
 



I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Уҡыу предметының планлаштырылған һөҙөмтәләре 

 
        Төп дөйөм белем биреү мәктәптәре өсөн башҡорт теленән өлгө программалар икенсе быуын 

Федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар һәм һөҙөмтәләр нигеҙендә төҙөлдө. Унда 

үҫеш программаһының положениеһы һәм төп идеялары, төп белем биреү өсөн универсаль уҡыу 

иҫәпкә алынды, шулай уҡ башланғыс кластың өлгө программалары менән күсәгилешлелек 

һаҡланылды. 

      Башҡорт теленән өлгө программа эш программаларын төҙөү өсөн нигеҙ булып тора: ул уҡыу 

курсының инвариант (мотлаҡ) өлөшөн билдәләй, уның сигендә белем биреү йөкмәткеһенең 

вариатив өлөшө авторлыҡ һайлау мөмкинлегендә ҡала. Эш программаһының һәм дәреслектәрҙең 

авторҙары уҡытыу материалының структураһын, уны уҡытыуға тейешле кимәлдә эҙмә-эҙлелек, 

йөкмәткенең күләмен киңәйтеүҙе һәм уҡыусыларҙың эшмәкәрлеген тормошҡа яраҡлаштырыуҙың 

формалаштырыу юлдарын тәҡдим итә. Өлгө программа нигеҙендә төҙөлгән авторлыҡ 

программалары төрлө типтағы уҡыу-уҡытыу учреждениеларында ҡулланыла ала. 

     Төп дөйөм белем биреү мәктәптәренә тәҡдим ителгән был өлгө программалар башланғыс 

кластарҙың өлгө программаларында күрһәтелгән бөтә төп эшмәкәрлек төрҙәрен үҫтереүҙе күҙ 

уңында тота. Шулай ҙа төп дөйөм белем биреү мәктәптәре өсөн төҙөлгән өлгө программаларҙың 

айырым үҙенсәлектәре бар: 

      беренсенән, йөкмәткенең предметлылығы; 

      икенсенән, уҡыусыларҙың психологик һәм йәш үҙенсәлектәре. 

 

Уҡыу предметын өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре: 

 

       Башҡорт телен өйрәнеүҙең һөҙөмтәләренә түбәндәгеләр инә: донъяны күп телле һәм 

мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; үҙеңде илдең гражданины итеп тойоу; телде (шул 

иҫәптән башҡорт телен) төп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү; башҡорт теле саралары 

ярҙамында (балалар фольклоры, балалар әҙәбиәтенең ҡайһы бер үрнәктәре) уҡыусының 

башҡорт халҡының тормошо менән танышыуы. Уҡыусының коммуникатив һәләттәрен 

үҫтереү; элементар коммуникатив мәсьәләне сисеү өсөн адекват тел һәм телмәр сараларын 

һайлау һәләтен үҫтереү; танып белеү һәм эмоциональ сфераларын үҫтереү; башҡорт телен 

өйрәнеүгә мотивация булдырыу; уҡытыу-методик комплекcтың төрлө компоненттары 

(дәреслек, аудиодиск һ.б.) менән эшләргә өйрәтеү. 

Предмет һөҙөмтәләре: башҡорт теле нормалары (фонетик, лексик, грамматик) тураһында 

белешмә; (курс йөкмәткеһе кимәлендә). 

А. Коммуникатив сферала (башҡорт телен аралашыу сараһы булараҡ  өйрәнеүҙә). 

Телмәр эшмәкәрлегенең түбәндәге төрҙәрендә телмәр компетенцияһы: 

һөйләү телмәрендә: аралашыуҙың типик ситуацияларында этикет диалог алып барыу; 

уҡыусының үҙе, ғаиләһе, дуҫы тураһында һөйләүе; предмет, картинаны һүрәтләүе; 

персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы. 

Тел компетенцияһы (тел сараларын үҙләштереү): башҡорт теленең өндәрен дөрөҫ әйтеү һәм 

айырыу; һүҙҙәргә һәм фразаларға дөрөҫ баҫым ҡуйыу; төрлө һөйләм төрҙәрен интонация 

менән уҡыу; башланғыс мәктәп курсында өйрәнелгән уҡыу һәм орфографик  ҡағиҙәләрҙе 

ҡулланыу; 

 тыңлап аңлауҙа: уҡыусының уҡытыусы һәм класташтарының телмәрен тыңлап аңлауы; 

аудиояҙмаларҙағы текстарҙың йөкмәткеһен аңлауы;  

уҡыуҙа: өйрәнелгән тел материалына таянып төҙөлгән ҙур булмаған текстар-ҙы ҡысҡырып 

уҡыу; өйрәнелгән тел материалы менән бер рәттән яңы һүҙҙәрҙе лә үҙ эсенә алған текстарҙы 

эстән уҡыу һәм уларҙың төп йөкмәткеһен аңлау, текстан кәрәкле информацияны табыу; 

яҙма телмәрҙә: яҙыу техникаһына эйә булыу; үрнәк буйынса байрам менән ҡотлау һәм 

шәхси хат яҙыу; башланғыс мәктәп курсында өйрәнелгән лексик берәмектәрҙе (һүҙҙәр, 



һүҙбәйләнештәр, баһалау лексикаһы, телмәр клишелары) һәм грамматик күренештәрҙе 

таныу һәм телмәрҙә ҡулланыу. 

Социомәҙәни компетенция: географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең 

персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған 

әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү; 

Б. Танып белеү сфераһы: 

-башҡорт һәм рус телдәренең күренештәрен сағыштыра белеү; өлгө буйынса күнегеүҙәр 

эшләй белеү; ҡағиҙәләр, таблицаларҙы ҡуллана белеү; үҙ-үҙеңде баһалай белеү; 

В. Дөйөм ҡиммәттәргә йүнәлеш сфераһында: 

-башҡорт телен фекер, хис-тойғо, эмоцияларҙы белдереү сараһы булараҡ ҡабул итеү; 

балалар фольклоры ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен үҙләштереү. 

Г. Эстетик сферала: башҡорт телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы 

үҙләштереү; балалар әҙәбиәте үрнәктәре менән танышҡанда матурлыҡты танырға өйрәнеү.                         

Д. Хеҙмәт сфераһында: уҡыу процесында билдәләнгән планға ярашлы эшләй белеү. 

Алда ҡуйылған маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу өсөн уҡытыуҙың түбәндәге 

методтарын  һәм формаларын ҡулланырға кәрәк: информацион технологиялар; уҡыу-

уҡытыуҙы шәхсиләштереү технологияһы; проблемалы уҡытыу; проекттарҙы һәм ижади 

эштәрҙе презентациялау; уйын алымдары; тестар эшләү; төркөмләп эшләү һ.б. 

Уҡыусыларҙың  белемдәрен һәм күнекмәләрен, ҡаҙаныштарын контролләү 

формалары: һүҙҙәрҙе, типик фраза һәм һөйләмдәрҙе күсереп яҙыу;  һорауҙарға яуаптар 

яҙыу; тестар; ижади эштәр (тематик яҡтан,жанр йәһәтенән төрлө иншалар һ.б.); докладтар; 

яҙма эштәр (диктант, изложение). 

 

II. Содержание учебного предмета 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 
Программа 5-8 кластарҙа 35 сәғәткә, 9 кластарҙа – 34 сәғәткә ҡаралған (аҙнаһына 1 

сәғәт). 

5 класс 

Һаумы, мәктәп! Был тема (1 сентябрь – Белем көнө.Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел 

өйрәнеү) башлыса “Көҙ” темаһы менән бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың 

йәйге каникулды нисек үткәреүе тураһында әңгәмә үткәреү, фекер алышыуҙар 

ойошторола. Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә 

төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңылары үҙләштерелә.Башҡорт теленең өн-

хәрефтәре, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Исем. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. 

Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Сифат. 

Үҙем тураһында. Был теманы үҙләштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилә 

ағзалары, яҡындары тураһында һөйләргә өйрәнергә тейеш. Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреше. Алмаш. Зат алмаштары. Зат алмаштарының килеш менән үҙгәреше. к-г,ҡ-ғ 

тартынҡыларының сиратлашыуы. 

Йыл миҙгелдәре. Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. 

Йыл миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана 

белеү. Һорау алмаштары.Күрһәтеү алмаштары. Күрһәтеү алмаштарының килеш менән 

үҙгәреше. Билдәһеҙлек алмаштары. Билдәләү алмаштары. 

Башҡортостанды 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 

тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй белеүҙәренә өлгәшеү. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 

Юҡлыҡ алмаштары. 

Тән ағзалары. Шәхси гигиена. Аҙыҡ-түлек. Шәхси гигиена. 

6 класс 



1.Беҙҙең мәктәп. 1 сентябрь – Белем көнө темаһы Көҙ темаһы менән бергә үрелеп бара. Бер 

үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды нисек үткәреүҙәре тураһында әңгәмә үткәреү, 

фекер алышыу. Был темаға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөү, 

һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңыларын үҙләштереү. Яңы текстар уҡыу. Диалог, 

монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөүҙе дауам итеү. Мәктәп, белем алыу, китап 

тураһында мәҡәлдәр, әйтемдәр, йомаҡтар менән танышыу. Тексты мәғәнәүи өлөштәргә 

бүлеү, тексты мәғлүмәтиэшкәртеүҙе тормошҡа ашырыу, уның йөкмәткеһен план (ябай, 

ҡатмарлы, тезис), конспект, аннотация, схема, таблица һ.б. биреү. Бәйләнешле текст төҙөү 

талаптарын иҫкә алып, үҙ тексыңды төҙөү һәм мөхәррирләү. 

2.Башҡортостан ере буйлап. Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның 

үткәне һәм хәҙергеһе тураһында әңгәмә үткәреү. Өфө ҡалаһы буйлап телдән 

сәйәхәт.Өфө ҡалаһының иҫтәлекле урындары тураһында һөйләшеү. проект эше 

башҡарыу.Башҡортостан, уның байлығы, халҡы, батырҙары, сәнғәте хаҡында уҡыу, 

әңгәмәләр ойоштороу. Тыуған илгә һөйөү тойғоһо тәрбиәләү. Аралашыу мәҙәниәтенең 

кеше тормошонда ролен аңлау; телдән һәм яҙма телмәрҙең үҙенсәлектәрен белеү. 

Коммуникатив маҡсат һәм һөйләүсенең мотивын характерлау. Диалог һәм монологтарҙы 

сағыштырыу, тасуири уҡыу.Телдән һәм яҙма телмәр өлгөләрен анализлау; уларҙы маҡсат, 

ситуация һәм аралашыу шарттары менән тиңләштереү . 

3.Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел. Башҡортостан Республикаһында төрлө милләттәр дуҫ йәшәүе, 

халыҡтар дуҫлығы тураһында текстар уҡыу. Әңгәмә ойоштороу. Кешеләр араһындағы 

мөнәсәбәт, ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы, уны һаҡлай белеү тураһында 

һөйләшеү. Бөйөк шәхестәр тормошонан, көндәлек тормоштан алынған күренештәр менән 

бәйләп алып барыу. Башҡорт халыҡ ижады жанрҙарын ҡулланыу. Иң төп темаларҙың 

береһе- берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ. Бында кешеләр араһындағы дуҫлыҡ тураһындағы 

һөйләшеү менән бергә халыҡ-ара булған мөнәсәбәттәр ҙә иғтибар үҙәгендә торорға 

тейеш.Был тема буйынса уҡыусыларҙы аңлыап фекер йөрөтөргә һәм һөйләй белергә 

өйрәтеү. Уҡылған әҫәрҙәр буйынса фекер алышыу, әңгәмә ойоштороу. Һандың дөйөм 

категориаль мәғәнәһен, морфологик билдәләрен һәм синтаксик ролен анализлау.Һандарҙың 

дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү. Алмаштарҙы һөйләмдәрҙе, текст өлөштәрен бәйләүҙә, 

телдәге этик нормаларға ярашлы телмәрҙәҡулланыу. 

4.Ҡыш дауам итә. Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән 

таныштырыу. Тәбиғәт күренештәрен күҙәтә һәм алған тәьҫораттарҙан сығып һөйләй белеү. 

Йыл миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана 

белеү. Фекерҙе, хисте, эмоцияны сағылдырыуҙа һәм формалаштырыуҙа һүҙҙең ролен аңлау; 

үҙ лексиконыңды киңәйтеү; һүҙҙе телдең башҡа берәмектәренән айырыу; башҡорт теленең 

һүҙлек запасын классификациялау принциптарын белеү. Лексик сараларҙы һайлауҙы 

тормошҡа ашырыу сфераһына ярашлы ҡулланыу. Теүәл, булдыҡлы һәм урынлы 

һүҙҙе ҡулланыу күҙлегенән сығып, үҙ һәм сит телмәрҙе баһалау. 

5.Яҙ килә, яҙ! Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән таныштырыу. 

Тәбиғәт күренештәрен күҙәтә һәм алған тәьҫораттарҙан сығып һөйләй белеү. Йыл 

миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана 

белеү. Төрлө типтағы лингвистик һүҙлектәрҙән(аңлатмалы һүҙлек, синоним, антоним, 

фразеологик һ.б. һүҙлектәрҙән) кәрәкле мәғлүмәтте һайлап алыу һәм төрлө эшмәкәрлек 

төрҙәрендә уларҙыҡулланыу. 

6.Йәмле йәй килә. Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән 

таныштырыу. Тәбиғәт күренештәрен күҙәтә һәм алған тәьҫораттарҙан сығып һөйләй белеү. 

Йыл миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана 

белеү. Төрлө типтағы лингвистик һүҙлектәрҙән(аңлатмалы һүҙлек, синоним, антоним, 



фразеологик һ.б. һүҙлектәрҙән) кәрәкле мәғлүмәтте һайлап алыу һәм төрлө эшмәкәрлек 

төрҙәрендә уларҙы ҡулланыу. 

7класс 

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 

кластаүтелгәндәрҙеҡабатлау. 

II. Ауылтормошо. Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте 

тураһындаәңгәмәләр 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-ярактары. 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. 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. Әсә тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу, уларҙы аңлы ҡабул итергә 

өйрәтеү, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план төҙөргә өйрәтеү, 

план буйынса һөйләү. Грамматика: Теркәүестәр. 

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 

кешеләребеҙтураһында 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 ҡуйған? 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. Тема буйынса 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. 

ХI. 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 

Алтын көҙ етте. 5-6 класта үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Өндәрҙе 

дөрөҫәйтеү.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, булмағанлыҡтөшөнсәләре. 

Ап-аҡ ҡыш етте. 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. 

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. 

Аныҡлаусы.Тултырыусы. 

Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ. Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан 

һуғышындағы ҡаһарманлығы. Ветерандарға, батырҙарға ҡарала ихтирам, ғорурланыу 

тойғоһо тәрбиәләү. Данлыҡлы кешеләр менәнкисәләр, осрашыуҙар ойоштороу. Хәл. Һүҙлек 

менән эш күнекмәләре 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 диолог һәм монологтар төҙөү. 

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. 

Башҡортостан тәбиғәте. 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. Атамалар бик күп. 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, халыҡ тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары һ.б. сағыла. 

Башҡортостан мәҙәниәте. Республикабыҙҙың театрҙары, уларҙың барлыҡҡа килеү 

тарихы, бөгөнгөһө, киләсәге тураһында һөйләү, Башҡортостан театры Рәсәй кимәлендә 

үҙ урынын билдәләүе хаҡында, данлыҡлы театр оҫталары, театр артистары менән танышыу, 

уларҙы таный һәм улар ижады тураһында һөйләй белергә өйрәтеү, улар хаҡында 

яҙылғандарҙы уҡыу, видеояҙмалар ҡарау 
Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы. Уҡыусыларҙы башҡорт халыҡ ижады, уның жанрҙары 

менән таныштырыу. Халыҡ ижады кеше тормошонда мөһим роль уйнағанын аңлатыу. Тема 

буйынса халыҡ ижадының төрлө жанрҙарынан тәҡдим ителгән текстар менән танышыу, 

улар буйынса әңгәмә ойоштороу, фекер алышыу. Тема буйынса уҡыусылар менән эҙләнеү-

тикшереү эштәре ойоштороу. Видеяҙмалар ҡарау, аудиояҙмалар тыңлау. Уҡылған, 

ишеткәндәр буйынса уҡыусыларҙың үҙ фекерҙәрен әйтә алыуҙары, фекер алышыуҙа иркен 

ҡатнаша алыуҙары һәм бер-береһен тыңларға, ихтирам итергә өйрәтеү. Грамматика 

буйынса һөйләм төрҙәрен ҡабатлау. 

Беҙ ҡышты ла яратабыҙ. Ҡыш миҙгеле, уның үҙенсәлектәрен дөрөҫ билдәләү, 

үтелгәндәрҙе системаға килтереү, яңы мәғлүмәт менән уҡыусыларҙы тәьмин итеү . Тәҡдим 

ителгән материал буйынса эш төрҙәре башҡарыу, уҡыусыларҙың телмәрен, һүҙлек 

байлығын үҫтереү. Грамматика буйынса “Өндәш һүҙҙәр” темаһы үҙләштерелә. 

Менгән атым-уң ҡанатым. Аттар, уларҙың кеше тормошондағы биләгән урыны. Аттар 

тоҡомо, башҡорт аттары, уларҙы йәш, төҫ менән билдәләү үҙенсәлектәренә төшөндөрөү. 

Тема буйынса уҡыусыларҙы яңы мәғлүмәт менән таныштырыу, ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Тәҡдим ителгән материал буйынса эш төрҙәре башҡарыу, уҡыусыларҙың телмәрен, һүҙлек 

байлығын үҫтереү өҫтөндә эш даими алып барыу. Грамматика буйынса “Өндәш һүҙҙәр”, 

“Сифат“ темаларын ҡабатлау. 
Тәбиғәт йәшеллеккә төрөнә. Уҡыусыларҙың йыл миҙгелдәре буйынса булған белемдәрен 

киңәйтеү. Бирелгән һүҙҙәр йыйылмаһынан, текстарҙың йөкмәткеһенә ҡарап, яҙ миҙгеленең 



үҙенсәлектәрен башҡорт телендә дөрөҫ, аныҡ итеп әйтә белеү, һәр миҙгел буйынса 

уҡыусыларҙың иркен һөйләй белеүҙәренә өлгәшеү. Өҫтәлмә сығанаҡтар ҡулланып, проект 

эше ҡора белеү. Үҙ аллы, индивидуаль, төркөм, парҙарҙа дөрөҫ итеп эшмәкәрлекте 

ойоштороу. Тәҡдим ителгән текстарҙа күтәрелгән проблемаларҙы табыу, уны хәл итеү 

буйынса уртаҡ фекергә килеү, үҙ фекереңде дәлилләй белеү. Грамматика буйынса ябай 

һөйләм төрҙәре темаһын ҡабатлау 

Йәмле йәй айҙары. Уҡыусыларҙың йәй айҙары, уларҙың үҙенсәлектәре тураһында 

белгәндәрен ҡабатлау, системалаштырыу. Тәбиғәт үҙгәрешен күҙәтеү, кешеләрҙең 

хеҙмәтен, ялдарын ойоштороу тураһында һөйләшеү. Алынған тәьҫораттар буйынса 

әңгәмәләр үткәреү. Уҡыусыларҙың йәй көндәрендә үҙҙәренең ялдарын нисек 

ойоштороуҙары тураһында һөйләтеү, тәҡдим ителгән текстарҙы уҡыуҙарын тикшереү, 

уларҙың йөкмәткеһен үҙләштереү буйынса эш төрҙәрен ойоштороу. 

“Йәмле йәй айҙары” темаһы буйынса уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереү буйынса эш дауам 

итә. 

 

IV. Тематическое планирование. Тематик планлаштырыу. 

 
5 класс 

 

 

 

 

6 класс 

№ Лексик темалар Грамматик темала Сәғ. 

һаны 

1. Һаумы, мәктәп! Һаумы, 

уҡытыусым! 

Башҡорт алфавиты. Исем. Һөйләмдә һүҙҙәр 

тәртибе.. 
5 

2 Үҙем тураһында. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Яңғыҙлыҡ 

һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Ҡылым. Сифат. Алмаш. 

Зат, эйәлек алмаштары. 

7 

3 Йыл миҙгелдәре. Һорау, күрһәтеү, билдәһеҙлек, билдәләү, юҡлыҡ 

алмаштары. 
5 

4 Башҡортостанды  

беләһеңме? 

Ҡушма исемдәр. Һан. Ҡушма һан. 2 

 

5 Кеше. Тән ағзалары. Шәхси 

гигиена. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 

6 Яңы йыл менән! 

 

Исемдәрҙең күплек ялғауы. Һөйләмдә һүҙҙәр 

тәртибе. 
2 

7 Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. 

Магазин. Өй. Баҙар. 

Синонимдар. 2 

8 8 Март – Ҡатын-ҡыҙҙар 

көнө. 

Антонимдар. 4 

9 

 

Яҙ етте. Омонимдар. 2 

10 Яҙғы эштәр. Һан. 2 

11 Яҙғы байрамдар. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 3 

 Бөтәһе:  35 



 

 
 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

 
Лексик темалар Грамматик темалар Сәғ. 

һаны 

1. 

 

Беҙҙең мәктәп. Һүҙ. Һүҙҙең лексик мәғәнәһе. 6 

2 Башҡортостан ере буйлап. Ҡылым. 9 

3 Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел. 

 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 3 

7 Ҡыш дауам итә. Рәүеш. Рәүеш тураһында төшөнсә. 5 

8 Яҙ килә, яҙ! 

 

Һан төркөмсәләре. 7 

9 Йәмле йәй килә. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 5 

 Бөтәһе:  35 

№ Лексик темалар Грамматик темала Сәғ. 

һаны 

1. Яңынан мәкәтәпкә. VI класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Сифат 

дәрәжәләре. 
4 

 

2 Ауыл тормошо. Текст. 4 

3 Башҡортостан буйлап 

сәйәхәт. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 2 

4 Спорт. Спорт кәрәк-

яраҡтары. 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 3 

5 Мин һәм беҙҙең ғаилә. Ҡылым. Теркәүестәр. Теҙеү теркәүестәре. 7 

6 Сәнғәт оҫталары. Эйәртеү теркәүестәре. Һүҙбәйләнеш. 3 

7 Исемең матур, кемдәр 

ҡушҡан? 

Бәйләүестәр. 1 

8 Борон-борон заманда. Киҫәксәләр. 2 

9 Берҙәмлек, дуҫлыҡ, 

тыныслыҡ. 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар. 4 

10 Йәмле йәй. Грамматика буйынса үтелгән темаларҙы 

ҡабатлау. 
5 

 Бөтәһе:  35 



 

 
9 класс 

 

 

№ Лексик темалар Грамматик темала Сәғ. 

һаны 

1. Алтын көҙ етте. Синтаксис.Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре. 4 

 

2 Өфө – Башҡортостандың 

баш ҡалаһы. 

Ҡылым. Яңғыҙлыҡ исемдәр. 4 

3 Хеҙмәт төбө – хөрмәт. Ябай һөйләм һәм уның төрҙәре. Һөйләмдең баш 

киҫәктәре.Юҡлыҡ төшөнсәһе һәм уның телдә 

бирелеше. 

5 

7 Ап-аҡ ҡыш етте.  Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 7 

8 Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! Аныҡлаусы. Тултырыусы. 4 

9 Беҙ йондоҙҙар булып 

ҡайтырбыҙ. 

Хәл. 4 

10 Ай Уралым, Уралым! Грамматика буйынса үтелгән темаларҙы 

ҡабатлау. 
7 

 Бөтәһе  35 

№ Лексик темалар Грамматик темала Сәғ. 

һаны 

1. Һаумы, мәктәп! Сифат. Эйә менән хәбәр. 5 

 

2 Башҡортостан тәбиғәте. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Ваҡыт һәм урын 

хәлдәр. Ҡылымдың заман категорияһы. 
5 

3 Атамалар ни һөйләй? Хәлдәр. 3 

4 Беҙ ҡышты ла яратабыҙ. Йәнләндереү. Өндәш һүҙ. 5 

5 Башҡортостан мәҙәниәте. Өҫтәлмәлек. Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 4 

6 Халыҡ ижады – халыҡ 

хазинаһы. 

Ябай һөйләм. Һүрәтләү саралары. 4 

7 Менгән атым – уң 

ҡанатым. 

Өндәш һүҙҙәр. Сифат. 3 

8 Тәбиғәт йәшеллеккә 

төрөнә. 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр араһында 

дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. Ябай һөйләм төрҙәре. 
3 

9 Йәмле йәй айҙары. Грамматика буйынса үтелгән темаларҙы 

ҡабатлау. 
2 

 Бөтәһе:  34 



 

 


