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2021-2022 уҡыу йылы 

Календарь-тематик планлаштырыу 

№ Дәрестең темаһы Сәғәт 

тәр 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә Өй эше 

Планлаш- 

тырған 

Фактик   

1. Тел тураһында дөйөм төшөнсә. 

Башҡорт теле ҡәрҙәш телдәр 

араһында.  

Башҡорт теленең функциональ 

үҫеше. 

1 Тел – кешеләр аралашыуының 

иң мөһим сараһы булыуын,уның 

барлыҡҡа килеүе, төп вазифаһы 

тураһында үҙләштереү. 

02.09-04.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тел 

тураһындағы 

фән бүлектәрен 

белеп килергә. 

Тел тураһында 

мәҡәлдәр 

яҙырға. 

Туған телде 

белеүҙең 

мөһимлеген 

аңлатыу.  

2. Үле һәм тере телдәр. Тәбиғи һәм 

яһалма телдәр. 

Тел төҙөлөшө һәм тел тураһындағы 

фән бүлектәре. 

1 Телмәр төрҙәре, һөйләү һәм 

яҙма телмәрҙең үҙенсәлектәре, 

тел тураһындағы фәндең төп 

бүлектәрен аңлата белеү. 

06.09-11.09  

 

Интернет 

ресурсты 

файҙаланып, 

мәғлүмәт 

табыу. 

Орфоэпик 

ҡағиҙәләрҙе 

иҫкә төшөрөү. 

Үле телдәр 

тураһында 

мәғлүмәт. 
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Яһалма телдәр 

тураһында 

мәғлүмәт. 

3. Тел һәм телмәр. 

Әҙәби тел – нормаға һалынған тел. 

Телмәр мәҙәниәте. 

 

1 Тел һәм телмәр төшөнсәләре 

араһындағы айырманы аңлата 

белеү. Башҡорт теленең  дөрөҫ 

әйтелеш нормаларын төшөнөү. 

Телмәр эшмәкәрлеге төрҙәренең 

һәр береһе менән файҙалана 

белеү. Әҙәби тел нормаларына 

эйә булыу. 

13.09-18.09   Орфографик 

ҡағиҙләрҙе 

иҫкә төшөрөү. 

“Телмәр 

мәҙәниәте” 

темаһын 

үҙлштереү. 

Контроль 

диктантҡа 

әҙерлек. 

4. Контроль диктант. 

 

1 Һүҙлек эше 20.09-25.09  

 

 Орфографик 

ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатлау. 

«Лексика» 

бүлеген уҡырға 

5. Лексика – телдең һүҙҙәр 

йыйылмаһы. 

1 Һүҙ һәм уның мәғәнәһе. Лексик 

һәм грамматик мәғәнәһе. Һүҙ 

мәғәнәһе һәм төшөнсә. Һүҙҙең 

төп функцияһы. 

 

27.09-02.10  

 

Китапханан 

һүҙлектәр 

алырға. 

Теманы 

дәреслектәге 

күнегеүҙәр 

менән нығытыу 

(өс төрлө 

күнегеү). 

6. Омонимдар. Омофондар.  

Синонимдар. Антонимдар 

1 Һүҙҙең күп мәғәнәлеге 

тураһында мәғлүмәт биреү. 

Бирелгән әҫәрҙәрҙән синоним, 

04.10-09.10  

 

Синонимдар, 

антонимдар, 

омонимдар 

һүҙлеген алыу. 

Матур әҙәбиәт 

өлгөләренән 

миҫалдар яҙып 

алырға. 
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омоним һәм антонимдарҙы 

табыу. 

Синонимдар 

һәм антоним-

дар һүҙлеге 

менән эш. 

Антонимдар 

менән 

мәҡәлдәр яҙып 

килергә. 

7. Төп башҡорт һүҙҙәре. 

Үҙләштерелгән һүҙҙәр. 

Неологизмдар. 

Профессионализмдар. Калькалар. 

Диалект һүҙҙәр.  

 

1 Килеп сығышы яғынан башҡорт 

лексикаһына характеристика 

биреү. Әҫәрҙәрҙән, фәнни 

хеҙмәттәрҙән дөйөм 

ҡулланылышлы һәм сикләнгән 

ҡулланылышлы һүҙҙәрҙе 

билдәләй белеү. Төрлө һөнәргә 

ҡараған этнографик лексик 

берәмектәрҙе аңлатыу. 

Үҙҙәренең ауылындағы 

һөйләште ҡулланып текст төҙөү. 

12.10-16.10  

 

 

 

53, 56, 58-се 

күнегеүҙәр. 

 

8. Терминдар. Һүҙлектәр. Эмоциональ 

– экспрессив һүҙҙәр. 

1 “Башҡорт теле һүҙлеге”нән 

төрлө хәреф буйынса 

аңлатылған һүҙҙәрҙең килеп 

сығыштарын күрһәтеү. 

Һүҙлектәр менән эш итергә 

өйрәнеү. 

18.10-23.10  

 

 64-се күнегеү. 

68-се күнегеү. 

Башҡорт 

телендә 

һүҙлектәрҙең 

исемлеген 

төҙөү. 

9. Фразеология. 2 Башҡорт теленең һүҙ байлығын 

тойоу. 

25.10-28.11 

08.11-13.11 

 Фразеологик 

һүҙлектәр 

алыу. 

Фразеологик 

берәмектәрҙе 
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Фразеологик берәмектәрҙең төп 

билдәләре, ирекле 

һүҙбәйләнештәрҙән 

айырмалылығын өйрәнеү. 

Фразеологик һүҙлектәрҙән 

синонимик һәм антонимик 

берәмектәрҙе таный белеү. 

 

 

29.10. – 5.11. 21 

Көҙгө 

каникулдар 

рус теленә 

тәржемә итеү. 

Бирелгән 

текстан 

фразеологик 

берәмектәрҙе 

табыу. 

Иншаға 

әҙерлек. 

10. Ижади эш. Инша яҙыу.  1 Фразеологик берәмектәрҙе 

ҡулланып, «Тырышлыҡ-ҙурлыҡ, 

ялҡаулыҡ - хурлыҡ» тигән инша 

яҙыу. 

15.11-20.11  

 

 Алфавитты 

иҫкә төшөрөү. 

11. Фонетика һәм орфоэпия. 1 Күнегеүҙәр ярҙамында 

белемдәрен тәрәнәйтеү. 

Фонетика буйынса үткәндәрҙе 

ҡабатлау. Телмәрҙең фонетик 

бүленеше: фраза, такт, ижек, 

өндәрҙе белеү. 

22.11-27.11   Фонетик 

закондарҙы 

өйрәнеү. 

Орфоэпик 

ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатлау. 

Һүҙҙәргә 

фонетик анализ 

яһау тәртибе. 

12. Өндәр. Һуҙынҡы һәм тартынҡы 

өндәр. 

1 

 

Миҫалдар менән һуҙынҡы һәм 

тартынҡыларҙың үҙгәрешен 

тойоу. 

Редукция, ассимиляция, аңҡау 

гармонияһы һүҙҙәрен аңлата 

белеү. 

29.11-04.12  

 

 Һүҙҙәргә фоне-

тик анализ эш-

ләү.  

Протеза, 

эпентеза, 

элизия 



7 
 

күренештәрен 

өйрәнеү. 

Тест. 

13. Орфоэпия. Орфография. 1 Орфоэпия һәм орфография 

араһындағы мөнәсәбәтте, 

айырманы билдәләү. Дөрөҫ 

әйтелеш нормаларын күҙәтеп, 

билдәле бер тексты тасури итеп 

уҡыу. Фраза, телмәр такты, 

интонация буйынса анализ 

күнекмәһе булдырыу. 

06.12-11.12  

 

 96-сы күнегеү. 

Тасуири уҡыу 

күнекмәләре. 

Орфографик 

ҡағиҙәләрҙе 

ҡабатлау. 

 

14. Графика һәм орфография. 1 Күнегеүҙәр эшләү. 

Яҙыу төрҙәре һәм уларҙың 

тарихы тураһында мәғлүмәт 

биреү. 

Орфография тураһында төшөнсә 

биреү. 

13.12-18.12   99-ы күнегеү. 

Ғәрәп һәм 

латин 

графикалары 

тураһында 

мәғлүмәт 

әҙерләү. 

Һүҙлек 

диктантына 

әҙерлек. 

 

15. Һүҙьяһалыш. Һүҙьяһалыш ысулдары. 2 Морфема уның төрҙәре. 

Һүҙьяһалыш ысулдары 

тураһында мәғлүмәт биреү. 

Төрлө ысул менән яһалған 

20.12-25.12 

27.12-30.12 

 

 

31.12 – 14.01.22 

Ҡышҡы 

каникулдар 

110-сы күнегеү. 

Һүҙъяһалыш 

анализы. 

Тест. 
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һүҙҙәрҙе тәҡдим ителгән текстан 

табып төпсөү күнекмәһе. 

 

16. Грамматика. 1 Мәғлүмәтте үҙләштереү 

(Морфология. Һүҙ төркөмдәре 

тураһында төшөнсә. Ярҙамсы 

һүҙ төркөмдәре; теркәүестәр, 

бәйләүестәр, киҫәксәләр. Үҙ 

аллы һүҙ төркөмдәре; исем, 

сифат, һан, алмаш, ҡылым, 

рәүеш.) 

Схема эшләү. Күнегеүҙәрҙән 

уларҙы таба белеү. Рус теле 

менән сағыштырыу. 

17.01-22.01  

 

 119-сы күнегеү. 

Үҙ аллы һүҙ 

төркөмдәрен 

ҡабатлау. 

Тест. 

17. Исем. Уның телмәрҙә 

ҡулланылышы. 

1 Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ 

исемдәрҙе, конкрет һәм абстрак 

исемдәрҙе  ҡулланып текст 

төҙөү, бер-береһенең белемен 

һорауҙар ярҙамында тикшереү. 

Исемдәрҙең һан категорияһы 

буйынса күнегеү эшләү. 

24.01-29.01  

 

 124-се күнегеү. 

Яңғыҙлыҡ 

исемдәрҙең 

яҙылышы 

буйынса һүҙлек 

диктантҡа 

әҙерлек. 

18. Исемдең эйәлек һәм хәбәрлек 

категорияһы. 

1 Эйәлек  һәм хәбәрлек 

формаһының бирелеү юлдары, 

стилистик мөмкинлектәрен 

асыҡлау. Текстарҙан таба белеү.  

31.01-05.02  

 

 130-131-се 

күнегеүҙәр. 

Исемдәргә 

морфологик 

анализ эшләү. 

19. Исемдең килеш менән үҙгәреше. 1 Исемдәрҙең килештәр менән 

үҙгәрешен дөйөмләштерә белеү, 

07.02-12.02 

 

 

 

 Килештрҙең 

һорауҙарын 

иҫкә төшөрөү. 
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төрлө тип исемдәрҙең килеш 

ялғауҙары, үҙенсәлеген аңлатыу. 

Килештәрҙең мәғәнәһе һәм 

һөйләмдәге вазифалары тур-да 

үҙләштереү. 

Күнегеүҙәр 

менән 

нығытыу. 

Үҙләштерелгән 

исемдәрҙе 

килеш менән 

үҙгәртеү. 

20. Сифат. Уның телмәрҙә 

ҡулланылышы. 

1 Түбәндәге мәғлүмәттәрҙе 

ҡабатлау: 

Сифаттың лексик – грамматик 

мәғәнәһе. Төп һәм шартлы 

сифаттар. Сифат дәрәжәләре. 

Сифаттарҙың телмәрҙәге ролен 

асыҡлау. ”Урал батыр” 

эпосынан һынлы тасуирлауы 

булған урындарҙы табып уҡыу. 

14.02-19.02  

 

 138-се күнегеү. 

Бирелгән 

сифаттарҙы 

дәрәжәләргә 

ҡуйып 

үҙгәртеү. 

Синтаксик 

анализ эшләү. 

21. Һан. Уның телмәрҙә ҡулланылышы. 1 Һандарҙың һөйләмдәге 

вазифаһын аңлата белеү. 

Даталарҙың, цифрҙар менән 

бирелгән һандарҙың дөрөҫ 

яҙылышын үҙләштереү. Мәҡәл 

һәм башҡа халыҡ ижады 

төрҙәренән һандарҙы табыу, 

мәғәнәләрен аңлатыу. 

21.02-26.02  

 

 Һан 

төркөмсәләрен 

ҡулланып, 

күнегеүҙәрҙе 

эшләү. 

Һандар менән 

һүҙлек 

диктантына 

әҙерлек. 

Синтаксик 

анализ эшләү. 
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22. Алмаш. Уның телмәрҙә 

ҡулланылышы. 

1 Төрлә рәсми эш ҡағыҙҙарын 

яҙғанда алмаштарҙы ҡуллана 

белеү. 

Алмаштарҙың лексик – 

грамматик билдәләре, алмаш 

төркөмсәләре тур-да ҡабатлау. 

Әҫәрҙәрҙән өҙөктәр һайлап, 

алмаштарҙың текста һөйләм-

дәрҙе бәйләп-тоташтырып килеү 

үҙенсәлектәрен асыу һәм яҙып 

алыу. 

28.02-05.03  

 

 152-се күнегеү. 

Алмаш 

төркөмсәләрен 

ҡулланып 

һөйләмдәр 

төҙөү. 

Диктантҡа 

әҙерлек. 

23. Контроль диктант. 1 Уҡыусыларҙың белемдәрен 

тикшереү. 

Үтелгән темаларҙы 

дөйөмләштереү. 

07.03-12.03   Хаталар 

өҫтөндә эште 

ойоштороу. 

«Ҡылым» 

темаһын 

ҡабатлау. 

24. Ҡылым. Ҡылымдарҙың лексик – 

семантик төркөмдәре. 

1 Лексик – семантик төркөмдәргә 

бүленешен схемала күрһәтеү. 

Үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. 

Күнегеүҙәрҙән ҡылымдарҙы 

таба белеү. 

14.03-19.03   159-сы күнегеү. 

Һөйләмдәр 

төҙөү. 

«Ҡылым» 

темаһына 

схема төҙөү. 

 

25. Ҡылымдарҙың грамматик 

категориялары. Һөйкәлеш. 

1 Хәбәр, бойороҡ, шарт, теләк - 

өндәү һөйкәлешен айыра белеү. 

Тәҡдим ителгән халыҡ ижады 

21.03-26.03  28.03 – 03.04.22 

Яҙғы 

каникулдар 

Һөйкәлештәр-

ҙең үҙенсәлек-

тәрен өйрәнеү. 
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әҫәрҙәренән уларҙы таный 

белеү. 

Күнегеүҙәр 

менән 

нығытыу. 

26. Йүнәлеш категорияһы. 1 Йүнәлештәрҙең үҙенсәлеге; 

яһалышын аңлатыу. 

Ҡайтым, төшөм, уртаҡлыҡ, 

йөкмәтеү йүнәлешенә бирелгән 

күнегеүҙәрҙән миҫалдар табыу. 

04.04-09.04   Йүнәлештәрҙең 

ялғауҙарын 

барлау. 

Күнегеүҙәр 

эшләү. 

Һөйләмдр 

төҙөү. 

27. Ҡылым төркөмсәләре. Сифат 

төркөмсәләре. 

1 Затһыҙ ҡылымдар,сифат 

ҡылымдарҙың формалары, 

категориялары тур-да яҙып 

алыу. Улар менән һөйләмдәр 

төҙөү. 

11.04-16.04   196-сы күнегеү. 

Теманы уҡыу, 

төшөнөү. 

Тасуири уҡыу 

күнекмәләре. 

28. Хәл ҡылым. 1 Хәл ҡылымдарҙың ялғауҙарын 

яҙып алыу. Бирелгән текстан хәл 

ҡылымдарҙы табыу. Уларҙы 

ҡулланып “Башҡортостан -

алтын бишегем” темаһына 

телдән инша яҙыу. 

18.04-23.04   199-сы күнегеү. 

Дәрестә 

бирелгән 

иншаны 

тамамлау. 

29. Исем ҡылым. Уртаҡ ҡылым. 2 Исем ҡылымдарҙы ҡулланып 

диалог төҙөү. Текстан уртаҡ 

ҡылымдарҙы табыу. 

Уларҙы ҡулланып, текст 

төҙөргә. 

25.04-30.04 

02.05-07.05 

  200-сө күнегеү. 

Уҡытыусы 

тәҡдим иткән 

текст өҫтөндә 

эш. 

Тест. 
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30. Ҡылым күләмдәре. Ҡылым 

рәүешлеге. 

1 Ҡылым күләмдәренең яһалыу 

формалары, мәғәнә биҙәктәре 

тураһында яҙып алыу. 

Ҡылымдың  һәр бер категория 

формаларының күркәм әҫәрҙәге 

стилистик мөмкинлектәрен 

асыҡлау. Күнегеүҙәрҙән уларҙы 

таба белеү. 

10.05-14.05   Күнегеүҙәр 

менән 

нығытыу. 

Телмәрҙә 

ҡулланырға 

өйрәнеү. 

Контроль 

һорауҙар һәм 

эштәр. 

31. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Йомғаҡлау. 2 Тест һорауҙарына яуап биреү. 

Уҡыусыларҙың белемдәрен 

тикшереү. Анализлау. 

16.05-31.05   Тест. 

Контроль 

һорауҙарға 

телдән яуап 

биреү. 

Йәйгелеккә 

уҡыу һәм яҙыу 

өсөн эштәр. 

32. Бөтәһе 35 

сәғәт 
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Корректировка бите 

 

Класс Бүлек, тема исеме План буйынса үткәреү ваҡыты Корректировка сәбәбе Фактик үткәреү ваҡыты 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


