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Тематик планлаштырыу 

 

 

№ 

 

Дәрестең темаһы Сәғәт

тәр 

һаны 

Үткәреү ваҡыты Өйгә эш 

Планлашты-

рылған ваҡыт 

фактик  

 

1          

Инеш дәрес.   Художестволы 

әҙәбиәттең үҙенсәлекле 

һыҙаттары, ижтимағи-эстетик 

әһәмиәте, халыҡсанлығы. 

1 01.09 – 04.09  Конспект яҙырға; һөйләргә өйрәнергә; 

берәй әҫәргә нигеҙләнеп, анализлап, 

теманы яҡтыртырға. 

2 Әҙәбиәттең халыҡсанлығы. Әҙәби 

мираҫ. 

 

1 

06.09 – 08.09  Һорауҙарға яуап бирергә; доклад 

әҙерләргә(халыҡ иж.буйынса); 

«Башҡорт халыҡ ижады» томдарын 

анализларға. 

3 Халыҡ ижады. Уның төп 

үҙенсәлектәре. (йыр, таҡмаҡ, 

ҡобайыр, әкиәт, һ.б миҫалында) 

1 09.09 – 11.09  Сығыш әҙерләргә; таҡмаҡтар яҙып 

килергә; һөйләргә. 

4 

 

Башҡорт халыҡ ижады. Йола 

фольклоры. 

 

1 13.09-15.09  Дәреслектән уҡырға; һөйләргә 

әҙерләнергә; тыуған яҡ йолаһын яҙып 

килергә. 

 

5 

Халыҡ ижадының сәсмә һәм 

афористик формалары. 

1 16.09-18.09  Мәҡәлдәр һәм йомаҡтар яҙып килергә; 

дәреслектән уҡырға; һөйләргә 

әҙерләнергә. 
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6 Ҡобайырҙар. 1 20.09-22.09  План буйынса һөйләргә өйрәнергә; 

“Урал батыр” эпосы менән таныша 

башларға; «Башҡорт халыҡ 

ижады»ның эпосҡа һәм ҡобайырҙарға 

арналған томдарына анализ. 

7 Башҡорт халыҡ эпосы. 

“Урал батыр” эпосы 

 

1 23.09-25.09  Эпостан күркәм тел сараларын яҙып 

алырға; өҙөк ятларға; тасуири уҡырға. 

8 “Урал батыр” эпосында образдар 

системаһы. 

1 27.09-29.09  Уҡыусылар теләк буйынса эш төрөн 

һайлайҙар(презентация, кроссворд, 

һүрәт, һ.б). 

9 «Урал батыр»  эпосының 

художество үҙенсәлектәре. 

1 30.09-02.10  Инша яҙыу.««Урал батыр» – 

халҡыбыҙҙың рухи ҡомартҡыһы». 

10 

 

«Иҙеүкәй менән Мораҙым» эпосы. 

 

1 04.10-06.10 

 

 Образдар тур-да сығыштар әҙерләргә; 

йөкмәткеһен белергә; «Иҙеүкәй менән 

Мораҙым» китабына анализ. 

11 

 

 

 

Башҡорт ауыҙ-тел әҙәбиәте 

Йырауҙар ижады. 

 

 

1 07.10-09.10  Дәреслектән  уҡырға; һөйләргә; сығыш 

әҙерләргә. 

12 Сәсәндәр ижады.  

 

1 11.10-13.10  Бирелгән темалар буйынса сығыш 

әҙерләргә; тасуири уҡырға; һорауҙарға 
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яуап бирергә. 

13 

 

 

 

Байыҡ сәсән. 1 

 

 

 

14.10-16.10  «Аҡһаҡалдарҙың алтын һүҙе» 

темаһына эссе яҙырға; һөйләргә; 

һүҙлек өҫтөндә эш. 

14 Салауат Юлаев – башҡорт 

халҡының легендар геройы, сәсән-

шағиры.  

 

1 18.10-20.10  Шиғырҙарын ятларға; интернеттан 

мәғлүмәт әҙерләргә; схеманы 

тамамларға. 

15 Һүҙ сәнғәтендә Салауат Юлаев 

образы. 

1 

 

21.10-23.10  Шиғырҙарын өйрәнергә; тезис төҙөргә 

16 Башҡортостанда боронғо һәм урта 

быуаттарҙағы ҡулъяҙма әҙәбиәт. 

1 25.10-27.10  Сығыш яһарға әҙерләнергә; уҡырға; 

план төҙөргә. 

17 Урта быуаттарҙағы башҡорт 

әҙәбиәтендә дастансылыҡ 

традициялары. 

1 28.10  Планға ярашлы һөйләргә, уҡырға; 

һүҙлек эше. 

18 

 

 

 

XVI-XVIII быуаттар шиғриәте. 1 

 

 

08.11-10.11  Өҫтәлмә материал әҙерләп килтерергә; 

һөйләргә; суфыйсылыҡ төшөнсәһен 

аңлатырға. 

19 

 

 

XVI- XVIII быуаттар прозаһы. 

 

1 

 

 

11.11-13.11  Уҡырға һәм һөйләргә; шәжәрәләрен 

килтерергә. 
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20 XVI- XVIII быуаттарҙағы 

публицистика.  

 

 

1 

 

 

 

15.11-17.11  «Батыршаның батшаға яҙған хаты» 

буйынса рецензия яҙырға; уҡырға һәм 

һөйләргә. 

21 

 

XIX быуаттың беренсе яртыһында 

Башҡортостанда ижтимағи 

тормош һәм мәҙәни-әҙәби хәрәкәт. 

1 18.11-20.11  Бирелгән темалар буйынса семинарға 

әҙерләнергә; тыуған яҡтарындағы 

мәҙрәсәләр тураһында мәғлүмәт 

белергә; һорауҙарға яуап бирергә. 

22 XIX быуаттың беренсе яртыһында 

Башҡортостан һәм рус 

яҙыусылары. 

1 22.11-24.11  «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу» 

ҡиссаһын уҡырға; конспект яҙырға; 

һөйләргә әҙерләнергә. 

23 «Ҡуҙыйкүрпәс менән 

Маянһылыу» ҡиссаһы. «Зөһрә 

менән Алдар» ҡиссаһы 

1 25.11-27.11  «Яҡшылыҡ менән уҙғарылған ғүмер» 

темаһына үҙҙәре теләгән жанрҙа эш. 

24 «Зөһрә менән Алдар» ҡиссаһы. 1 29.11-01.12  Әҫәрҙе уҡырға; конспект яҙырға; 

һөйләргә әҙерләнергә. 

25 «Буҙйегет» дастан-поэмаһы. 

«Зөһрә менән Алдар» ҡиссаһы 

1 02.12-04.12  Һорауҙарға яуап әҙерләргә; уҡырға; 

Аҡмулла шиғырҙары менән таныша 

башларға. 

26 XIX быуаттың икенсе яртыһында 

Башҡортостанда ижтимағи 

тормош һәм мәҙәни-әҙәби хәрәкәт. 

1 06.12-08.12  Конспект; һөйләргә; Аҡмулла 

шиғырҙары менән танышыуҙы дауам 

итергә. 

27 XIX быуаттың икенсе яртыһында 

Башҡортостан һәм рус 

яҙыусылары. 

1 09.12-11.12  Дәреслектән уҡырға; рус яҙ. әҫәрҙәре 

менән танышырға; өҫтәлмә мәғлүмәт 



5 
 

килтерергә. 

28 М. Аҡмулла. Тормош юлы һәм 

мәғрифәтселек идеялары. 

1 13.12-15.12  «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк» 

шиғырын ятларға; шиғырҙы тасуири 

уҡырға; һорауҙарға яуап бирергә. 

29 М.Аҡмулла шиғриәтенең идея-

тематик йөкмәткеһе. 

1 16.12-19.12  Бирелгән һорауҙар буйынса сығыштар 

әҙерләргә; Ә.Вилданов «Аҡмулла-

яҡтылыҡ йырсыһы» китабына 

аннотация яҙырға. 

30 М.Аҡмулла шиғриәтендә социаль 

мотивтар. 

1 20.12-22.12  Шиғырҙарҙы тасуири уҡырға; 

һорауҙарға яуап бирергә; Һүҙлек эше 

31 М.Аҡмулла шиғриәтенең 

художество үҙенсәлектәре. 

1 23.12-25.12  Семинарға әҙерләнергә; тел-стиль 

үҙенсәлектәрен тикшерергә; тасуири 

уҡырға. 

32 Аҡмулла – халыҡсан шағир. 1 27.12-29.12  Иншаға әҙерләнергә. 

33

34 

Инша яҙыу. «Аҡмулла – яҡтылыҡ 

йырсыһы». 

2 17.01-22.01  Үтелгәнде ҡабатларға; М. Өмөтбаев 

тураһында мәғлүмәт әҙерләргә. 

35 М. Өмөтбаев. Тормошо һәм  

ижтимағи эшмәкәрлеге. 

1 24.01-26.01  Теләгән жанрҙа (кроссворд, викторина, 

эссе, шиғыр,һ.б) эш башҡаралар; 

конспект; уҡырға һәм һөйләргә. 

36 М. Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу 

эшмәкәрлеге.  

1 27.01-29.01  «Башҡорттар » тарихи-этнографик 

очергынан үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе. 
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 яҙып алырға; Әҫәрҙә һүрәтләнгән осор 

тураһында мәғлүмәт әҙерләргә.уҡырға; 

һорауҙарға яуап бирергә. 

37 М. Өмөтбаев шиғырҙарының 

идея-тематикаһы, 

проблематикаһы һәм поэтик 

үҙенсәлектәре 

1 31.01-02.02  Мәҡәлә, фельетондарын уҡырға; 

аннотация-характеристика яҙырға; 

һорауҙарға яуап бирергә. 

38 М.Өмөтбаевтың публицистика 

һәм тәржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге. Ижадының 

әһәмиәте. 

1 

 

 

31.01-02.02  Һөйләргә өйрәнергә; интернеттан 

өҫтәлмә мәғлү-мәт әҙерләргә; һүҙлек 

эше. 

39 М.Өмөтбаев – Башҡортостанда 

мәҙәниәт яҙының хәбәрсеһе. 

1 03.02-05.02  Иншаға әҙерләнергә. 

40

-

41 

Инша яҙыу. М.Өмөтбаев 

шиғриәтендә әхлаҡ һәм мөхәббәт 

темаларының сағылышы. 

2 07.02-12.02  Ризаитдин Фәхретдинов буйынса 

өҫтәлмә материал килтерергә; 

үтелгәнде ҡабатларға. 

42 Ризаитдин Фәхретдиновтың 

тормош юлы һәм ғилми-ағартыу 

эшмәкәрлеге. 

1 14.02-16.02  Тормошон белергә; «Әсмә» повесын 

уҡырға; һорауҙарға яуап бирергә. 

43 Р. Фәхретдиновтың әҙәби 

эшмәкәрлеге. 

1 17.02-19.02  Әҫәрҙә һүрәтләнгән осор тураһында 

мәғлүмәт әҙерләргә; проблемаларҙы 

билдәләргә; теләгән образға 

характеристика яҙырға. 
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44 Р. Фәхретдинов – ғалим-

энциклопедист, башҡорт 

профессиональ прозаһына нигеҙ 

һалыусы. 

1 21.02-23.02  һорауҙарға яуап бирергә; «XX быуат 

башында Башҡортостанда ижтимағи 

тормош һәм мәҙәни-әҙәби хәрәкәт»-

дәреслектән уҡырға. 

45 XX быуат башында 

Башҡортостанда ижтимағи 

тормош һәм мәҙәни-әҙәби хәрәкәт. 

1 24.02-26.02  Һорауҙарға яуап әҙерләргә; конспект 

яҙырға; һүҙлек. 

46 XX быуат башында 

Башҡортостанда әҙәбиәт. 

1 28.02-02.03  Башҡорт-рус әҙәби бәйләнештәре 

тураһында әңгәмәгә әҙерләнергә; был 

осор менән бәйле мәғлүмәт килтерергә. 

47 XX быуат башында 

Башҡортостанда мәҙәни-әҙәби 

бәйләнештәр. Башҡортостан һәм 

рус яҙыусылары. 

1 03.03-05.03  Уҡырға һәм һөйләргә; конспект; С. 

Яҡшығоловтың шиғырҙарын уҡырға. 

48 

 

С. Яҡшығолов. Тормошо һәм 

ижад юлы. 

 

1 07.03-09.03  Шиғырҙарҙы тасуири уҡырға; тел 

сараларын яҙып алырға; өҙөк ятларға.  

49 С. Яҡшығоловтың ижадында 

философик һәм социаль мотивтар. 

1 10.03-12.03  Уҡырға һәм һөйләргә; һорауҙарға яуап 

әҙерләргә; З.Һаҙый тураһында 

интернеттан мәғлүмәт  килтерергә. 

50 Закир Һаҙыйҙың тормошо һәм 

ижады. 

1 14.03-16.03  186-cы биттәге һорауҙар; һүҙлек эше; 

һөйләргә әҙерләнергә. 
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51 Закир Һаҙый әҫәрҙәренең идея-

йөкмәткеһе, художество 

үҙенсәлектәре. 

1 17.03-19.03  Әҫәрҙә һүрәтләнгән осор тураһында 

мәғлүмәт әҙерләргә; образдарға 

характеристика; Ф.Сөләймәнов. 

Тормошо һәм ижады(конспект).  

52 Ф.Сөләймәнов. Тормошо һәм 

ижады. 

 

1 21.03-23.03 

 

 Хронологик таблица эшләргә; һөйләргә 

әҙерләнергә; «Тимербай ҡурайсы» 

хикәйәһен уҡырға. 

53 «Тимербай ҡурайсы» хикәйәһе. 1 24.03-26.03 

 

 Образдарға характеристика; һөйләргә 

әҙерләнергә;Ғафури буйынса өҫтәлмә 

мәғлүмәт килтерергә. 

54 М. Ғафури.Тормошо һәм ижады. 1 04.04-06.04  Шиғырҙарын тасуири уҡырға; идея-

тематикаһын билдәләргә; тормош 

юлын белергә. 

55 М. Ғафуриҙың Беренсе рус 

революцияһы осорондағы ижады. 

1 

 

 

 

07.04-09.04  Тасуири уҡырға; һорауҙарға яуап 

бирергә; «Ярлылар, йәки өйҙәш 

ҡатын» повесын уҡырға. 

56 М.Ғафуриҙың реакция 

йылдарындағы ижады. 

1 11.04-13.04  Әҫәрҙе уҡырға; күтәрелгән 

проблемаларҙы билдәләргә; план 

төҙөргә. 

57 М.Ғафуриҙың Беренсе донъя 

һуғышы йылдарындағы ижады. 

1 14.04-16.04  Шиғырҙарҙы тасуири уҡырға; идея-

художестволы үҙенсәлектәрен 

билдәләргә. 

58 М.Ғафури. Октябрь  1 18.04-20.04  Шиғыр ятларға; тасуири уҡырға; 
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революцияһы алдындағы әҫәрҙәре. 

 

уҡырға һәм анализларға. 

59 М.Ғафуриҙың башҡорт 

әҙәбиәтендә тотҡан роле. 

1 21.04-23.04  Кластан тыш уҡылған әҫәрҙәр буйынса 

әңгәмәгә әҙерләнергә. 

60 Художество методы. Реализм. 

Тәнҡитле реализм. 

1 25.04-27.04  Тасуири уҡырға; анализларға; иншаға 

әҙерлек. 

61

-

62 

Инша. «М.Ғафури ижадында 

социаль-рухи азатлыҡ өсөн көрәш 

темаһының һүрәтләнеүе». 

2 28.04-04.05  Үтелгәнде ҡабатларға; Шәйехзада 

Бабич тураһында өҫтәлмә материал 

әҙерләргә; Ш.Бабич буйынса 

хронологик таблица. 

63 Шәйехзада Бабич. Тормошо һәм 

ижады юлы. 

1 05.05-07.05  Сығыш әҙерләргә; конспект яҙырға; 

һорауҙарға яуап бирергә. 

64 Ш. Бабичтың 1914-1916 

йылдарҙағы шиғриәте. Бабич-

сатирик. 

1 09.05-11.05  Шиғыр ятларға («Кем өсөн»); тасуири 

уҡырға; һорауҙарға яуап бирергә. 

65 

 

Ш. Бабичтың февраль 

революцияһынан һуңғы ижады. 

 

1 12.05-14.05  Уҡырға; һөйләргә өйрәнергә; һүҙлек 

эше. 

66 Бабич – шиғыр оҫтаһы. Шағирҙың 

башҡорт әҙәбиәте тарихында 

тотҡан урыны. 

1 16.05-18.05  Инша: “Ҡанатлы Бабич, талантлы 

Бабич!”; презентация әҙерләргә. 

67

- 

68 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

системалаштырыу. 

2 19.05-21.05   

 Дөйөм 68    
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Корректировка бите 

 

Класс Бүлек, тема исеме План буйынса үткәреү 

ваҡыты 

Корректировка сәбәбе Фактик үткәреү 

ваҡыты 
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