
Башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары: 

 Балаларҙың һүҙлек запасын арттырыу, шул һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу 
күнекмәләрен әүҙемләштереү. 

 Грамматик материалды үҙләштереү, уны дөрөҫ файҙаланып, бәйләнешле һөйләү, 
яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү. 

 Республиканың тәбиғәте, халҡы, улар араһында башҡорттар, уларҙың тормошо, 
тарихы, хеҙмәте, көнкүреше, ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары. 

 Башҡортостан Республикаһының дәүләт символдары, башҡорт халҡының 
күренекле шәхестәре тураһында белемдәрҙе киңәйтеү. 

 Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. 
 Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул һорауҙарға һүрәт, картина, 

текст нигеҙендә ижади яуап бирә белеү. 
 Темаға тап килгән шиғырҙар ятлау, йырҙар өйрәнеү һәм башҡарыу, экскурсияларҙа, 

уйындарҙа ҡатнашыу, концерттар әҙерләү һәм сығыш яһау. Һәр осраҡта ла телмәр 
төҙөү иғтибарға алына 

 Әйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙәрҙе, ябай һөйләмдәрҙе тәүҙә күсереп, шунан 
яттан яҙыу. 

 Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тәбиғәтенә, сәнғәтенә, әҙәбиәтенә 
ихтирам тәрбиәләү. 

1. Уҡыу предметын, курсын үҙләштереүҙә планлаштырылған һөҙөмтәләр 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Урта кластарҙа шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

 башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 
 башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
 башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
 башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
 донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; 
 үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу;  
 телде   (шул иҫәптән башҡорт телен) аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү; 
 башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар әҙәбиәтенең 

ҡайһы бер үрнәктәре) уҡыусының башҡорт халҡының тормошо менән танышыу. 
Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып китаптағы текстар тора. 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып: 
1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

 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 тәғәйәнләнгән 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; 

 алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (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 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 типтағы монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө 
төрҙәге монологтарҙың берләшеүе) һәм диалог (этикетты үҙ эсенә 
алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу һ.б.; төрлө төрҙәге диалогтың берләшеүен) 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 һәм уларҙы төҙәтә алыу; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; 
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 аралышыу барышындағы төрлө 
ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни нормаларын үҙләштереү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

1) телдең төп функцияары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, 
Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ 
мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында 
ҡараш булдырыу; 

2) лингвистиканың төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма 
телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре, аралашыу ситуациялары, текст, текст 
төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу 
үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 



3) башҡорт теленең лексикаһын, башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет 
нормаларын үҙләштереү; 

4) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

5) һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен, төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы 
анализ яһау; 

5 класс 

Бишенсе класта  «Башҡорт теле» предметының шәхсән һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр 
тора: 

- тел кешеләрҙең аралашыу сараһы икәнде аңлау, үҙләштереү; 
- башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 

          - аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 
- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
         - үҙ телмәренә иғтибарлы булып үҙ-үҙен баһалау һәләтлелеге үҫтереү; 
         - уҡыған әҫәрҙәрҙең геройҙарына, уларҙың ҡылыҡ, эштәренә үҙ мөнәсәбәтеңде 
белдереү. 
           Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы - «Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып 
барылған мәктәптәрҙең  5-се  клас уҡыусылары өсөн дәреслек”. Авторҙары: Усманова 
М.Ғ., Ғәбитова З.М., Өфө, 2014 

- Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу 
тора.  

Регулятив  УЭТ: 

- уҡытыусы ярҙамында дәрестә эш маҡсатын билдәләү; 

- дәрестә эштең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 

- уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 
Регулятив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып дөрөҫ уҡыу формалаштырыу  һәм 
проблемалы диалогик уҡытыу технологиялары тора. 

Танып белеү УЭТ: 

- китап менән эшләй белеү (шартлы тамғаларҙы айырыу); 

- текста, һүрәттәрҙә һорауҙарға яуап табыу; 

- уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың берҙәм эшенә баһа биреү. 
Танып белеү УЭТ сараһы – дәреслек текстары һәм функциональ грамотлылыҡты 
(мәғлүмәт менән эшләргә өйрәтеү күнекмәләрен) булдырыусы методик күрһәтмәләр. 
Коммуникатив УЭТ: 



- фекереңде телдән һәм яҙма рәүештә белдереү (һөйләм һәм бәләкәй текст 
кимәлендә); 

- башҡаларҙың телмәрен тыңлау һәм аңлау; 

- тексты тасуири уҡыу һәм ҡыҫҡаса һөйләү; 

- уҡытыусы менән берлектә класташтар менән үҙеңде нисек тотоу һәм аралашыу 
ҡағиҙәләре тураһында һөйләшеү һәм уларҙы үтәү; 

- икәүләп, төркөмдә эшләргә өйрәнеү; төрлө ролдәр башҡарыу (лидер, 

башҡарыусы) 

- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар 
тапшырыуҙары, аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа 
формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе, өндәрҙе һәм һөйләмде төҙөү, әйтеү буйынса белем һәм 
күнекмәләр; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап 
биреү, диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 

- тексты, шиғырҙы тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм һайлап һөйләй белеү; 
- таныш орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ 

аллы өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 
- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 

дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 
- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралышыу. 
Коммуникатив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу һәм парҙар менән 
һәм бәләкәй төркөмдәрҙә эш ойоштороу тора. 

«Башҡорт теле» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 
1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 
2. Предметты, күренеште элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтеңде 

белдереү; 
3. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән һөйләү; 
4. 4-5 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 
5. Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу, логик баҫымдарҙы, паузаларҙы 

дөрөҫ әйтеү; тасуири уҡыу; текстың өлөштәренә, иллюстрацияларына исем биреү, 
өҙөк буйынса план төҙөү; текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, мәғәнәләрен 
аңлатыу, һүҙлектәр менән эш итеү; 

6. Хикәйә, әкиәт, мәҡәл, йомаҡ жанрҙарын практик айыра белеү; 
7. Ҙур булмаған һөйләмдәрҙе күсереп һәм яттан яҙыу; текст, күҙәтеүҙәр йәки 

экскурсия буйынса һорауҙарға яуап яҙыу; бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү. 
 

6 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре   

Алтынсы класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- тел кешеләрҙең аралашыу сараһы икәнде аңлау, үҙләштереү; 
- башҡорт телен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 



- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
- аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана 

белеү; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү 

сараһы булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып китаптағы текстар тора. 

Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу тора. -- 

яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар тапшырыуҙары, 
аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап 
биреү, диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 

- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм 
һайлап һөйләй белеү; 

- таныш орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ 
аллы өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 
дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралышыу. 
Регулятив УЭТ: 

- уҡытыусы ярҙамында дәрестә эш маҡсатын билдәләү; 
- дәрестә эштең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 
- үҙ фекереңде белдерә белеү; 

- уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 

- Регулятив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып дөрөҫ уҡыу 
формалаштырыу  һәм проблемалы диалогик уҡытыу технологиялары тора. 

Танып белеү УЭТ: 

- китап менән эшләй белеү (шартлы тамғаларҙы айырыу); 

- текста, һүрәттәрҙә һорауҙарға яуап табыу; 

- мәғлүмәтте бер төрөнән икенсе төрөнә күсереү: бәләкәй текстарҙы ентекләп 
һөйләү. 

Танып белеү УЭТ сараһы – дәреслек текстары һәм функциональ грамотлылыҡты 
(мәғлүмәт менән эшләргә өйрәтеү күнекмәләрен) булдырыусы методик күрһәтмәләр. 
Коммуникатив УЭТ: 

- фекереңде телдән һәм яҙма рәүештә белдереү (һөйләм һәм бәләкәй текст 
кимәлендә); 

- башҡаларҙың телмәрен тыңлау һәм аңлау; тыңлау алымдарын ҡулланыу: 

теманы (башы), мөһим һүҙҙәрҙе билдәләү; 

- тексты тасуири уҡыу һәм һөйләү; 



- уҡытыусы менән берлектә класташтар менән үҙеңде нисек тотоу һәм 
аралашыу ҡағиҙәләре тураһында һөйләшеү һәм уларҙы үтәү; 

- икәүләп, төркөмдә эшләргә өйрәнеү; төрлө ролдәр башҡарыу (лидер, 

башҡарыусы). 

Коммуникатив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу һәм парҙар менән 
һәм бәләкәй төркөмдәрҙә эш ойоштороу тора. 

«Башҡорт теле» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

 Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радиотапшырыуҙар 
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 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  
мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, башҡорт халҡының күренекле 
шәхестәре, уларҙың эшмәкәрлеге, ижады һәм башҡалар менән таныштырыу, 
балаларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән 
төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

 ятлау өсөн тәҡдим ителгән өҫәрҙәрҙе яттан һөйләй белеү; 

 текстарҙы ҡысҡырып, етеҙ уҡыу; ҙур булмаған әҫәрҙәрҙе, өҙөктәрҙе һөйләй белеү; 
 Йәмғиәт тормошонда телдең роле. 

7 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

  Етенсе класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
- аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- эмоционаллек; үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- эмпатия – башҡа кешеләрҙең кисерештәрен аңлау һәм билдәләү;  
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде  

камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 

Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып дәреслектәрҙәге текстар, һорауҙар һәм 
күнегеүҙәр, проблемалы диалог һәм продуктив уҡыу технологиялары тора. 



Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу тора. 
 - яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар тапшырыуҙары, 
аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе, өндәрҙе һәм һөйләмде төҙөү, әйтеү буйынса белем һәм 
күнекмәләр; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап 
биреү, диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 

- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм 
һайлап һөйләй белеү; 

- таныш орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ 
аллы өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 
дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралышыу. 
Регулятив УЭТ: 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы билдәләү; 
- уҡыу проблемаһын сисеү планын уҡытыусы менән берлектә төҙөү; 
- план буйынса эшләү, үҙ хәрәкәтеңде төҙәтеп барыу;  
- уҡытыусы менән диалогта баһалау критерийҙарын билдәләү һәм ошо 

критерийҙарға    ярашлы үҙ эшеңдең һәм башҡаларҙың уңышлылығын 
билдәләү. 

Регулятив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу  һәм уҡыу  
уңыштарын баһалау технологилары тора. 
Танып белеү УЭТ: 

- мәғлүмәти текстарҙың бөтә төрҙәрен дә уҡыу; 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте айырып алыу (тулы текст; тулы 
булмаған   текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- мәғлүмәтте бер формаһынан икенсеһенә эшкәртеү ( план, таблица, схема 
төҙөү); 

- һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; 
- анализ һәм синтез яһау; 
- фекерләү. 
- Танып белеү УЭТ сараһы – дәреслек текстары һәм уларға методик 

күрһәтмәләр,  продуктив уҡыу технологияһы. 
Коммуникатив УЭТ: 

- телмәр ситуацияһына ҡарап фекереңде телдән һәм яҙма рәештә белдереү 
(һөйләм һәм бәләкәй текст кимәлендә);  

- төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеү өсөн телмәр саралдарын ҡулланыу 
; телмәрҙең монологик һәм диалогик  формаларын белеү; 

- үҙ фекереңде әйтеү һәм иҫбат итеү; 

- башҡаларҙы ишетеү һәм тыңлау, уларҙың фекерен ҡабул итеү; уртаҡ бер 
фекергә килә белеү. 

        «Башҡорт теле» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып  7 класта 
түбәндәгеләр тора: 



1. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү; 

 текстың планын төҙөү; 
 текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү. 

2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү; диалогты дауам итеү; 

 текстағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү – тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, 
уларҙы телмәрҙә дөрөҫ итеп ҡулланыу; 

 тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү; 
 5-6 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

3. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу; 

 тексты мәғәнәле өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү; 
 әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү; 
 текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, һүҙлектәр менән эш итә белеү. 

4. Иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшереү,  камиллаштыра белеү күнекмәләре. 

8 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

         8 класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
- аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- эмпатия – башҡа кешеләрҙең кисерештәрен аңлау һәм билдәләү;  
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде      

камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 
- Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып дәреслектәрҙәге текстар, һорауҙар 

һәм күнегеүҙәр, проблемалы диалог һәм продуктив уҡыу технологиялары 
тора. 

Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу тора. 
- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар 

тапшырыуҙары, аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа 
формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап 
биреү, диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 



- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм 
һайлап һөйләй белеү; 

- таныш орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ аллы 
өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 
дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралышыу. 
Регулятив УЭТ: 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы билдәләү; 
- уҡыу проблемаһын сисеү планын уҡытыусы менән берлектә төҙөү; 
- план буйынса эшләү, үҙ хәрәкәтеңде төҙәтеп барыу;  
- уҡытыусы менән диалогта баһалау критерийҙарын билдәләү һәм ошо 

критерийҙарға ярашлы үҙ эшеңдең һәм башҡаларҙың уңышлылығын билдәләү. 
Регулятив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу  һәм уҡыу 
уңыштарын баһалау технологиялары тора. 
Танып белеү УЭТ: 

- мәғлүмәти текстарҙың бөтә төрҙәрен дә уҡыу; 

- уҡыу төрҙәрен ҡулланыу: танышыу, өйрәнеү, ҡарап сығыу; 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте айырып алыу (тулы текст; тулы 
булмаған  текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- мәғлүмәтте бер формаһынан икенсеһенә эшкәртеү ( план, таблица, схема 
төҙөү); 

- һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; 

- анализ  яһау; 

- фекерләү. 
- Танып белеү УЭТ сараһы – дәреслек текстары һәм уларға методик 

күрһәтмәләр,  продуктив уҡыу технологияһы. 

Коммуникатив УЭТ: 

- телмәр ситуацияһына ҡарап фекереңде телдән һәм яҙма рәештә белдереү 
(һөйләм һәм бәләкәй текст кимәлендә);  

- төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеү өсөн телмәр сараларын ҡулланыу; 

телмәрҙең монологик һәм диалогик  формаларын белеү; 

- үҙ фекереңде әйтеү һәм иҫбат итеү; 

- башҡаларҙы ишетеү һәм тыңлау, уларҙың фекерен ҡабул итеү; 

-  уртаҡ бер фекергә килә белеү. 
8 класта предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

    1. Ҙур булмаған эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен һөйләп биреү. 
 Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау.  
   2. Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында геройға характеристика биреү. 

- Тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙе тәржемә итә белеү, таныш булмаған һүҙҙәрҙе айыра белеү. 
- 5-6 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. 
   -   Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата белеү. 
- Диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм төркөмләй 
белеү. 
    -  һүҙлектәр менән файҙалана белеү; 
    - Диктант яҙыу, топиктар төҙөү 

Уҡыусылар аңлы рәүештә үҙ телмәрҙәре өҫтөндә эшләһендәр, телмәрҙә үтелгән 
конструкцияларҙы ҡулланһындар, үҙ телмәрҙәрен камиллаштырһындар өсөн уҡытыусы 
тейешле шарттар тыуҙыра. 

9 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

         9 класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 
- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 

тормошта ҡулланыу; 
- аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- эмпатия – башҡа кешеләрҙең кисерештәрен аңлау һәм билдәләү;  
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде      

камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 
- Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып дәреслектәрҙәге текстар, һорауҙар 

һәм күнегеүҙәр, проблемалы диалог һәм продуктив уҡыу технологиялары 
тора. 

Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу тора. 
- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар 

тапшырыуҙары, аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа 
формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап 
биреү, диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 

- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм 
һайлап һөйләй белеү; 

- таныш орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ аллы 
өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 
дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралышыу. 
Регулятив УЭТ: 



- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы билдәләү; 
- уҡыу проблемаһын сисеү планын уҡытыусы менән берлектә төҙөү; 
- план буйынса эшләү, үҙ хәрәкәтеңде төҙәтеп барыу;  
- уҡытыусы менән диалогта баһалау критерийҙарын билдәләү һәм ошо 

критерийҙарға ярашлы үҙ эшеңдең һәм башҡаларҙың уңышлылығын билдәләү. 
Регулятив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу  һәм уҡыу 
уңыштарын баһалау технологиялары тора. 
Танып белеү УЭТ: 

- мәғлүмәти текстарҙың бөтә төрҙәрен дә уҡыу; 

- уҡыу төрҙәрен ҡулланыу: танышыу, өйрәнеү, ҡарап сығыу; 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте айырып алыу (тулы текст; тулы 
булмаған  текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- мәғлүмәтте бер формаһынан икенсеһенә эшкәртеү ( план, таблица, схема 
төҙөү); 

- һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; 

- анализ  яһау; 

- фекерләү. 
- Танып белеү УЭТ сараһы – дәреслек текстары һәм уларға методик 

күрһәтмәләр,  продуктив уҡыу технологияһы. 

Коммуникатив УЭТ: 

- телмәр ситуацияһына ҡарап фекереңде телдән һәм яҙма рәештә белдереү 
(һөйләм һәм бәләкәй текст кимәлендә);  

- төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеү өсөн телмәр саралдарын ҡулланыу ; 
телмәрҙең монологик һәм диалогик  формаларын белеү; 

- үҙ фекереңде әйтеү һәм иҫбат итеү; 

- башҡаларҙы ишетеү һәм тыңлау, уларҙың фекерен ҡабул итеү; 

-  уртаҡ бер фекергә килә белеү. 
9 класта предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

1. Ҙур булмаған әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен  һөйләп биреү. 
Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау. 

2. Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында геройға характеристика биреү. 
- Тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙе тәржемә итә белеү, таныш булмаған һүҙҙәрҙе айыра 

белеү. 
- 6-7 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй 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 һәи иншалар яҙыу 

Уҡыусылар аңлы рәүештә үҙ телмәрҙәре өҫтөндә эшләһендәр, телмәрҙә үтелгән 
конструкцияларҙы ҡулланһындар, үҙ телмәрҙәрен камиллаштырһындар өсөн уҡытыусы 
тейешле шарттар тыуҙыра. 



2.  Уҡыу предметы йөкмәткеһе/  Содержание учебного предмета 

Коммуникатив компетенцияны тәьмин итеүсе йөкмәтке/ Содержание, 
обеспечивающее коммуникативную компетенцию 

1-се бүлек. Телмәр һәм аралашыу телмәре/речь и речь общения 

1. Телмәр һәм аралашыу телмәре. Телмәр ситуацияһы. Һөйләү телмәре һәм яҙма телмәр. 
Диалогик һәм монологик телмәр. Монолог, монолог төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер 
йөрөтөү. Төрлө төрҙәге монологтың берләшеүе). Диалог, диалог төрҙәре (этикет, диалог-

һорашыу, диалог-фекер алышыу һ.б.; төрлө төрҙәге диалогтарҙың берләшеүе). 

2. Һөйләү һәм яҙма телмәрҙең төп үҙенсәлектәрен аңлау; телдән һәм яҙма телмәр 
өлгөләрен анализлау. Диалогик һәм монологик телмәрҙе айырыу. Монолог телмәрҙе һәм 
диалогты үҙләштереү. Коммуникатив маҡсатты һәм төрлө аралашыу ситуацияларында 
һөйләүсенең мотивын аңлау. Формаль һәм формаль булмаған шәхес-ара аралашыуҙа 
телмәр тәртибе нормаларын үҙләштереү. 

2-се бүлек. Телмәр эшмәкәрлеге/речевая деятельность 

1. Эшмәкәрлек булараҡ телмәр. Телмәр эшмәкәрлеге төрҙәре: уҡыу, аудирование 
(тыңлау), һөйләү, яҙыу. 

2. Телмәр эшмәкәрлегенең төп төрҙәрен үҙләштереү. 
Текстағы төп һәм өҫтәмә мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү. Аралашыу ситуацияларына 
яраҡлы рәүештә тулы һәм ҡыҫҡартып уҡылған йә тыңланған текстың йөкмәткеһен һөйләп 
биреү. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен (эҙләнеү, танышыу, өйрәнеү) дәреслек һәм башҡа 
мәғлүмәти сығанаҡтар менән эшләү ысулдарын үҙләштереү. Тыңланған йәки уҡылған 
текстың йөкмәткеһен (ентекләп, ҡыҫҡартып, һайлап) һөйләп биреү. 
Телдән һәм яҙма монологик, шулай уҡ маҡсатты, аралашыу ситуацияһын һәм сфераһын 
иҫәпкә алып, төрлө коммуникатив йүнәлешле телдән диалог төҙөү. 

3-сө бүлек. Текст. 

Текстың атамаһы, текстың төп билдәләре (өлөштәргә айырылыуы, мәғәнәүи берҙәмлек, 
бәйләнешлек). Тема, коммуникатив күрһәтмә, текстың төп мәғәнәһе. Текстың 
микротемаһы. 
Текстың өлөштәрен һәм һөйләмдәренең бәйләнеш саралары. Тестың коммуникатив-

стилистик сараһы булараҡ абзац. 
Текстың функциональ-мәғәнәүи төрө: һүрәтләү, хикәйәләү, фекер йөрөтөү. Текстың 
структураһы. Текстың планы. Текста теманы үҫтереү ысулдары. 
Текстың мәғлүмәти эшкәртеүҙең төр төрҙәре: план, конспект, аннотация. 
2. Темаға, төп мәғәнәғә, телмәрҙең функциональ-мәғәнәүи төрөнә ҡарау күҙлегенән 
тексты анализлау. Текстың планын төҙөү. Тексты төҙөү нормаһын һаҡлау (логик яҡтан 
төҙөк, эҙмә-эҙлекле, бәйләнешле, темаға яраҡлы һ.б.) Телдән һәм яҙма телмәрҙе баһалау 
һәм мөхәрирләү. Тексты мәғлүмәти эшкәртеү. 

4-се бүлек. Телдең функциональ төрлөлөгө/функциональное разнообразие языка 

Телдең функциональ төрлөлөгө: һөйләүтеле, функциональ стилдәр. 



Ҡулланыу сфераһы, типик арлашыу ситуациялары, телмәр бурысы, тел саралары. 
Стилдәр. Уларҙы ҡулланыу үҙенсәлектәре. 

Тел һәм лингвистик (тел) компетенцияһын тәьмин итеүсе йөкмәтке 

5-се бүлек. Тел тураһында дөйөм белешмә 

1. Башҡорт теле – башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан Республикаһының 
Дәүләт теле. 
Тел тураһында яҙыу. 
Лингвистика – тел ғилемен өйрәнеүсе фән. Лингвистиканың төп бүлектәре. 
2. Кеше тормошонда коммуникатив белемдең мөһимлеген һәм йәмғиәт, дәүләт 
тормошонда башҡорт теленең ролен аңлау. 
Башҡорт теленең килеп сығышын белеү, уның башҡа телдәр менән бәйләнештә булыуын 
күҙаллау. Башҡорт теленең матурлығын, байлығын, тасуирлығын аңлау. 

6-сы бүлек. Фонетика һәм орфоэпия. 

1. Лингвистика бүлеге булараҡ фонетика. Телдең берәмеге булараҡ өн. Һуҙынҡы өндәрҙең 
системаһы. Тартынҡы өндәрҙең системаһы. Телмәр ағымында өндәрҙең үҙгәреше. Ижек. 
Баҫым. 
Лингвистика бүлеге булараҡ орфоэпия. Норматив әйтелеш һәм баҫым. 
2. Һүҙҙә өн функцияһының мәғәнәүи айырмалығына төшөнөү. Баҫымлы һәм баҫымһыҙ 
һуҙынҡыларҙы, яңғырау һәм һаңғырау, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы айырыу.  
Әҙәби тел нормаларына яраҡлы һүҙҙәрҙең дөрөҫ әйтелеше. Орфоэпик нормалар 
күҙлегенән сығып, баланың үҙенең һәм икенсе кешенең телмәрен баһалауы. Фонетик-

орфоэпик белем һәм күнекмәләрҙе үҙ телмәрендә ҡулланыуы. 

7-се бүлек. Графика. 

1. Лингвистика бүлеге булараҡ фонетика. Башҡорт алфавитының составы, хәрефтәрҙең 
исеме. Яҙыуҙа ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы билдәләү. Баш һәм юл хәрефтәре. 
2. Һүҙҙең өн һәм хәреф составын сағыштырыу. Һүҙҙә өн менән хәрефте таныу. Һүҙлек, 
белешмә, энциклопедия, СМС хәбәрҙәрҙән мәғлүмәт эҙләгәндә алфавит ҡулланыу. 

8-се бүлек. Морфемика һәм һүҙьяһалыш 

Лингвистика бүлеге булараҡ морфемика. Телдең минималь мәғәнәүи берәмеге булараҡ 
морфема. 
Тамыр, суффикстар морфеманың төрҙәре. Аффикстың төрҙәре: һүҙ яһаусы, форма яһаусы 
һәм үҙгәртеүсе. Һүҙҙең нигеҙе һәм нигеҙҙә булмаусы морфемалар. Форма яһаусы морфема 
булараҡ ялғауҙар. 
Тамыр. Тамырҙаш һүҙҙәр. Тамырҙа һуҙынҡы һәм тартынҡыларҙың сиратлап килеүе. 
Лингвистика бүлеге булараҡ һүҙъяһалыш. 
Һүҙҙәрҙең төп яһалыу ысулдары: лексик-семантик, фонетик, морфологик, лексик-

морфологик, лексик-синтаксик һүҙъяһалыштар. 
Һүҙлектәрҙе төрлө уҡыу мәсьәләләрен сисеүҙә ҡулланыу. 
Әҙәби телмәрҙә һүҙ яһауҙың тасуири сараларын ҡулланыуҙы күҙәтеү. Белем һәм 
күнекмәләрҙе ғәмәлдә ҡулланыу. 



9-сы бүлек. Лексикология һәм фразеология. 

1. Лингвистика бүлеге булараҡ лексикология. Телдең берәмеге булараҡ һүҙ. Фекер, хис, 
эмоцияны сағылдырыуҙа һәм формалаштырыуҙаһүҙҙең роле. Интеллектуаль һәм телмәр 
үҫешенең күрһәткесе булараҡ кешенең лексиконы. 
Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр; тура һәм күсмә 
мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең тематик төркөмө. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлектәре. 
Синонимдар. Антонимдар. Омонимдар. Башҡорт теленең синоним һәм антоним 
һүҙлектәре. 
Килеп сығышы күҙлегенән башҡорт теленең лексикаһы: төп башҡорт һәм үҙләштерелгән 
һүҙҙәр. 
Лингвистика бүлеге булараҡ фразеология. Фразеологизмдар, уларҙың билдәһе һәм 
мәғәнәһе. Мәҡәлдәр, әйтемдәр. Фразеологик һүҙлектәр. 
Лексик һүҙлектәр. 
2. Фекерҙе, хисте, эмоцияны белдереүҙә һүҙҙең мәғәнәһен аңлау; үҙ лексиконыңды 
тәрәнәйтеү кәрәклегенә төшөнөү. 
Лексик сараларҙы мәғәнә, сфера һәм аралашыу ситуацияһына яраҡлы ҡулланыу. 
Уҡыусыларҙың үҙҙәренең һәм икенсе кешенең телмәрен теүәл, урынлы ҡулланыу 
күҙлегенән сығып баһалау. 
Төрлө типтағы лексик һүҙлектәрҙән кәрәкле мәғлүмәтте алыу һәм уларҙы кәрәкле урында 
ҡулланыу. 

10-сы бүлек. Морфология. 

Грамматиканың бүлеге булараҡ морфология. 
Һүҙҙең лексик-грамматик разряды булараҡ һүҙ төркөмдәре. 
Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Исем, сифат, һан, алмаш, ҡылым, рәүеш һүҙ төркөмдәренең 
морфологик һәм синтаксик үҙенсәлектәре, дөйөм категориаль мәғәнәһе. 
Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре: теркәүестәр, бәйләүестәр, киҫәксәләр. 
2. грамматик мәғәнәһе, морфологик билдәһе һәм синтаксик роленән сығып, һүҙ 
төркөмдәрен таныу. Хәҙерге башҡорт әҙәби тел нормаларына яраҡлы төрлө һүҙ 
төркөмдәренең һүҙҙәр формаһын ҡулланыу. 
Морфологик белем һәм күнекмәләрҙе дөрөҫ яҙыу практикаһында ҡулланыу. 

11-се бүлек. Синтаксис. 

Грамматиканың бүлеге булараҡ синтаксис. Синтаксистың берәмеге булараҡ һүҙбәйләнеш 
һәм һөйләм. 
Әйтелеү маҡсаты яғынан һөйләм төрҙәре. Һөйләмдең грамматик нигеҙе, баш һәм эйәрсән 
киҫәктәр, уларҙы сағылдырыу ысулдары. 
Ябай һөйләмдең төрҙәре: ике составлы, бер составлы, тарҡау һәм йыйнаҡ, тулы һәм кәм 
һөйләмдәр. 
Синтаксис буйынса белем һәм күнекмәләрҙе дөрөҫ яҙыу практикаһында ҡулланыу. 

12-се бүлек. Дөрөҫ яҙыу: орфография һәм пунктуация/правописание: орфография и 
пунктуация 



Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙә системаһы булараҡ орфография. Орфограмма аңлатмаһы.морфема 
составында һуҙынҡы һәм тартынҡыларҙы дөрөҫ яҙыу.  
Бергә, дефис аша һәм айырым яҙыу. 
Баш һәм юл хәрефтәрен яҙыу. 
Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү. 
Орфографик һүҙлектәр һәм белешмәләр. 
Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙә системаһы булараҡ пунктуация. 
Тыныш билдәләре һәм уларҙың функциялары. Тыныш билдәләренең төрҙәре. Һөйләм 
аҙағында тыныш билдәләре. Ябай һөйләмдәр аҙағында тыныш билдәләре. 
Тура телмәр, диалогтарҙа тыныш билдәләре. 
2. Орфографик һәм пунктуацион һүҙгерлекте булдырыу. Яҙма телмәрҙә орфограифк һәм 
пунктуацион нормаларҙы күҙәтеү.Һүҙҙе дөрөҫ яҙыуҙа фонетик, морфема һүҙьяһалышы һәм 
морфологик анализға нигеҙләнеү. Һөйләмдә тыныш билдәләренең ҡуйылышын 
аңлатҡанда грамматик-интонацион анализға нигеҙләнеү. 
Дөрөҫ яҙыу өсөн орфографик һүҙлектәр һәм белешмәләр ҡулланыу. 

Мәҙәни компетенцияны формалаштырыуҙы тәьмин итеүсе йөкмәтке 

13-сө бүлек. Тел һәм мәҙәниәт/ язык и культура 

1. Телдә халыҡ мәҙәниәте һәм халыҡ тарихының сағылышы. Башҡорт телмәр этикеты. 
2. Башҡорт халыҡ ижады әҫәрҙәрендә, матур әҙәбиәттә милли-мәҙәни компонент мәғәнәһе 
менән тел берәмеген асыу; лингвистик һүҙлектәр, уларҙың мәғәнәһен аңлатыу. 
Республиканың тарихи һәм мәҙәни традицияларын сағылдырыусы һүҙ һәм аңлатмаларҙың 
килеп сығышы тураһында мәғлүмәт әҙерләү өсөн этимологик һүҙлектәр һәм белешмәләр 
ҡулланыу. Уҡыу эшмәкәрлегендә һәм көндәлек тормошта башҡорт телмәр этикет 
ҡағиҙәләрен урынлы ҡулланыу. 

5 класс 

Һаумы, мәктәп! 

 Был тема (1 сентябрь – Белем көнө.Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел өйрәнеү) “Көҙ” 

темаһы менән бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды нисек 
үткәреүе тураһында әңгәмә үткәреү, фекер алышыуҙар ойошторола. Башланғыс кластарҙа 
мәктәп темаһы буйынса алған белемдәрен тикшереү,т һөйләмдәр төҙөү, ҡыҫҡа текстар 
һөйләү. Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, 
һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңылары үҙләштерелә. Башҡорт теленең өн-хәрефтәре 
ҡабатлана, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар.  Исем. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. 
Һөйләмдә һүҙ тәртибе.  

Үҙем тураһында.  

“Мәктәп” темаһын үҙләштереүҙе дауам итеү. Тексты һөйләү. Ғаилә темаһы буйынса 
терминдарҙы иҫкә төшөрөү. Үҙеңдең ғаиләң тураһында текст төҙөү, һөйләү. “Көн режимы, 
фатир” лексик темаларын үҙләштереү, ошо темалар буйынса һүҙлек байлығын үҫтереү, 
һөйләү телмәре өҫтөндә эштәр ойоштороу, диалогтар төҙөү. Исемдәрҙең килештә 
үҙгәрешен үҙләштереү. Алмаш. Зат алмаштары.Зат алмаштарының килештә үҙгәреше.  



Йыл миҙгелдәре. 

 Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. Йыл 
миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. 
Лексик тема буйынса һүҙлек байлығы өҫтөндә эш. Диалогтар төҙөү, топиктар һөйләү. Бер-

береңдең телмәрен аңлау өҫтөндә эштәр. Һорау алмаштары. Күрһәтеү алмаштары. 
Күрһәтеү алмаштарының килеш менән үҙгәреше. Билдәһеҙлек алмаштары. Билдәләү 
алмаштары. Юҡлыҡ алмаштары. Алмаш төркөмсәләрен ҡабатлау. 

Үҙ Башҡортостаныңды беләһеңме? 

Уҡыусыларҙы үҙҙәре йәшәгән республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән 
таныштырыу. Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – Башҡортостандың тарихы, уның 
байлығы, күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн картина тыуҙырыу һәм ул турала 
һөйләй белеүҙәренә өлгәшеү. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Һандар. Рәт һәм ҡушма 
һандар. Хәбәр һәм һорау һөйләмдәр. 

Яңы йыл менән! 

 Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең 
үҙенсәлектәрен билдәләү, Яңы йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотларға өйрәтеү, 
һәр байрамдың үҙенә генә хас күренештәре тураһында һөйләтеү. Ҡышҡы уйындар. Физик 
күнегеүҙәрҙең, саф һауала йөрөүҙең файҙаһы тураһында һөйләшеү. Ҡылымдың хәҙерге 
заман формаһында зат һәм һан менән үҙгәреше.  

Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена.  

Тән ағзаларын иҫкә төшөрөү. Шәхси гигиена, ауырыуҙар, спорт менән шөғөлләнеүҙең 
файҙаһы тураһында һөйләшеү, әңгәмәләшеү. Диалогтар төҙөү, текстар уҡыу. 
Исемдәрҙең эйәлек категорияһын ҡабатлау, нығытыу. Ҡылымдарҙың хәҙерге заманда 
үҙгәрешен ҡабатлау. 

8 март – ҡатын-ҡыҙҙар байрамы. 

    Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. Әсәйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икәнен, 
уны ихтирам итергә, яратырға, ҡаҙерләргә кәрәклекте аңлатыу. Был тема ғаилә темаһы 
менән берлектә бара, шуның өсөн алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. 
Ҡотлау открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү. Антоним. 
Синоним. Омоним. 

Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Өй. Магазин. Баҙар. 

 Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын өйрәнеү,  һатып алыу этикеты менән 
таныштырыу,  һөйләшергә, аралашырға өйрәтеү. Икмәк тураһында һөйләшеү, уның иң 
ҡәҙерле аҙыҡ икәнен аңлатыу, уны ҡәҙерләргә өйрәтеү. Синоним. Сифат. 

Яҙ етте. 

 Яҙ билдәләрен күрә һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 
9 май байрамдары, дуҫлыҡ тураһында һөйләшеү. Ҡош исемдәрен иҫтә ҡалдырыу. 
Омоним. Һөйләм төрҙәре.  



Яҙғы эштәр. 

 Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,баҫыу эштәре тураһында һөйләшеү. Исем, сифат. 
Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Йәйҙе ҡаршылайбыҙ. 

 Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы тәбиәғәт 
менән бәйле ғөрөф-ғәҙәттәре һәм матур йолалары тураһында һүҙ алып барыла. 
Уҡыусыларға уларҙың кеше тормошондағы әһәмиәте, мәғәнәләрен, уларҙы тергеҙеү 
кәрәклеген еткереү. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

6 класс 

         Беҙҙең мәктәп.  

Был тема буйынса түбән класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. Тема 
буйынса эҙмә-эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Текст 
өҫтөндә эшләү, план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо һ.б. хаҡында 
әңгәмәләр ойоштороу, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу. Белем, китап, тел тураһында мәҡәлдәр 
ҡойоу. Грамматика буйынса 1-5-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Исем һүҙ төркөмөн 
үҙләштереү. Исемдәрҙең һанда, күплектә үҙгәрешен ҡабатлау. Башҡорт телендә баҫым.  

  Башҡортостан ере буйлап. 

Башҡортостан тураһында 5-се класта алған мәғлүмәтте иҫкә төшөрөү. Карта менән эш 
итеү, ниндәй район барлығын, уның ҡайҙа һәм ниндәй район менән күрше икәнлеген 
әйтеп күрһәтеп, әйтә белеү. Башҡортостандың майҙаны, уның ҡалалары, йылғалары, ер 
байлығы, хайуандар донъяһы. Башҡортстан символикаһы тураһында инеш һүҙ. 
Грамматика: Исемдең эйәлек категорияһы. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Синоним һәм 
антоним сифаттар 

 Юл ҡағиҙәләре һәм билдәләре. Беҙ бөтәбеҙ ҙә йәйәүлеләр.  

Беҙ бөтәбеҙ ҙә йәйәүлеләр, хатта водителдәр ҙә. Ә юлда йөрөүселәр күп, шуға күрә юл 
ҡағиҙәләрен беҙ белергә тейешбеҙ. Грамматика: Рәүеш.Рәүеш дәрәжәләре. 

Почта. Телефон. Телеграф.  

Уҡыусыларҙы почтала, телеграфта үҙҙәрен тота белергә. Дөрөҫ итеп телеграмма һуғырға 
һәм телефон аша һөйләшергә өйрәтеү. Был темала диалогтарға ҙур урын бирелә. Кәрәкле 
һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр рәте үтенеүҙе, һорауҙы, риза булыуҙы, кире ҡағыуҙы, ҡотлауҙы, 
рәхмәт белдереүҙе һ. б. үҙ эсенә ала. Грамматика: Ҡылым. Ҡылым һөйкәлеше. Ҡылымдың 
бойороҡ һөйкәлеше. Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше. Хәҙерге заман.  

Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел.  

Бер-берең менән мөнәсәбәт тураһында әңгәмә. Ысын дуҫ төшөнсәһенең ҙур мәғәнәғә эйә 
булыуы. Дуҫлыҡ хаҡында әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр табыу. Грамматика: Ҡылымдың шарт 
һөйкәлеше. Ҡылымдың теләк һөйкәлеше. 

Ҡыш дауам итә. 



 Уҡыусыларҙы йыл миҙгеле ҡыш тураһында ябай формала иркен һөйләй белергә өйрәтеү. 
Бының өсөн төрлө ысулда файҙаланыла: уҡығанды тыңлау, һүрәт картина буйынса 
һөйләү, шиғырҙар уҡыу, анализлау, һүҙлек менән эш һ.б. Грамматика: Ҡылымдың хәбәр 
һөйкәлеше. Үткән заман. Киләсәк заман. 

Яҙ килә, яҙ!  

Яҙ миҙгеле буйынса уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен, һүҙлек байлығын үҫтереү, 
байрамдар тураһында әңгәмәләр ҡабатлау. Һан.  

Һандарҙы тормошта ғәмәли ҡулланырға өйрәтеү. Грамматика: Һандарҙың төокөмсәләрен 
үҙләштереү. 

Йәмле йәй килә. 

Лексик тема буйынса һүҙлек запасын булдырыу, уларҙы һөйләү телмәрендә ҡулланырға 
өйрәтеү, тема буйынса текстар, шиғырҙар менән танышыу. Йәйге байрам һабантуй 
тураһында белешмә биреү. Үтелгән грамматика буйынса материалдарҙы ҡабатлау, 
нығытыу. 

                                                                        7 класс 

I. Яңынан мәктәпкә. 

5-6-сы кластарҙа алған белемдәрҙе тулыландырыу. Был тема буйынса яҙыусылар, 
шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында 
бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Туған тел, белем, уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө 
байлыҡ тураһында һөйләшеү күберәк урын ала. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән 
икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. Көҙ, көҙгө эштәр, уңыш йыйыу 
темаһы төп урындарҙың береһен алып тора. 
Мәктәп, уҡыу, китап, икмәк, уңыш, емеш-еләк тураһында мәҡәлдәр, әйтемдәр, йомаҡтар 
менән танышыу. 
Грамматика: 6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

II. Ауыл тормошо. 

Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте тураһында 
әңгәмәләр үткәреү. Игенсе эшенең нескәлектәрен һөйләү. Ауыл тормошоноң ҡала 
тормошонан айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Ауыл еренән сыҡҡан күренекле 
шәхестәрҙең тормош юлы менән таныштырыу, осрашыуҙар ойоштороу. Был тема буйынса 
яҙылған әҫәрҙәр уҡыу. 
Грамматика: Ҡылым. һүҙбәйләнеш. һөйләм төҙөлөшө. 

III. Башкортостан буйлап сәйәхәт. 

Башҡортостан тураһында 1-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлап, белгән фактик материалды 
эҙмә-эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнеү. Был тема буйынса уҡыусыларға яңы мәғлүмәт биреү. 
Тыуған еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары, 
«Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә үткәрелгән фәнни 
экспедициялар мәғлүмәттәре менән таныштырып китеү («Арҡайым», «Сынташты», 



боронғо ҡалалар, алтын әйберҙәр табыу һ.б. тураһында), бының өсөн һуңғы йылдарҙа 
сыҡҡан матбуғат баҫмаларына мөрәжәғәт итеү. Был тема буйынса тәҡдим ителгән әҫәрҙәр 
менән танышыу, уҡыусыларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш алып 
барыла. 
Грамматика: Яңғыҙлыҡ исемдәр. 

IV. Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары. 

Кешегә сәләмәт булыу өсөн спорт менән шөғөлләнергә кәрәк икәнлеген аңлатыу һәм был 
турала уҡыусылар менән һөйләшеү, әңгәмә ойоштороу. Уҡыусылар үҙҙәре спорт менән 
ҡыҙыҡһыныуҙары, күренекле спортсмендар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Спорт 
тураһында теле-радио тапшырыуҙары, газета материалдары буйынса һөйләү. 
Башкортостанда спорт төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр. 
Грамматика: Башҡорт теленең үҙенсәлекле хәреф, өндәре, һөйләм төрҙәре.  

V. Мин һәм беҙҙең ғаилә. 

Уҡыусы үҙенең ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләй белергә тейеш. Сөнки был тема 
йылдан-йыл ҡабатлана. Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы, иғтибарлы 
булырға өйрәтеү. Ғаилә, ғаилә ағзалары тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу, уларҙы аңлы 
ҡабул итергә өйрәтеү, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план 
төҙөргә өйрәтеү, план буйынса һөйләү. Телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар бирелә. Был 
бүлектә билдәле рәссамдарҙың әҫәрҙәре күп кенә урын алған. Картинаны ҡарай, аңлай һәм 
уның йөкмәткеһен һөйләргә өйрәтеү. 
Грамматика: Ҡылым. Ҡылымдарҙың заман, зат, һан менән үҙгәреше. 

VI. Әсәй, әсәкәйем”.  

Әсәй, өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр уҡыу, йөкмәткеһе өҫтөндә эш 
төрҙәре башҡарыу, һүҙлек байлыҡтарын арттырыу. "Катын-ҡыҙҙар байрамы тураһында 
әңгәмәләр, иртәлектәр үткәреү, данлыҡлы ҡатын-ҡыҙҙар менән осрашыуҙар ойоштороу. 
Грамматика: Теркәүес тураһында төшөнсә. Теҙеү теркәүестәре. 

VII. Сәнғәт оҫталары.  

Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре менән танышыуҙы дауам итеү. Сәнғәт 
оҫталарының тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. Теле-радио тапшырыуҙар, 
яҙмалар ҡарау. Уларҙың әҫәрҙәрен таныу, данлыҡлы кешеләребеҙ тураһында һөйләй 
белеү. Йырҙар өйрәтеү, бергәләп йырлау, һәләтле балалар менән йырҙар өйрәнеү. Мәктәп 
сәхнәһе өсөн концерт номерҙары әҙерләү. 

Грамматика: Эйәртеү теркәүестәре. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Теркәүес темаһын 
нығытыу.  

VIII. Исемең матур, кемдәр ҡушҡан? Исемдәрҙә - ил тарихы. 

Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары мөнән берлектә алып барыла. 
Исемдәрҙең мәғәнәһе, уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе. Данлыҡлы кешеләрҙең 
исемдәренә бәйләп, төрлө тарихи ваҡиғалар һөйләү, әҫәрҙәр уҡыу. Атамалар буйынса 



легендалар, риүәйәттәр уҡыу ҙа дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрергә ярҙам 
итәсәк. 

«Исемдәрҙә – ил тарихы», «Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?» темаһына иртәлектәр 
үткәреү, уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтерергә, кеше алдында сығыш яһау өсөн ярҙам 
итәсәк.  
Грамматика: Бәйләүестәр. Яңғыҙлыҡ исемдәрҙе дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәһен ҡабатлау.  

IX. Борон-борон заманда...  

Башҡорт халыҡ ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен тулыландырыу, һүҙ 
байлығын, һөйләү телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. Күберәк иғтибарҙы тексты аңлы 
ҡабул итеү һәм йөкмәткеһен һөйләй белеүгә йүнәлтеү. Бында башҡорт халыҡ 
әкиәттәренән башҡа, Ф.Туғыҙбаеваның «Тайыштабан ниңә уйнарға сыҡманы?» әкиәте лә 
урын алған. Уларҙың айырмаһын билдәләп үтеү кәрәк.  
Грамматика: Киҫәксә тураһында төшөнсә.Киҫәксәләрҙең бүленеше. Киҫәксәләрҙең дөрөҫ 
яҙылышы.  

Х. Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ. 

 Иң төп темаларҙың береһе - берҙәмлек, дуслык, тыныслыҡ. Бында тик кешеләр 
араһындағы дуҫлыҡ тураһында ғына һөйләшеү бармаясаҡ, ә халыҡ-ара булған 
мөнәсәбәттәр ҙә иғтибар үҙәгендә торорға тейеш. Был тема буйынса уҡыусыларҙы аңлап 
фекер йөрөтөргә  һәм  һөйләй белергә өйрәтеү. Уҡылған  әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе буйынса 
фекер алышыу, әңгәмә ойоштороу. 
Грамматика: Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар. Уларҙың дөрөҫ яҙылышы.  

XI. Йәмле йәй. 

Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, 
һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер 
алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында 
белгәндәрен һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр 
уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. 
Грамматика: 7-се класта үткәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.  

8 класс 

         Мәктәпкә барабыҙ. 

Был тема буйынса 5-6 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. Тема 
буйынса эҙмә-эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Текст 
өҫтөндә эшләү,план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо һ.б. хаһында 
әңгәмәләр ойоштороу. Белем, китап тураһында мәҡәлдәр ҡойоу. 5-6 класта үтелгәндәрҙе 
иҫкә төшөрөү. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. 

           Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр. 

 Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға 
ҡағылышлы текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында  мәҡәл, әйтемдәр менән танышыу. 



Һынамыштар уҡыу. Синтаксис. Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре. Логик баҫым. Исем 
менән ҡылымды ҡабатлау. 

         Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. 

Өфө - башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында 
әңгәмә үткәреү. Уның иҫтәлекле урындары      тураһында һөйләшеү, һүрәттәр ҡарау. 
Һөйләм телмәрен үҫтереү. Рефераттар яҙҙырыу һәм уны класс алдында ҡыҫҡаса һөйләтеү 
кеүек  эштәр ҡулланырға мөмкин. Башҡорт ҡылымдарының төҙөлөшө. Барлыҡ төшөнсәһе 
һәм уның бирелеше. 

          Хеҙмәт төбө – хөрмәт. 

Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, тигән темаға әңгәмә ҡороу. Данлыҡлы хеҙмәт 
ветерандары менән осрашыу ойоштороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр оҡшауы тураһында 
һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу. 
Хеҙмәт , һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. Ябай һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре. 
Эйә менән хәбәрҙең ярашыуы. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ төшөнсәләре. 

        Ҡыш дауам итә. 

 Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын арттырыу 
кеүек эштәр ентекле алып барыла. Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, мәҡәлдәр, 
һынамыштар уҡыу яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр. Яңы йыл менән 
ҡотлау открыткаһы яҙырға өйрәнеү. Уҡытыусы һайлаған текст буйынса изложение яҙыу. 
Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 

         Салауат Юлаев – халҡыбыҙҙың милли батыры. 

  С.Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Уның шиғырҙарын ятлау, 
шиғырҙарының һаҡланыу тарихы тураһында әңгәмә ойоштороу. С.Юлаевтың тормошо, 
батырлығы, ижады тураһында уҡыусыларҙан төрлө ижади эштәр эшләтеү. ( һүрәттәр 
төшөрөү, инша яҙыу, стенгәзит сығарыу)һ.б. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре тураһында 
төшөнсә. Аныҡлаусы. 

        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 әңгәмәләр үткәреү. Тултырыусы 

          Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ. 

 Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы. Ветерандарға, батырҙарға 
ҡарала ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү.  Данлыҡлы кешеләр менән кисәләр, 
осрашыуҙар ойоштороу. Хәл. Һүҙлек менән эш күнек мәләре үткәреү 

        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. 8- се класта 
үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

9 класс 

Һаумы, мәктәп!   

 Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. «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 эш дауам итә. 

 Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт.   

 Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш 
тәрбиәләргә. Улар тураһында һөйләргә, яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, ер 
өҫтө байлыҡтары тураһында әңгәмәләр үткәреү, экскурсиялар ойоштороу. 

Атамалар ни һөйләй?   

 Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; 
ауыл, ҡала, тау, йылға һ.б.) роле ҙур. Унһыҙ тормошто күҙ алдынала килтереп булмай. 
Атамалар бик күп. Тел ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән бар. Ул – ономистика. 
Онамистика фәне үҙе бер нисә тармаҡтан тора: антропонимика, этнонимика, милли, 
халыҡ, ҡәбилә исемдәрен, зоонимика ҡош-ҡорт, хайуан ҡушаматтарын, космонимика 
өйрәнеүсе фән. 

 Был теманы үтеү уҡыусының бала саҡтан уҡ үҙҙәре йәшәгән ауыл, ҡала, уларҙың 
янындағы атамаларҙың мәғәнәләрен белергә теләгән ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндерә, 
тыуған төйәк менән ғорурланырға мөмкинлек бирә. Сөнки атамаларҙа ил тарихы, ер һәм 
ошо ерҙә йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлектәре, халаҡ тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары 
һ.б. сағыла. 

Беҙ ҡышты ла яратабыҙ.   

 Бәйләнешле телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй әһәмиәт бирелә. Ҡыш 
миҙгеле, уның үҙенсәлектәре тураһында һөйләү күҙ уңында тотола. 

Башҡорт театры.   

 Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың эшмәкәрлеге 
хаҡында дөйөм мәғлүмәт биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма 
театрының барлыҡҡа килеүе тарихы (халыҡ артистары З.Бикбулатова, А.Мөбәрәков, 
Г.Мөбәрәкова). Театорҙың күренеклк артистарының тормошо һәм ижады менән 
таныштырыу, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 

 Театрҙың үткәне һәм киләсәге буйынса фекер алышыу ойоштороу. 

Башҡорт халыҡ ижады.  



 Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың коллектив ижад булыуы. 
Фольклор һәм яҙма әҙәбиәттең айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 

Башҡорт аты.   

 Уҡыусылырҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне менән таныштырыу. 
Аттарҙың кеше тормошондағы мөһим ролен билдәләү. Йәш үһенсәлектәре буйынса 
бүленеүен билдәләү, уҡыусылырҙан дөрөҫ итеп әйттереү. Аттарға ҡарата 
ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында күберәк белеү теләге тыуҙырыу. 

Башҡорт халыҡ милли аштары.   

Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. Уларҙы әҙерләү 
үҙенсәлектәренбилдәләү. Башҡорт милли аштары тураһында текстар менән таныштырыу. 

 Уҡыусылырҙың һөйләү, яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә ентекле эш дауам итә.  

Күңелле яҙ килә.   

 Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре.  Ҡала һәм ауылда яҙғы эштәр: 
ҡоштар, хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр 
үткәреү. Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу. Дарыу үләндәренән гербарийҙар төҙөү, Еңеү 
көнөн билдәләү. Һуғыш ветерандары менән осрашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу буйынса эш 
дауам итә. 

 

 


	1. Уҡыу предметын, курсын үҙләштереүҙә планлаштырылған һөҙөмтәләр

