


  

Аңлатма яҙыу 

Туған тел һәм әҙәбиәттән эш программаһы түбәндәге документтарға нигеҙләнеп төҙөлдө һәм федераль, 

республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла: 

Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында” федераль законы (29 декабрь, 2012 йыл, № 273- 

ФЗ); 

РФ мәғариф һәм фән министырлығының бойороғо (17.12.2010й, №1897 ) “ Төп дөйөм белем биреү федераль 

стандарттары 

РФ мәғариф һәм фән министырлығының бойороғо (08.06.2015г.№576) 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында»ғы законы (25.10.1991 й., № 1808-1) 

“Рәсәй Федерацияһының Мәғариф тураһында” Законы(29.12.2012, №273- ФЗ )(үҙгәрештәр һәм тулыландырыу менән) 

- Рәсәй фән һәм мәғариф министрлығының хаты 03.03.2016 й. № 08-334 . 

- “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” Законы (15.02.1999, №216-3); 

Дәреслек: Башҡорт теле һәм әҙәбиәт : Рус мәктәптәренең  5-9-сы класстары өсөн  башҡорт балаларына  дәреслек. 

Хажин В.И., Вилданов Ә.Х. – Өфө: Китап, 2020  

Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты: 

 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан раҫланған Уҡытыу рус телендә 

алып барылған мәктәптәрҙең 5-9 кластары өсөн башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы .Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., 



Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И. Ижевск , “Книгоград” нәшриәте 

 нигеҙендә төҙөлгән . 

Туған телдең метапредмет белем биреү функцияһы мәктәптә белем алыу процесында бала шәхесен формалаштырыуҙа 

«Башҡорт теле» предметының универсаль, дөйөмләштереү характерын билдәләй. Башҡорт теле баланың фекер 

үҫешенә булышлыҡ итә; уҡыусылырҙың интеллектуаль һәм ижади һәләтен үҫтерергә ярҙам итә; белем һәм 

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

ойоштора. Башҡорт теле башҡорт мәҙәниәтен өйрәнеүгә нигеҙ булып тора һәм башҡорт әҙәбиәтенең рухи тел 

байлығын үҫтереүгә булышлыҡ итә; уҡыусыларҙың кешелектең мәҙәни-тарихи тәжрибәһенә ылыҡтыра. Киләсәктә 

төрлө белемде үҙләштереү һәм һаҡлау формаһы булараҡ, башҡорт теле бөтә предметтар менән тығыҙ бәйләнештә тора 

һәм профессиональ күнекмәләрҙе үҙләштереү сифатына йоғонто яһай. Аралаша белеү, шул һөҙөмтәлә уңыштарға 

өлгәшеү, юғары профессиональ һәм социаль әүҙемлек шәхес тормошоноң төрлө өлкәләрендә өлгәшелгән уңыштарын 

билдәләүсе характеристика булып тора. Башҡорт теле ул баланың төрлө тормош ситуацияларында тәрбиә-этик 

нормаларын формалаштарыу нигеҙе; әхлаҡ нормалар позицияһынан сығып, үҙ ҡылыҡтарына дәлилле баһа биреү 

мөмкинлеген дә үҫтерә.  

Башҡортостан Республикаһы уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙә, Башҡортостан Республикаһы 

Мәғариф министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән уҡытыу планына ярашлы, башҡорт телен өйрәнеү өс төрлө 

программа нигеҙендә алып барыла: 

1) Башҡорт теленән программа.(Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары 

өсөн).ТоломбаевХ.А.,Дәүләтшина, М.С.,Ғәбитова, З.М.Усманова, . 

2) Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән программа.(Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары 

өсөн). БР Мәғариф министрлығы.Тикеев Д.С.,Толомбаев Х.А., Хөснөтдинова Ф.Ә.Өфө 

2.Уҡыу предметына, курсына дөйөм характеристика. 

Дөйөм белем биреү ойошмаларында туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәтен фән булараҡ өйрәнеү буйынса өлгө 

программалар федераль дәүләт стандарттарына ҡуйылған талаптар һәм һөҙөмтәләр нигеҙендә төҙөлдө. Унда үҫеш 

программаһының положениеһы һәм төп идеялары, төп белем биреү өсөн универсаль уҡыу эшмәкәрлеге иҫәпкә 

алынды, шулай уҡ дөйөм белем биреүҙең башланғыс белем биреү программалары менән күсәгилешлек принциптары 

һаҡланды. 



Башҡорт теленән өлгө программалар эш программаларын төҙөү өсөн йүнәлеш булып тора: ул уҡыу курсының 

инвариант (мотлаҡ) өлөшөн билдәләй, бының сиктәрендә белем биреүҙә авторҙың үҙенә вариатив һайлап алыу 

мөмкинлеге бирелә.  

Программа буйынса туған(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары:  

 туған телгә ҡарата һөйөү, мәҙәниәт күренеше булараҡ, уға ҡарата аңлы ҡараш тәрбиәләү, туған телдең төп 

аралашыу, кеше эшмәкәрлегенең төрлө сфераһынан белем алыу ҡоралы булыуын, йәмғиәттәге әхләҡ – этик 

нормаларҙы үҙләштереү сараһы булыуын аңлау, туған телең эстетик ҡиммәттәрен үҙләштереү. 

 Көндәлек тормошта һәм уҡыуҙа туған телдең аралашыу сараһы булараҡ үҙләштереү, үҙ-ара аңлашыу үҙ-ара 

фекер алышыуға һәләтлелекте үҫтереү, үҙ телмәреңде камиллаштырыу. 

 Тел системаһы төҙөлөшөн һәм төп әҙәби тел нормаларын күҙәтергә өйрәнеү, анализлау, сағыштырыу, баһалау, 

һүҙлек запасын байытыу, белемде аралашыуҙа һәм көндәлек тормошта ҡулланыу һәләтлеген камиллаштырыу 

Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, 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 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. 

Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли 

йолалары, башҡорт халҡының күренекле шәхестәре, уларҙың эшмәкәрлеге, ижады менән таныштырыу, башҡорт 

халҡына, туған теленә, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү мөһим. 

текстағы яңы һүҙҙәр, фразаларҙы аңлатыу, һүҙлек эше үткәреү мотлаҡ.  

 



 

Туған(башҡорт) тел һәм әҙәбиәте предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре. 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының туған тел һәм әҙәбиәттән программаһы үҙләштереүҙең шәхси һөҙөмтәләре 

булып түбәндәгеләр тора: 

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интеллектуаль, ижади һәләттәрен 

һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә башҡорт теленең роле, уның мәктәптә белем алыу процесындағы 

әһәмиәтен билдәләү; 

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; башҡорт теленә 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 запасын эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен еткереү өсөн тейешле грамматик 

сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтең 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 үҙ 

аллы эҙләй алыу күнекәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте 

ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 

 стилистик үҙенселектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел сараларынан сығып, фекерҙе 

сағыштыра алыу; 

һөйләү һәм яҙыу: 

 алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуаль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү һәләтлелеген, хәрәкәттең эҙмә-

эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 

 тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу; 

 төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына ҡарап 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; 

  

o ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге башҡорт әҙәби теленең 

стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 

o телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында ым-ишара, мимиканы 

урынлы ҡулланыу; 

o уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ контролдә тота алыу; йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы 

ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәренеңде баһалай белеү; грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы 

төҙәтә алыу; үҙ тексыңды мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; башҡорт теленән башҡа фәндәрҙә белем алыу 

сығанағы булараҡ файҙаланыу;  



3) аралашыу процесында тир-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә 

эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; шәхестәр менән мәҙәни аралашыу 

барышындағы төрлө ситуациялаҙа телмәр этикетының мили-мҙәни нормаларын үҙләштереү. 

Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхсән, метопредмет һәм предмет һөҙөмтәләре. 

Шәхсән һөҙөмтәләр (мәктәп уҡыусыларының башҡорт теленән төп программаны үҙләштереүе); 

-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 аралашыуға толерантлыҡ; 

-башҡорт теленең башҡорт мәҙәниәте менән танышыу сараһы булыуын аңлау. 

 

Метапредмет һөҙөмтәләр  

1)телмәр эшмәкәрлегенең-бөтә төрҙәрен үҙләштереү: аудирование һәм уҡыу: 

телдән һәм яҙма бирелгән 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; аудирование менән эш итеү (һайлап алыу, 

танышыу); 

төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлелеге (матбуғат саралары, уҡыу әсән тәғәйенләнгән компакт-

дискы-лар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу; белешмә әсән әҙәбиәт, шулай уҡ 

электрон ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен 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 эшмәкәрлегенең (индивидуаль һәм коллек-тив) маҡсатын билдәләү һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, 

өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 

тыңланған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу; 

төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 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 (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө төрҙәге монологтарҙың берләшеүе) һәм 

диалогты (этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер алышыу һ. б.; төрлө 

төрҙәге диалогтың берләшеүе) үҙләштереү; 

ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралашыуҙың 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, 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 төрлө фәндәрҙән белем 

алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу; тел күренештәрен анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара 

(сит тел, әҙәбиәт һ. б. дәрестәрҙә) ҡуллалыу; 

3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә 

эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр 

менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни нормаларын 

үҙләштереү 

Предмет һөҙөмтәләре(сығарылыш класс уҡыусыларының төп мәктәп программаһын үҙләштереү) 

1) телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел һәм халыҡ мәҙәниәтенең бәйләнештәре тураһында, туған 

телдең 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 (тел ғилеме) 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; функциональ-мәғәнәүи телмәр төрҙәре (хикәйәләү, 

һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу 

үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

5) башҡорт теленең лексикаһы 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), һөйләм һәм һүҙбәйләнешкә 

синтаксик анализ, төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 



8) тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы уҡыусы телмәрендә ҡулланыу; 

9) туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен 

баһалау. 

Уҡытыу  предметының  төп йөкмәткеһе 

 5-се класс 

Көҙ -  3 сәғәт.  

С. Муллабаев. Шатлыҡлы иртә.  Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү.  Уҡыусыларҙың йәйге  тәьҫораттары менән  

уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу. 

            Б. Бикбай. Туған тел. Р. Ғарипов. Туған тел. Шиғырҙарҙа туған телде данлау, хөрмәтләү мотивтарының 

сағылышы. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. М. Кәрим. 

Сыйырсыҡ балаһы. А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ. Әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү 

күнекмәләре үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу. 

Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре 

үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы 

белдергән хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт 

теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы 

өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

            Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин – Башҡортостандан. Ә. 

Вахитов. Аҡһаҡал аманаты. 

«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, 

Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. Н. Иҙелбай. Дүрт миҙгел.  Б. Ноғоманов. Йәйбикә 

менән Көҙбикә. Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. 

Шиғырҙарҙы тасуириуҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында 

төшөнсә биреү.  



   Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). «Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. 

Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә 

төшөрөү.  

А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Р. Ғарипов. Алма.  Шиғырҙар 

өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, 

хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик 

күнегеүҙәр эшләү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән 

таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. 

Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән танышыу. 

Р. Ғарипов. Алма.  Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. 

Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 

Н. Әминева. Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. Ғәниева. Уралиә тигән ил (әкиәт).  

Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин – Башҡортостандан. Ә. Вахитов. 

Аҡһаҡал аманаты. 

«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, 

Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.  

           А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Мөхәмәтйәнов. Ҡыҙыҡ һүҙ. Ф. Иҫәнғолов. Хәмит 

күпере. Р. Ғарипов. Алма.  Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. 

Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 

Ҡыш.- 5 сәғәт. 



С. Әлибаев. Ҡыш. Н. Мусин. Ҡоралайҙар. В. Әхмәҙиев. Ҡышҡы урманда. Ҡ. Даян. Шыршы. М. Кәрим. Ҡыш 

бабай бәләкәй саҡта. Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири 

уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. Образдарға характеристика 

биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 

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. 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр», «Ҡамыр батыр» әкиәттәре. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 

Таҡмаҡтар. Йырҙар.Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын 

барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, 

йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. 

Р. Солтангәрәев. Эшләп ашаһаң. З. Биишева. Йәшәү – хеҙмәт. «Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» 

әкиәте. Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө 

һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.  

Д. Бүләков. Яралы китап. Ғ. Рамазанов. Ағайым хаты. М. кәрим. Дан кәпәс түгел.  Н. Мусин. Атайымдың өс 

һәнәге. Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш. Образдарға 

характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре 

үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. 

Синонимдар. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең 

күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 

Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйем ҡулы. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Ғ. Аллаяров. Таҫтамал.  К. 

Кинйәбулатова. Әсә күңеле. Әҫәр-ҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 

Яҙ килә. - 6 сәғәт. 

Р. Назаров. Яҙ килә.   З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ.   С. Әлибаев. Яҙҙы кем килтергән?        

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, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади 

эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә.  

«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. Ҡарһылыу менән Яҙһылыу. Ғ. Хисамов. 

Аҡъяурын сал бөркөт. Әҫәрҙәр-ҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт 

геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт.  

Фразеологик берәмектәр, парлы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса 

практик эштәр башҡарыу. 

М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация 

менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына характеристика биреү.  

Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик 

күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең 

ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән 

таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

А. Игебаев. Еңеү көнө. К. Мәргән. Ҡурайсының үлеме. 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. Яңы 

һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар өйрәнеү. 

Р. Назаров. Тракторсы йыры. З. Хисмәтуллин. Урман ҡунағы. С. Агиш. Турыҡай. М. Ғафури. Һарыҡты кем 

ашаған? Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында 

бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири итеп уҡыу үҙенсәлектәренә төшөнөү. Мәҫәл 

мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға 

характеристика биреү.  

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 

Йәй. -   3 сәғәт. 



С. Муллабаев. Йомарт йәй. Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. М. Кәрим. Ап-аҡ мөғжизә. Шиғырҙа йәйге 

тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр 

тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре.  Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, образдарға характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға 

күнегеүҙәр. 

 

 

 

6-сы класс 

 

1.  Уҡыу – белем шишмәһе - 1сәғәт. 

С.Әлибай “Мәктәп юлы” шиғырында мәктәп юлы менән тормош юлыбәйләнешенең һүрәтләнеше. Н.Мусин “Һабаҡ”. 

Йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә балаларҙың йәйге каникулдағы эштәренең һүрәтләнеше. Р.Тимершин “Уйлап 

табыусы”. Юмор аша Хәйҙәрҙең кәмселеген фашлау.  

2.Йырым минең –Башҡортостан-1 сәғәт.  
Башҡортостан тураһында (белешмә). З.Биишева “Башҡортостан”, Р.Ғарипов”Дан һиңә, дан Башҡортостан!”, 

ФакиһаТуғыҙбаева “Эй яҙмышым минең-Башҡортостан”, Шәйехзада Бабич “Башҡортостан 

3. Уҙған ғүмер-ҡалған хәтер-1сәғәт. 

Әбүбәкер Усманов “Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте", Ҡолой кантон (Башҡорт халыҡ йыры), Ғайса Хөсәйенов 

“Рудасы Исмәғил Тасим улы”, Мәжит Ғафури “Беҙҙең нәмәләрҙе һатҡанда”. 

4.Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап-1сәғәт. 

Башҡорт ихтилалдары (белешмә). «Салауат”(Башҡорт халыҡ йыры). 

Мирас Иҙелбаев “Хушлашыу”.Рауил Бикбаев «Салауат ҡылысы”. 

Степан Злобин “Степан Юлаев”.Ғәли Ибраһимов“Кинйә”. 



5.Ут йылдары ауазы-1сәғәт. 

Әхмәтзәки Вәлиди Туған «Беренсе башҡорт ҡоролтайы». 

Шәйехзада Бабич “Башҡорт халҡына көйлө хитап”.Рәшит Солтангәрәев 

6.Уралып ятҡан Уралтау-1сәғәт. 

Башҡортостан тауҙары (белешмә). “Урал” (Башҡорт халыҡ йыры).Рауил Бикбаев “Уралыма”. Яныбай Хамматов 

“Ғәйзулла” 

7. Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын-1сәғәт. 

Башҡортостан йылғалары (белешмә). Йәмле Ағиҙел буйҙары.(Башҡорт халыҡ йыры). Рауил Бикбаев «Һыуһаным, 

һыуҙар бирегеҙ!».“Йәмле Дим буйы”(Башҡорт халыҡ йыры). “Ағиҙел менән Яйыҡ”(риүәйәт).Халыҡ хикәйәләре 

тураһында. 

8.Тау башында балҡый бер ҡала-1сәғәт. 

Өфө(белешмә). Рәғиҙә Янбулатова «Гүзәл Өфөм-баш ҡалам». 

Азат Камалов «Боронғо башҡорт ҡалалары».. 

9.Башҡорт йолалары-1сәғәт. 

Айрат Ҡобағошов «Ҡарға бутҡаһы тәмлеме?» Таңһылыу Ҡарамышева «Кәкүк сәйе». Сәғит Агиш «Ҡунаҡ һәм 

намыҫ». 

10.Башҡорт аштары-1 сәғәт. 

Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт ҡорото”. Н. Сафин. “Бишбармаҡ”. Башҡорт халҡының 

милли аштары тураһында белешмә. Сифаттарҙың үҙгәреше.Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы 

билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.Хат яҙырға өйрәтеү. 

11.Әсәм теле- сәсән теле –  1  сәғәт. 



Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. 

Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Р. Назаров. “Япраҡ”. Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән 

сағыштырыу, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу.Р.Ғәрипов Туған тел 

12.Башҡорттар китте һуғышҡа –  1 сәғәт. 

 Я. Хамматов.” Башҡорттар китте һуғышҡа…” Ҡ. Даян. “Шайморатов генерал” (йыр). Ж. Кейекбаев. “Зөбәй 

Үтәғолов”. Ә. Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә”(өҙөк). Ә. Бикчәнтәев. “Нисә йәш һиңә комиссар?”. Алмаштарҙың 

башҡорт телендә мәғәнә үҙенсәлектәрее, төркөмсәлере, телмәрҙә ҡулланыу. Яныбай Хамматов“Башҡорттар китте 

һуғышҡа”.Ҡадир Даян 

“Шайморатов генерал”(йыр).Жәлил Кейекбаев“ Зөбәй Үтәғолов”.Әнүәр Бикчәнтәев «Бөркөт һауала үлә”. Рәүеф 

Насиров “Ил балаһы Шакирйән”. 

13.Башҡорт ауыҙ-тел ижады – 1  сәғәт. 
 Башҡорт халыҡ әкиәттәре (белешмә). «Урал батыр» башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар менән шайтан» башҡорт 

халыҡ әкиәте. Тормош- көнкүреш әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. Йомаҡтар. Алмаш 

төркөмсәләрен ҡабатлау. Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙә ҡулланылышы. Башҡорт халыҡ 

әкиәттәре (белешмә). «Аҡъял батыр» башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте. Тормош- 

көнкүреш әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. Йомаҡтар. Алмаш төркөмсәләрен 

ҡабатлау. Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙә ҡулланылышы. 

 

14.Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ --  1 сәғәт. 

«Башҡорт әҙәбиәте тарихынан» (белешмә).Ҡол Ғәли“Йософ ҡиссаһы”. 

Архаизмдар,неологизмдар, варваризмдар тураһында төшөнсә.«Ҡармасан менән Сәрмәсән». Салауат Юлаев 

«Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырға ҡуш булып...» .«Ҡарабай менән Сарыбай» .Мифтахетдин Аҡмулла «Нәсихәттәр» 

Сәсәндәр ижады. (белешмә). «Һабрау».Ҡобағош сәсән «Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош сәсәндең әйтешкәне». Байыҡ 

сәсән. «Байыҡ сәсәндең ҡаҙаҡ аҡыны Бохар менән әйтешкәне». 

15.Башҡортостандың халыҡ шағирҙары.  – 1  сәғәт. 

Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт 

әҙәбиәте тарихында урыны тураһында фекер алышыу. Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә биреү. Р. 



Ниғмәти.” Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар”.  З. Биишева. “Кәмһетелгәндәр “(өҙөк).  Р. Ғарипов.” Аманат”. Н. Мусин. 

“Күҙ йәше”.Р. Бикбаев. “Халҡыма хат”. Ә. Атнабаев.” Салауат менән һөйләшеү”. 

16.Башҡортостандың халыҡ  яҙыусылары –  1 сәғәт. 
З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. С. Ярмуллин. “Башҡорт аты”. 

Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Башҡорт әҙәби теле, уның нормалары тураһында 

төшөнсә биреү. 

17.Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ.-  2 сәғәт. 

Ҡ. Аралбай. “Дуҫлыҡ һәйкәле”. М. Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме”. Ҡунаҡ килде. А. Кузнецов. “Салауаттан һорау 

алыу”. Картина менән эш. Әҙәбиәт теорияһы буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. Тел 

буйынса йыл  буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.  

7-се  класс 
 

1. Халыҡ ижады тураһында. Әкиәттәр -  4 сәғәт. 

Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. Тематик яҡтан әкиәттәрҙең төркөмдәре: тормош-

көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы әкиәттәр. 

Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. «Етем төлкө», «Айыу мөнән бал ҡорттары». Тылсымлы әкиәттәр. «Алтын 

алма», «Әбйәлил». Тормош-көнкүреш әкиәттәре «Алтын тамсы», «һаранбай менән Зиннәт ағай». 

Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп план төҙөргә өйрәтеү. 

Әҙәбиәт теорияһы. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау.Риүәйәт һәм легендалар . 

Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма яктары. Ер-һыу, ырыу-

ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән Зөһрә». Ырым-ышаныу: «Сыңрау торна». Тарихи риүәйәттәр: «Бошман 

ҡыпсаҡ батыр». Тормош-көнкүреш риүәйәте: «Ғилмияза».Йырҙар, таҡмаҡтар. 

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

әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда 

йырҙың роле. Тарихи һәм лирик йырҙар. Тарихи йырҙар («Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге 

тураһында («Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай», «Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында 

(«Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатын-кыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»). 

Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу 

үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. 

      2. Алтын көҙ - 1 сәғәт. 

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

Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә. 



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

мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы. Кеше һәм тәбиғәт 

темаһына әңгәмә үткәреү.   

      3.  Уҡыу – белем шишмәһе - 1 сәғәт. 

Раил Байбулатов. «Күңел күҙҙәре». Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ 

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

Әсҡәт дуҫлығы. Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау. 

      4.  Дуҫлыҡта – берҙәмлек – 2 сәғәт. 

Б.Бикбай. «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ», М. Кәрим. «Миләш». Был шиғырҙарҙа 

дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт халҡы араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу 

тәрбиәләү. 

Р.Байбулатов. «Һарыбай». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда дуҫлыҡтың сағылышы. Төп 

геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар. 

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

Ата һәм ул образдары.  

      5.  Хеҙмәте баҙың - хөрмәте бар - 1 сәғәт. 

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

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

образы. 

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

сифаттар. 

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

характеристика биреү. Һорауҙарға яуаптар биреү, план төҙөп, уның буйынса һөйләү. Башҡорт халҡының 

йылҡысылыҡ, солоҡсолоҡ һөнәрҙәре тураһында әңгәмә ойоштороу, яҙма эштәр башҡарыу. 

Әҙәбиәт теорияһы: Герой тураһында төшөнсә. 

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

башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, 

башҡорт телендәге уртаҡ ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә алыуын практик эштәр үтәлешендә 

асыҡлау. 

      6. Башҡортостан-ғәзиз ерем - 1 сәғәт. 
Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә Башҡортостан, Тыуған ил образы. 

А.Игебаев. «Онотманым һине, ауылым» шиғырында хистәр байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү. 



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

сағылышы. 

      7. Ап-аҡ карҙар яуа - 2 сәғәт. 
К.Кинйәбулатова. «Һаумы, аҡ ҡыш!», Ш.Бикколов. «Урман», Ә.Әхмәт-Хужа. «Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!», 

Г.Ғәлиева. «Ҡарһылыу». Шиғырҙарҙа ҡыш миҙгеленең, тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

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

Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ араһындағы абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулык мотивы. 

     8. Ил намыҫы - ир күңелендә - 1 сәғәт. 
Ф.Аҡбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк Ватан һуғышының 

һүрәтләнеше. 

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

асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге. 

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

характеристика биреү. План төҙөп, план буйынса һөйләргә өйрәнеү. 

     9. Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр - 1 сәғәт. 
Г.Юнысова «Әсәйҙәр байрамы», «Йырлайым әсәйҙәр тураһында» (йыр).  

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

Ә.Бикчәнтәев. «Яраланған бүре күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнөң ҡыҙын үҙаллы тормошҡа әҙерләүе. Әҫәрҙәрҙең 

йөкмәткеһөн үҙләштереү. Һорауҙарға яуап биреү, план төҙөп һөйләргә өйрәнеү. 

Г.Яҡупова. «Мейес әбей». 

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

       10. Эх, күңелле яҙ килә! - 1 сәғәт. 
Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, яҙғы эштәр башланыуының 

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

уҡыу, төп идеяларын асыу. 

Һ.Дәүләтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда азатлыҡ өсөн көрәштең, ҡатын-

ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе йәшәйешенең сағылышы. Образдарға характеристика. 

      11. Тел - тере шишмә – 1 сәғәт. 

Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел», Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә» шиғырҙарында туған телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам 

һәм дан йырланыуы. 

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

мәсьәләләре. Оло инәй, Кендек образдарына яҙма характеристика. 

     12. Йәмле йәй – 2 сәғәт. 



М.Ғафури. «Болон» шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы. 

Х.Назар. «Йәйге йәшен». Әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

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

Н.Игеҙйәнова. «Өйрөлмәк» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙы баһалау. 

Әҫәрҙең төп идеяһын һәм образдарын асыла. 

8- се класс 

 Әмир Моратов,Рауил Бикбаев, Мәхмүт Уразаев. - 1 сәғәт. 

“Башҡортлоҡ”,“Бөтә донъя башҡорттары ,берләшегеҙ ”,“Башҡортостан сәләме” шиғырҙары. Идея –тематик 

йөкмәткеһен асыу. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 Ҡобайырҙар ,әйтештәр. -  1 сәғәт. 

Башҡорт халыҡ ижадының эпик жанры булараҡ-ҡобайыр.Ҡобайырҙарҙа тыуған ерҙе һәм уның азатлығы өсөн 

көрәшкән батырҙарҙы данлау. 

“Бейек тауҙың үлгәне”.,“Ил тигәндең кеме юҡ,”“Бер тигәс тә ни яман”ҡобайырҙарында йәш быуынды 

тәрбиәләү,халыҡтың аҡылы  һәм тормошо    тураһындағы философияның сағылышы. 

Ҡобайырҙарҙың художество үҙенсәлектәре. “Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош сәсәндең әйтеше”ндә феодаль 

йәмғиәтендәге синфи көрәштең сағылышы. 

Ҡобайыр,әйтеш тураһында белешмә биреү.Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. 

Һүҙ һәм һөйләм,һүҙбәйләнеш,уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө.Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш,уларҙың 

оҡшашлығы һәм айырмаһы. 

 Шафиҡ Әминев –Тамъяни. - 1 сәғәт. 

Биографик белешмә.Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Авторҙың Тыуған илде һаҡлағанир-

егеттәрҙе данлауы,ер-һыуҙы Уралдың матур тәбиғәтен тасуирлауы. 

Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше; теҙмә,эйәртеүле бәйләнеш,уларҙы барлыҡҡа килтереүсе саралар.Эйәртеүсе 

бәйләнештең төрҙәре:ярашыу, башҡарылыу,йәнәшәлек,һөйкәлеү. 

  Ғәли Ибраһимов. - 1 сәғәт. 

“Кинйә”романының йөкмәткеһе менән танышыу.Өҙөктә һүрәтләнгән осорға характеристика.Халыҡ образының 

бирелеше.Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Уларҙы баш киҫәктәрҙе асыҡлап,уға эйәреп килеүе.Аныҡлаусылар,уларҙың 

бирелеше,исем менән бирелгән һөйләмдә киҫәккә ҡарауы.Аныҡлаусы һәм аныҡланыусы һүҙ.Тиң һәм тиң булмаған 



аныҡлаусылар.Тиң булмаған аныҡлаусыларҙың предметтарҙы,заттарҙы төрлө яҡлап      

асыҡлауы,өҫтәлмәлектәр,уларҙың үҙенсәлектәре. 

Баязит Бикбай. - 1 сәғәт. 

Яҙыусының биографияһы. “Ер”поэмаһынан өҙөк уҡыу,идея-тематик йөкмәткеһен асыу.Әҫәрҙә күтәрелгән 

ер,азатлыҡ,көрәш темалары. 

“Ҡаһым түрә”драмаһының йөкмәткеһе.Өҙөктөң идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү.Төп образдарға 

характеристика биреү. 

Драма ,хәтирә жанры тураһында төшөнсә. 

Тултырыусылар,уларҙың ҡылым менән белдерелгән һөйләм киҫәгенә ҡарауы.Тура һәм 

ситләтелгәнтултырыусылар.Билдәле һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар. 

 Ғәлимов Сәләм.-1 сәғәт. 

Биографик белешмә..“Шоңҡар”поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһен асыу. Төп образдарға характеристика. 

Поэманың тел-стиль үҙенсәлектәре.Хәлдәр,уларҙың төрҙәре.Урын,ваҡыт.маҡсат,сәбәп хәлдәре.Грамматик 

бүленеше,төҙөлөшө һәм мәғәнәләре. 

Зәйнәб Биишева. - 1 сәғәт. Яҙыусының биографияһы.Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһе.унда күтәрелгән төп 

проблемалар.Һөнәрсе менән Өйрәнсек образдары.Күләм-дәрәжә,рәүеш,шарт,кире хәлдәр.Уларҙың грамматик 

бүленеше,төҙөлөшө,мәғәнәләре. 

Мостай Кәрим. -1 сәғәт. 

            “Үлмәҫбай” поэмаһы,шиғырҙары. Яҙыусының биографияһы. “Үлмәҫбай” поэмаһында Бөйөк Ватан 

һуғышы йылдарында башҡорт яугирҙарының батырлыҡтарын кәүҙәләндереү.Поэманың идея-тематик 

йөкмәткеһе.Поэмала халыҡ ижады алымдарын оҫта файҙаланыу.Шиғыр һәм поэма араһындағы оҡшаш һәм айырмалы 

яҡтарҙы аңлатыу. 

Лиро-эпик поэмаға төшөнсә. 

 Ноғман Мусин. - 1 сәғәт. 

“Йыртҡыс  тиреһе”повесының идея-темаһын,төп прблемаһын асыу.Һолтанбайҙың фажиғәле яҙмышын 

тасуирлау.Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәҙерге замандың.йәмғиәттең төп һыҙаттарын асыҡлау. 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр тураһында төшөнсә,уларҙың һөйләмдә бер үк һүҙгә ҡарауы,бер һорауға 

яуап булыуы.Тиң киҫәктәр эргәһендәге тыныш билдәләре. Тиң киҫәктәр эргәһендәге дөйөмләштереүсе һүҙҙәр.Ике һәм 



бер составлы һөйләмдәр.Берсоставлы һөйләмдәрҙең төрҙәре;билдәлеэйәле һөйләмдәр,билдәһеҙ эйәле 

һөйләмдәр,эйәһеҙ һөйләмдәр.атама һөйләмдәр. 

Тулы һәм кәм һөйләмдәр.Мәғәнәне тулы асыҡлау өсөн кәрәк булған  киҫәктәренең һөйләмдә бирелеүе. 

Рәми Ғарипов. - 1 сәғәт. 

Биографик белешмә. «Урал йөрәге» шиғырында Башҡортостан образының образлы сағылышы.Башҡорт 

халҡының азатлыҡ өсөн көрәше.Шиғырҙа халыҡтар дуҫлығы темаһы. «Аманат»шиғыры. 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре.Айырымланыу тураһында төшөнсә.Башҡорт телендә 

аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. 

Хәлдәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәренең  айырымланыуы. 

11. Ғайса Хөсәйенов. - 1сәғәт. 

«Һуңғы тарпан»әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү.Хикәйәттең төп проблемаһын асыу.Кейек-

хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәр эргәһендә тынышбилдәләре. 

Рауил Бикбаев. - 2 сәғәт. 

Шиғырҙарын тасури уҡыу,идея-тематик йөкмәткеләрен үҙләштереү.Халыҡ яҙмышы,дуҫлыҡ проблемалары. 

Өндәш һүҙҙәр,улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Талха Ғиниәтуллин. - 1 сәғәт.  

«Мәтрүшкә еҫе»,«Әсә һәм бала»әҫәрҙәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. «Мәтрүшкә еҫе» әҫәрендә саф күңелле 

кешеләрҙе тасуирлау.Хәбибулла образына характеристика. «Әсә һәм бала»әҫәрҙәрендә әсә һәм бала 

образдары,уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәттәренең сағылышы. 

Инеш һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәр,уларҙыңһөйләмдәге уй-фекергә һөйләүсенең мөнәсәбәтен белдереүе,йыйнаҡ һәм 

тарҡау була алыуы. 

Назар Нәжми.- 1 сәғәт. 

«Башҡортостан»,«Аҡ шишмә»шиғырҙарының йөкмәткеһе менән танышыу.Уларҙа Башҡортостан,Тыуған ергә 

оло һөйөүҙең тасуирланыуы.Шиғырҙарҙа лирик герой образы. 

Инеш һүҙ һәм һөйләмдәр.Телмәр авторының үҙ фекеренә ҡарата мөнәсәбәтен төп һөйләм эсенә ингән айырым 

һөйләм менән белдереүе.Инеш Һөйләмдәрҙең төп һөйләмдән өтөр,һыҙыҡ һәм йәйәләр  менән айырылыуы. 

Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 



Фаҡиһа Туғыҙбаева. -1 сәғәт. 

Ринат Камал. Хәсән Назар .- 1 сәғәт. 

 “Таня- Таңһылыу”  әҫәрен  уҡыу,уның йөкмәткеһен үҙләштереү,темаһын, идеяһын билдәләү, проблемаларын 

асыҡлау. Таня-Таңһылыу,Петрик образдарына тулы анализ биреү. “Башҡортостан- минең баш йортом”, “ Аҡҡа 

табыныу”, “Дауа”  шиғыр-ҙары.Башҡортостандың поэтик образын тыуҙырыу,уның ҙурлығын, байлығын,тәбиғәттең 

гүзәллеген данлау мотивтары. Китап хаҡында хикәйәт. 

Китап тураһында халыҡ фекере. Башҡорт китабы. 

Башҡорт теленән бөтә йыл  буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

 

9-сы класс 

Башҡорт халыҡ ижады. - 2 сәғәт. 

Һүҙлек менән эш. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар.  Ҡушма һөйләм 

тураһында төшөнсә биреү, һөйләм төрҙәрен, тыныш билдәләрен үҙләштереү. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар.- 2 сәғәт. 

Боронғо төрки әҙәбиәтенән үрнәктәр.М.Ҡашғари. Й.Баласағуни “Ҡутатғу билиг”, “Ҡорҡот ата”, “Уғыҙнамә” 

хикәйәте.Башҡортостанда боронғо ҡулъяҙма әҙәбиәт. Ҡол Ғәли “Ҡисса и Йософ” поэмаһы.Ҡотб “Хөсрәү вә Ширин”, 

Хәрәзми “Мөхәббәтнамә”, Сәйф Сараи “Гөлөстан бит төрки”, “Буҙегет”, Батыршаның батшаға яҙған хаты. 

Морфология,синтаксис буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү.Урта быуат ҡомартҡылары. 

Ҡотобтоң  “Хөсрәү вә Ширин” поэмаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе.  

Ҡотобтоң  “Хөсрәү вә Ширин” поэмаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе.  

Һөйләмдәргә синтаксик анализ яһауСәйф Сараиҙың “Гөлөстан бит-төрки” поэмаһы. Хәрәзми. Мөхәббәтнамә.  

Хөсәм Кәтибтең  “Жөмжөмә Солтан” әҫәре тураһында. 67-68 бит Республикабыҙҙың тарихынан. Милли-

колониаль иҙеүгә ҡаршы көрәш.  

Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт һөйләм. 

Юрматы ырыуы шәжәрәһе. Үҫәргән ырыуы шәжәрәһе.Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу сәбәптәре. Шәжәрә 

тураһында төшөнсә. Шәжәрәләрҙең идея-тематик йөкмәткеһе. 



Ҡыҙыйкүрпәс менән Маянһылыу.Йырауҙар.Һабрау йырау тураһында мәғлүмәт. Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған 

йырауҙар. 

Сәсәндәр ижады.  –  3 сәғәт. 

Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, образдар системаһы, сағыштырмаса 

характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә. 

Салауат Юлаев.  –  3сәғәт. 

Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Шиғырҙарының тематикаһы һәм 

проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, азатлыҡ һәм батырлыҡ тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби 

герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында төшөнсә. Урын һөйләм. Рәүеш һөйләм. 

Тажетдин Ялсығол.-–  2 сәғәт. 

Тарихи шәхес һәм әҙәби герой. Рисалә-и Ғәзизә. Тарихнамә-и болғар. Ғәбдерәхим Усман. Мөһиммәт әз-заман. 

М. Аҡмулла.  –  2сәғәт.  

М.Аҡмулланың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге эшмәкәрлеге. Ҡатмарлы 

синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр һәм уларҙа тыныш билдәләре. 

Ризаитдин Фәхретдин. -  2 сәғәт. 

Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғыр-ҡобайырҙар.  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә.  

Мәжит Ғафури. –  1 сәғәт. 

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, ғәҙелһеҙлекте фашлау. 

Художество методы, художество образ тураһында төшөнсә. Рәшит Нурмөхәммәтовтың картинаһы буйынса эш. 

Һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары.  

Ш.Бабич.  –  1 сәғәт. 

Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ өсөн көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт 

темаһы. Йәйәләр һәм тырнаҡтар ҡуйылыу осраҡтары. Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе 

дөйөмләштереү һәм системаға һалыу. 

 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе  Башҡорт теленән 

                                                      

5-се класс 



-Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башҡорт 

теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсәлекле 

өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 

-Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең 

әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

-Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр.Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм 

әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

-Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик 

күнегеүҙәр эшләү. 

-Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. 

Фонетик күнегеүҙәр. 

-Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе 

юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән танышыу. 

-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. 

-Синонимдар. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә 

мәғәнәлә ҡулланылыуы. 

-Фразеологик берәмектәр, парлы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик 

эштәр башҡарыу. 

-Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик 

күнегеүҙәр эшләү. 

-Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына 

ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

-Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. 

Фонетик күнегеүҙәр. 

-Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ 

ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр. 

6-сы класс 

 Алмаш- 

-Алмаш. Төп үҙенсәлектәре. Алмаш төркөмсәләре. 

-Һүҙ төркөмдәре турһында төшөнсә.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. 



-Исемдәрҙең һан, килеш һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгәрешенең үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик 

варианттарының ҡулланышын практик күҙәтеү күнегеүҙәре. 

-Исемдәрҙең эйәлек категорияһы менән үҙгәрешенең үҙенсәлектәрен күҙәтеү. 

-Сифат. Сифат дәрәжәләре. Дәрәжә формаларының яһалышы. Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар. 

-Һандар-. 

 Фонетик күнегеүҙәр. Һан төркөмсәләре. Һандарҙың яҙылышы. Цифрҙар менән яҙылған һандарҙы уҡыу һәм яҙыу 

күнекмәләрен үткәреү. 

7-се класс- 

 Фонетик, Һүҙяһалыш- 

.Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик 

күнегеүҙәр эшләү. 
-Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына 

ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 
-Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. 

Фонетик күнегеүҙәр. 
-Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ 

ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр 
 

Ҡылым- 

Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән 

практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылым йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын 

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

йүнәлеше һәм уртаҡлыҡ йүнәлеше барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

-Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус теленә 

тәржемә итеү күнегеүҙәрен эшләтеү. 

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

киҫәге була алыуы. Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше.         

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы. 

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

барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе. Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

-Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

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

үҙгәрмәүе. 



-Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы. Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - 

юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул итә алыуы. Исемлек билдәләре:  килеш,  һан, 

 эйәлек  категориялары  менән үҙгәреүе. 

-Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү. 

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

билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе. 

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

яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. 

-Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, 

тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре килеп, төрлө модаль мәғәнәләр белдерә алыуын практик күҙәтеү, 

уларҙы рус теленә тәржемә итеү. 

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдар процестың билдәһен белдереүҙәре 

менән рәүештәргә оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ 

билдәләре. Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы. 

-Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы 

тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү. Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау. 

-Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-

сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә. 

Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Дәрәжәләре. Рәүештәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

 

8-се класс 
-Ябай һөйләм синтаксисы. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. Һүҙбәйләнештәрҙең яһалышы. Эйәртеүле бәйләнештәрҙең 

төрҙәре. 

-Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәр. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 

-Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусы. Өҫтәлмәлек. Тултырыусы.  Тура  һәм ситләтелгән тултырыусылар. 

Хәлдәр. Хәлдәрҙең төрҙәре. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре  тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Ябай һөйләмгә  синтаксик анализ 

-Тиң киҫәкле һөйләмдәр, уларҙа тыныш билдәләре. Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. Бер составлы 

һәм ике составлы һөйләмдәр.        Тулы һәм кәм һөйләмдәр. 

-Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. Өҫтәлмәлектәрҙең 

айырымланыуы. Хәл әйтемдәре һәм уларҙың айырымланыуы. Ябай һөйләм синтаксисы буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

-Өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш билдәләре. Инеш һүҙ һәм инеш һәйләмдәр. 



-Тура  телмәрле һөйләмдәр. Тура һәм ситләтелгән телмәр. Тура телмәрле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Диалог. 

 

 

Тематик план (5 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Көҙ.   3 сәғәт 

Ҡыш   5 сәғәт 

Яҙ килә    6сәғәт 

Йәй  3 сәғәт 

 

Тематик план (6 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Йырым минең - Башҡортостан.  1сәғәт 

Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер.  1сәғәт 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап  1 сәғәт 

Төньяҡ амурҙары.  1 сәғәт 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш  1 сәғәт 

Уралып ятҡан Уралтау  1 сәғәт 

Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын  1 сәғәт 

Тау башында балҡый бер ҡала  1 сәғәт 

Башҡорт йолалары  1 сәғәт 

Башҡорт аштары  1 сәғәт 

Әсәм теле- сәсән теле  1сәғәт 

Башҡорттар китте һуғышҡа  1 сәғәт 

Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады  1 сәғәт 

Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ  1 сәғәт 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, 

яҙыусылары 

 1 сәғәт 

Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ  2сәғәт 



 

Тематик план (7 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

 Теле  барҙың-иле бар  4 сәғәт 

 Алтын көҙ   1 сәғәт 

 Уҡыу-белем шишмәһе  1 сәғәт 

 Дуҫлыҡта-берҙәмлек   2 сәғәт 

 Хеҙмәт төбө-хөрмәт  1 сәғәт 

 Башҡортостан-ғәзиз ерем  1 сәғәт 

 Ап-аҡ ҡарҙар яуа  2 сәғәт 

 Ил намыҫы-ир күңелендә  1 сәғәт 

 Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр  1 сәғәт 

 Эх,күңелле яҙ килә  1 сәғәт 

 Тел-тере шишмә  1 сәғәт 

 Йәмле йәй  2 сәғәт 

 

 

 

Тематик план ( 8 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Әмир Моратов,Рауил Бикбаев, 

Мәхмүт Уразаев.  

1сәғәт 

Ҡобайырҙар ,әйтештәр   1 сәғәт 

Шафиҡ Әминев-Тамъяни   1сәғәт 

Ғәлимйән  Ибраһимов   1сәғәт 

Баязит  Бикбай.  1сәғәт 

Ғәлимов  Сәләм   1сәғәт 

Зәйнәб Биишева.  1 сәғәт 

Мостай Кәрим   1сәғәт 



Ноғман    Мусин  2сәғәт 

Рәми Ғарипов  1сәғәт 

Ғайса Хөсәйенов    1 сәғәт 

Рауил  Бикбай  2 сәғәт 

Талха Ғиниәтуллин  1сәғәт 

Назар Нәжми  1 сәғәт 

Фаҡиһа Туғыҙбаева  1 сәғәт 

Ринат Камал ,Хәсән Назар  1сәғәт 

 

 

 

Тематик план ( 9 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Ҡушма һөйләм синтаксисы. 

Башҡорт халыҡ ижады   

 2сәғәт 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар   2 сәғәт 

Сәсәндәр ижады    3 сәғәт 

Салауат Юлаев   3 сәғәт 

Тажетдин Ялсығол    2 сәғәт 

Мифтахетдин Аҡмулла    2 сәғәт 

Ризаитдин Фәхретдин   2 сәғәт 

Мәжит Ғафури   1 сәғәт 

Шәйехзада Бабич   1 сәғәт 



 


