


Аңлатма яҙыу 

          Был эш программаһында Федераль һәм Республика закондары талаптары 

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

2012 йылдың  29 декабрендә ҡабул ителгән Рәсәй Федерацияһының “Мәғариф 

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

“Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы” Законы, Башҡортостан 

Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы. 

          Башҡортостан Мәғариф  Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы “Белем биреү үҙәге” 10-сы урта 

дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль дөйөм белем биреү учреждениеһының  

“Уҡыу планы” на ярашлы рәүештә тормошҡа ашырыла. 

           Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  Министрлығы 

тарафынан раҫланған уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I -  XI 

кластары  өсөн “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программа” һы (Төҙөүселәре Тикеев Д.С., 

Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С, Хөснөтдинова Ф.А, Хажин В.И. - 

Ижевск. Книгоград, 2008 й.) нигеҙендә төҙөлдө.       

Программала ҡуйылған маҡсаттар. 

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

урындарында, хеҙмәт процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға 

өйрәтеү. 

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

күнекмәләр биреү. 

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

уҡып аңлау күнекмәләрен биреү. 

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

формалаштырыу. 

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

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

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

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

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

нигеҙендә, балаларҙа туған телгә ихтирам тәрбиәләү, уларға илһөйәр һәм 

интернациональ тәрбиә биреү. 

Башҡорт теленә өйрәтеү буйынса 11 - се класс уҡыусылары алдында 

түбәндәге бурыстар ҡуйыла: 

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

процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәнеү. 

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

арттырыу 

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

аллы уҡып аңлаукүнекмәләрен үҫтереү. 



- үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу 

күнекмәләрен үҫтереү. 

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

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

Уҡытыу процесын ойоштороу үҙенсәлектәре 

 Башҡорт теле  11 класта башҡорт милләтенән булған балалар төркөмөндә 

аҙнаһына 1 сәғәт  уҡытыла, бөтәһе 34 сәғәт. 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре, күләме һәм уларҙы баһалау нормалары 

Уҡытыу рус телендә барған мәктәптәрҙә башҡорт теленән яҙма эштәрҙең төрлө 

формалары ҡулланыла.  

Яҙма эштәрҙең киң ҡулланыла торған түбәндәге төрҙәрен күрһәтергә була: 

- һүҙҙәрҙе, типик фраза һәм һөйләмдәрҙе күсереп яҙыу; 

- һүҙлек диктанты; 

- ғәҙәти диктанттар; 

- һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

- изложениелар; 

- иншалар; 

- тестарға яуаптар яҙыу. 

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 вакыт 

биргән осраҡтар була. Бындай сакта яҙыу ваҡытын укытыусы үҙенсә билдәләргә 

хоҡуҡлы. 

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

үткәреү методикаһы ла бик үҙенсәлекле. Шуға ла яҙма эштәр, уларға ҡуйылған 

баһалар балаларҙын телгә өйрәнеүендә дәртләндереү сараһы булып хеҙмәт итһен (һәр 

хәлдә шуға ынтылырға кәрәк), балаларҙа башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу 

уятһын. Икенсенән, укыусыларҙың белем һәм күнекмәләр күләме, сифаты башҡорт 

теленән дәүләт стандарттарына яуап бирергә тейеш. Өсөнсөнән, шул ук күрһәткестәр 

укытыусыларға аттестация үткәргәндә лә иҫәпкә алына.   
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 материалының йөкмәткеһе 

Башҡорт теле (3) 

         Милләт һәм тел. Милли тел һәм милли мәҙәниәт, уларҙың бер-береһенә 

бәйле булыуы. Башҡорт халҡының һәм теленең формалашыу тарихы. Башҡорт 

һүҙенең килеп сығыуы тураһындағы ҡараштар.  

         Хәҙерге башҡорт теле, уның диалекттары, һөйләштәре һәм һөйләшсәләре, 

уларҙың таралыу сиктәре. Башҡорт теленең ниндәй телдәр менән мөнәсәбәткә инеүе, 

уның сәбәптәрен асыҡлау. 

         Телмәр стилдәре, уларҙың төрҙәре, айырым стилдәрҙе  барлыҡҡа 

килтереүсе лексик, фонетик, морфологик һәм синтаксик саралар. Төрлө телмәр 

стиленә ҡараған текстарҙы таный һәм төҙөй белеү күнекмәләре өҫтөндә практик 

эштәр.           

           Мостай Кәрим (8) 

         Мостай Кәримдең биографияһы  һәм йәмғиәт эшмәкәрлеге. 

         Тәүге әҫәрҙәре. “Яҙғы тауыштар”, “Тыуған ерҙә”, “Тулҡындар” шиғырҙары  

һәм “Таныш булмаған ҡунаҡ” лирик поэмаһы. 

          “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесында әҙәп-әхлаҡ проблемаһының ҡуйылышы. 

Повеста йәмғиәттең, ғаиләнең роле. Кендек, Оло инәй образдары. Әҫәрҙең художество 

эшләнеше, жанр үҙенсәлектәре. 

          “Ай тотолған төндә” трагедияһында башҡорт ырыуҙары  көнкүрешенең 

һүрәтләнеүе. Тәңкәбикә-ырыу йолалары ҡорбаны. Аҡйегет  менән Зөбәржәт 

образдары аша мөхәббәт һәм рух  иркенә тоғролоҡто һүрәтләү. Диуана һәм Дәрүиш 

образдары. Трагедияның жанр үҙенсәлектәре. Драматургик оҫталығы. 

Р.Ғарипов (3) 

           Р.Ғариповтың биографияһы һәм ижады. “Тормош”, “Ғүмер”,”Аманат”, 

“Киләсәк”, философик шиғырҙарында ғүмер, тыуған ил, халыҡ тураһында уйланыуҙар. 

           “Табыныу” поэмаһында репрессия, шәхес культы йылдарында ил, халыҡ, 

милли интеллигенцияның эҙәрлекләнеүе, фажиғәһен күрһәтелеүе, шул ваҡиғаларҙы 

поэтик образдар, үткер шиғри алымдар аша тасуириланыуы. 

Ә.Хәким (4) 

            Ә.Хәкимдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. 

           Ә.Хәким-тәнҡитсе, әҙәбиәт белгесе. “Бәйге” , “Аҡһаҡ бүре” әҫәрҙәрендә 

һуғыш фажиғәһенең, яугир ҡатын-ҡыҙ образдарының сағылыуы. Повестарҙың тел-

стиль, художество үҙенсәлектәре. Символик образдар (бәйге, күпер). 

            “Өйөрмә” романында 30-сы йылдар фажиғәһе. Сәләхетдин кеүек урта 

хәлле крәҫтиәндәрҙең бөтөрөлөүе. Коммун Фазыл, чекист Бураншин образдары, улар 

төрлө боролоштарҙың яуыз уң ҡулдары. 

Ғ.Хөсәйенов (3) 

            Әҙиптең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Ғ.Хөсәйенов тәнҡитсе, 

әҙәбиәт белгесе, әҙип. 



            “Рудасы Исмәғил Тасим улы”, “Пугачев фельдмаршалы” тприхи 

документаль повестары. Унда ҡаһарманлыҡ һәм фажиғә мотивтары. 

Р.Бикбаев (2) 

            Тормош юлы һәм фәнни эшмәкәрлеге. 

            “Һыуһаным-һыуҙар бирегеҙ!” поэмаһында социаль, иҡтисади, экологик 

һәм мораль-этик проблемаларҙың ҡуйылышы. 

Н.Мусин (5) 

            Яҙыусының биографияһы һәм ижады. “Мәңгелек урман” романы. 

Романда сағылдырылған тарихи осор. Төлкөсура, уның атаһы, әсәһе, һеңлеһе, ҡатыны 

һәм балалары яҙмышы аша халыҡтың социаль, милли –колониаль иҙелеүен һүрәтләү. 

Лапшин, улы Роман, Мирзаев, Уйылдан халыҡҡа иҙеү афәте килтереүселәр. 

             Романдың художество эшләнеше, композицияһы. 

Р.Солтангәрәев (2) 

       Яҙыусының тормошо һәм ижады. 

       “Ғүмер”, “Шкаф”, “Тыуған яҡ” хикәйәләрендә оло быуын вәкилдәре менән 

йәш быуынды ҡаршы ҡуйып һүрәтләү. 

         “Ҡиәмәтлек кейәү” хикәйәһендә оҙаҡ йылдар улын көткән ҡарт әсә образы. 

Уның уй-һағыштары. Хикәйәләге психологизм. Әҫәрҙең художество үҙенсәлеге. 

Д.Бүләков (2) 

       Яҙыусының тормошо һәм ижады. Тәүге хикәйәләренең тематикаһы һәм 

проблематикаһы. Тел-стиль үҙенсәлектәре. 

       “Килмешәк” романының идея-тематик йөкмәткеһе. Унда ижтимағи, 

иҡтисади, мораль-этик мәсьәләләрҙең ҡуйылышы һәм хәл ителеше. Әҫәрҙә ерҙе, 

тәбиғәт байлығын һаҡлау өсөн көрәш темаһы. Нуриханов менән Яубаҫаров образында 

иҫкелек менән яңының көрәшен кәүҙәләндереү. Әҫәрҙең теле, художество эшләнеше. 

Х.Назар (2) 

      Х.Назарҙың тормошо һәм ижады. Тәүге йыйынтыҡтары: “Бөркөттәр төйәге”, 

“Шоңҡар сөйәм”. Ундағы шиғырҙарҙа тыуған яҡ, тыуған төйәк, тәбиғәт, мөхәббәт 

тематикаһы. 

Тематик план 

№ Тема Сәғәт һаны 

1 Башҡорт теле 3 

2 Мостай Кәрим 8 

3 Р.Ғарипов 3 
4 Ә.Хәким 4 

5 Ғ.Хөсәйенов 3 
6 Р.Бикбаев 2 

7 Н.Мусин 5 
8 Р.Солтангәрәев 2 

9 Д.Бүләков 2 

10 Х.Назар 2 
 Бөтәһе 34 

 

XI класс укыусыларының белем һәм күнекмәләренә талаптар 

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

Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау. 



2. Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында геройға характеристика биреү; 

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

белеү; 

- 12-14 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 

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

3. һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама биреү; 

- уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү; 

4. Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата белеү; 

- диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм 

төркөмләй белеү; 

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

- өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш билдәләренең ҡуйылышы; 

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

сағыштырыу); 

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙәге роле. 

Методик ҡулланмалар һәм дәреслектәр. 

Уҡытыусы өсөн 

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

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

Ижевск -  2008. 

2. “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте” 11 класс.Авт.Тикеев Д.С.,Ғафаров Б.Б. Өфө: 

Китап, 2007 

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

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

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

Ғ., Өфө – 2007 

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

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

Петербург – 2007 

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

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

центр “Эдвис”, 2006 

7. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы: башҡорт теле дәүләт теле итеп 

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

Китап, 2011 

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

Усманова М. Г. – Уфа, 2006 

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

Ураксин. – Уфа: Китап, 2000 

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

2005 

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

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

Петербург – 2007 Журнал. Аҡбуҙат. 

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

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

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



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

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

Аҙнағолов– Өфө: БашДУ, 2010. 

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

2011 

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

Өфө: БашДУ, 2010 

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

Б. Юлмөхәмәтов. – Өфө, Китап, 2008. 

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

Баһауетдинова. Өфө: Башҡортостан  “Китап” нәшриәте,2003 

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

Аҙнағолов. – Өфө: Китап, 2006. 

22. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡтыуҙы ойоштороу буйынса методик 

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

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

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

2000. 

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

Уфа, 2010 

Уҡыусы өсөн: 

1. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте.11-се класс. Тикеев Д.С., Ғафаров Б.Б., 

Хөснөтдинова Ф.Ә. Өфө:Китап, 2009 
2. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с 

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

– 2007 

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

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

“Эдвис”, 2006 

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

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

– 2007  
Интернет ресурстар: 

http://huzlek.bashqort.com 

http://mfbl.ru/mfbl/bashrus 

http://bashkir_russian.academic.ru 
bashklip.ru›site/bashgram.pdf 

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

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

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

http://blang.ru 

http://www.tugantel-tv.ru 

Уҡытыуҙа ҡулланылған техник саралар: 

Ноутбук 

Проектор 

Телевизор 

Магнитофон 

DVD 

 

 

http://huzlek.bashqort.com/
http://mfbl.ru/mfbl/bashrus
http://bashkir_russian.academic.ru/
http://www.bashklip.ru/
http://www.bashklip.ru/site/bashgram.pdf
http://tel.bashqort.com/short-grammar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматика_башкирского_языка
http://sdo.bspu.ru/mod/page/view.php?id=207
http://blang.ru/
http://www.tugantel-tv.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


