҫтереү; элементар 

коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын һайлау 

һәләтен үҫтереү; 

 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. 



 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 

- географикатамаларҙы, билдәлеәҫәрҙәрҙеңперсонаждарын, популяр 

әкиәттәрҙеңсюжеттарын, халыҡижадыныңҙурбулмағанәҫәрҙәрен (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: 

- башҡорттелендәгехис-

тойғоһәмэмоцияларҙыбелдереүсесараларҙыүҙләштереү; 

- балалар әҙәбиәте үрнәктәре менән танышҡанда матурлыҡты танырға 

өйрәнеү. 

Д. Хеҙмәт сфераһында: 

- уҡыу процесында билдәләнгән планға ярашлы эшләй белеү. 

Төп йөкмәтке линиялары 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте курсында түбәндәге йөкмәтке линияларын 

билдәләп була: 

- телмәрэшмәкәрлегенеңтөптөрҙәрендәкоммуникативоҫталыҡтар; 

- тел сараларыһәмуларҙыҡулланыукүнекмәләре; 

- социомәҙәни компетенция; 

- дөйөмуҡыуһәммахсусуҡыуоҫталыҡтары. 

2. Яҙма эштәрҙең күләме һәм уларҙы баһалау нормалары 

Рус телле мәктәптәрҙә уҡыусыларҙың белем һәм күнекмәләрен баһалау 

маҡсатында башланғыс һәм юғары кластар өсөн махсус нормалар билдәләнә. Был 

нормалар саф башҡорт мәктәптәре йәки башҡорт телен дәүләт теле булараҡ 

өйрәнеүсе мәктәптәр өсөн билдәләнгән нормаларҙан бер ни тиклем айырыла. 

Ҡулланыу өсөн уңайлы тип иҫәпләп, бөтә нормаларҙы бер урынға туплау урынлы 

тип табылды. 

Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

дәрестәрендә яҙма эштәрҙең төрлө формалары ҡулланыла. Яҙма эштәрҙең рус 

телле мәктәптәрҙә киң ҡулланыла торған түбәндәге  төрҙәрен күрһәтергә мөмкин: 

 һүҙҙәрҙе, типик һөйләмдәрҙе күсереп яҙыу; 

 һүҙлекдиктанттары; 

 ғәҙәтидиктанттар; 

 һорауҙарғаяуаптар; 

 тестарғаяуаптар, яҙыу; 

 изложениелар; 

 иншалар. 

Әйтергә кәрәк, 

һаналғаняҙмаэштәрҙебашланғыскластарҙаэлементархарактерҙа, 

өйрәтеүмаҡсатындаһәмныҡлыәҙерлектәнһуңғына яҙҙырыу кәңәш ителә. 



Әҙерлекэштәретөрлөсәбулырғамөмкин: һүҙҙәрҙе, 

һөйләмдәрҙеяҙыралдынанБернисәтапҡыртелдәнәйттереү, 

ниндәйхәрефтәряҙылыуынанализлау, һүҙҙәрҙеһауала (таҡтала) яҙыпҡарау, 

таҡталаяҙылғандарҙыкүмәкләптикшереү, хаталарынтөҙәтеүһ.б. 

Фәҡәтошондайәҙерлекэштәреүткәрелгәндәнһуңғына, эштәр аҡҡа яҙыла. Дөрөҫ, 

әҙерлекэштәренуҡытыусы, үҙуҡыусыларыныңәҙерлек, 

телдебелеүкимәленәнсығып, үҙенсәхәлитә ала. 

Юғары кластарға күсә барған һайын, яҙма эштәрҙе яҙҙырыу методикаһы 

ҡатмарлана, йәғни, башҡорт мәктәптәрендә ҡулланыла торған алымдарға яҡыная 

бара. Был кластарҙа контроль характерындағы яҙма эштәргә өҫтөнлөк бирелә. 

Эш төрҙәре 
Кластар 

5 6 7 8 9 

Күсереп яҙыу 1 1    

Диктант 2 3 3 3 3 

Изложение 1  1 1 1 

Инша 1 1 2 1 1 

 5 5 6 5 5 

 Өйрәтеү характерындағы яҙма эштәр, һүҙлек диктанттары был 

таблицаға инмәй, улар ғәҙәттәге дәрестәрҙә үткәрелә. Уларҙың йышлығын, 

күләмен уҡытыусы үҙе билдәләй. 

 Күсереп яҙыу өсөн тәҡдим ителә торған текст күләме контроль 

диктант тексы күләменә тап килә. Ғөмүмән, 

һәрдәрестәгеяҙыуэштәреләшулсиныфтағы контроль диктант тексы күләменә тап 

килергәтейеш. 

 Контроль характерҙағы яҙма эштәр текстарының күләме түбәндәгесә 

билдәләнә: 

Эштөрҙәре 
кластар 

5 6 7 8 9 

Һүҙлек диктанты 12-15 15-18 18-20 20-22 22-24 

Диктант 40-50 60-70 70-80 80-90 90-100 

Изложение 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

Инша 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 

Был ваҡытэсендәуҡыусыларижекләп, һүҙләпкүсерепяҙа, диктант, 

изложение, иншакеүекяҙмаэштәрҙебашҡара. Ваҡыттышунан да 

күберәкбиреүкәңәшителмәй. Әммә (конкретситуацияғаҡарап, 

яҙмаэштәрбашҡарыуғаваҡытты уҡытыусы 3-5 минутҡа оҙайта йәки ҡыҫҡарта ала. 

Юғарыкластарҙаяҙмаэштәрҙеүткәргәндә,  



балаларҙыңуҡыутиҙлегеләяҙмаэштәрҙеүткәреүваҡыты ла 

конкретситуацияғаҡарапбилдәләнә. 

Урыҫтеллемәктәптәрҙәбашҡорттеленәнҡуйылаторғанбаһаларбашҡа предмет 

буйынсаалғанбаһаларҙанкәмбулырғатейештүгел. Шуға ла 

бындаймәктәптәрҙәбашҡорттеленәняҙмаэштәрныҡлы әҙерлек үткәргәндән һуң 

ғына башҡарыла. 

Баһалар, нигеҙҙә, уҡыусыларҙыбашҡорттеленөйрәнеүгәҡыҙыҡһыныу, 

дәртләндереүмаҡсатыменәнҡуйыла. 

Шик юҡ, 

мәктәптәуҡытылаторғанбашҡапредметтарҙыөйрәнгәндәләбашҡорттеленәмөрәжәғ

әтитеүуныүҙләштереүгәҡыҙыҡһыныууята. 

Шулайитеп, башҡорттелендәһөйләшеү, уҡыу, 

яҙыукүнекмәләренүҙләштереүбалаларғаюғарыкластарҙабелемалыуғанигеҙәҙерләй, 

уларға республика, уныңтәбиғәте, халҡы, сәнғәте, әҙәбиәте тураһында күберәк 

информация алырға ярҙам итәсәк. Юғарыкластарҙабындайэштәртағы ла 

тәрәнерәк, күләмлерәкитепүткәрелә.  

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 

Изложение 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

Инша 45-50 55-60 60-65 65-70 70-75 



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-

12-15 орфографик,  

10 пунктуацион, 12 

грамматик хата 



нән артыҡ күберәк хата ебәрелгән. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыу планында предметтың урыны 



5  класта уҡыу планында башҡорт телен  һәм әҙәбиәтен уҡытыуға 35 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 1 сәғәт,  һәр класта 35 уҡыу аҙнаһы). 

6  класта уҡыу планында башҡорт телен  һәм әҙәбиәтен уҡытыуға 35 сәғәт 

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

7  класта уҡыу планында башҡорт телен  һәм әҙәбиәтен уҡытыуға 35 сәғәт 

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

8  класта уҡыу планында башҡорт телен  һәм әҙәбиәтен уҡытыуға 35 сәғәт 

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

9  класта уҡыу планында башҡорт телен  һәм әҙәбиәтен уҡытыуға 34 сәғәт 

бүленгән (аҙнаһына 1 сәғәт,  һәр класта 34 уҡыу аҙнаһы). 

Уҡыу материалының йөкмәткеһе 

5класс 

Көҙ (10 сәғәт) 

С.Муллабаев. "Шатлыклы  иртә"  

Шиғырҙа укыу йылының башы - 1 сентябрҙе тасуирлау. Балалар образының 

бирелеше. Тасуири укыу күнекмәләре үткәреү. Укыусыларҙың йәйге 

тәьҫораттары менән уртаклашыу, укыу, белем, яңы укыу йылы тураһында әңгәмә 

ойоштороу. "Беҙҙә бөгөн - Белем көнө" темаһына кескәй хикәйә төҙөү, ижади 

эштәр башкарыу. 

• Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башкорт теленең өндәр 

системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башкорт теленең өндәр системаһын рус 

теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башкорт теленең үҙенсәлекле 

өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. Тема буйынса күнегеүҙәр. 

Әминбәк. (Башкорт халыҡ әкиәте).  

Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, тексты кыскырып укыу, әкиәт стилендә 

һөйләү күнекмәләре үткәреү. Образдарға характеристика биреү. Әминбәк 

образына таянып, укыуҙың, белем, һәнәр алыуҙың әһәмиәте тураһында әңгәмә 

ойоштороу, һүҙлек өҫтөндә эш (яңы һүҙҙәр үҙләштереү). 

 Әкиәт тураһында төшөнсә биреү. Әкиәт ижад итеп карау. 

• Һуҙынкы һәм тартынҡы өндәр, һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм 

әйтелеше. Башкорт телендәге һуҙынкы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге 

һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Ф.Рәхимғолова. "Көҙгө Урал".  

Р.Ғарипов. "Торналар".  

Б.Ноғоманов. "Йәйбикә менән Көҙбикә" ("Йыл бабайҙың дүрт ҡыҙы" 

әкиәтенән).  

Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр 

менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири укыу, көҙ темаһына кескәй шиғыр яҙып 

карау, һүрәт төшөрөү. Йыл миҙгелдәре тураһында әңгәмә ойоштороу. "Йәйбикә 

менән Көҙбикә" бүлеген ролдәргә бүлеп укыу, образдарға, улар башҡарған 

эштәргә характеристика биреү, уларҙың һүрәттәрен төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, 

һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. 



Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү. Килтерелгән әҫәрҙәрҙән 

сағыштырыуҙарҙы табыу, уларҙы икенсе сағыштырыуҙар менән алмаштырып 

карау. Сағыштырыуҙарҙың әҙәби әҫәр өсөн әһәмиәтен асыҡларға тырышыу. 

• Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

М.Кәрим. "Сыйырсыҡ балаһы".  

А.Йәғәфәрова. "Яҡшылыҡ". (Әкиәт).  

Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. "Кыскырып укыу, йөкмәткене үҙ 

һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. Образдарға характеристика биреү, 

уларға үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү. Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу, улар 

араһындағы айырмалы үҙенсәлектәрҙе табыу. Диктант яҙыу, һүҙлек эше 

башкарыу, тәржемә итеү күнекмәләре үткәреү. Ижади эштәр башкарыу. 

Синоним тураһында төшөнсә. 

• Башҡорт телендәге к - г, һ - х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ 

әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Антоним тураһында төшөнсә. 

• Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы 

өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре 

үткәреү. Фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

А. Йәғәфәрова. "Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар". (Әкиәт).  

Р.Ғарипов. "Алма".  

Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү, уларҙа хеҙмәт 

темаһының ҡуйылышын ҡарау, һүҙлек өҫтөндә эш. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. 

Образдарға характеристика биреү. Хәмит менән Вәлиттең образдарын 

сағыштырыу, шул нигеҙҙә "Кеше ни өсөн йәшәй?" тигән темаға әңгәмә 

ойоштороу. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү, ижади эштәр башҡарыу. 

Омоним тураһында төшөнсә. 

• Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингарманизм, 

уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Ҡыш (12 сәғәт) 

Н.Мусин. "Ҡоралайҙар".  

М.Кәрим. "Ҡыш бабай бәләкәй саҡта".  

Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

һөйләргә өйрәнеү. Тәбиғәтте, ҡырағай йәнлектәрҙе һаҡлау мәсьәләһенең 

ҡуйылышын күҙәтеү, уның әһәмиәте тураһында әңгәмә ойоштороу. Образдарға 

характеристика биреү. Диктант яҙыу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе, 

һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү, уларҙы үҙ телмәреңдә файҙаланып һөйләргә 

өйрәнеү. 

Шиғри телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 



• Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус 

телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу, һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү ҡағиҙәләре 

менән танышыу. 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады.  

"Аҡъял батыр" (Әкиәт).  

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар.  

Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре 

үткәреү. Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. Аҡъял батыр менән "Намыр 

батыр образдарында ир-егеттәргә хас ҡыйыулыҡ, батырлыҡ, ғәҙеллек 

сифаттарының бирелешен күҙәтеү, һүҙлек эше башҡарыу, һүрәт төшөрөү. 

Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә 

төшөнөү. Йомаҡ ҡойошоу, таҡмаҡ әйтеү күнекмәләре үткәреү. Халыҡ ижады 

әҫәрҙәрен йыйыу тәжрибәһе үткәреү. 

 Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, 

уның традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау. 

Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. 

• Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы 

ижеккә төшөүе һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм 

рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 

Башҡортса баҫымды дөрөҫ ҡуйып өйрәнеү. 

Р.Солтангәрәев. "Эшләп ашаһаң". 

 Ф.Туғыҙбаева. "Яңы күлдәк".  

Әҫәрҙәрҙәхеҙмәткәһөйөүтәрбиәләү,һәнәрһайлау, 

файҙалыкешебулыумәсьәләһенеңҡуйылышы. "Йәшәүҙең мәғәнәһе - халыҡҡа, илгә 

хеҙмәт итеүҙә" темаһына фекер алышыу. "Егет кешегә етмеш төрлө һәнәр ҙә аҙ" 

мәҡәленең асылына төшөнөргә тырышыу. Гөлнисаның һәнәр һайлауына ҡараш. 

"Минең буласаҡ һәнәрем" темаһына әңгәмә. Төрлө һәнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр 

йыйыу, йырҙар тыңлау. Сәлмән образына характеристика. Әкиәт һөйләшеү. Әкиәт 

ижад итеп ҡарау. 

• Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсә 

биреү. Тамырға ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүен күҙәтеү, күнегеүҙәр 

эшләү. 

М.Кәрим. "Дан кәпәс түгел" ("Өс таған" повесынан).  

Хикәйәлә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы 

өсөн көрәш. Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири 

һөйләргә өйрәнеү, һүҙлек өҫтөндә эш. һуғыш, хеҙмәт ветерандары, армиянан 

хеҙмәт итеп ҡайтҡандар менән осрашыу. Ватансылыҡ, ил һаҡлау мәсьәләләре 

тураһында әңгәмә ойоштороу. Кескәй инша йәки изложение, диктант яҙыу. 

Тәржемә күнекмәләре үткәреү. 

Хикәйә жанры тураһында төшөнсә. 

• Башҡорт һәм рус телдәрендә интонация һәм уның төрҙәре, төп 

өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, телмәр мелодикаһы, тойғо баҫымы. 



Ә.Әминев. "Әсикмәк".  

 Ғ.Аллаяров. "Таҫтамал".  

Әҫәрҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. "Минең әсәйем" темаһына 

кескәй хикәйә (белешмә) яҙып ҡарау. Әсәләр тураһында бүтән әҫәрҙәрҙе иҫкә 

төшөрөү. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең 

йөкмәткеләрен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү, һүҙлек эше башҡарыу, тәржемә 

итеп ҡарау. 

• Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. 

Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү 

күнекмәләре биреү. 

Яҙ (10 сәғәт) 

Р.Назаров. "Яҙ килә".  

З.Хисмәтуллин. "Сыйырсыҡ".  

С.Әлибаев. "Яҙҙы кем килтергән?". 

 М.Кәрим, "Һеңлемдең төшө" ("Беҙҙең өйҙөң йәме" повесынан). 

Р.Ғарипов, "Һабантурғай йыры".  

Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр 

алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, хайуандарҙың 

тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

һөйләү күнекмәләре үткәреү. Ятлау. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. Тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Диктант (изложение) яҙыу. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, 

ижади эштәр башҡарыу. 

Йәнләндереү тураһында төшөнсә. 

• Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт 

һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр, 

һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 

"Айыу менән бал ҡорттары". (Башҡорт халыҡ әкиәте).  

Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. 

"Айыу менән бал ҡорттары" әкиәтендә халыҡтың тәбиғәткә, ҡырағай йәнлектәргә 

мөнәсәбәте, бал ҡорттарын ҡулға эйәләштереүҙең сағылышы. Әкиәттең 

йөкмәткеһе буйынса изложение яҙыу. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт. 

• Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәне 

асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу, алмаштырыу 

күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. Башҡорт 

һәм рус телдәрендәге һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән 

һөйләмдәр төҙөү. 

М.Кәрим. "Өс таған" повесынан өҙөктәр.  

Өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ 

тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына 

характеристика биреү. "Минең дуҫым" тигән белешмә (хикәйә) төҙөү. Яңы 

һүҙҙәрҙе үҙләштереү. 



• Башҡорт телендә һүҙьяһалыш, һүҙ составы. Башҡорт теленең 

агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың 

төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың 

варианттары менән практик таныштырыу, ул варианттарҙың барлыҡҡа килеү 

сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. 

А.Игебаев. "Еңеү көнө". 

Р.Ниғмәти. "Еңеүселәргә дан".  

В.Исхаҡов. "Миҙал һәм малай".  

Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был 

иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының 

сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы 

өсөн һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында әңгәмәләр ойоштороу, ижади 

эштәр башҡарыу. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, эҙмә- эҙлекле итеп 

һөйләп өйрәнеү. ""Курайсының үлеме" хикәйәһенең йөкмәткеһе буйынса 

изложение яҙыу. "Миҙалды ни өсөн бирәләр?" тигән темаға фекер алышыу, һуғыш 

ветерандары менән осрашыу.  

•Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында 

йырҙар өйрәнеү, башкарыу. 

• Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау ҡушҡанда һүҙ 

аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын (август -авгусҡа; съезд - съезға), 

йәки, киреһенсә, һуҙынҡылар өҫтәлеүен (отпуск - отпускыға; киоск - киоскыла) 

практик күнегеүҙәрҙә күрһәтеү. 

Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы менән 

практик таныштырыу (китап - китабы; ҡалаҡ -ҡалағы һ.6.). 

Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау, уларҙың 

оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, ҡушма һүҙ. 

Башҡорт телендә ҡушма һүҙҙәрҙең ҡушыу (ашъяулыҡ, аҡҡош, йөҙтүбән Һ.6.), 

парлау (бала-саға, егет-елән, ир-ат, ҡатын-ҡыҙ Һ.6.), бәйләү (Өфө ҡалаһы, 

Башҡортостан мәғариф министрлығы, Башҡорт дәүләт университеты Һ.6.), 

ҡабатлау (тиҙ-тиҙ, шәп-шәп, эре-эре, матур-матур Һ.6.), ҡыҫҡартыу (БДУ, 

медколледж, педуниверситет һ.б.) юлы менән яһалышын практик күҙәтеү. 

САгиш. "Турыҡай".  

Хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, үҙ һүҙҙәрең менән эҙмә-эҙлекле итеп 

һөйләргә   өйрәнеү.   Сәсмә   әҫәрҙәрҙе   тасуири   итеп уҡыу үҙенсәлектәренә 

төшөнөү. Йорт хайуандарының һәм ҡырағай йәнлектәрҙең тормошон күҙәтеү, 

уларға характеристика биреү, һүрәттәрен төшөрөп ҡарау. Инша яҙыу, ижади 

эштәр башҡарыу. Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәрең 

менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға характеристика 

биреү, һүҙлек эше башҡарыу.  

 Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә.  

•  Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу 

буйынса практик эштәр башҡарыу. 



 

Йәй (3 сәғәт) 

Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. 

М. Кәрим. Ап-аҡ мөғжизә   

Әҫәрҙәрҙә йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең 

тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, 

ижади эштәр (кескәй хикәйә, инша яҙыу, һүрәт төшөрөү һ.б.) башҡарыу. Тасуири 

уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға 

характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү, тәржемә 

эштәре башҡарыу, йәйге тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. 

• Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле 

телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация 

менән уҡыуға күнегеүҙәр.  

Диктант яҙыу, хаталар өҫтөндә эшләү.  

Предмет-ара бәйләнеш. А. Волковтың "1 сентябрь", И. Левитандың "Алтын 

көҙ",  

Ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр: 

Р.Ғарипов. "Туған тел". 

Н.Әминева. "Тыуған ер". 

С.Әлибаев. "Ҡыш". 

Р.Ғарипов, "Һабантурғай йыры". 

Р.Ниғмәти. "Еңеүселәргә дан". 

С.Муллабаев. "Йомарт йәй". 

Уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә ҡарап, уҡытыусы һайлауы буйынса, 

оҙонораҡ текстар ҡыҫҡартып алынырға, ауырыраҡ тойолғандары икенсе текстар 

менән алмаштырылырға мөмкин. 

6 КЛАСС 

Йырым минең- Башҡортостан. – 2 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. –2 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. –3 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. – 2 сәғәт. “Рус-француз һуғышы бәйете”, Я. Хамматов 

“Төньяҡ амурҙары”, Башҡорт халыҡ йырҙары “Любизар”, “Кутузов”; “Ҡаһым 

түрә” риүәйәте. Исемдәрҙең күплек категорияһы. 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш –2 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. – 2 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.  –1  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. –1 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 – 3 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 – 2  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 – 1 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 – 5сәғәт. 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. 

7класс 

Теле барҙың-иле бар.( 3) 

Халыҡ ижады тураһында. Әкиәттәр. 

Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. «Етем төлкө». 

Әкиәт «Төлкөнөң хәйләһе». 

Исем. Ҡабатлау. 

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 

Әкиәт. «Әбйәлил ». 

Кластан тыш уҡыу. Хайуандар тураһында әкиәттәр 

Инеш  диктант «Минең хыялым». 

Хаталар өҫтөндә эш. Тылсымлы әкиәттәр. «Алтын алма». 

Сифат темаһын ҡабатлау. 

Төп һәм шартлы сифаттар. 



Тормош-көнкүреш әкиәттәре. «Алтын тамсы». 

Әкиәт “Һаранбай менән Зиннәт ағай”. 

Алмаштар темаһын ҡабатлау. 

Зат алмаштары. 

Риүәйәттәр һәм легендалар ( 2сәғәт). 

Риүәйәттәр һәм легендаларға төшөнсә биреү. 

«Етегән йондоҙ» риүәйәте. 

Дәрес-сәйәхәт. «Йондоҙҙар илендә».  

Һүҙ төркөмө булараҡ ҡылым. 

Һөйләмдәрҙә ҡылымдарҙың тотҡан урыны. 

«Ай менән Зөһрә» риүәйәте. 

Затлы һәм затһыҙ ҡылымдар. 

Ҡылымдарҙың барлыҡ һәм юҡлыҡ төшөнсәләре. 

«Ер һатыу» риүәйәте.«Сыңрау торна» риүәйәте. 

«Бошман ҡыпсаҡ батыр» риүәйәте. 

Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар. 

«Ғилмияза» риүәйәте. 

Йырҙар (4 сәғәт). 

Тарихи йырҙар. «Эскадрон» һәм «Урал» йырҙары.  

Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге тураһындағы йырҙар. «Йәйләүек», 

«Буранбай»  һәм «Бейеш» йырҙары. 

Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр һөйкәлеше. 

Диагностик контроль эш. Исем, алмаш, сифат. 

Хаталар өҫтөндә эш.Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының заман менән 

үҙгәреше. 

Кантон башлыҡтары тураһында йырҙар. «Ҡолой кантон», «Тәфтиләү». 

Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы тураһындағы йырҙар. «Зөлхизә» «Ғилмияза».   

Халыҡ йырҙарын башҡарыусы танылған йырсылар.А. Солтанов, С. 

Абдуллин, Ф. Килдейәрова. 

Таҡмаҡтар (1 сәғәт). 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының хәҙерге һәм  үткән заманы. 

Таҡмаҡтар тураһында төшөнсә. 

Бейеү таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре. Уларҙың 

йырҙарҙан айырмаһы. 

 

Алтын көҙ (3 сәғәт). 

М. Тажи «Алтын көҙ», Ф. Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө 

тәбиғәттең һынланышы. 

Контроль диктант «Рәхмәт хаты». 

Хаталар өҫтөндә эш. Хәбәр һөйР. Байбулатов. «Күңел күҙҙәре». 

Н. Мусин. «Тайғаҡ баҫма». 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының киләсәк заманы. 



Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының киләсәк заманының яһалышы.кәлеше 

ҡылымдарының киләсәк заманы. 

М. Ғафуриҙың «Ҡыр ҡаҙы» хикәйәһе. 

М. Ғафуриҙың «Ҡыр ҡаҙы» хикәйәһендә төп геройҙың яҙмышы. 

Ҡылым һөйкәлештәре. Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары. 

Уҡыу - белем шишмәһе. (2сәғәт) 

Н.Мусин “Тайғаҡ баҫма” әҫәре. 

Н.Мусин “Тайғаҡ баҫма” әҫәрендә образдар системаһы 

Н.Мусин “Тайғаҡ баҫма” әҫәрендә дуҫлыҡ һәм намыҫ проблемалары. 

Уҡыу – белем шишмәһе бүлеге буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Теләк һөйкәлеше ҡылымдары 

Инша «Минең дуҫым» 

Дуҫлыҡта - берҙәмлек. ( 3 сәғәт) 

Хаталар өҫтөндә эш. Б.Бикбай “Рус теле” 

Р.Сафин “Һабаҡташтарыма” 

Ш.Бикҡол “Дуҫлыҡ” 

М.Кәрим “Миләш” 

Р.Байбулатов “Һарыбай”  

Р.Байбулатов “Һарыбай” әҫәрендә образдар системаһы 

Р.Байбулатов “Һарыбай” әҫәрендә дуҫлыҡ темаһы 

Ә.Бикчәнтәев “Бакенщиктар илаҡ булмай”  

Ә.Бикчәнтәев “Бакенщиктар” әҫәрендә ата һәм ул образдары. 

Дуҫлыҡта – берҙәмлек бүлеге буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Изложение «Арыҫлан менән сысҡан» 

Хаталар өҫтөндә эш.Шарт һөйкәлеше ҡылымдары 

Хеҙмәт төбө – хөрмәт. (2 сәғәт) 

М.Ғафури “Гөлдәр баҡсаһында” 

М.Ямалетдинов “Ураҡ өҫтө” 

Ж.Кейекбаев “Оморҙаҡ бабай”  

 “Оморҙаҡ бабай” әҫәрендә Оморҙаҡ бабай образы. 

Ҡылым төркөмәләре. 

Контроль диктант «Рәхмәт хаты» 

Хаталар өҫтөндә эш. Исем ҡылым. Исем ҡылымдарҙың яһалышы. 

Ж.Кейекбаев “Туғандар һәм таныштар”   

Ж.Кейекбаев “Туғандар һәм таныштар”  әҫәрендә төп образдар. 

Хеҙмәт төбө - хөрмәт бүлеге буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Сифат ҡылым 

Хәҙерге заман сифат ҡылым 

Киләсәк заман сифат ҡылым 

Башҡортостан-ғәзиз ерем. (2 сәғәт) 

Ә.Үтәбай “Башҡортостан” 

А.Игебаев “Онотманым һине, ауылым” 



Уртаҡ ҡылым 

М.Кәрим “Ҡайын япрағы тураһында” 

Башҡортостан ғәзиз ерем бүлеген ҡабатлау. 

Ап-аҡ ҡарҙар яуа. (2сәғәт) 

Хаталар өҫтөндә эш. К.Кинйәбулатова “Һаумы, аҡ ҡыш!” 

Ш.Бикҡолов “Урман...” 

Инша «Ҡыш тураһында уйланыуҙар» 

Ә.Әхмәт-Хужа “Эй Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!” 

Г.Ғәлиева “Ҡарһылыу” 

Хәл ҡылымдың беренсе төрө 

Хәл ҡылымдың икенсе төрө 

Хәл ҡылымдың өсөнсө төрө 

Ә.Әхлиуллин “Биҙәкле сана” 

Ап-аҡ ҡарҙар яуа бүлеге буйынса ҡабатлау. 

Изложение «Ер һатыу» 

Ил намыҫы - ир күңелендә  (3 сәғәт) 

Р.Шәкүр “Һаҡта тора илдең улдары”. Хаталар өҫтөндә эш  

Ф.Аҡбулатова “Атай икмәге”  

Ф.Аҡбулатова “Атай икмәге” әҫәрендә образдар системаһы 

Ф.Аҡбулатова “Атай икмәге” әҫәрендә Бөйөк Ватан һуғышы темаһының 

һүрәтләнеше. 

Рәүеш. Рәүештәрҙең белдергән мәғәнәһе. 

В.Исхаков “Кеше күңеле – тәрән даръя”  

Әҫәрҙә һуғыш осоронда тылдағы халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге. 

Тәржемә эше «Икмәк ҡайҙан килгән?» 

Рәүеш төркөмсәләре. 

Рәүеш дәрәжәләре 

Рәүештәрҙең яһалышы 

А.Баһуманов “Ҡайҙа һин, генерал?”  

А.Баһуманов “Ҡайҙа һин, генерал?” әҫәрендә образдар системаһы 

 Ил намыҫы ир күңелендә бүлеген ҡабатлау. 

Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр (2 сәғәт) 

Матбуғатҡа күҙәтеү. «Аманат» журналы. 

Г.Юнысова “Әсәйҙәр байрамы” 

Г.Зәйнәшева “Йырлайым әсәйем тураһында” 

З.Алтынбаева “Әсә һүҙе” 

Ф.Иҫәнғолов “Бер йомғаҡ май”  

Ф.Иҫәнғолов “Бер йомғаҡ май”  әҫәрендә намыҫ проблемаһының хәл 

ителеше. 

Г.Яҡупова “Мейес әбей” хикәйәһе. 

Контроль диктант «Халыҡ нимә ти?» 

Ә.Бикчәнтаев “Яраланған бүре күҙҙәре” Хаталар өҫтөндә эш. 



Ә.Бикчәнтаев “Яраланған бүре күҙҙәре” хикәйәһендә тәрбиә темаһы. 

Теркәүестәр 

Эйәртеү теркәүестәре 

Эх, күңелле яҙ килә! (2сәғәт) 

Р.Ниғмәти “Яҙ киллде,яҙ!” 

Р.Ғарипов “Һабантурғай” 

Һ. Дәүләтшина ижады 

Һ.Дәүләтшина “Айбикә” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Әҫәрҙә азатлыҡ өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. 

Бәйләүестәр 

Бәйләүестәрҙең бүленеше. 

Тел - тере шишмә (2сәғәт) 

Ҡ.Аралбай “Башҡорт теле” 

М.Кәрим “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” әҫәренең “Кеше тыуҙырырға”  бүлеге. 

“Байрам ашы – ҡара ҡаршы” бүлегенең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

“Искәндәр Әсғәте” бүлегенең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

М.Кәрим “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” әҫәрендә образдар системаһы 

М.Кәрим “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” әҫәрендә әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. 

Тел – тере шишмә.  

Киҫәксәләр 

Киҫәксәләрҙең бүленеше. 

Киҫәксәләрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

Йәмле йәй (2сәғәт). 

Хаталар өҫтөндә эш. М.Ғафури “Болон” 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

Контроль диктант «Халыҡ хаҡ һөйләй” 

Х.Назар “Йәйге йәшен”.Хаталар өҫтөндә эш 

Ымлыҡтар 

Ымлыҡтарҙың дөрөҫ яҙылышы. 

Н.Игеҙйәнова “Өйрөлмәк” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү.  

Н.Игеҙйәнова “Өйрөлмәк” әҫәрендә образдар системаһы 

Н.Игеҙйәнова “Өйрөлмәк” әҫәрендә һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙы баһалау.  

Йәмле йәй бүлеге буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Әҙәбиәт буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре 

Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре 

Морфологик анализ күнекмәләре 

Дәрес экскурсия “Һаумы, йәй!” 

8 класс 

Мәктәп - белем шишмәһе!(4 сәғәт) 



С. Әлибай. “Мәктәп юлы” шиғыры. 

“Беҙ мәктәптә” темаһы буйынса  әңгәмә. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Н. Мусин. “Һабаҡ” әҫәре 

Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. 

Инеш диктант. “Мул уңыш өсөн көрәш”. 

Хаталар өҫтөндә эш.  

Р. Тимершин. “Уйлап табыусы” әҫәре. 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Һөйләү маҡсаты яғынан һөйләмтөрҙәре. 

Халык ижады-хапык хазинаһы (2 сәғәт) 

“Ике сәсән” ҡобайыры. 

“Сура батыр” ҡобайыры. 

Көҙ - хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле (2 сәғәт) 

З.Биишева. “Көҙгө ямғыр” . Х.Назар. “Көҙгө көн. Болотло. Һалҡын”. 

Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

Р. Ханнанов. “Икмәк ҡәҙере” әҫәре. 

Р. Өмөтбаев. “Әмир баҫыуы” әҫәре. 

Башкортостан - алтын бишек!(2 сәғәт) 

А.Игебаев. “Башҡортостан – илгенәм!”, “Башҡортостан” шиғырҙары. 

К.Кинйәбулатова. “Дуҫлыҡ төйәге” шиғыры. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусы, өҫтәлмәлек. 

Тултырыусы. 

Н.Нәжми һүҙ., Р.Хәсәнов муз. “Өфө йүкәләре” йыры. 

Салауат батыр - ирине. (3 сәғәт) 

“Салауат батыр” ҡобайыры. 

Ф. Күзбәков. “Яу ораны бит һин, Салауат” шиғыры. 

Ф. Рәхимғолова “Салауат”. Т. Дәүләтбирҙина“Салауат рухы” 

Хәлдәр, уларҙың төрҙәре. Рәүеш хәле. 

Я. Хамматов. “Салауат” романынанөҙөк. 

Я. Хамматов. “Салауат” романынанөҙөк. 

Урынхәле. Ваҡытхәле. 

Ҡыш (9сәғәт) 

Ш. Бабич. “Ҡышҡы юлда” шиғыры. 

М.Ғәйфуллина. “Ҡыш моңдары” шиғыры. 

Хаталар өҫтөндә эш. Маҡсат хәле. Сәбәп хәле. 

Б. Рафиҡов. “Бүреләр” әҫәре. 

Б. Рафиҡов. “Бүреләр” әҫәре. 

Күләм-дәрәжә хәле. 

И. Теләүембәтов “Маралым таңы” әҫәре. 

Шарт хәле. Кире хәл. 

Изложение “Салауат һәйкәле”. 

Данлы йылдар, шанлы йылдар (4сәғәт) 



Хаталар өҫтөндә эш. М. Кәримдең ижады һәм тормош юлы. “Үлмәҫбай” 

поэмаһы. 

М. Кәрим. “Үлмәҫбай” поэмаһы. 

Ябай һөйләм синтаксисы. Синтаксик анализ. 

Н.Ғәлиев. “Яуҙан ҡайтҡан ҡурай” әҫәре. 

Р.Өмөтбаев. “ Башҡорттар китте һуғышҡа” I,II бүлектәр 

Р.Өмөтбаев. “ Башҡорттар китте һуғышҡа” IIIбүлек 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 

Әсәйем - күңел кояшым! (3 сәғәт) 

Ш.Бикҡол. “Әсәйемдең кәңәштәре” шиғыры. 

Ике составлы һөйләмдәр. 

Т.Ғиниәтуллин. “Әсә һәм бала” әҫәре. I бүлек 

Т.Ғиниәтуллин. “Әсә һәм бала” әҫәре. II бүлек 

Бер составлы һөйләмдәр.  Тулы һәм кәм һөйләмдәр. 

Контроль диктант «Балет» 

Әҙәп барҙа-иман бар (3 сәғәт) 

Хаталар өҫтөндә эш. Х.Назар. “Өс һүҙ” шиғыры. 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. 

М.Ямалетдинов. “Иман” хикәйәһе. 

М.Ямалетдинов. “Иман” хикәйәһе. 

З.Ғәлимов. “Ялан сәскәләре” әҫәре. 

Шаулап, гөрләп яҙ килә. (2сәғәт) 

Р.Ғарипов. “Яҙғы йыр” шиғыры. 

З.Ураҡсин.  “Алмағас”, “Сәскә ғүмере”  хикәйәләре 

Хәлдәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы. 

Р.Сафин. “Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе” шиғыры. 

Ай, Уралым, Уралым!(3 сәғәт) 

Ҡ.Аралбай. “Ер тураһында ете һүҙ”.  Б.Бикбай. “Ер”. 

Б.Бикбай. “Ер” поэмаһынан өҙөк. 

Инеш һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр. Инеш һөйләмдәр. 

Н.Мусин ижады. “Һуңғы солоҡ” әҫәре. I бүлек 

Н.Мусин. “Һуңғы солоҡ” әҫәре. II бүлек 

Ж.Кейекбаев. “Урал тураһында ҡобайыр”. М.Уразаев. “Еҙҡурай”. 

Тура һәм ситләтелгән телмәр. 

Йәй. (3сәғәт) 

Ф.Рәхимғолова. “Бал ҡорто һәм күбәләк” шиғыры. 

А.Йәғәфәрова. “Кескәй шишмә” хикәйәһе. Ш.Янбаев. “Дегәнәк” әҫәре. 

Контроль диктант “Ай, Уралым, Уралым”. 

Р.Солтангәрәев. “Һуңғы һунар” әҫәре. Хаталар өҫтөндә эш. 

Ә.Хәмәтдинова. “Йәшел дарыухана” әҫәре. 

 Эш ҡағыҙҙары төрҙәре. 

Протокол төҙөү. 



8-се класта үтелгәнде йомғаҡлау. 

9 класс 

Башҡорт халыҡ ижады (1 сәғәт) 

 Халыҡ ижады тураһында түбән кластарҙа алған белемдәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Әкиәт, мәҡәл, таҡмаҡ, көләмәс, йыр, легенда, ҡобайыр, сеңләү, бәйет жанрҙарын 

ҡабатлау. Халыҡ ижады һәм яҙма әҙәбиәт, улар араһындағы уртаҡлыҡ һәм 

айырма. Ауыҙ-тел әҙәбиәтенең яҙма әҙәбиәт үҫешендәге роле. 

Башҡорт халыҡ эпосы. (4 сәғәт) 

 «Урал батыр» эпосы  

Һүҙлек өҫтөндә эш.  

Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар.  

Ғаилә һәм тәрбиә мәсьәләләре. 

 Кешенең бөйөклөгө, тәбиғәт менән халыҡтың үлемһеҙлеге темаһының хәл 

ителеше. 

 Самрау батша иле һәм халыҡтың ижтимағи идеалы.  

Әҫәрҙә фантастика һәм реаллек.  

Йәнбикә менән Йәнбирҙе, Урал һәм Шүлгән образдары.  

Урал-изгелек, Шүлгән-яуызлыҡ символы.  

Аталар һәм балалар, йәшәү һәм үлем проблемалары.  

Изгелек менән яуызлыҡтың көрәше.  

Әҫәрҙә фантастик элементтар.  

Ҡобайырҙың художестволы үҙенсәлектәре. 

«Урал батыр» эпосы хаҡында матбуғаттағы яңы фекерҙәр, мәғлүмәттәр. 

Ябай һөйләм синтаксисы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Ҡушма һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. 

Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. 

Ҡушма һөйләм һәм уның төрҙәре.  

Теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. 

Теҙмә ҡушма һөйләмдәр тураһында. 

«Аҡбуҙат» эпосы, һүҙлек өҫтөндә эш.  

Эпостың йөкмәткеһен үҙләштереү.  

Төп темаһын, идеяһын, проблемаларын асыҡлау.  

Ер тормошо, ырыуҙар берҙәмлеген данлау.  

Халыҡ бәхете өсөн көрәш.  

Урал батырҙың эшен дауам итеү мотивы.  

Һәүбән менән Аҡбуҙат образдары.  

Әҙәбиәт теорияһы: Ҡобайыр жанрына төшөнсә. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар (1 сәғәт) 

Боронғо ҡулъяҙма китаптар.  

Китап күсереүсе Ғәбденнасир.  

Һүҙлек өҫтөндә эш.  

Ҡол Ғали. «Ҡиссаи Йософ».(3 сәғәт) 



Ҡиссаның идея-тематик йөкмәткеһе.  

Әҫәрҙә туғанлыҡ, дуслык, ата һәм балалар мөнәсәбәте.  

Байлыҡ һәм шөһрәттең көнсөллөк тыуҙырыуы.  

Хакимдар һәм халык мөнәсәбәте.  

Ҡиссаның дини мотивы. Ислам нәсихәттәре.  

Йософ һәм Зөләйхә образдары. 

Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәр. Улар эргәһендәге тыныш билдәләре.  

Теҙмә ҡушма һөйләмдәге ябай һөйләмдәрҙе бәйләүсе теркәүестәр. 

Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, улар тураһында төшөнсә. 

Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙәге баш һәм эйәрсән һөйләмдәр.  

Йырауҙар.(1 сәғәт) 

Әҙәбиәт теорияһы: Йырауҙар тураһында төшөнсә.  

Эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә яғынан бүленеше. 

Эйәрсән һөйләмдең төрөн баш һөйләмдән сығып бирелгән һорау ярҙамында 

билдәләү. 

Эйәрсән һөйләм баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙҙе асыҡлаһа, уның 

мәғәнәһен мөнәсәбәтле һүҙҙең ниндәй һөйләм киҫәге булыуҙан сығып билдәләү. 

Эйәрсән эйә һөйләм, уның баш һөйләмдең эйәһе урынында килеүе, йә баш 

һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән эйәне асьгклауы, баш һөйләмгә 

бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.  

Рус теленә тәржемә ителеше. 

Сәсәндәр ижады. (2 сәғәт) 

Сәсәндәр ижады тураһында белешмә.  

«Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағыш сәсәндең әйтешкәне».  

Әҫәрҙең төп идеяһы.  

Аҡмырҙа менән Ҡобағош образдары.  

Сәсәндәрҙең тапҡырлығы, һүҙ оҫтаһы булыуҙары.  

Аҡмырҙа менән Ҡобағошҡа сағыштырма характеристика. 

Әҙәбиәт теорияһы: Әйтеш тураһында төшөнсә. 

Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш һөйләмдең тултырыусыһы 

урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән 

тултырыусыға ҡарауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы. Башҡорт телендәге эйәрсән тултырыусы һөйләмдәрҙең рус теленә 

тәржемә ителеү мөмкинселектәре. 

Шәжәрәләр. (1 сәғәт) 

Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. 

Әҙәбиәт теорияһы: Шәжәрә тураһында төшөнсә.  

Эйәрсән хәл һөйләмдәр.  

Бәйләнешле телмәр үҫтереү: «Һәр башҡорт үҙенең ете быуынын белергә 

тейеш» тигән төшөнсәне аңлатыу, үҙ шәжәрәңде төҙөү. 

Салауат Юлаев (4 сәғәт). 

Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы.  



Салауат - яугир, шағир, сәсән.  

Шиғырҙарының тематикаһы һәм проблематикаһы.  

Тыуған ил, тәбиғәт тураһындағы шиғырҙары: «Тыуған илем», «Һандуғас», 

«Тирмәмдә». 

Эйәрсән ваҡыт һөйләм, уның баш һөйләмдең ваҡыт хәле урынында килеүе, 

йә баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән ваҡыт хәлен асыҡлауы.  

Ваҡыт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы. Рус теленә тәржемә ителеше. 

Эйәрсән урын һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән 

урын хәлен асыҡлауы, йә баш һөйләмдәге урын хәле урынында килеүе. 

 Урын һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы.  

Башҡорт телендәге урын һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә итеү. 

Мөхәббәт лирикаһы: «Зөләйха», «Йүгереп тә йүгереп үрттәр һалдым», 

«"Нәҙерлекәй ғаиләм, һөйгән йәрҙәр», «Юлһыҙ ғына ерҙән юлдар ярып». 

Эйәрсән рәүеш һөйләмдәр улар баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән 

бирелгән рәүеш хәлен асыҡлайҙар, йә баш һөйләмдең рәүеш хәле урынында 

киләләр. Эйәрсән рәүеш һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы.  

Эйәрсән рәүеш һөйләмле эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә 

итеү. 

Азатлыҡ һәм батырлыҡ тураһындағы шиғырҙары: «Уҡ», «Яу», «Егеткә», 

«Бабайҙарға биргән яза кеүек». 

Әҙәбиәт теорияһы: Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм 

художестволы әҫәр тураһында төшөнсә. 

Предмет-ара бәйләнеш: А.Лежневтың «Салауатты ҡулға алыу», 

А.Кузнецовтың «Салауаттан һорау алыу» картиналары буйынса телдән һәм яҙма 

эштәр башҡарыу. 

Эйәрсән сәбәп һөйләм, уның баш һөйләмдең сәбәп хәле урынында килеүе, 

йә баш һөйләмдә мөнәсәбәт һүҙе менәнбирелгән сәбәп хәлен асыҡлауы.  

Эйәрсән сәбәп һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы. 

М Акмулла (3 сәғәт) 

 Биографик белешмә. 

«Башҡорттарым, укыу кәрәк!», «Ир аҙмаҫ» шиғырҙарында мәғрифәткә 

өндәү. 

Эйәрсән маҡсат һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән 

бирелгән маҡсат хәлен асыҡлауы, йә баш һөйләмдәге маҡсат хәле урынында 

килеүе.  

Эйәрсән маҡсат һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы.  



Башҡорт телендәге эйәрсән маҡсат һөйләмдәрҙең рус теленә тәржемә 

ителеү мөмкинселектәре. 

Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләм, уның баш һөйләмдә күләм-дәрәжә хәле 

урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән күләм-

дәрәжә хәлен асыҡлауы.  

Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләмен баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, баш 

һөйләм менән эйәрсән һөйләм араһындағы тыныш билдәләре. 

Эйәрсән шарт һөйләм, уның баш һөйләмдәге шарт хәле урынында килеүе, 

йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән күләм-шарт хәленә ҡарауы.  

Эйәрсән шарт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы. 

Эйәрсән кире һөйләм, уның баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән 

бирелгән кире хәлгә ҡарауы, йә баш һөйләмдәге кире хәл урынында  килеүе.   

Шиғыр-ҡобайырҙары: «Аттың ниһен маҡтайһың?», «Бәхет». Уларҙың идея-

тематик йөкмәткеһе. 

М.Өмөтбаев (1сәғәт) 

Ижады тураһында белешмә. «Ҡайыш илә Йүкә», «Көрәшсе» әҫәрҙәренең 

идея-тематик йөкмәткеһе, әһәмиәте. М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, 

этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 

Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә: тиң эйәрсән һөйләмле 

һәм тиң булмаған эйәрсән һөйләмле, күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы 

тыныш билдәләре.  

Р.Фәхретдин 2 сәғәт) 

Тормошо һәм ижады.  

Ваҡытлы матбуғат, мәғариф, тарих, энциклопедия өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге. 

«Сәлимә», «Әсмә» повестары. (Адаптированный текст) 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә, улар составындағы ябай 

һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙмә юл менән дә, эйәртеүле юл менән дә бәйләнеүе, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы. 

Сафуан Яҡшығолов (3 сәғәт) 

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. «Бығаулы фил», «Төлкө 

менән торна» мәҫәлдәренең төп идеяһын асыҡлау.  

Образдарға характеристика. 

Теҙемдәр, уларҙың йә тиң киҫәктәре, йә тиң һөйләмдәре күп булыуы 

һөҙөмтәһендә ҡатмарландырылған ябай йәки ҡушма һөйләм булыуы. 

 Теҙемдәрҙең төрө, төҙөлөшө, уларҙың составында һанау һәм йомғаҡлау 

бүлеген барлыҡҡа килтереүсе конструкцияларҙың булыуы, һанау һәм йомғаҡлау 

бүлегенең ҡайҙа килеүенә ҡарап, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Фәтхелкадир Сөләймәнов (2 сәғәт) 

Биографик белешмә. 



«Тимербай ҡурайсы» хикәйәһенең төп идеяһы.Тимербайҙың аяныслы 

яҙмышы аша башҡорт халҡының яҙмышын һүрәтләү. Тимербай образы.  

Хикәйәнең планын төҙөп, һөйләргә өйрәнеү. 

Һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре: нөктә, һорау һәм өндәү 

билдәләренең ҡуйылыу осраҡтары. Өтөр һәм уның ҡуйылыу осраҡтары: ябай 

һөйлөмдәрҙә һәм ҡушма һөйлөмдәрҙә әтерҙәрҙең ҡуйылышы. 

М.Ғафури (3 сәғәт) 

Тормош юлы һәм ижадына белешмә.  

«Юҡтырһың да, алла!», «Баҙарға сыҡтым» әҫәрҙәрендә социаль 

тигеҙһеҙлекте, ғәҙелһеҙлекте фашлау. 

Һыҙыҡ, уның ҡуйылыу осраҡтары: ябай һөйлөмдәрҙә һәм ҡушма 

һөйлөмдәрҙә һыҙыҡтың ҡуйылышы. 

Проза. «Ҡара йөҙҙәр» повесының төп идеяһы. Әҫәрҙә үткән тормоштоң 

реаль һүрәтләнеше. Дин әһелдәре һәм ярлы халыҡ. Фәхри һәм Хәмиҙә образдары.  

Закир менән Ғәлимәнең аяныслы яҙмышы. Повестың трагизмы.  

Повеста һүрәтләнгән хәл-вакиғаларҙы бөгөнгө көн проблемалары менән 

сағыштырыу. 

Нөктәле өтөр, уның ябай һөйлөмдәрҙә һәм кушма һөйлөмдәрҙә куйылыу 

осраҡтары. 

«Шағирҙың алтын приискаһында» автобиографик характерҙағы 

повесыныңтөп темаһы, идеяһы.  

Шәкерттәрҙең ауыр тормошоноң һүрәтләнеше.  

Уларҙың мәғрифәткә ынтылыуҙары.  

Сибәғәт бабай, карауылсы карт, алтын тапкан эшсе, казак егеттәре 

образдарына тулы характеристика. 

 Закир һәм Шакир Рәмиевтар, управляющийҙар, штейгерҙарҙың эрелеген, 

тупаҫлығын фашлау. 

Ш.Бабич (3 сәғәт) 

Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башкортостан 

темаһы: «Беҙ», «Башҡорт халҡына көйлө хитап».«Халҡым өсөн», «Кем өсөн?» 

шиғырҙарында халыҡ образы һәм уның яҙмышы сағылышы. 

Йәйәләр һәм тырнаҡтарҙың куйылыу осрактары. 

Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм 

системаға һалыу. 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр:«Урал батыр» эпосынан өҙөк (уҡытыусы һайлауы 

буйынса). 

Салауат Юлаев. «Уҡ», «Егеткә» 

М.Акмулла. «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!» 

Ш.Бабич. «Халҡым өсөн», «Кем өсөн?» 

Тематик план 

5 класс 



№ Бүлектәр Сәғәт һаны 

1 Көҙ 10 

2 Ҡыш 12 

3 Яҙ 10 

4 Йәй 3 

 Бөтәһе 35 

6 класс 

№ Тема Cәғәт һаны 

1 Йырым минең - Башҡортостан 2 

2 Уҙған ғүмер – ҡалған хәтер 2 

3 Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап 3 

4 Төнъяҡ амурҙары 2 

5 Башҡорт автономияһы өсөн көрәш 2 

6 Уралып ятҡан Уралтау 2 

7 Ағиҙелкәй алтын, һыуы һалҡын 2 

8 Тау башында балҡый бер ҡала 2 

9 Башҡорт йолалары 1 

10 Башҡорт аштары 1 

11 Әсәм теле – сәсән теле 2 

12 Башҡорттар китте һуғышҡа 3 

13 Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады 2 

14 Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ 1 

15 Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары 5 

16 Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ 3 

 Бөтәһе 35 

7 класс 

№ Бүлектәр Сәғәт  һаны 

1 Теле барҙың-иле бар. 3 

2 Риүәйәттәр һәм легендалар.  2 

3 Йырҙар  4 

4 Таҡмаҡтар 1 

5 Алтын көҙ 3 

6 Уҡыу - белем шишмәһе  2 

7 Дуҫлыҡта - берҙәмлек. 3 

8 Хеҙмәт төбө – хөрмәт. 2 

9 Башҡортостан-ғәзиз ерем. 2 

10 Ап-аҡ ҡарҙар яуа. 2 

11 Ил намыҫы – иркүңелендә. 3 

12 Ғәзиздәрҙән – ғәзиз әсәләр. 2 

13 Эх, күңелле яҙ килә! 2 

14 Тел – тере шишмә 2 



15 Йәмле йәй 2 

 Бөтәһе 35 

 

8 класс 

№ Бүлектәр Сәғәт һаны 

1 Мәктәп белем шишмәһе 4 

2 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы 2 

3 Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле 2 

4 Башҡортостан – алтын бишек! 2 

5 Салауат батыр ир ине 3 

6 Ҡыш 4 

7 Данлы йылдар, шанлы йылдар 4 

8 Әсәйем – күңел ҡояшым 3 

9 Әҙәп барҙа – иман бар 3 

10 Шаулап , гөрләп яҙ килә 2 

11 Ай , Уралым , Уралым! 3 

12 Йәй 3 

 Бөтәһе   35 

9 класс 

№ Бүлектәр Сәғәт һаны 

1. Башҡорт халыҡ ижады  1 

2. Башҡорт халыҡ эпосы.  4 

3. Боронғо әҙәби ҡомартҡылар  1 

4. Ҡол Ғәли. «Ҡиссаи Йософ». 3 

5. Йырауҙар 1 

6. Сәсәндәр ижады.  2 

7. Шәжәрәләр.  1 

8. Салауат Юлаев  4 

9. М Акмулла  3 

10 М.Өмөтбаев  1 

11 Р.Фәхретдин  2 

12 Сафуан Яҡшығолов  3 

13 Фәтхелкадир Сөләймәнов  2 

14 М.Ғафури  3 

15 Ш.Бабич 3 

 Бөтәһе 34 

 

 

 

 



Бүлектәр буйынса йөкмәтке 

5класс 

 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 Көҙ 

-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 контроль 

эш  яҙырға 

-рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға 

-шиғырҙы тасуири уҡырға, эстәлеген аңларға. Һорауҙарға 

тулы.дөрөҫ яуап бирергә 

- текстан антонимдарҙы,синонимдарҙы, омонимдарҙы 

табырға 

2 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. 

3 Яҙ 

- 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. 



-инша яҙырға өйрәнергә 

4 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. 

 

6 класс 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 

Йырым 

минең - 

Башҡортоста

н 

- башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

-башҡорт әҙәби теле, уның нормалары менән танышырға 

-үҙең йәшәгән ерҙең- Башҡортостандың- тарихы, уның 

байлығы.күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн 

тыуҙырырға һәм һөйләй белергә. Республика тураһында 

һөйләгәндә тарихи мәғлүмәттәрҙе ҡулланырға 

 

 

2 

Уҙған ғүмер 

– ҡалған 

хәтер 

-һүҙ төркөмдәре, үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ 

төркөмдәременән танышырға. Уларҙы һөйләмдә айыра 

белергә. 

-башҡорттарҙыңғәскәри хеҙмәте, ил сиген һаҡлауы, 

төрлө хәрби походтарҙаҡатнашыуы тураһында белешмә 

алырға, уға арналған әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөргә, 

фекр алышырға 

-әҫәрҙең йөкмәткеһен эҙмә-эҙ итеп һәйләргә өйрәнергә, 

тәржемә һүҙлек эшен башҡарырға 

 

3 

Ил һаҡлап, 

азатлыҡ 

даулап 

-башҡорт халҡының азатлыҡ өсөн көрәш тарихы 

менәнтанышырға, уның халыҡ ижадында һәм әҙәбиәттә 

сағылышын ҡарарға 

-Бәйет тураһында төшөнсә алырға 

-Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек 

категориялары менән үҙгрешенең үҙенсәлектәрен, 

ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын 

практик күҙәтеү күнегеүҙәре башҡарырға. 

4 
Төнъяҡ 

амурҙары 

-1812 йылғы Ватан һуғышы тураһындабелешмә 



алырға.Был ваҡиғаның халыҡ ижадында сағылышын 

күҙәтергә.  

-йырҙарҙың текстарын тасуири итеп уҡырға, көйҙәрен 

тыңларға, уларҙа халыҡтың һуғышҡа мөнәсәбәтен, 

патриотик рухын асыҡларға 

-риүәйәттең һәм романдың йөкмәткеһен үҙләштерергә, 

образдарға характеристика бирергә 

-Исемдәрҙең күплек категорияһы 

5 

Башҡорт 

автономияһы 

өсөн көрәш 

-Башҡортостан автономиялы республикаһының төҙөлөү 

тарихы, Башҡорт ҡоролтайҙары тураһында, был 

ваҡиғаларға арналған ғилми хеҙмәттәр менән 

танышырға,әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөргә 

-әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштерергә, һөйләргә 

өйрәнергә, уларҙың авторҙары тураһында мәғлүмәт 

тупларға 

-килештәрҙе,уларҙың һорауҙарын иҫкә төшөрөргә 

6 

Уралып 

ятҡан 

Уралтау 

-Башҡортостан тауҙары тураһында белешмә алырға. 

Урал тураһында халыҡ ижады өлгөләрен, әҙәби 

әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөргә. Килтерелгән  шиғырҙарҙы, 

халыҡ йырын тасуири итеп уҡырға, уларҙа шағирҙың, 

халыҡтың тыуған төйәгенә – Уралға мөнәсәбәтен 

асыҡларҡа, йырҙың көйөн тыңларға, тексын ятларға, 

оҙон йырҙар тураһында фекер алышырға 

7 

Ағиҙелкәй 

алтын, һыуы 

һалҡын 

-Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә алырға. 

Башҡотостан йылғалары,  Ағиҙел тураһында халыҡ 

ижады ҡлгҡләрен. әҙәби әҫәрҙәр менән 

танышырға.Килтерелгән  шиғырҙарҙы, халыҡ йырын 

тасуири итеп уҡырға, уларҙа шағирҙың, халыҡтың 

тыуған төйәгенә,тәбиғәткә мөнәсәбәтен асыҡларҡа, 

йырҙың көйөн тыңларға. 

 

8 

Тау башында 

балҡый бер 

ҡала 

-Башҡортостан ҡалалары, баш ҡалабыҙ Өфө тураһында 

белешмә алырға.Өфөнөң Башҡортостан тормошонда 

тотҡан урыны тураһында фекер алышырға, уға арналған 

ғилми хеҙмәттәрҙе, әҙәби әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөргә 

-йырҙың тексын ятларға,көйөн өйрәне, яңы һүҙҙәр 

үҙләштерергә 

-“Минең тыуған ҡалам” темаһына әңгәмә ойошторорға, 

белешмә төҙөргә. 

9 
Башҡорт 

йолалары 

-башҡорт йолалары тураһында белешмә алырға.Халыҡ 

йолаларына бәйле байрамдар, ауыҙ-тел ижады өлгөләре, 



әҙәби әҫәрҙәр менән танышырға Килтерелгән әҫәрҙең 

йөкмәткеһен үҙләштерергә,уларҙа сағылған йолалар 

тураһында фекер алышырға 

10 
Башҡорт 

аштары 

-башҡорт халҡының традицион  милли аштары менән 

танышырға. Уларҙы рус, татар, марый һ.б. 

халыҡтарҙыңмилли аштары,хәҙерге заманда өйҙә. 

Ашханаларҙа әҙерләнә торғанкөндәлек аҙыҡтар менән 

сағыштырырға. 

-милли аштарға бәйле йырҙарҙы иҫкә төшөрөргә 

-Сифаттарҙың үҙгәреше. Башҡорт һәм рус телендәге 

оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы билдәләргә. Сифат 

темаһын ҡабатларға.Башҡорт телендә сифаттарҙың 

исемләшеү осраҡтары менән танышырға. 

11 
Әсәм теле – 

сәсән теле 

-башҡорт теле, уның тарихы,ҡәрҙәш төки телдәр 

араһында урыны, уны өйрәнеүгә арналған ғилми 

хеҙмәттәр тураһында фекр алышырға. Тыуған тел, уның 

ҡәҙере, әһәмиәте тураһында халыҡ ижады өлгөләрен, 

әҙәби әҫәрҙәрҙе иғкә төшөрөргә. «Минең туған телем” 

тигән темаға әңгәмә ойошторорға   

-алмаш,уларҙың һүҙ төркөмө булараҡ төп 

үҙенсәлектәрен, ни өсөн алмаш тип аталыуын асыҡларға 

12 

Башҡорттар 

китте 

һуғышҡа 

-Бөйөк Ватан һуғышы, унда Башҡортостанда төҙөлгән 

хәрби частарҙың, 112-се Башҡорт атлы дивизияһының 

ҡатнашыуы, Башҡортостанда тыуып үҫкән Советтар 

Союзы геройҙары тураһында фекралышырға. Башҡорт 

әҙиптәренең һуғыш темаһына яҙылған әҫәрҙәрен 

барларға Халыҡ ижады әҫәрҙәрен йыйырға, һуғыш 

ветерандары менән осрашырға 

-сәсмә әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен үҙләштерергә, һөйләргә, 

образдарға характеристика бирергә, ижади эштәр башҡарырға  

14 

Башҡорт 

халыҡ ауыҙ-

тел ижады 

-башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады тураһында төшөнсә 

алырға. Үткән кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатларға, 

дөйөмләштерергә. Ауыҙ-тел ижадының традицион  

жанрҙары, уларҙың үҙҙәренә генә хас үҙенсәлектәре, 

айырмалы һәм оҡшаш яҡтары тураһында фекр 

алышырға 

-һандарҙың үҙенсәлекле һүҙ төркөмө булыуын текстарҙа 

күҙәтергә. Ул текстарҙы рус теленә тәржемә итеп 

сағыштырырға. 

15 

Башҡортоста

ндың халыҡ 

шағирҙары, 

-халыҡ шағирҙарының, яҙыусыларының тормош юлы 

һәм ижады менән танышырға, уларҙың башҡорт әҙәбиәте 



яҙыусылары тарихында урыны тураһындафекер алышырға.Халыҡ 

шағирҙарының, яҙыусыларыныңэлек уҡылған, ятлаған 

әҫәрҙәрен иҫкә төшөрөргә. 

-яңы һүҙҙәр үҙләштерергә, яҙма эштәр башҡарырға  

16 

Дуҫлыҡ 

менән 

көслөбөҙ 

- 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 

-бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә , ҡуллана белергә, 

оҡшатып эшләргә, һорау ҡуйырға. Һығымта яһарға 

 

7 класс 

 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 
Теле барҙың-

иле бар 

 

-әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә 

төшөрөргә. Тематик яҡтан әкиәттәрҙеңтөркөмдәре : 

тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар 

тураһындағы әкиәттәрҙе асыҡларға 

-уҡылған әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлергә, 

исемдәр биреп план төҙөргә өйрәнергә 

-фонетикаф. Һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса 

үтелгәндәрҙе ҡабатларға 

 

2 

Риүәйәттәр 

һәм 

легендалар. 

-риүәйәтт һәм легендаларға төшөнсә алырға. Уларҙың 

тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма яҡтары. ер-һыу , 

ырыу –ҡәбилә тарихы менән танышырға 

-текстан ҡылымды табырға, һорауҙар ҡуйырға өйрәнергә, 

һөйләмдәге ролен асыҡларға. Ҡылымдың заман төрҙәрен 

айырырға өйрәнергә.Ҡылымды зат, һан, барлыҡ- юҡлыҡ 

менән үҙгәртергә күнегергә. 

3 Йырҙар 

-йыр тураһында төшөнсә алырға. Боронғо һәм хәҙерге 

йырҙар менән танышырға, тыңларға. Уларҙа ниндәй 

айырымлыҡ . оҡшашлыҡ барлығын асыҡларға. 

Тематикаһы һәм йҡкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 

төркөмдәренең бүленешенә иғтибар итергә 



-хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы менән 

танышырға 

4 Таҡмаҡтар 

-таҡмаҡтар тураһында төшөнсә алырға. Бейеү, уйын 

таҡмаҡтары, уларҙың башҡарылыу ңҙенсәлектәре, 

йырҙарҙан айырмаһы менән танышыу 

-киләсәк заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың 

мәғәнәһен, яһалышын. Үҙгәрешен асыҡларға 

5 Алтын көҙ 

-көҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә. Был миҙгелгә 

ҡағылышлы һынамыштар белергә 

-- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә 

-көҙгө тәбиғәт, кейемдәр,уйындар, байрамдар тураһында 

диалогтар төҙөргә өйрәнергә 

-поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатларға. 

Метафора тураһында төшөнсә алырға. 

6 
Уҡыу - белем 

шишмәһе 

-әҫәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ. Тоғролоҡ, намыҫлыҡ һәм 

әхлаҡ проблемаларының сағылышын асыҡларға. 

Образдарға характеристика бирергә. 

-дуҫлыҡ һәм намыҫ тураһында инша яҙырға 

-теләк һөкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, 

мәғәнәһе, үҙгәреше менән танышырға 

7 
Дуҫлыҡта - 

берҙәмлек. 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап бирергә 

-дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр,әйтемдәр белергә 

- текстан  шарт һөкәлеше ҡылымдарын 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. 

8 
Хеҙмәт төбө – 

хөрмәт 

-хикәйәнең идея –тематик йөкмәткеһен үҙләштерергә 

 -шиғырҙа эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма-

ҡаршы үҙенсәлектәрен табырға 

-ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт. 

Игенсе хеҙмәте тураһындағы әҫәрҙәр менән 

танышырға.Ошо темалар буйынса диалогтар төҙөргә 

-ҡылымдарҙың затһыҙ формалары; сифат ҡылым, хәл 

ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылымдар менән танышырға 

9 
Башҡортостан

-ғәзиз ерем. 

-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 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә 

10 
Ап-аҡ ҡарҙар 

яуа. 

-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 

-«ҡылым» темаһын ҡабатларға 

11 
Ил намыҫы – 

иркүңелендә 

-Бөйөк Ватан һуғышы, унда Башҡортостанда төҙөлгән хәрби 

частарҙың, Башҡортостанда тыуып үҫкән Советтар Союзы 

геройҙары тураһында фекралышырға. Башҡорт әҙиптәренең 

һуғыш темаһына яҙылған әҫәрҙәрен барларға Халыҡ ижады 

әҫәрҙәрен йыйырға, һуғыш ветерандары менән осрашырға 

-рәүеш, уның төркөмсәләре менән танышырға 

12 
Ғәзиздәрҙән – 

ғәзиз әсәләр. 

-әсәй,өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр уҡырға, 

йөкмәткеһе өҫтөндә эш төрҙәре башҡарырға. Һүҙлек 

байлыҡтарын арттырырға.Әсә менән бала, ейән менән өләсәй 

мөнәсәбәттәре тураһында әңгәмә ойошторорға 

-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. 

13 
Эх, күңелле яҙ 

килә! 

-яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә, түбәнге 

кластарҙа алған белемдәрҙе арттырырға. Яҙғы тәбиғәтте 

күҙәтергә, алынған тәьҫораттар менән уртаҡлашырға 

-әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә 

-бәйләүестәр, уларҙың һөйләмдәге ролен асыҡларға 

14 
Тел – тере 

шишмә 

-туған тел тураһында  шиғырҙар менән танышырға. 

Уларҙың идея –тематик йөкмәткеһен асыҡларға 

-киҫәксәләр, уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә 

ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше биреүсе ярҙамсы  

һүҙ булыуы тураһында төшөнсә алырҡа 

15 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 
Мәктәп белем 

шишмәһе 

-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. 

- етенсе класта үтелгәндәрҙе ҡабатларға 

2 
Халыҡ ижады – 

халыҡ хазинаһы 

-«Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының идея-тематик 

йөкмәткеһен үҙләштерергә,образдарын асырға 

-башҡорт халыҡ ижадының һәр жанрына айырым иғтибар 

бирергә, уларҙың үҙенсәлектәрен билдәләргә. Халҡыбыҙҙың 

борон-борондан килгән ауыҙ-тел ижады байлығын өйрәнергә 

-Һөйләмде мәғәнәле һәм килешле итеп төҙөргә. Уны 

киңәйтергә. Һөйләмдең баш киҫәктәрен билдәләргә. 

3 
Көҙ – хеҙмәт һәм 

байлыҡ миҙгеле 

-көҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләргә. Был 

миҙгелгә ҡағылышлы һынамыштар белергә 

- әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә 

-көҙгө тәбиғәт, кейемдәр,уйындар, байрамдар 

тураһында диалогтар төҙөргә өйрәнергә 

-поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатларға.  

--һөйләм тураһында белемдәрҙе системаға 

һалырға.Һөйләмдән баш киҫәктәрҙе табырға, уларҙың 

ниндәй һүҙ төркөмдәренән килгәнен асыҡларға.  

Эйәрсән киҫәктәргә дөрөҫ һорау бирергә, асыҡларға. 

 

4 
Башҡортостан – 

алтын бишек! 

-Башҡортостан тураһында 1-7кластарҙа үтелгәндәрҙе 

ҡабатлап.белгән фактик материалды эҙмә-эҙлекле итеп 

һөйләргә өйрәнергә. 

-шиғырҙарҙың  йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға тулы 



яуап бирергә 

-һөйләмдең эйәрсән киҫәктәренә һорауҙар бирергә. 

Аныҡлаусы, тултырыусы, хәлдәрҙе һөйләмдә айыра 

белергә. 

 

5 
Салауат батыр 

ир ине 

-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. 

-романдың идея- тематик йөкмәткеһе менән 

танышырға. Образдарға характеристика бирергә 

-хәл төркәмсәләрен менән танышырға. 

 

6 Ҡыш 

-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 

- бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп ,хатаһыҙ 

диктант яҙырға. 

 

7 
Данлы йылдар, 

шанлы йылдар 

-Бөйөк Ватан һуғышы, унда Башҡортостанда төҙөлгән 

хәрби частарҙың, 112-се Башҡорт атлы дивизияһының 

ҡатнашыуы, Башҡортостанда тыуып үҫкән Советтар 

Союзы геройҙары тураһында фекралышырға. Башҡорт 

әҙиптәренең һуғыш темаһына яҙылған әҫәрҙәрен 

барларға, һуғыш ветерандары менән осрашырға. 

-сәсмә әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен үҙләштерергә, 

һөйләргә, образдарға характеристика бирергә, ижади 

эштәр башҡарырға 

-тиң киҫәктәр тураһында төшөнсә, уларҙың һөйләмдә 

бер үк һүҙгә ҡарауы, бер һорауғаяуап биреүен 

асыҡларға 

 

8 
Әсәйем – күңел 

ҡояшым 

-әсәй,өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр 

уҡырға, йөкмәткеһе өҫтөндә эш төрҙәре башҡарырға. 

Һүҙлек байлыҡтарын арттырырға. 

-Т.Ғиниәтуллиндың «Әсә һәм бала» әҫәрендә әсә һәм 



бала образдары, уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәттәренең 

сағылышын асыҡларға 

- бер составлы һойләмдәр тураһында төшөнсә 

алыу.Уларҙың төрҙәрен билдәләргә өйрәнеү 

 

9 
Әҙәп барҙа – 

иман бар 

-бирелгән әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә ,план төҙөрг.ә 

-З Ғәлимовтың «Ялан сәскәһе»  әҫәрендә атай һәм ул 

мөнәсәбәтен, атай үрнәге, уның менән ғорурланыу, 

матур ғаилә мөнәсәбәттәрен күрергә белергә 

-айырымланыу тураһында төшөнсә алырға. 

 

10 
Шаулап , гөрләп 

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. 

-инша яҙырға өйрәнергә. 

 

 

11 
Ай , Уралым , 

Уралым! 

-башҡорт әҙәби теле, уның нормалары менән 

танышырға. 

-үҙең йәшәгән ерҙең- Башҡортостандың- тарихы, уның 

байлығы.күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн 

тыуҙырырға һәм һөйләй белергә. Республика тураһында 

һөйләгәндә тарихи мәғлүмәттәрҙе ҡулланырға. 

-өндәш һүҙҙәр һәм улар эргәһендә тыныш билдәләре 

менән танышырға. Өндәш һүҙҙәрҙең һөләмдә айырым 

әйтелеүе, һөйләмдең ҡайһы урынында килеүгә ҡарап  

паузаларҙың үҙенсәлеген асыҡларға. 

12 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. 

 

9 класс 

№ Бүлектәр Уҡыусының эшмәкәрлеге 

1 
Башҡорт халыҡ 

ижады 

башҡорт халыҡ ижадының һәр жанрына айырым иғтибар 

бирергә, уларҙың үҙенсәлектәрен билдәләргә. Халҡыбыҙҙың 

борон-борондан килгән ауыҙ-тел ижады байлығын 

өйрәнергә. 

-һөйләм тураһындағы белемдәрҙе системаға һалырға. Ҡушма 

һөйләмдәрҙең төрҙәрен билдәләргә өйрәнергә. 

2 
Башҡорт халыҡ 

эпосы. 

- эпосты аңлап уҡырға, бирелгән һоруҙарға тулы яуап 

бирергә, төп фекерҙе билдәләргә, һорауҙарға тулы яуап 

бирергә.Эпосты өлөштәргә бүлергә. Һәр өлөшкә исем 

ҡушырға. План буйынса һөйләп ҡарарға. Төҙөлгән тексты 

абзацтарға бүлеп, ҡыҙыл юлдан башлап. хатаһыҙ яҙырға 

тырышырға.   

3 
Боронғо әҙәби 

ҡомартҡылар 

-боронғо ҡулъяҙма китаптар,  китап күсереүсе Ғәденнасир 

тураһында мәғлүмәт алырға. 

-эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә яғынан бүленешен 

асыҡларға.Эйәрсән һөйләмдең төрөн баш һөйләмдән сығып 

бирелгән һорау ярҙамында билдәләргә.  

4 

Ҡол Ғәли. 

«Ҡиссаи 

Йософ». 

-һүҙлек өҫтөндә эш 

-ҡиссаның идея- тематик йөкмәткеһе; әҫәрҙә туғанлыҡ, 

дуҫлыҡ, ата һәм балалар мөнәсәбәте; байлыҡ һәм 

шөһрәттең көнсөллөк тыуҙырыуы; хаҡимдар һәм халыҡ 

мөнәсәбәте; ҡиссаның дини мотивы; ислам нәсихәттәре 

тураһында һөйләшергә. 

-эйәрсән эйә һөйләм, уның баш һөйләмдең эйәһе 

урынында килеүе, йә баш һөләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ 

менән бирелгән эйәне асыҡлауы, баш һөйләмгә  бәйләнеү 

саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышын асыҡларға. 

5 Йырауҙар 

-йырайҙар тураһында төшөнсә алырға. 

- бирелгән әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен аңларға, һорауҙарға 

тулы яуап бирергә. 

6 Сәсәндәр ижады. 

-сәсәндәр тураһында белешмә алырға. Аҡмырҙа сәсән 

менән Ҡобағош сәсән образдарын, уларҙың тапҡырлығы, 

һүҙ оҫтаһы булыуҙарын асыҡларға. Сәсәндәргә 

сағыштырма характеристика бирергә. 

-Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш һөйләмдең 

тултырыусыһы урынында килеүе, йә баш һөләмдәге 

мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән тултырыусыға ҡарауы, 



баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы менән танышырға. 

7 Шәжәрәләр. 

-«Юрматы ырыуы шәжәрәһенең » идея-тематик 

йөкмәткеһе менән танышырға. Башҡортостандың 

Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәрен асыҡларға. «Һәр башҡорт 

үҙенең ете быуынын белергә тейеш» тигән  төшөнсә 

алырға. Үҙ шәжәрәңде төҙөргә өйрәнергә. 

8 Салауат Юлаев 

-башҡорт халҡының легендар батыры һәм сәсән шағиры 

С.Юлаевтың биографияһы,ижады менән танышыуҙы 

дауам итергә.Уның шиғырҙарын уҡып, эстәлеген 

аңларға, һөйләргә өйрәнергә. Яҙыусы, шағир, 

рәссамдарҙың  Салауат Юлаевҡа арнаған әҫәрҙәре менән 

танышырға. 

-шиғырҙарҙың идея- тематик йөкмәткеһе менән 

танышырға.  

9 М Акмулла 

-М. Аҡмулланың тормош юлы һәм ижады менән 

танышырға. Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡларға 

-эйәрсән шарт һөләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе 

саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы менән 

танышырға. 

10 М.Өмөтбаев 

-М.Өмөтбаевтың тормош юлы һәм ижады менән 

танышырға. Әҫәрҙәренең идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡларға. М Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, 

этнография, фольклор, төржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге менән танышырға. 

11 Р.Фәхретдин 

-Р.Фәхретдиндың тормош юлы һәм ижады менән 

Ваҡытлы матбуғат, мәғариф, тарих. Энциклопедия 

өлкәһендәге эшмәкәрлеге менән танышырға. 

-ҡатнаш ҡушма һөйләмдә тураһында төшөнсә алырға. 

Улар  составындағы ябай һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙмә юл 

менән дә, эйәртеүле юл менәндә бәйләнеүен, тыныш 

билдәләренең ҡуйылышын асыҡларға. 

12 
Сафуан 

Яҡшығолов 

-яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә 

алырға. «Бығаулы фил», «Төлкө менән торна» 

мәҫәлдәренең төп идеяһын асыҡларға. Образдарға 

характеристика бирергә. 

13 
Фәтхелкадир 

Сөләймәнов 

-Ф. Сөләймановтың тормош юлы һәм ижады менән 

танышырға. Әҫәрҙәренең идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡларға.  

-һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре :нөктә, һорау 



һәм өндәү билдәләренең ҡуйылыу осраҡтары менән 

танышырға. 

14 М.Ғафури 

-М. Ғафуриҙың тормош юлы һәм ижады менән 

танышырға. Шиғырҙарының, повесының идея-тематик 

йөкмәткеһен асыҡларға. Әҫәрҙә үткән тормоштоң реаль 

һүрәтләнешен асыҡларға Повеста һүрәтләнгән  хәл-

ваҡиғаларҙы бөгөнгө көн  проблемалары менән 

сағыштырырға. 

15 Ш.Бабич 

-Ш. Бабичтың тормош юлы һәм ижады менән 

танышырға. Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡларға.Башҡортостан, азатлыҡ өсөн көрәш, тәбиғәт, 

мөхәббәт лирикалары менән танышырға 

-әҙәбиәттән, телдән үтелгәндәрҙе ҡабатларға.  

 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте” 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 төрҙәрен (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 әҫәрҙәрҙеинсценировкалау. 

2.

 Уҡытыусыҡуйғанпроблемалыһорауярҙамындагеройғахарактеристика 

биреү; 

- тәҡдимителгәнәҫәрҙетәржемәитәбелеү, 

танышбулмағанһүҙҙәрҙеайырабелеү; 

- 4 шиғырҙыяттантасуириһөйләйбелеү; 

- эпик, лирик, лироэпик, һәмдраматикәҫәрҙәрҙеайырабелеү. 

3. һорауҙарғатулыяуапһәмгеройҙарғабаһаламабиреү; 

- уҡылғанәҫәрҙәргәүҙмөнәсәбәтеңдебелдерәбелеү; 



4. Телмәрағышындаөндәрҙеңүҙгәреүенайыраһәмаңлатабелеү; 

-

 диалогтарҙабашҡакешеләрҙеңтелмәрендәгеорфоэпикхаталарҙыкүҙәтәһ

әмтөркөмләйбелеү; 

- һүҙлектәрменәнфайҙаланабелеү; -диктант, изложение 

һәминшаларяҙыу; 

- өндәшһүҙҙәр, улар эргәһендәтынышбилдәләренеңҡуйылышы; 

- һүҙҙәрҙәяһаусыһәмүҙгәртеүсеялғауҙарҙыңкилеүтәртибе (рус теле 

менәнсағыштырыу); 

- үҙаллыһәмярҙамсыһүҙҙәрҙеңтелмәрҙәге роле. 

 

Уҡыу процесын уҡыу-уҡытыу методик һәм матди-техник яҡтан 

тәьмин итеү 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

Уҡытыусы өсөн: 

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

алып барылған мәктәптәрҙең 1 – 11 кластары өсөн) Төҙөүселәре: Ғәбитова 

З.М., Усманова М. Ғ., Ижевск -  2008. 

2. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 5 класс. Авт.: Хажин 

В.И.,Вилданов Ә.Х., Өфө – 2012 

3. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 6 класс. Авт.: Хажин 

В.И.,Вилданов Ә.Х., Өфө – 2012 

4. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 7 класс. Авт.: Хажин В.И.,Тикеев 

Д.С ., Өфө – 2010 

5. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 8 класс. Авт.: Тикеев Д.С., 

Ғафаров Б. Б., Хөснөтдинова Ф. Ә. Өфө – 2011 

6. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 9 класс. Авт.: Тикеев Д.С., 

Ғафаров Б. Б., Хөснөтдинова Ф. Ә. Өфө – 2006 

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. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

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

Петербург – 2007 

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

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

Петербург - 2007 

3. Башҡортса – урыҫса темалар буйынса һүҙлек. Авт.: Усманова М. 

Ғ., Уфа – 2005 

4. 8. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный 

словарь с грамматическим приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., 

Санкт-Петербург – 2007 Журнал. Аҡбуҙат 

5. «Аманат», «Шоңҡар» журналдары, «Йәншишмә», 

«Башҡортостан» газеталары 

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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