
1. Уҡыу предметын, курсын өйрәнеүҙең планлаштырылған һөҙөмтәләре 

 

 

1 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Беренсе класта  «Туған тел» 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; 
- аралышыуҙа рус теленән алған башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 
- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡ ҡулланыуҙы аңлау; 
         - үҙ телмәренә иғтибарлы булып үҙ-үҙен баһалау һәләтлелеге үҫтереү. 
 

   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. 
Танып белеү УЭТ: 

- китап менән эшләй белеү (шартлы тамғаларҙы айырыу) 

- уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың берҙәм эшенә баһа биреү. 
Коммуникатив УЭТ: 
- башҡаларҙың телмәрен тыңлау һәм аңлау; 

- 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) 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; 

- 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. 
 

 

Курсты өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 
- башҡорт теленең бөтә өн-хәрефтәрен белеү; 



- һүҙҙең ниндәй өндәрҙән тороуын әйтеү (һуҙынҡылар – йомшаҡ, ҡаты; 
тартынҡылар – яңғырау, һаңғырау,); «өн» һәм «хәреф» төшөнсәләрен бутамау; 
һүҙҙе ижектәргә бүлеү, баҫым ҡуйыу; 

- һүҙгә өн анализы яһау, тартынҡы өндәрҙе, ҡаты һуҙынҡыларҙы йомшаҡтарынан 
айырыу, өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, һүҙҙәр төҙөү;  

- һүҙҙә өн һәм хәрефтәр һанын билдәләү; 
- һүҙ башында, исем-фамилияла ҙур хәреф яҙыу; 
- баҫма өлгөнән күсереү һәм һүҙҙәрҙе яҙғанда хәрефтәр бәйләнешен дөрөҫ 

ҡулланыу; 
- Ни эшләй? Ни эшләне? һорауҙарын ҡуллана белеү. Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә? 

һорауҙарын аңлау һәм яуап биреү; 

-  Минең, һинең, уның, һеҙҙең, уларҙың алмаштарын мәғәнәләре буйынса айырыу 
һәм телмәрҙә ҡулланыу 

- башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр 
этикеты ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 

- орфографик ҡағиҙәләрҙе һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) ҡуйыу 
ҡағиҙәләрен белеү; 

- өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 
берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай (бүлә), ҡылыҡһырлай 
(характеристика бирә) алыу оҫталығы; 

- үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролдә тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә белеү 
һәләтлеге.   

    

2 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Икенсе класта 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; 
- 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. 
Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу 
тора.  
- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе) адекват ҡабул 
итеү; 
- һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы яуап биреү; 
- 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. 

Танып белеү УЭТ: 

- китап менән эшләй белеү (шартлы тамғаларҙы айырыу) 

- уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың берҙәм эшенә баһа биреү. 
Коммуникатив УЭТ: 

- фекереңде телдән һәм яҙма рәүештә белдереү; 
- башҡаларҙың телмәрен тыңлау һәм аңлау;  

- 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). 

Курсты өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 
- башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр 

этикеты ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 
- орфографик ҡағиҙәләрҙе һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) 

ҡуйыу ҡағиҙәләрен белеү; 
- өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай (бүлә), ҡылыҡһырлай 
(характеристика бирә) алыу оҫталығы; 

- үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролдә тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә 
белеү һәләтлеге.  

- өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, һүҙҙе ижектәргә бүлеү, баҫым ҡуйыу, баҫымлы һәм 
баҫымһыҙ һүҙҙәрҙе айырыу; 

- һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү өсөн өлөштәргә бүлеү; 
- һүҙгә өн-хәреф анализы яһау;  
- һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ күсереү, яҙылғанды тикшереү, өлгө 

менән сағыштырыу; 
- исем-фамилияларҙа, хайуан ҡушаматтарҙа, географик атамаларҙа ҙур 

хәрефте хатаһыҙ яҙыу;  
- башҡорт теленән рус теленә тәржемә итеү. 
Хәрефтәрҙе дөрөҫ тоташтырып яҙыу: 
- бәләкәй текст күсереү; 
- әҙерлектән һуң өйрәтеү характерындағы диктант яҙыу (изложение, инша (2-4 

һөйләм күләмендә); 
- һүҙҙәрҙең  предметты, билдәне, эш-хәрәкәтте белдереүен үҙләштереү; 
- предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ, берлек, күплек 

мәғәнәләрен аңлау, ҡулланыу; 
- предмет исемдәренең ваҡыт, урын, эйәлек мәғәнәләрен төшөнөү. 

 

3 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

  Өсөнсө 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. 

Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу тора. 
                  - яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе) адекват ҡабул 
итеү; 

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

- 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 төҙөтеп барыу;  
- уҡытыусы менән диалогта баһалау критерийҙарын билдәләү һәм ошо 

критерийҙарға    ярашлы үҙ эшеңдең һәм башҡаларҙың уңышлылығын 
билдәләү. 

Танып белеү УЭТ: 

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

- һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; 
- анализ яһау; 
- фекерләү. 
Коммуникатив УЭТ: 

- 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. 
 

        Курсты өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып  3 класта түбәндәгеләр тора: 
- башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр 

этикеты ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 
- орфографик ҡағиҙәләрҙе һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) 

ҡуйыу ҡағиҙәләрен белеү; 
- өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай (бүлә), ҡылыҡһырлай 
(характеристика бирә) алыу оҫталығы; 

- үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролдә тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә 
белеү һәләтлеге; 



Ҙур булмаған һөйләмдәрҙе күсереү һәм яттан яҙыу:  
- һорауҙарға яуап яҙыу; 
- 3-6 һөйләмдең йөкмәткеһен яҙыу;  
- бер телдән икенсеһенә тәржемә итеү;  
- өйрәтеү характерындағы бәләкәй күләмле инша һәм изложение яҙыу; 
- һөйләмдә баш һәм эйәрсән киҫәктәрҙе айырыу, тура һәм күсмә мәҙәнәле, 

яһалма һүҙҙәрҙе аңлау, исем һүҙ төркөмөн, уның берлек һәм күплектә, 
килеш менән үҙгәреүен күҙәтеү. Ҡылым һүҙ төркөмөн, уның зат, һан, заман 
ялғауҙары менән танышыу. Сифат һүҙ төркөмө һәм уның дәрәжәләрен 
өйрәнеү. Зат һәм эйәлек алмаштарын үҙләштереү. 

 

4 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

         4 класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- 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. 
Метапредмет һөҙөмтәләр булып универсаль эш төрҙәрен формалаштырыу 
тора. 
- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе) адекват ҡабул 

итеү; 
- 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. 

Танып белеү УЭТ: 

- мәғлүмәти текстарҙың бөтә төрҙәрен дә уҡыу; 

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

- һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; 

- анализ  яһау; 



- фекерләү. 
Коммуникатив УЭТ: 

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

- үҙ фекереңде әйтеү һәм иҫбат итеү; 

- башҡаларҙы ишетеү һәм тыңлау, уларҙың фекерен ҡабул итеү; 

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

- башҡорт әҙәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм телмәр 
этикеты ҡағиҙәләре тураһында башланғыс төшөнсә алыу; 

- орфографик ҡағиҙәләрҙе һәм тыныш билдәләрен (өйрәнелгән күләмдә) 
ҡуйыу ҡағиҙәләрен белеү; 

- өн, хәреф, һүҙ өлөшө, телмәр киҫәге, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 
берәмектәрен таба, сағыштыра, классификациялай (бүлә), ҡылыҡһырлай 
(характеристика бирә) алыу оҫталығы; 

- үҙеңдең ғәмәлдәреңде контролдә тотоу, әйткәнде һәм яҙғанды тикшерә 
белеү һәләтлеге;  

- тел нормаларына ярашлы телмәр өндәрен әйтеү; 

Хәрефтәрҙе дөрөҫ һәм матур яҙыу, дөрөҫ тоташтырыу: 
- ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалар яҙыу; 
- иптәшең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү 

күнекмәләре; 
 

2. Уҡыу предметы, курстың йөкмәткеһе 

 

Тыңлау. Телдән аралышыуҙың маҡсатына һәм ситуацияһына төшөнөү. Яңғырап 
торған телмәрҙе адекват ҡабул итеү.  

Һөйләү. Коммуникатив бурысты эффектив хәл итеү өсөн, аралашыуҙың 
маҡсаттарына һәм шарттарына ярашлы тел сараларын һайлау. Телмәрҙең диалог 
функцияһына ғәмәлдә эйә булыу.  

Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе аңлап уҡыу.  
Һүҙҙе тотош уҡыуға күскән осорҙа орфоэпик уҡыу менән танышыу. Орфографик 

уҡыу (шыбырҙап ижекләп әйтеү) - әйтеп яҙҙырғанда һәм күсереп яҙғанда үҙконтроль 
сараһы. 

Яҙыу. Грамотаға өйрәтеү системаһында хәреф, хәрефтәр бәйләнешен, ижектәрҙе, 
һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе яҙыу. Яҙыу төрө кеүек уҡытыу эшмәкәрлегенә тура килгән 
гигиеник талаптарҙы үтәп, аңлайышлы, бөхтә яҙырға өйрәтеү. Өйрәнелгән ҡағиҙәләргә 
тап килтереп күсереп яҙыу, әйтеп яҙҙырыу. Тыңланылғанһәм ентекле, һайланма уҡылған 
тесты теҙеп яҙа алыу (изложение). Балаларға ҡыҙыҡлы темалар буйынса үҙҙәренең 
кескәй текстарын төҙөтөү. 

Яҙыуға ҡарата гигиеник талаптарҙы үҙләштереү. Бармаҡтарҙың ваҡ моторикаһын 
һәм ҡулдарҙың хәрәкәт азатлығын үҫтереү. Дәфтәр бите һәм класс таҡтаһы арауығында 
дөрөҫ ориентация оҫталығын үҫтереү, ҙур һәм бәләкәй яҙма хәрефтәрҙе яҙыуҙы 
үҙләштереү. 

Хәрефтәрҙе, хәрефтәр бәйләнешен, ижектәрҙе, һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе гигиеник 
нормаға ярашлы яҙыу. Аңлайышлы һәм ыҡсым яҙырға өйрәнеү. Әйтелеше менән 
яҙылышы айырылмаған (оҡшаш) һүҙҙәрҙе һәм һөйләмдәрҙе әйттереп яҙҙырыу (диктант). 
Тексты дөрөҫ күсереп яҙыу алымдарын һәм тәртибен өйрәтеү. 

Хәүефһеҙ график сараларҙың: һүҙҙәр араһында ҡалдырылған буш урын, юлдан юлға 
күсереү билдәһенең функцияһын аңлау. 



Һүҙ һәм һөйләм. Һүҙҙе өйрәнеү объекты, анализлау материалы итеп ҡабул итеү. 
Һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлау буйынса күҙәтеүҙәр ойоштороу. Һүҙ һәм һөйләмде айырыу. 
Һөйләм менән эшләү: һүҙҙәрҙе айырып алыу, уларҙың тәртибен үҙгәртеү. 

Орфография. Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләре һәм уларҙы ҡулланыу менән танышыу: 
- һәйләм башында, яңғыҙлыҡ исемдәрҙә баш хәреф; 
- һүҙҙәрҙе айырып яҙыу; 
- һүҙҙәрҙе ижекләп юлдан юлға дөрөҫ күсереү; 
- һөйләм аҙағында тыныш билдәләре. 

Системалы курс 

I. Фонетика һәм орфоэпия. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе айырыу. Ҡалын һәм 
нәҙек өндәрҙе айырыу, ҡалынлыҡ-нәҙеклек буйынса парлы һәм парһыҙ 
тартынҡы өндәрҙе билдәләү. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡы өндәрҙе айырыу, 
парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау өндәрҙе билдәләү. Өндөң сифат 
буйынса характеристикаһын билдәләү: һуҙынҡы – тартынҡы; ҡалын - нәҙек 
һуҙынҡы, парлы-парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡы. Һүҙҙәрҙәе ижектәргә 
бүлеү. Башҡорт әҙәби теле нормаларына ярашлы өндәрҙе һәм өндәр бәйләнешен 
дөрөҫ әйтеү. Һүҙҙе фонетик тикшереү. 

II.    Графика. Өндәрҙе һәм хәрефтәрҙе айырыу. Яҙыуҙа ҡалынлыҡ-нәҙеклекте 
билдәләү. Тартынҡы өндәрҙе яҙыуҙа сингармонизм принцибына таяныу. 
Хәрефһеҙ график сараларҙы: араһында ҡалдырылған буш урын, юлдан юлға 
күсереү билдәһен, абзацты ҡулланыу. Алфавитты белеү: хәрефтәрҙе дөрөҫ 
атау, уларҙың тәртибен белеү. Алфавитты һүҙлектәр, белешмәләр менән 
эшләгәндә файҙаланыу. 

III.     Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләре. Мәғәнәләрен аныҡларға 
кәрәкле һүҙҙәрҙе айырып алыу. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле, тура һәм күсмә 
мәғәнәле һүҙҙәр менән таныштырыу. 

IV. Һүҙ составы (морфемика). Тамырҙаш һүҙҙәр төшөнсәһен үҙләштереү. 
Тамырҙаш һүҙҙәр менән бер үк һүҙҙең төрлө формалары араһындағы айырма. 
Тамырҙаш һүҙҙәрҙе һәм синонимдарҙы, тамырҙаш һүҙҙәр һәм омонимик 
тамырлы һүҙҙәрҙе айырыу. Айырып алына торған бер үк төрлө морфемалы 
һүҙҙәрҙә ялғау, тамырҙар, нигеҙ билдәләү. Һүҙҙе составы буйынса тикшереү. 

V. Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Һүҙ төркөмдәрен үҙ паллы һәм ярҙамсы 
төрҙәргә бүлеү. 

Исем. Телмәрҙәге роле, ҡулланылышы. Яңғыҙлыҡ исемдәрҙе таба белеү. Кем?, 
нимә? һорауҙарына яуап булып килгән исемдәрҙе айырыу, рус теле менән 
сағыштырыу. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Исемдәрҙең килеш менән үгәреше. 
Килеш һорауҙары буйынса айырыу. Исемдәргә морфологик анализ. 

Сифат. Телмәрҙәге әһәмиәте һәм ҡулланылышы. Сифаттың һан һәм килеш менән 
үҙгәреше. Сифатҡа морфологик анализ. 

Алмаш. Алмаш тураһында дөйөм төшөнсә. Зат алмаштары, роле, ҡулланылышы. 
Берлектәге һәм күплектәге I, II, III  зат алмаштары. 

Ҡылым. Телмәрҙәге әһәмиәте һәм ҡулланылышы. Ҡылымдарҙың инфинитив 
(башланғыс) формаһы. Ҡылымдың заман менән үҙгәреше. Хәҙерге, үткән, киләсәк 
заман ҡылымдарының зат һәм һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалары. 
Ҡылымға морфологик анализ. 

Рәүеш. Телмәрҙәге әһәмиәте һәм ҡулланылышы. Рәүеш төркөмсәләре. 
Ярҙамсы һүҙҙәр. уларҙың мәғәнәһе, һөйләмдәге роле. 

VI. Синтаксис. Һөйләмдең, һүҙбәйләнештең, һүҙҙең айырмаһы. Һөйләү маҡсаты 
буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәргә айырыу. 
Һөйләмдең баш киҫәктәрен: эйә һәм хәбәрҙе табыу. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 
киҫәктәрен айырыу. Мәғәнәүи һорауҙар ярҙамында һүҙбәйләнештәге һәм 
һөйләмдәге һүҙҙәр араһында бәйләнеш булдырыу. Теркәүесһеҙ һәм һәм, ә, ләкин 



теркәүестәре менән килгән тиң киҫәкле һөйләмдәрҙе табыу һәм үҙ аллы төҙөй 
белеү. Тиң киҫәкле һөйләмдәрҙә һанау интонацияһын ҡулланыу. Ябай һәм ҡушма 
һөйләмдәрҙе айырыу. 
VII. Орфография һәм пунктуация. Орфографик үткерлек формалаштырыу, 

һүҙҙәге орфограмманың урынына ҡарап, дөрөҫ яҙыу ысулын һайлау. 
Орфографик һүҙлек ҡулланыу. Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләрен ҡулланыу: 

- һүҙҙе юлдан юлға күсереү 

- һөйләм башындағы һәм яңғыҙлыҡ исемдәрҙәге яҙыу хәрефе 

- һүҙ тамырындағы парлы яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар 

- ъ һәм ь айырыу билдәләре 

- һөйләм аҙағында тыныш билдәләре: нөктә, һорау һәм өндәү билдәләре 

- тиң киҫәкле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 
VIII. Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһын аңлау: ниндәй маҡсат менән, 
аралышыу кем менән, ҡайҙа бара тип үҙләштереү. Үҙ фекереңде дәлилләп әйтеү. 

Аралышыуҙы алып барыу оҫталығына (һөйләшеүҙе башлау, ҡеүәтләү, кемдеңдер 
иғтибарын йәлеп итеү, үҙләштереү һ.б.) өйрәтеү. Уҡытыу һәм көнкүреш аралашыу 
ситуацияларында телмәр этикеты нормаларын (сәләмләү, хушлашыу, ғәфү үтенеү, 
үтенес менән мөрәжәғәт итеү) үҙләштереү.  

 Яҙма телмәрҙең теүәллеген, дөрөҫлөгөн, байлығын һәм тасуирилығын иҫәпкә 
алып, үҙ текстарын төҙөү һәм бирелгән текстарҙы яҡшыртыу; текстарҙа синонимдар 
һәм антонимдар ҡулланыу. 
Изложение (ентекле теҙеп яҙыу) һәм иншаларҙың үҙенсәлеге менән (билдәләмәһен 

ятлатмай ғына) таныштырыу: ентекле теҙеп яҙыу (изложение), инша элементтары 
ҡулланып яҙылған изложение, хикәйәләү, тасуирлау иншаһы, фекер йөрөтөүгә 
ҡоролған инша. 

 

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе 

1 класс 

 Кем? Нимә? Ҡайҙа? Ниндәй? һорауҙары. Һандар.   Алфавит. Оо, Ыы, ээ, Әә, Өө, Үү, Ҡҡ, 
Ғғ, Һһ, Ҙҙ, ҫ, ң, Ее-Юю-Яя, Йй өн-хәрефтәре, Ъ-Ь айырыу билдәләре. 

2 класс 

Һөйләм төҙөлөшө. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙә интонация. Һандар. Ижек. Баҫым. 
Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү. Ҡылымдарҙың зат ялғауҙары. Башҡорт телендә эйәлек 
мәғәнәһе. К, Ҡ, П хәрефтәренең Г, Ғ, Б-ғ күсеү осраҡтары.-лы, -ле, -ло, -лө ялғауҙары.Яя, 
Юю, Ее хөрефтәренең яҙылыш үҙенсәлектәре. Тартынҡылыр. Һуҙынҡылар. Ниндәй? 
Ҡасан? Ни эшләй? һорауҙары. Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

3 класс 

Телмәр. Һөйләү телмәре. Эске телмәр. Яҙма телмәр. Текст. Һөйләм киҫәктәре. Бер һәм күп 
мәғәнәле һүҙҙәр. Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһалма һүҙ. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Төп 
башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Исем  һүҙ  төркөмө. Исемдәрҙең күплек 
ялғауҙары.Килештәр. Ҡылым һүҙ төркөмө. Ҡылымдың хәҙерге заман берлек һәм күплек 
һандары. Ҡылымдың үткән заман формаһы. Сифат һүҙ төркөмө. Сифат дәрәжәләре. 
Эйәлек алмаштары. 

4 класс 

Телмәр. Телмәр төрҙәре. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Тарҡау һәи йыйнаҡ 
һөйләмдәр. Һүҙбәйләнеш. Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙ составы.  Яһаусы һәм 
үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ҡушма һүҙҙәр. Исем. Исемдең эйәлек заты. Исемдең килеш менән 
үҙгәреше. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Һан. Эйәлек алмаштары. Зат алмаштары. Ҡылым. 
Ҡылымдың зат, заман, һан формалары. 

 

 


