
1.Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар  
 

 

5 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Бишенсе класта  «Туған әҙәбиәт» предметының шәхсән һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр 
тора: 

- - уҡыған әҫәрҙәрҙең геройҙарына, уларҙың ҡылыҡ, эштәренә үҙ мөнәсәбәтеңде 
белдереү; 

- башҡорт әҙәбиәтен милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 
- туған әҙәбиәт дәресендә алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм 

көндәлек тормошта ҡулланыу; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 

хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү; 
         - 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. 

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

Коммуникатив УЭТ формалаштырыуҙың сараһы булып продуктив уҡыу һәм парҙар менән 
һәм бәләкәй төркөмдәрҙә эш ойоштороу тора. 
«Туған әҙәбиәт» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 
2. Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм буйынса әңгәмәлә ҡатнашыу; 
3. Предметты, күренеште элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтеңде 

белдереү; 



4. 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, һүрәтләү, тасуирлау 
сараларын табыу, мәғәнәләрен аңлатыу, һүҙлектәр менән эш итеү; 

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

экскурсия буйынса һорауҙарға яуап яҙыу; бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү; 
7. Өйрәтеү характерындағы иншалар яҙыу; яҙғанды элементар формала 

камиллаштыра алыу. 
6 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре  

Алтынсы класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- туған телде милли мәҙәниәттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 
- туған әҙәбиәттә алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек тормошта 
ҡулланыу; 
 

- 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; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 
- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, туған телдә 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; 
- уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың берҙәм эшенә баһа биреү. 
- мәғлүмәтте бер төрөнән икенсе төрөнә күсереү: бәләкәй текстарҙы ентекләп 

һөйләү. 
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). 
«Туған әҙәбиәт (башҡорт)» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр 
тора: 

 дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға торған 



«Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», «Шоңҡар», «Йәшлек» гәзит-журналдарын үҙ 
аллы һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

 өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен белеү; ятлау өсөн тәҡдим ителгән өҫәрҙәрҙе 
яттан һөйләй белеү; 

 яҙыусы ижад иткән художестволы картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; эпик 
һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 

 художестволы, фәнни-популяр һәм публицистик текстарҙы ҡысҡырып, етеҙ уҡыу; 
ҙур булмаған әҫәрҙәрҙе, өҙөктәрҙе һөйләй белеү; 

 

7 класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре  
 

  Етенсе класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- туған әҙәбиәттән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 
тормошта ҡулланыу; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 
хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- эмоционаллек; үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде                    
камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- әҙәбиәтте өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 

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; 

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

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм белемен анализлай белеү; 
- 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. 

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 рәүештә 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. 
        «Туған әҙәбиәт (башҡорт)» 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; 
 6-7 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  
 

  Етенсе класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- туған әҙәбиәттән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 
тормошта ҡулланыу; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 
хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- эмоционаллек; үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде                    
камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- әҙәбиәтте өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 

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; 

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

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм белемен анализлай белеү; 
- 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. 

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 рәүештә 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. 
        «Туған әҙәбиәт (башҡорт)» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып  8 

класта түбәндәгеләр тора: 
2. 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; 
 6-7 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. 
 

 

9  класта шәхсән, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре  
 

  Етенсе класта шәхсән һөҙөмтәләр булып түбәндәгеләр тора: 

- туған әҙәбиәттән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек 
тормошта ҡулланыу; 
- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән 
хеҙмәттәшлек күнекмәләрен үҫтереү. 
- эмоционаллек; үҙ кисерештәреңде билдәләү; 
- матурлыҡ тойғоһо – телмәрҙең матурлығын тойомлау. Үҙ телмәреңде                    
камиллаштырыуға ынтылыу; 
- Ватанға, уның теленә, мәҙәниәтенә һөйөү һәм ихтирам; 
- әҙәбиәтте өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу; 
- әйтелгән һәм яҙылған һүҙ өсөн яуаплылыҡ тойоу. 

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; 



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

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм белемен анализлай белеү; 
- 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. 

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 рәүештә 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. 
        «Туған әҙәбиәт (башҡорт)» курсын өйрәнеүҙең предмет һөҙөмтәләре булып  9 

класта түбәндәгеләр тора: 
3. 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; 
 6-7 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. 

 

 

2.Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе      

                 



 

 5класс   
Әҙәбиәт.     

С. Муллабаев. Шатлыҡлы иртә. Р. Ғарипов. Туған тел.-1 сәғәт.  

Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән 

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

Әминбәк (башҡортхалыҡ әкиәте).- 1 сәғәт. 

Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Һүҙлек 

өҫтөндә эш. 

К. Кинйәбулатова. Көҙ еткәс.  А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ. - 1 сәғәт. 

Әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу. 

Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). - 1 сәғәт. 

Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты. - 1 сәғәт. 

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

төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.  

 Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Йылмайыу.  1 сәғәт. 

Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. 

Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 

Н. Мусин. Ҡоралайҙар. - 1 сәғәт. 

Шиғырҙа 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 халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр». - 1 сәғәт. 

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар. - 1 сәғәт. 

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. - 1 сәғәт. 

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

әңгәмә. Төрлө һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.  

Д. Бүләков. Яралы китап. - 1 сәғәт. 

Хикәйәлә 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. 

Ғ. Аллаяров. Таҫтамал. 1 сәғәт. 

М. Кәрим. Һеңлемдең төшө.  Р. Ғарипов. Һабантурғай йыры. - 1 сәғәт. 

Әҫәр 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.  

 Ғ. Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт. - 1 сәғәт. 

Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт 

геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт.  

М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. - 1 сәғәт. 



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. 

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 

Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. - 1 сәғәт. 

М. Кәрим. Ап-аҡ мөғжизә. - 1 сәғәт. 

Үтелгәнде ҡабатлау.  - 1 сәғәт.  

Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. 

Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға 

характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. 

 

Яҡынса  уҡыу - тематик план 

                                                      5 класс 

 

№ Бүлектәр  Сәғәт һаны 

1.  Яңынан мәктәпкә  1 

2.  Башҡорт халыҡ ижады 3 

3.  Йыл миҙгелдәре.  4 

4.  Тыуған төйәгем.  2 

5.  Хеҙмәтенә күрә хөрмәте.  2  

6.  Һуғыш ҡалдырған яралар.  2 

7.  Туған яҡ тәбиғәте  2 

8.  Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ.  2  

 

 

6 класс 

 

Йырым минең- Башҡортостан.  З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан 

һиңә, Дан Башҡортостан”. С. Ярмуллин. “Башҡорт аты”.  
Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер.  Ә. Усманов “ Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте”(өҙөк). 

“Ҡолой кантон” (Башҡорт халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов. “Рудасы Исмәғил Тасим 

улы“(повестан өҙөктәр).  

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап.  Ә. Бейеш. “Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ 

өсөн көрәше”. Б. Рафиҡов.” Һөйәнтүш фажиғәһе”. Башҡорт халыҡ йыры «Тәфтиләү». Ғ. 

Хөсәйенов. “Алдар батыр ҡиссаһы”. Степан Злобин. “Салауат Юлаев”. Ғ. Ибраһимов. 

“Кинйә “(романдан өҙөк). “Төньяҡ Амурҙары”. “Рус- француз һуғышы бәйете”.Һүрәтләү 

саралары. Бәйет тураһында төшөнсә. 

Башҡорт Автономияһы өсөн көрәш.    Әхмәтзәки Вәлиди Туған. “Башҡорт 

ҡоролтайы”. Ш. Бабич. “Башҡорт халҡына көйлө хитап “(өҙөктәр). Р. Солтангәрәев. “Осто 

бөркөт”. Хитап тураһында төшөнсә.  

Уралып ятҡан уралтау.  Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Б. Бикбай. “Урал”. 
“Уралтау”.  

Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын.  Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә.  

Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел буйҙары». Р. Бикбаев.” Һыуһаным һыуҙар бирегеҙ”. 
Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Дим буйы». «Ағиҙел менән Яйыҡ» риүәйәте. Риүәйәт 

тураһында төшөнсә.  

Тау башында балҡый бер ҡала.   Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. 

Камалов. “Боронғо башҡорт ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. 



Башҡор йолалары.    А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? “Т. Ҡарамышева.” 
Кәкүк сәйе”. Башҡорт йолалары тураһында белешмә.  

Башҡорт аштары.    Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт 

ҡорото”. Н. Сафин. “Бишбармаҡ”. Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә.  

Әсәм теле- сәсән теле.  Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. 
Башҡорт халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Р. 

Назаров. “Япраҡ”.  
Башҡорттар китте һуғышҡа.  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?”.  
Тылсымлы әкиәттәр.   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.  

Башҡорт сәнғәте.    Башҡорт йырҙары тарихы.  Башҡорт халыҡ йырҙары. М. 

Кәрим. “Азамат”. Ғ. Амантай.” Күгәрсен йыры”. Көләмәстәр.  Т. Йәнәби.” Һылыу ҡоштар”.  
Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары. 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”.   
Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ.  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.  

 

Яҡынса уҡыу-тематик план 

 

 

 

 

 Йырым минең- Башҡортостан 1 

 Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер 2 

 Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап 3 

 Төньяҡ Амурҙары 2 

 Башҡорт Автономияһы өсөн көрәш 2 

 Уралып ятҡан Уралтау 2 

 Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын 2 

 Тау башында балҡый бер ҡала 2 

 Башҡор йолалары 1 

 Башҡорт аштары 1 

 Әсәм теле- сәсән теле 3 

 Башҡорттар китте һуғышҡа 2 

 Башҡорт ауыҙ-тел ижады 4 

 Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ 1 

 Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, 
яҙыусылары 

2 

 Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ 3 

 Бөтәһе: 34 



7 класс 

 

Халыҡ ижады тураһында. Әкиәттәр. 
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 . 
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»). 

Таҡмаҡтар. 
Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. 

Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. 
Алтын көҙ . 
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.   

Уҡыу - белем шишмәһе. 
Раил Байбулатов. «Нурлы күҙҙәр». 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. 

Дуҫлыҡта – берҙәмлек. 
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.  

Хеҙмәт төбө –хөрмәт.  
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. 
Башҡортостан-ғәзиз ерем. 

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. 

Ап-аҡ карҙар яуа . 
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. 

Ил намыҫы - ир күңелөндә . 
Р.Шәкүр. «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты 

һаҡлаусы ил улдары образдары. 
Ф.Акбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк 

Ватан һуғышының һүрәтләнеше. 
В.Исхаков. «Кеше күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен 

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

үҙләштереү. Проблемаларына, образдарына характеристика биреү. План төҙөп, план 
буйынса һөйләргә өйрәнеү. 

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

Ф.Мөхәмәтдинов «Әсәйем ҡулы» шиғырҙарҙын һәм йырҙы тасуири уҡыу. Әсәйҙәр 
изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы. 

Ф.Иҫәнолов. «Бер ҡаҙаҡ 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. «Әсәйҙәр ниңә ҡартая?», «Мейес әбей». 
Әсә менән бала, ейән менән өләсәй мөнәсәбәттәрө тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Эх, күңелле яҙ килә!  
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. 

Тел - тере шишмә. 



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. 

Йәмле йәй. 
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. «Өйөрөлмәк» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә 

һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙы баһалау. Әҫәрҙең төп идеяһын һәм образдарын 
асыу.Әҙәбиәттән бөтә үтелгәндәрҙө ҡабатлау. 

 

Яҡынса уҡыу-тематик план 

 

 

 

8 класс 

Ә.Моратов.   "Башҡортлоҡ",   Р.Бикбаев   "Берләшегеҙ,   бөтә  донъя   башҡорттары!" 

шиғырҙарын    уҡыу,    идея-тематик    йөкмәткеһен    асыу. 
"Ҡобайырҙар.     "Ҡобайырҙарҙың    идея-тематикаһы,     художество    үҙенсәлектәре. 
"Ҡобайыр, әйтеш тураһында белешмә биреү. 

Ш.Әминев-Тамъяни.    Шиғырҙарҙың    идея-тематикаһын    үҙләштереү. 
Мөхәммәт пәйғәмбәр. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Логик баҫым. 

Ғ.Ибраһимов. Кинйә.  Өҙөктә һүрәтләнгән осорға характеристика.  Әҫәрҙе 
уҡыу, һорауҙарға   яуап   биреү   һәм   һөйләргә  өйрәнеү.   Халыҡ  образының  бирелеше. 

Б.Бикбай. Ер. "Ҡаһым түрә. Яҙыусының биографияһы. "Ер" поэмаһының идея-

тематик йөкмәткеһен асыу.Әҫәрҙә күтәрелгән ер, азатлыҡ, көрәш темалары. Ер 
образы. Композиция тураһында төшөнсә. "Ҡаһым түрә". Һүҙлек өҫтөндә эш. Драманан 
өҙөктөң идея  йөкмәткеһен үҙләштереү.  Халыҡтар дуҫлығы.  Образдарға 
характеристика. Конфликт. 

Ғ.Сәләм.  "Шоңҡар".   Биографик  белешмә.   һүҙлек  өҫтөндә  эш.   Поэманың  
идея-йөкмәткеһен   асыу.Төп   образдарға   характеристика   биреү.   һорауҙарға   яуаптар. 
Поэманың тел-стиль үҙенсәлектәре.  

З.Биишева. "һөнәрсе менән Өйрәнсек". Яҙыусының биографияһы. Әҫәрҙең идея-

тематик йөкмәткеһе, күтәрелгән проблемалар. һөнәрсе менән Өйрәнсек образдары. 
М.Кәрим.  "Үлмәҫбай" поэмаһы.  Яҙыусының биографияһы.  Бөйөк  ватан  

 Халыҡ ижады. Әкиәттәр 4 

 Риүәйәттәр һәм легендалар 3 

 Йырҙар, таҡмаҡтар 2 

 Алтын көҙ 2 

 Уҡыу – белем шишмәһе 2 

 Дуҫлыҡта – берҙәмлек 3 

 Хеҙмәте юҡтың – хөрмәте юҡ 2 

 Башҡортостан – ғәзиз ерем. Ап – аҡ ҡарҙар яуа 4 

 Ил намыҫы – ир күңелендә 4 

 Ғәзиздәрҙән – ғәзиз әсәләр 2 

 Эх, күңелле яҙ килә! 2 

 Тел – тере шишмә 2 

 Йәмле йәй 2 

 Бөтәһе 34 



һуғышы йылдарындағы башҡорт яугирҙарының батырлыҡтарын кәүҙәләндереү. 
Поэманың идея-тематик йөкмәткеһе. Төп геройға характеристика. 

Н.Мусин. "Йыртҡыс тиреһе". Һүҙлек өҫтөндә эш. Әҫәрҙең темаһын. Идеяһын. 
Төп проблемаһын    асыу. Әҫәрҙә    һүрәтләнгән    хәҙерге    замандың, йәмғиәттең    төп 

һыҙаттарын анализлау. 
Р.Ғарипов.   Биографик   белешмә.   Шиғырҙағы   тематика,   проблема,   образдарға 

характеристика биреү. 
Ғ. Хөсәйенов. "Һуңғы тарпан" һүҙлек өҫтөндә эш. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Һорауҙарға яуап биреү. Төп проблемаһын асыу. 
Б.Бикбай, Т.Ғиниәтуллин, Н.Нәжми, Ф.Туғыҙбаева, Х.Назар. Биографик белешмә һәм 
ижадтарына ҡыҫҡаса характеристика биреп китеү. 
 

 

 

Яҡынса уҡыу-тематик план 

 

 Мәктәп – белем шишмәһе! 4 

 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы 1 

 Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле 2 

 Башҡортостан – алтын бишек! 3 

 Салауат батыр – ир ине 3 

 Ҡыш 4 

 Данлы йылдар, шанлы йылдар 4 

 Әсәйем – күңел ҡояшым! 2 

 Әҙәп барҙа – иман бар 2 

 Шаулап, гөрләп яҙ килә 2 

 Ай , Уралым, Уралым! 4 

 Йәй 3 

 Бөтәһе: 34 

 

 

9 класс 

          Инеш. Башҡорт халыҡ ижады.  
Мәҙәниәт һәм әҙәбиәт. Башҡорт халҡының әҙәби мираҫы. Әкиәт, мәҡәл, йомаҡ, йыр, 
таҡмаҡ, легенда, риүәйәт, ҡобайыр жанрҙарын ҡабатлау.  

Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар. 
Ҡобайыр жанрына төшөнсә. Уларҙың формалары һәм төркөмдәре.Ҡобайырҙарҙа тормош 
фәлсәфәһенең һәм фантастикаһының сағылышы. 
“Урал батыр” эпосы.Эпоста күтәрелгән философик, педагогик, һәм әхлаҡ-этик 
проблемалар. Әҫәрҙә фантастика һәм реаллек. “Урал батыр” эпосы  хаҡында яңы 
мәғлүмәттәр, уның ижад ителеү осоро хаҡында бәхестәр, фекерҙәр. 
 “Иҙеүкәй менән Мораҙым”эпосы.Эпостың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 
Әҫәрҙә күтәрелгән проблемалар: азатлыҡ өсөн көрәш. Ата менән ул мөнәсәбәттәре.  
Боронғонан алып ун һигеҙенсе быуат аҙағына тиклемге башҡорт әҙәбиәте.Руник 
төрки яҙмалар. Боронғо әҙәби ҡомартҡылар.  
Ҡол Ғәли. Ҡиссаи Йософ. Ҡиссаның идея-тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә ата менән балалар 
мөнәсәбәте, байлыҡ, шөһрәт, көнсөллек күренештәрен асыу. 
 “Батыршаның батшаға яҙған хаты”. Хатта халыҡ тормошоноң, азатлыҡ идеяларының 
асылышы. Батырша яҙмышы.  



“Ҡуҙыйкүрпәс” ҡулъяҙма әҫәрендә халыҡ ижады сюжеты. “Бәхтийәрнамә”, “Буҙйегет” 

әҫәрҙәрендә артабанғы дастанлыҡ традицияларының дауам ителеүенең сағылыуы.  

Йырыуҙар, сәсәндәр ижады. 
Йырауҙар, сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, образдар 
системаһы, сағыштырмаса характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә. 

Салауат Юлаев. 
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. Картиналар буйынса эш.  

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

М. Өмөтбаев. Р. Фәхретдин. 
М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге 
эшмәкәрлеге. Р.Фәхретдиндең тормош юлы, ижады.  

Сафуан Яҡшығолов. Ф.Сөләймәнов.  
Яҙыусыларҙың тормош юлы һәм ижадына белешмә. 

Мәжит Ғафури. 
Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, 
ғәҙелһеҙлекте фашлау. Художество методы, художество образ тураһында төшөнсә.                                                                 
Ш.Бабич .Шағиҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ 
өсөн көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы.  
 

Яҡынса уҡыу-тематик план 

1 Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар 5 

2 Боронғо әҙәби ҡомартҡылар 1 

3 Ҡол Ғәли. «Ҡиссаи Йософ» 3 

4 Йырауҙар 2 

5 Сәсәндәр 1 

6 Шәжәрәләр 1 

7 Салауат Юлаев 3 

8 Мифтахетдин Аҡмулла 4 

9 М.Өмөтбаев 2 

10 Р.Фәхретдин 2 

11 С.Яҡшығолов 2 

12 Ф.Сөләймәнов 2 

13 М.Ғафури 3 

14 Ш.Бабич 4 

 Бөтәһе 34 

 

 

 

 


