


Аңлатма яҙыу 

Башҡорт теленән  эш программаһы түбәндәге  норматив-хоҡуҡи документтар нигеҙендә төҙөлдө: 

- Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Федераль Законы (№273-ФЗ 29.12.2012 й.),  ред.03.07.2016й.); 

-  Төп дөйөм белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандарттары (№ 1897 17.12.2010йыл), үҙгәрештәр менән 

(Рәсәйҙең мәғариф һәм фән Министрлығы Приказы №1644 29.12.2014, Рәсәйҙең мәғариф һәм фән Министрлығы 

Приказы №1577 31.12.2015 йыл) ; 

- «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Федераль Законы (25.10.1991 N 1807-1 ФЗ (ред. 12.03.2014);-  

- «Рәсәй милләттәренең берҙәмлек нығытыу һәм Рәсәй халыҡтарының этномәҙәниәтен үҫтереү» федераль маҡсатлы 

программаһы (20.08.2013 йыл, №718, ред.25.08.2015й.); 

- Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы ( № 696-з., 01.07.2015 й.) ; 

- Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы (15.02.1999й., №216),  №289-3 , 14.07.2010 й.) 

үҙгәрештәр менән;  

- Рәсәй Федерацияһының  Фән һәм мәғариф министрлығы тарафынан  “Дәүләт аккредитацияһы үткән  башланғыс 

дөйөм, төп дөйөм, урта дөйөм белем биреү программалары буйынса белем биреүгә ярашлы тәҡдим ителгән 

дәреслектәрҙең федераль исемлегенә (№ 345 28.12.2018 й.); үҙгәрештәр индереү” приказы (№ 233, 08.05.2019й.) ; 

- Башҡорт теленән программа. Уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаһының 5-11 кластары 

өсөн “Башҡорт теле” предметы буйынса белем биреү өлгө программалары / [авт.-төҙ.:З.М. Ғәбитова,М.Ғ. Усманова]. - 

Өфө: Китап, 2017; 

 

Предметтың базис уҡыу (белем биреү) планындағы урыны  

Башҡортостан  Республикаһының Мәғариф  министрлығы  тарафынан  башҡорт телен дәүләт теле булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн тәҡдим  ителгән  программа Республика политехник лицей-интернаты дәүләт бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһының    уҡыу планына ярашлы рәүештә тормошҡа ашырыла. Эш программаһы 174 сәғәткә бүленгән. 

5-8 кластарҙа йылына 35-әр сәғәт (аҙнаһына 1 сәғәт иҫәбенән), 9 класта 34 сәғәт (аҙнаһына 1 сәғәт иҫәбенән) 

планлаштырылған. Дөйөм сәғәттәр һаны: 174 сәғәт.  

Уҡыу фәненең дөйөм характеристикаһы 
Рус мәктәптәрендә башҡорт теленә өйрәтеү яңы быуын стандарттары буйынса уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереү 

коммуникатив методҡа нигеҙләнеп алып барыла. Был метод телде аралашыу, аңлашыу-һөйләшеү сараһы булараҡ 

уҡытыуҙы төп маҡсат итеп ҡуя. 

 



Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар: 

- 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; 

- Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙаланырға өйрәтеү. 

5-9 класстар өсөн планлаштырылған һөҙөмтәләр 

Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхсән, метапредмет, предмет  һөҙөмтәләре 

Шәхси һөҙөмтәләр  

- Башҡортостан Республикаһында башҡорт теленең дәүләт теле булыуын аңлау: башҡорт телен өйрәнеүҙең эшмәкәрлек 

һәм профессиональ эшмәкәрлектә кәрәкле булыуын аңлау; 

- башҡорт телен ғәмәлдә ҡулланыуға әҙерлек: үҙ-ара аралашыуҙа толерантлыҡ; 

- башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау. 

Метапредмет һөҙөмтәләр (рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәнеү): 

- телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәрендә ҡабул итеү; 

- тыңланған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре (план, йөкмәткеһен һөйләү, конспект) менән яңынан һөйләй белеү; 



- аралашыу сфераһы һәм шартына ҡарап, телмәреңде һәм яҙма телмәреңде төҙөй белеү, әңгәмә, фекер алышыу, 

дискуссияла ҡатнаша алыу; 

- үҙ аллы белем ала белеү, төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары, интер- нет ресурстары, ваҡытлы матбуғат баҫмалары менән 

эшләй белеү; белешмә әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 

- тәғәйен темаға материалды һайлап ала һәм системаға килтереү ысулдарын үҙләштереү; үҙ ҡарашыңды анализлай, 

сағыштыра, күрһәтә, һығымта яһай, йомғаҡлай, нигеҙләй белеү; 

- башҡорт телен башҡа сығанаҡтарҙан мәғлүмәт алыу сараһы булараҡ ҡуллана алыу һәләтен үҫтереү; 

- үҙ телмәреңде баһалау күнекмәләрен үҙләштереү; 

- предмет-ара кимәлдә (туған тел, сит тел, әҙәбиәт) тел күренештәренанализлайбелеү. 

 

Предмет һөҙөмтәләре 

- төп аңлатмаларҙы үҙләштереү: тел һәм телмәр, телдән һәм яҙма телмәр, диалог һәм монолог, телмәр ситуацияһы, 

телмәрҙең функциональ стилдәре һәм типтары, текст; телдең системаһы: фонетика, лексика; 

- башҡорт теленең телмәр берәмектәрен белеү, уларҙың билдәләре, һүҙ, 

һүҙбәйләнеш, һөйләм, уларҙың үҙенсәлектәре; 

- телмәр практикаһында ситуация һәм аралашыу стилендә тел берәмеген урынлы ҡулланыу; 

- фонетик һәм лексик системаның төп үҙенсәлектәрен һәм рус теле менән сағыштырмаса башҡорт теленең грамматик 

төҙөлөшөн белеү; 



- башҡорт әҙәби тел нормаларын һәм телмәр этикетын белеү, уларҙы әйтергә теләгән фекереңде төҙөгәндә, йәғни телдән 

һәм яҙма телмәр практикаһында ҡулланыу; 

- төрлө төрҙәге лингвистик, ике телле һүҙлектәр менән ҡуллана белеү; 

- төрлө функциональ стиль һәм жанрҙағы текст йөкмәткеһен уҡыу һәм аңлау: әҙәби (шиғыр, йыр, хикәйә) 

- ғәҙәти темпта тәҡдим ителгән мәғлүмәтте (уҡытыусы телмәре, радио һәм телевидение дикторы телмәре һ.б.) аңлау; 

- текст менән мәғлүмәт сығанағы булараҡ эш итә белеү, тексҡа төрлө аспектта 

анализ, тексты планға, тезисҡа, конспектҡа өйләндереүҙең төрлө информацион төрҙәрен үҙләштереү; 

- текст фрагменттарын рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     5 класс 

1. Бүлектәр Өйрәнеләсәк төп һорауҙар Сәғәттәр һаны 

2. Һаумы, мәктәп!  Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу 

йәһәтенән яңылары үҙләштерелә. 1-4-се кластарҙа 

өйрәнелгән һәм яңы үҙләштерелгән һүҙҙәр 

ярҙамында бәләкәй хикәйәләр, диалогтар төҙөргә 

тәҡдим ителә. Грамматика буйынса темалар: 

башҡорт теленең өн һәм хәрефтәре; исем, исемдең 

күплек ялғауы, исемдәрҙең һан менән үҙгәреше, 

һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар; сифат. 

3 

3. Үҙем тураһында Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу 

йәһәтенән яңыларын үҙләштереү. 1-4-се кластарҙа 

өйрәнелгән һәм яңы үҙләштерелгән һүҙҙәр 

ярҙамында бәләкәй хикәйәләр, диалогтар төҙөү. 

Грамматика буйынса темалар: исемдәрҙең килеш 

менән үҙгәреше, алмаш, зат алмаштары, зат 

алмаштарының килеш менән үҙәгреше, к-г, ҡ-ғ, п-б 

тартынҡыларының сиратлашыуы. 

3 

4. Йыл миҙгелдәре Тәбиғәт күренештәрен күҙәтеүҙән алған 

тәьҫораттарҙан сығып һөйләй белеү. Йыл 

миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен 

дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. Грамматика 

буйынса темалар: һорау алмаштары, күрһәтеү 

алмаштары, билдәһеҙлек һәм билдәдәү алмаштары. 

2 

5. Башҡортостан Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – 

Башҡортостандың – тарихы, уның байлығы, 

күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн фекр 

3 



 тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй белеү. Яңғыҙлыҡ 

һәм уртаҡлыҡ исемдәрҙе дөрөҫ яҙыу, ҡулланыу. 

6. Тән өлөштәре Балаларҙы тән өлөштөре менән таныштырыу.  

Шиғырҙар һәм мәҡәлдәр уҡыу. 

2 

7. Яңы йыл менән!  Ҡыш миҙгеле тураһында һөйләй белеү. Яңы йыл 

менән ата-әсәне, класташтарҙы, туғандарҙы ҡотларға 

өйрәнеү. Грамматика буйынса темалар: 

ҡылымдарҙың зат һәм һан менән үҙгәреше. 

2 

8. Аҙыҡ- түлек, кейемдәр Балаларҙы аҙыҡ түлек, кейемдәр менән таныштырыу. 

Диалог төҙөү. Ролдәр менән уҡыу. 

6 

9.  8 март Алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһын ҡабатлау 

һәм был төшөнсәләрҙе аңлау өсөн һүҙлек запасын 

үҫтереү. Тема байрам төшөнсәһендә үҙ эсенә 

алғанлыҡтан ҡотлау открыткалар яҙыу, ҡотлау 

һүҙҙәрен әйтә белеү. Антоним, омоним, 

синонимдарҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 

2 

10. Яҙ килде Үҫемлектәрҙең атамаларын өйрәнеүҙе  яҙ айы, яҙғы 

тәбиғәт тураһында һөйләшеү менән бергә алып 

барырға. 

4 

11. Яҙғы эштәр Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре, баҫыу эштәре 

тураһында һөйләү, әңгәмәлә ҡатнашыу. “Яҙғы көн 

йылды туйҙыра” тигән мәҡәлдең асылын аңлау, 

экскурсияларға йөрөү. Башҡорт халҡының, 

Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы 

тәбиғәт менән бәйле ғөрөф-ғәҙәттәре һәм матур 

йолалары тураһында белеү. Һан һүҙ төркөмө 

тураһында төшөнсә биреү. 

5 

12 Йәйҙе ҡаршылайбыҙ Кешеләрҙең баҡса һәм ҡырҙағы эштәре тураһында 

һөйләшеү. Һүҙ байлығын арттырыу. 1 Май, 9 Май 

байрамдары тураһында, Бөйөк Ватан һуғышында 

3 



ҡатнашыусы кешеләрҙең үткән юлы менән танышыу. 

 

13. Бөтәһе  35 

 

 

                                                                                     6 класс 

Бүлектәр Өйрәнеләсәк төп һорауҙар Сәғәттәр һаны 

1. Беҙҙең мәктәп! Һүҙ. Һүҙҙең лексик мәғәнәһе. “Мәктәп “темаһы 

буйынса ҡабатлау, нығытыу, яңы һүҙҙәр 

өйрәнеү. Исем, һүҙбәйләнештәр, текст, 

диалогтар төҙөү. Көҙ күренештәре тураһында 

һөйләшеү 

6 

2. Башҡортостан ере буйлап А. Филлиповтың “Ватан» шиғыры менән 

танышыу, В.Э.Меостың “Тауҙарҙа томан. 

Белорет районы» картинаһы менән эш. Салауат 

Юлаев.  Тыуған илем 

7 

3. Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел  Бер-берең менән мөнәсәбәт тураһында әңгәмә. 

Был бүлектә уҡыусылар ысын дуҫлыҡ, дуҫ 

тураһында төшөнсә ала, һүҙ байлығын арттыра. 

Ҡылымдың заман формаларын телмәрҙә дөрөҫ 

ҡулланырға өйрәнеүҙе дауам итәләр. Дуҫтары 

тураһында текст төҙөү өҫтөндә эшләйҙәр. 

5 

4. Ҡыш дауам итә Уҡыусыны йыл миҙгелдәре, күргәндәре 

тураһында ябай формала иркен һөйләй белеүенә 

өлгәштереү. Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше 

ҡылымдарын телмәрҙә дөрөҫ файҙаланыуға 

өлгәшеү. 

6 

5. Яҙ килә, яҙ! Үҫемлектәрҙең атамаларын өйрәнеүҙе  яҙ айы, 5 



яҙғы тәбиғәт тураһында һөйләшеү менән бергә 

алып барырғ 

6. Йәмле йәй килә    Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Һүҙ 

байлығын арттырыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен 

үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар 

буйынса фекер алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған 

милли байрамдар менән таныштырыу, улар 

тураһында белгәндәрҙе һөйләү.  

6 

7. Бөтәһе  35 

 

                                                                                     7класс 

 

Бүлектәр 

Өйрәнеләсәк төп һорауҙар Сәғәттәр һаны 

1. Яңынан мәктәпкә 6 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Смфат 

дәрәжәләре менән танышыу.М. Кәрим. 

Уҡытыусыма шиғыры менән танышыу, 

тасуири уҡыу. З. Биишева. Мәктәпкә тәү 

барған көн. К. Паустовский. Туған тел. 

Тәржемә эше. Яңы һүҙҙәр өйрәнеү 

“Мәктәп”темаһы буйынса, һөйләм, текст 

төҙөү. Библиотекала диалогы төҙөү. 

5 

2. Ауыл тормошо Текст. Яңы һүҙҙәр өйрәнеү, аувл тормошо 

тураһында һөйләм, текст төҙөү. З. 

Ҡотлогилдинаның Икмәк хикәйәһен уҡыу, 

икмәк үткән юл тураһында һәйләшеү. Алтын 

башаҡтар әкиәтен уҡыу, башҡорт балы 

менән танышыу. 

3 

3. Башҡортостна буйлап сәйәхәт М. Кәрим. Башҡортостан, Башҡорт халыҡ 

йыры “Урал» йыры менән танышыу. 

5 



Башҡортостан темаһына диалог төҙөү. 

Арҡайым ҡаласығы менән танышыу. Үткән 

темалар буйынса тест 

4. Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары Милли уйындар менән танышыу, 

республиканың данлыҡлы спортсылары 

тураһында әңгәмә. Т. Яблонскаяның Иртә 

картинаһы өҫтөндә эш. Һаулыҡ – ҙур 

байлыҡ, уның өсөн уҡыусыларҙың 

тырышлығы талап ителеүен аңлатыу. 

4 

5. Мин һәм беҙҙең ғаилә Ҡылым. Теркәүестәр. Теҙеү теркәүестәре. 

Һүҙбәйләнеш. Ғаилә буйынса алған 

белемдәрен ҡабатлау , нығытыу күнекмәләре 

ойоштороу. Һәр уҡыусынан үҙ ғаиләһе 

тураһында ҡыҫҡаса һөйләй белеүен талап 

итеү. К.Шафиҡова. Әсәй күҙҙәре шиғырын 

тасуири уҡыу,  В.Э. Меостың Ярҙамсы 

картинаһы буйынса һәйләмдәр төҙөү. Мәҡәл, 

әйтемдәр өйрәнеү. Шәжәрә төҙөү. 

4 

6. Сәнғәт оҫталары Эйәртеү теркәүестәре. Һүҙбәйләнеш. 

Эйәртеү теркәүестәре ҡулланып, һөйләмдәр 

төҙөү. Башҡортостан Республикаһының 

атаҡлы композиторҙары менән танышыу. Х. 

Әхмәтов, З. Исмәғилев.  Ҡумызсылар 

ижадын өйрәнеү. Роберт Заһретдинов. 

Мәҙәниәт темаһын ҡабатлау. 

3 

7. Исемең матур, кемдәр ҡушҡан! Бәйләүестәр. Бәйләүестәр ҡулланып, 

һөйләмдәр, текст төҙөү. Башҡорт исемдәре 

менән танышыу. Ҡатын- ҡыҙҙар исеме, ирҙәр 

исеме. 

1 

9.  Борон- борон заманда Киҫәксәләр. Киҫәксәләрҙе телмәрҙә 1 



ҡулланыу күнекмәләре үткәреү. 

“Ҡыйыштабан ниңә уйнарға сыҡманы?» 

әкиәтен уҡыу, әкиәттең йөкмәткеһе буйынса 

фекер алышыу. Яҡшылыҡ, хәйләкәрлек, 

яуызлыҡ, эскерһеҙлек кеүек төшөнсәләрҙе 

аңлатыу. 

10. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар. Һөйләмдәрҙә 

ымлыҡтар, мөнәсәбәт һүҙҙәр ҡулланыу. 

Дуҫлыҡ тураһында фекер алышыу, һәр 

уҡыусының үҙенең дуҫы тураһында һөйләүе, 

текст, шиғырҙар менән танышыу. В. 

Баымырҙина. Дуҫлыҡ., К. Кинйәбулатова. 

Дуҫтарым күп минең. Һүҙлек эше. Мәҡәл, 

әйтемдәр менән танышыу. 

5 

11. Йәмле йәй Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Йәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. З. 

Ҡотлогилдина. Йәй., Б. Байымов. Ямғыр яуа. 

, Б. Бикбай. Лагерь иртәһе. Һорауҙарға 

яуаптар табыу, йәй тураһында һүрәттәр, 

бәләкәй текст төҙөү. Уҡыусыларҙың йәйге 

ялы тураһында һөйләшеү. 

4 

13. Бөтәһе  35 

 

 

                                                                                     8 класс 

 

                   Бүлектәр 

Өйрәнеләсәк төп һорауҙар Сәғәттәр һаны 

1. Алтын көҙ етте С. Муллабаев. Көҙгө урман. Шиғырын 5 



тасуири уҡыу. В.Э Меос   “ Шығай 

ҡайындары”картинаһы өҫтөндә эшләү. 

Көҙ тураһында һынамыштар уҡыу. 

Тәржемә эше. Синтаксис. Маҡсаты 

буйынса һөйләм төрҙәре. 

2. Өфө- Башҡортостандың баш 

ҡалаһы 

Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө 

тураһында әңгәмә үткәреү. Уның 

иҫтәлекле урындары тураһында 

һөйләшеү, һүрәттәр ҡарау. Һөйләм 

телмәрен үҫтереү. Рефераттар яҙыу. 

Класс алдында ҡыҫҡаса һөйләү. Башҡорт 

ҡылымдарының төҙөлөшө. Барлыҡ 

төшөнсәһе һәм уның бирелешен өйрәнеү. 

7 

3. Хеҙмәт төбө- хөрмәт Темаға ҡағылышлы текстар уҡыу. 

Муллыҡ, хеҙмәт тураһында мәҡәл, 

әйтемдәр менән танышыуҙы дауам итеү. 

Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары менән 

осрашыу ойоштороу. Уҡыусыларға 

ниндәй һөнәр оҡшауы тураһында 

һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. 

Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, 

хикәйәләр уҡыу. Ябай һөйләм төрҙәрен 

өйрәнеү. 

6 

4. Ап-аҡ ҡыш етте Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, 

мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу. Яңы 

йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм 

әйтемдәр менән танышыу. Яңы йыл 

менән ҡотлау открыткаһы яҙырға 

өйрәнеү. Уҡытыусы һайлаған текст 

буйынса изложение яҙыу. Үтелгәндәрҙе 

6 



ҡабатлау. Эйә менән хәбәр араһында 

һыҙыҡ ҡуйыу осраҡтарын өйрәнеү. 

5. Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе 

системалаштырыу. Яҙғы байрамдар- 1 

Май һәм Еңеү байрамы тураһында 

һөйләшеү. Яҙғы тәбиғәт күренештәре, 

ҡоштарҙы ҡаршылау, баҡса эштәре 

тураһында әңгәмәләрҙә ҡатнашыу. 

Тултырыусының һөйләмдәге роле. 

5 

6. Беҙ йондоҙҙар булып 

ҡайтырбыҙ 

Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан 

һуғышындағы ҡаһарманлығы, 

ветерандарға, батырҙарға ҡарата 

ихтирамлы булыу, ғорурланыу. 

Данлыҡлы кешеләр менән кисәләр, 

осрашыуҙарҙа ҡатнашыу. Хәлдәр 

тураһында төшөнсә алыу. Һүҙлек менән 

эш күнекмәләре эшләү. 

3 

7. Ай Уралым, Уралым Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө 

хаҡында әңгәмә үткәреү. 

Республикабыҙҙың күренекле урындары 

менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте 

күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың 

йәйге эштәре тураһында диалог һәм 

монологтар төҙөү. 

3 

8. Бөтәһе  35 

 

 

 



                                                                                     9 класс 

 

                           Бүлектәр 

Өйрәнеләсәк төп һорауҙар Сәғәттәр һаны 

1. Һаумы, мәктәп! «Көҙ» һәм «Мәктәп» темаһына 

шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡыу; мәҡәл, 

әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы 

иҫкә төшөрөү. Алдағы кластарҙа 

үтелгәндәрҙе системалаштырыу, яңы 

мәғлүмәт менән таныштырыу. Һөйләү 

һәм яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә 

эшләү. 

3 

3. Башҡортостан тәбиғәте  Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, 

ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл 

ҡараш тәрбиәләү. Башҡортостандың ер 

аҫты, ер өҫтө байлыҡтары тураһында 

әңгәмәләр үткәреү. Хәл төрҙәре 

тураһында мәғлүмәт биреү. 

6 

4. Атамалар ни һөйләй? Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше 

исеме, фамилияһы, атаһының исеме; 

ауыл, ҡала, тау, йылға һ.б.) роле ҙур. 

Ҡалалағы атамаларҙың мәғәнәләрен 

өйрәнеү. Атамаларҙа ил тарихы, ер һәм 

ошо ерҙә йәшәгән халыҡтың тел 

үҙенсәлектәрен, халыҡ тормошон, ғөрөф-

ғәҙәтен, йолаларын һ.б. сағылдырыуын 

аңлау. Яңғәҙләҡ исемдәрҙең дөрөҫ 

яҙылышын ҡабатлау. 

6 

5. Башҡортостан мәҙәниәте  Башҡортостанда театр сәнғәте. 

Республикалағы театрҙар һәм уларҙың 

эшмәкәрлеге хаҡында дөйөм мәғлүмәт 

4 



биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт 

дәүләт академия драма театрына сәйәхәт. 

Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры 

менән танышыу. 

6. Халыҡ ижады- халыҡ хазинаһы Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә 

алыу. Фольклорҙың коллектив ижад 

булыуын аңлау. Фольклор һәм яҙма 

әҙәбиәттең айырмаһын билдәләй алыу, 

улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Ике 

һәм бер составлы һөйләмдәр тураһында 

мәғлүмәт биреү. 

2 

7. Беҙ ҡышты ла яратабыҙ ыш тураһында текстар, шиғырҙар, 

мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу. Яңы 

йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм 

әйтемдәр менән танышыу. Яңы йыл 

менән ҡотлау открыткаһы яҙырға 

өйрәнеү. Уҡытыусы һайлаған текст 

буйынса изложение яҙыу. Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Эйә менән хәбәр араһында 

һыҙыҡ ҡуйыу осраҡтарын өйрәнеү 

2 

8. Менгән атым- уң ҡанатым   Башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи 

үткәне менән танышыу. Аттарҙың кеше 

тормошондағы мөһим ролен билдәләү. 

Йәш үҙенсәлектәре буйынса бүленеүен 

билдәләү, дөрөҫ итеп әйтеү. Аттар 

тураһында күберәк белеү                            

2 

9.  Тәбиғәт йәшеллекә төрөнә  Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт 

күренештәрен күҙәтеү. Ҡала һәм ауылда 

яҙғы эштәр: ҡоштар, хайуандар һәм 

үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар 
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тураһында әңгәмәләрҙә ҡатнашыу. 

Тәбиғәткә экскурсияларға сығыу. Дарыу 

үләндәренән гербарийҙар төҙөү, Еңеү 

көнөнә арналған концерттарҙа, һуғыш 

ветерандары менән осрашыуҙарҙа 

ҡатнашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу. 

Һөйләү, яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә 

эшләү. 

 

10. Йәмле йәй айҙары Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен 

билдәләү. Һүҙ байлығын арттырыу, 

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. 

Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар 

буйынса фекер алышыу. Был айҙарҙа 

уҙғарылған милли байрамдар менән 

таныштырыу, улар тураһында 

белгәндәрҙе һөйләү.  
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13. Бөтәһе  34 

 

 

 

 

 

 

 


