


• Аңлатма яҙыу 

           Дөйөм белем биреүсе мәктәптәр өсөн башҡорт әҙәбиәте буйынса өлгө программа дөйөм белем биреү йөкмәткеһенең фундаменталь 

үҙәге һәм икенсе быуын Федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар нигеҙендә төҙөлдө. Унда шулай уҡ дөйөм белем биреүҙең 

уҡыу эшмәкәрлеген үҫтереү һәм формалаштырыу программаһының төп идеялары һәм положениелары, дөйөм белем биреүҙең башланғыс 

белем биреү программалары менән күсәгилешлек принциптары күҙ уңында тотолдо. 

          Программа башҡорт яҙыусыларының йөкмәткеле әҫәрҙәре менән таныштырыуҙы, нәфис әҙәбиәт әҫәрҙәрен уҡыуға ихтыяж 

тыуҙырыуҙы, дөрөҫ, грамоталы һөйләүҙе һәм яҙыуҙы ғына бурыс итеп ҡуймай. Әҙәби әҫәрҙәрҙең темаһын һәм идеяһын аңлау, геройҙарҙың 

эштәренә, ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү, художестволы әҫәрҙәрҙе айыра, уларҙың теле менән һоҡлана белеү, образлы һөйләү һәм яҙма 

телмәр формалаштырыу, әҙәбиәт фәне өлкәһендә белем биреү, шәхес булараҡ тейешле кешелек сифаттары тәрбиәләү, универсаль уҡыу 

эшмәкәрлегенә өйрәтеү – программаның төп йүнәлештәре булып тора. 

• Уҡыу предметына дөйөм характеристика 

         «Филология» буйынса белем биреүҙең бер өлөшө булараҡ, «Әҙәбиәт» фәне «Башҡорт теле» менән тығыҙ бәйләнгән. Башҡорт әҙәбиәте 

уҡыусыларҙың телмәрен байыта, уларҙа телмәр мәҙәниәтен һәм коммуникатив күнекмәләр тәрбиәләй. Художестволы әҫәрҙең телен өйрәнеү 

уҡыусыларҙы һүҙҙең эстетик мәғәнәһен, башҡорт теленең стилистик матурлығын аңларға булышлыҡ итә. “Әҙәбиәт” уҡыу фәненең 

үҙенсәлеге шунан ғибәрәт: ул һүҙ сәнғәтенең һәм фән нигеҙҙәренең берҙәмлеген тәшкил итә.  

          Дөйөм белем биреүсе урта мәктәптәрҙә әҙәбиәт буйынса белем биреү системаһы бер-береһе менән тығыҙ бәйләнештә булған өс 

этаптан тора.  

          Башланғыс кластарҙа белем һәм күнекмәләр биреү аңлатмалы уҡыу аша алып барылһа, икенсе этабы – 5-8-се кластарҙа әҙәбиәттән 

белем биреү айырым әҫәрҙәрҙе уҡыу, шулай уҡ әҙәбиәт ғилеме буйынса мәғлүмәттәр системаһын үҙләштереү аша тормошҡа ашырыла. Урта 

мәктәптең юғары – 9-11-се кластырында әҙәбиәт тарихы өйрәнелә.  

          7-8-се кластарҙа халыҡ ижадын һәм әҙәбиәтте жанрҙарға бүлеп, тарихи-хронологик принципта өйрәнеү уҡыусыларға әҫәрҙәрҙе үҙ-ара 

сағыштырып, уларҙың йөкмәткеләрен конкрет тарихи-ваҡиғалар менән бәйләнештә төшөндөрөү яғынан айырыуса уңайлы.  

           Халыҡ ижадының программаға ингән бай йөкмәткеле әҫәрҙәре халыҡ тормошон, көнкүрешен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, әхлаҡ нормаларын, 

азатлыҡ өсөн көрәшен, патриотизм һәм халыҡтар дуҫлығы тойғоларын, эстетик ҡараштарын сағылдырып, гармоник үҫкән шәхесте 

формалаштырыуға хеҙмәт итәләр. 7-се кластарҙа әҙәби әҫәрҙәрҙең айырым темаларға төркөмләп бирелеүе менән бергә, унда индерелгән 



проза, поэзия, драма әҫәрҙәренең үҙ-ара сиратлашып килеүе лә бик мөһим. Уларҙы үҙ-ара сағыштырып өйрәнеү, шуның менән 

уҡыусыларҙың ассоциатив хәтерҙәрен байытыу, әҙәбиәткә булған ҡыҙыҡһыныуҙы көсәйтеү өсөн ҙур мөмкинлектәр асыла. 

          Дөйөм белем биреү буйынса Федераль дәүләт стандарттарының бер йүнәлешендә коммуникатив сараларҙы үҫтереү бурысы ҡуйыла. 

Ошоға ярашлы, мәктәптәр алдына ҡуйылған яңы талаптар программаларҙа яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереүгә иғтибарҙы көсәйтә. 

         Дөйөм белем биреү буйынса Федераль дәүләт стандарттарының бер йүгәлешендә коммуникатив сараларҙы үҫтереү бурысы ҡуйыла. 

Ошоға ярашлы, мәктәптәр алдына ҡуйылған яңы талаптар программаларҙа яҙыу һәм телмәр үҫтереү буйынса иғтибарҙы көсәйтә.  Шуға күрә 

унда телмәр үҫтереү буйынса махсус бүлек, һәр класта үткәрелә торған эштәр һәм биремдәр күрһәтелгән.  

         Һөйләү һәм яҙма телмәр үҫтереү буйынса һорауҙарға ҡыҫҡаса йәки тулы яуап бирә белеү, үҙ фекереңде логик яҡтан эҙмә-эҙлекле, 

дөрөҫ, асыҡ итеп һөйләү һәм яҙыу, һүҙлек менән эшләү, әҫәрҙең йөкмәткеһе буйынса һәм яҙма эштәргә план төҙөү, әҙәби изложение, инша 

яҙыу һәм башҡа төрлө ижади эштәр башҡарыу күҙ уңында тотола. 

•  «Әҙәбиәт» фәнен өйрәнеүҙең төп маҡсаттары 

 

• Донъяға гуманистик ҡарашы, милли үҙаңы һәм дөйөм Рәсәй гражданлығы үҙаңы, патриотизм тойғоһона эйә булған, рухи үҫешкән 

шәхес формалаштырыу; 

• Шәхестең уңышлы социализацияһы һәм үҙ-үҙен реализациялау өсөн кәрәк булған интеллектуаль һәм ижади һәләтлеген үҫтереү; 

• Уҡыусыларҙың башҡорт, рус һәм донъя әҙәбиәтенең ҙур ҡаҙаныштарын аңлауы, уларҙы уҡыу һәм анализлау, һүҙ сәнғәтенең образлы 

фекерләүгә нигеҙләнеүен, художестволы форма һәм йөкмәтке берлеген, сәнғәттең тормош менән бәйле, тарихи булыуын аңлауы; 

• Художестволы тексты уҡыу, комментарий биреү, анализлау күнекмәләрен этап менән эҙмә-эҙлекле формалаштырыу; 

• Художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды 

төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 

• Дөйөм уҡыу күнекмәләренә һәм универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә эйә булыу (эшмәкәрлектең маҡсатын билдәләү, уны 

камиллаштырыу, библиографик эҙләнеүҙәрҙе тормошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табыу һәм уны 

эшкәртеү, Интернет менән файҙаланыу һ.б.). 

 



• «Әҙәбиәт» фәнен өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре 

Төп урта мәктәпте тамалап сығыусы уҡыусыларҙың «Әҙәбиәт» фәнен өйрәнеү һөҙөмтәһендә алған шәхси һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: 

• Шәхестең рухи-әхлаҡ сифаттарын камиллаштырыу, күп милләтле Ватанға һөйөү тойғолары, башҡорт һәм башҡа халыҡтарҙың 

әҙәбиәтенә ихтирам тәрбиәләү; 

• Танып белеү һәм коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн төрлө мәғлүмәт сығанаҡтарын файҙаланыу (һүҙлектәр, энциклопедиялар, 

Интернет-ресурс һ.б.). 

       Төп урта мәктәптәрҙә «Әҙәбиәт» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

• Проблемаларҙы аңлай белеү, гипотеза ҡуйыу, материалдарҙы структураға һалыу, үҙ позицияһын иҫбатлау өсөн аргументтар һайлау, 

телдән йәки яҙма текстарҙа сәбәп-эҙемтә бәйләнештәрен билдәләү, һығымталарҙы формалаштырыу; 

• Эшмәкәрлекте үҙ аллы ойоштороу оҫталығы, уны баһалау, ҡыҙыҡһыныу сфераһын билдәләү; 

• Төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары менән эшләү күнекмәһенә эйә булыу, уны табыу, анализлау, үҙ эшмәкәрлегендә файҙаланыу. 

       Төп урта мәктәпте тамамлаусы уҡыусыларҙа фән һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

• Танып белеү сфераһында: 

• башҡорт халыҡ ижадында һәм башҡа халыҡтарҙың фольклорында, боронғо әҙәбиәт вәкилдәренең, башҡорт яҙыусыларының 

әҫәрҙәрендә күтәрелгән проблемаларҙы аңлау; 

• художестволы әҫәрҙең яҙылыу дәүере менән бәйләнешен аңлау, унда сағылған ваҡыт, әхлаҡ сифаттары һәм уларҙың бөгөнгө көн 

яңырыуын асыҡлау; 

• әҙәби әҫәрҙе анализлай белеү, теге йәки был әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡ пафосын аңлау, 

уның геройҙарына характеристика биреү, бер йәки бер нисә әҫәрҙең геройҙарын сағыштырып ҡарау; 

• әҫәрҙең сюжетын, композицияһын, тасуири һүрәтләү сараларын билдәләү; әҫәрҙең идея-художество йөкмәткеһен асыуҙа уларҙың 

ролен аңлау; 

• әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлағанда элементар әҙәби терминдар менән эш итә белеү. 



• Ҡиммәт-ориентация сфераһында: 

• башҡорт әҙәбиәте һәм мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи ҡиммәттәре менән таныштырыу, уларҙы башҡа халыҡтарҙың рухи-әхлаҡи 

ҡиммәттәре менән сағыштырыу; 

• башҡорт әҙәбиәте әҫәрҙәренә ҡарата уҡыусыларҙың үҙ ҡарашын булдырыу һәм уларҙы баһалау; 

• өйрәнелгән әҙәби әҫәрҙәргә үҙ интерпретацияһын булдырыу; 

• автор позицияһын аңлау, уға ҡарата үҙ ҡарашын булдырыу. 

• Коммуникатив сферала: 

• төрлө жанрҙарҙа яҙылған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлы итеп уҡыу һәм уларҙың йөкмәткеһен адекват ҡабул итеү; 

• проза әҫәрҙәрен йәки уларҙың өлөштәрен текста ҡулланылған башҡорт теленең тасуири һүрәтләү сараларын һәм цитаталар ҡулланып 

һөйләү белеү; 

• тыңланған йәки уҡылған текст буйынса һорауҙарға яуап бирә белеү, телдән төрлө текстағы монолог телмәр төҙөү, диалог алып барыу 

оҫталығына эйә булыу; 

• өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең тематикаһы, проблематикаһы менән бәйле изложение, инша яҙыу, класта һәм өйҙә ижади эштәр, әҙәби һәм 

дөйөм мәҙәниәт темаларына рефераттар яҙыу. 

• Эстетик сферала: 

• һүҙ сәнғәте булараҡ әҙәбиәттең образлылыҡ тәбиғәтен аңлау; 

• әҙәби әҫәрҙәрҙе эстетик ҡабул итеү, эстетик зауыҡ формалаштырыу; 

• башҡорт һүҙҙәренең эстетик функцияһын, әҙәби әҫәрҙәрҙә художестволы образдар тыуҙырыуҙа тасуири һүрәтләү сараларының ролен 

аңлау. 

 

 



• Әҙәбиәт курсының базис уҡыу планындағы урыны 

      Башҡортостан Республикаһының башҡорт телендә уҡытылған дөйөм белем биреүсе мәктәптәр өсөн йыллыҡ өлгө уҡыу планы   

әҙәбиәтте 350 сәғәт күләмендә уҡытыуҙы күҙ уңында тота: 5-се класта – 70 сәғәт, 6-сы класта – 70 сәғәт, 8-се класта – 70 сәғәт, 9-сы класта 

– 70 сәғәт.  

    

• Төп йөкмәтке 

• Ирек Кинйәбулатов «Ҙур ышаныс һеҙгә, уҡытыусым!». 

• Әмир Әминев «Инша». 

• Рәми Ғарипов «Тел», Рәсүл Ғамзатов «Туған тел» 

• Башҡорт халыҡ ижады. Йырҙар. Риүәйәттәр. «Урал», «Эскадрон, «Азамат» йырҙары, «Любизар», «Ҡолой кантон», «Ҡаһым түрә» тарихи йырҙары. 

«Зөлхизә», «Ғилмияза» халыҡ йырҙары. Риүәйәт һәм легендалар траһында. Йырҙар тураһында. 

• «Ҡуңырбуға» риүәйәте. 

• «Буранбай» риүәйәте, «Буранбай» йыры. Йырҙар тураһында. 

• Сеңләүҙәр. Сеңләүҙәр тураһында. 

• «Ерәнсә сәсән һәм хан» әкиәте. 

• Боронғо әҙәбиәтебеҙ үрнәктәре. «Күрәҙәлек китабы». «Ҡорҡот ата китабы»нан. Әхмәт Йүгнәки шиғыры. 

• В.Зефиров «Йәнтүрә» хикәйәһе. 

• Аҡмулла. «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк», «Нәфсе», «Дуҫлыҡ», «Аттың ниһен маҡтайһың», «Өлгөр һүҙ», «Нәсихәттәр» шиғырҙары. 

• Мәжит Ғафури. Бала сағы һәм уҡыу йылдары. М.Ғафури Өфөлә. «Үҙем һәм халҡым», «Мин ҡайҙа», «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырҙары. Шиғыр 

төҙөлөшө тураһында.Эпик һәм лирик әҫәрҙәр. «Һарыҡты кем ашаған?» мәҫәле. Мәҫәл һәм аллегория тураһында. 

• Мамин Сибиряк «Һунарсы ҡарт». 

• Ш.Бабич. «Салауат батыр», «Зәки – Башҡортостан терәге», «Ҡурайҡайға», «Көтәм» шиғырҙары. 



• Дауыт Юлтый. «Тимеркәй фәлсәфәһе» хикәйәһе. “Һандуғасҡа” шиғыры. 

 

• Һәҙиә Дәүләтшина. «Бәхет ҡошо» автобиографик әҫәре. «Айбикә» повесы. Автор характеристикаһы. Геройҙың эш-хәрәкәтен һүрәтләү. Телмәр 

характеристикаһы. Портрет тураһында төшөнсә. Повесть тураһында төшөнсә. 

•  «Һырға һабағы» әҫәре. 

• Рәшит Ниғмәти. «Йәмле Ағиҙел буйҙары» поэмаһы. Лиро-эпик поэмаларҙың үҙенсәлеге. “Мәскәүгә минең бүләгем” шиғыры. 

• Мостай Кәрим. «Айгөл иле» драмаһы. «Ап-аҡ мөғжизә» («Ғүмерем миҙгелдәре» китабынан). 

• Михаил Шолохов «Кеше яҙмышы» хикәйәһе. 

• Ғайса Хөсәйенов «Һуңғы тарпан» хикәйәте. 

• Яныбай Хамматов «Ғәйзулла» (романдан өҙөк). 

• Рамазан Өмөтбаев «Атлы башҡорт» повесы. 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр 

• Башҡорт халыҡ йырҙары: «Урал», «Азамат», «Ҡолой кантон». 

• М.Ғафури «Мин ҡайҙа», «Гөлдәр баҡсаһында», «Үҙем һәм халҡым». 

• Аҡмулла «Аттың ниһен маҡтайһың». 

• Һ.Дәүләтшина «Айбикә» хикәйәһенән өҙөк. 

• М.Кәрим «Айгөл иле» драмаһынан өҙөк. 

• Р.Ниғмәти «Йәмле Ағиҙел буйҙары» поэмаһынан өҙөк 

 

• Р.Өмөтбаев «Атлы башҡорт» әҫәренән өҙөк 

 



 

Календарь-тематик планлаштырыу 

 

№ Дәрестең  темаһы Сәғәттәр 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә  

Планлаштырыл- 

ған 

Фактик Өй эше 

 

 

1. 

          I сирек 

 

И. Кинйәбулатов. 

“Ҙур ышаныс һеҙгә, 

уҡытыусы”шиғыры 

 

 

1 

 

 

Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, төп идеяһын 

асыҡлау, хәҙерге заманда 

белемдең әһәмиәте 

тураһында һөйләшеү. 

 

 

01.09 - 04.09 

 

 
 

 

 

Телде насар 

белгән 

уҡыусыларҙы 

иҫәпкә алыу. 

 

 

«Инша» 

хикәйәһен 

уҡып килергә. 

2. Ә. Әминев «Инша» 

хикәйәһе 

1 Тасуири уҡыу, һүҙлек эше, 

әңгәмә: башҡа фәндәр 

араһында әҙәбиәттең 

урынын билдәләү, 

образлылыҡ.  

01.09-04.09  Айырым 

уҡыусыларға 

индивидуаль 

эштәр 

әҙерләргә. 

Рәми 

Ғариповтың 

«Тел» 

шиғырын 

ятларға. 

3. Тыңлап таңға ҡалған 

тел. Рәми Ғарипов 
1 Рәми Ғарипов һәм Рәсүл 

Ғамзатов тураһында 

белешмә, тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, идея-тематик 

йөкмәткеһен асыҡлау. Телде 

һаҡлау тураһында әңгәмә 

ойоштороу. Ятлау 

06.09 – 11.09   Тыуған ил 

тураһындағы 

йырҙарҙың 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

4. Башҡорт халыҡ 

ижады. Йырҙар. 

Риүәйәттәр 

2 Халыҡ ижады тураһында 

үткәндәрҙе ҡабатлау. Халыҡ 

йырҙарының төрҙәре, 

тематикаһы тураһында 

һөйләшеү. «Урал», 

«Азамат», «Йәйләүлек», 

«Эскадрон» тарихи 

йырҙарының идея-тематик 

06.09 – 11.09, 

13.09 – 18.09 

 Башҡорт 

халыҡ йырҙары 

тураһында рус 

ғалимдары.  

 
 

«Урал» 

йырының өс 

строфаһын 

ятлау; 

Ҡаһым түрә 

тураһында 

мәғлүмәт 

әҙерләп 



йөкмәткеһе; аудиояҙмалар 

тыңлау, ятлау.  

килергә. 

5. «Ҡаһым түрә» йыры 1 Йырҙы тыңлау, ҡурай моңон 

тыңлатыу. Ҡаһым түрә 

образына ҡылыҡһырлама.  

13.09 – 18.09  Кантонлыҡ 

системаһы 

тураһында 

белешмә. 

Кем ул Ҡолой 

кантон? 

6. «Ҡолой кантон» 

йыры 
1 Кантонлыҡ осоро тураһында 

һөйләшеү, Ҡолой кантондың 

кемлеген асыҡлау. Түрәләр 

тураһында йырҙар. 

«Тәфтиләү», «Абдулла 

ахун». 

20.09 – 25.09  А. Солтанов 

башҡарыуында 

йырҙар тыңлау 

«Любизар» 

йырын әҙерләп 

килергә. 

7. «Любизар» йыры 1 1812 йылғы Ватан һуғышы 

осорона ҡараған йырҙар. 

Һуғышта башҡорт халҡының 

батырлығын данлау. 

20.09 – 25.10   “Ете ҡыҙ” 

фильмын 

ҡарау. 

8. Халыҡ йырҙарында 

ҡатын-ҡыҙ яҙмышы 
1 «Зөлхизә», «Ғилмияза» 

йырҙарын тыңлау, 

йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Йырҙарҙың легендаһы менән 

танышыу.  

27.09 – 02.10  Ф.Килдейәрова 

башҡарыуында 

йыр тыңларға 

мөмкин 

Ауылығыҙҙа 

һаҡланған 

легенда йәки 

риүәйәтте иҫкә 

төшөрөргә. 

9. Легендалар һәм 

риүәйәттәр 

1 Легендалар һәм риүәйәттәр 

тураһында. Проект йәки 

презентация эшләү. 

27.09 – 02.10   «Ҡуңырбуға» 

риүәйәтенән 

өҙөк уҡырға. 

10. «Ҡуңырбуға» 

риүәйәте 

3 Йөкмәткеһен үҙләштереү. 04.10 -09.10, 

12.10 – 16.10 
 

  Рияз 

Исхаҡовтың 

фильмын 

ҡарау; 

риүәйәтте 

уҡып бөтөп, 

һорауҙарға 

яуап әҙерләү. 

11. «Буранбай» риүәйәте 2 Риүәйәт менән танышҡандан 

һуң «Буранбай» йыры менән 

танышыу. Йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

12.10 – 16.10, 

18.10 – 23.10 

  Һүҙлек эше; 

риүәйәттең 

йөкмәткеһен  

һөйләргә; 



Тесҡа әҙерлек. 

12. Халыҡ йырҙарын 

йомғаҡлау.  

1-се сиректе 

йомғаҡлау өсөн 

тест. 

1 Тест эшләү (ике вариантта) 18.10 – 23.10  Каникул   

29.10- 05.11 

 

13. Сеңләүҙәр 1 Cеңләүҙең үҙенсәлеге. 

Уларҙы ҡатын-ҡыҙҙар 

тураһындғы йырҙар менән 

сағыштырыу. Туй 

йолаһынан күренеште ҡарау. 

08.11 – 13.11   Рияз 

Исхаҡовтың 

туй йолаһы 

тураһындағы 

фильмын 

ҡарау; 

Кем ул Ерәнсә 

сәсән? 

14. «Ерәнсә сәсән менән 

хан» әкиәте 

1 Башҡорт халыҡ әкиәттәре 

тураһында әңгәмә, уларҙың 

төрҙәрен ҡарау. Ерәнсә 

сәсәнгә характеристика. 

08.11 – 13.11   «Ҡорҡот ата» 

китабын 

уҡырға. 

15. Боронғо әҙәбиәтебеҙ 

үрнәктәре.  

3 “Күрәҙәлек китабы”, 

«Ҡорҡот ата» китабы, Әхмәт 

Йүгнәкиҙең шиғыры менән 

танышыу. 

15.11-20.11, 

22.11 -27.11 

  Шиғыр 

буйынса 

һүҙлек эшен 

атҡарыу; 

В. Зефиров 

тураһында 

мәғлүмәт. 

16. В.Зефиров «Йәнтүрә» 

хикәйәһе 
1 Тарихи осор, Йәнтүрә 

образы. 

Әҫәрҙең тәрбиәүи әһәмиәте. 

22.11 – 27.11   М. Аҡмулла 

биографияһын 

өйрәнеү. 

17.  Аҡмулла поэзияһы 3 Презентация ярҙамында 

мәғрифәтсе тураһында 

белешмә биреү. Шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу, һүҙлек эше. 

Шиғырҙарҙың идея-тематик 

йөкмәткеһе, әһәмиәте. 

Аҡмулла исемендәге премия 

лауреаттары. Ятлау. 

29.11 – 04.12, 

06.12 – 11.12 

 Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 
Терәк-схема 

төҙөү;  

бер шиғырын 

ятлау. 

 

М. Ғафуриҙың 

биографияһын 

өйрәнеү. 



18. М.Ғафуриҙың 

тормошо һәм ижады 

1 Б.Мәҡсүтов иҫтәлектәре 

менән танышыу. Өфөләге 

тормошон тасуирлау. 

Белемгә ынтылышы. Тәүге 

халыҡ шағиры. 

06.12 – 11.12 
 

 Өфөләге 

М.Ғафури 

музейына 

экскурсияға 

барырға була. 

Шиғырҙарын 

уҡыу, 

анализлау. 
 

19. М.Ғафуриҙың 

поэзияһы менән 

танышыу 

3 Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, 

идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

13.12 – 18.12, 

20.12 – 25.12 

 Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 
Экскурсия 

ойоштороу; 

Һайлап бер 

шиғырын 

ятларға. 

20. Шиғыр төҙөлөшө. 

Эпик һәм лирик 

әҫәрҙәр.  

1 Әҙәбиәт теорияһын 

үҙләштереү, миҫалдар менән 

иҫбатлау. 

20.12 – 25.12  
 

 Мәҫәл жанрын 

өйрәнеү; 

мәҫәлде уҡыу. 

21. “Һарыҡты кем 

ашаған?” мәҫәле 
1 Мәҫәл һәм аллегория 

тураһында һөйләшеү. 

Мәҫәлдәрҙең тәрбиәүи 

әһәмиәте. 

27.12 – 30.12   Мамин-

Сибиряк 

тураһында 

белешмә. 

22. “Һунарсы ҡарт” 

хикәйәһе (Мамин-

Сибиряк буйынса) 

II сиректе йомғаҡ-

лау. Тест 

1 Хикәйәнең йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Һүрәт төшөрөү. 

27.12 – 30.12  Ҡышҡы 

каникул 

35.12-

14.01.2022 

 

23. Ш.Бабичтың 

поэзияһы 
3 Шағирҙың тормош юлын 

һәм ижадын өйрәнеү, 

шиғырҙарын тасуири уҡыу, 

идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Фильмдан өҙөк 

күрһәтеү. 

17.01 – 22.01, 

24.01 – 29.01 

 Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә. 
Фильм ҡарау; 

шиғырҙарҙың 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү; 

һайлау 

буйынса бер 

шиғырҙы 

ятлау. 
 

24. “Ҡурайҡайға” 

шиғыры 
1 Һүҙлек эше, идея-тематик 

йөкмәткеһен асыу. Башҡорт 

халҡының тарихы һәм рухи 

донъяһы. Ҡурай моңон 

тыңлау. 

24.01 – 29.01 
 

  Д. Юлтыйҙың 

биографияһын 

үҙләштереү. 



25. Д.Юлтый. “Тимеркәй 

фәлсәфәһе” хикәйәһе 

3 Автор тураһында белешмә, 

хикәйә жанрын иҫкә 

төшөрөү. Йөкмәткеһен 

үҙләштереү, һүҙлек эше. 

31.01 – 05.02, 

07.02 – 12.02 
 

  «Тимеркәй 

фәлсәфәһе» 

нән өҙөк 

уҡырға; һүрәт 

төшөрөү. 

Һ. Дәүләтши-

наның 

биографияһын 

өйрәнеү. 

26. Һәҙиә Дәүләтшина. 

«Бәхет ҡошо» (үҙем 

тураһында) 

1 Автобиографик әҫәр менән 

танышыу.  

07.02 – 12.02   «Айбикә» 

повесынан 

өҙөк уҡырға. 

27. Һ.Дәүләтшина. 

«Айбикә» повесы 
4 Автор тураһында белешмә, 

әҫәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, образдар 

системаһы. Һүҙлек эше, 

тасуири һөйләү күнекмәләре. 

Айбикә образына 

характеристика. Хикәйә 

теленең байлығы. 

14.02 – 19.02, 

21.02 – 26.02 

 Ятлау өсөн бер 

дәрес. 
Тасуири уҡыу 

күнекмәләре 

үткәреү; 

Төп образға 

характеристика 

биреү; 

Йөкмәткеһен 

тасуири  

һөйләү. 

28. Әҙәбиәт теорияһы 1 Телмәр характеристикаһы, 

геройҙың эш-хәрәкәтен 

һүрәтләү, автор 

характеристикаһы, портрет – 

әҫәрҙә образдарҙы асыу 

сараларын өйәрнеү. Өйгә 

эшкә повесть, сатира, юмор 

терминдарын өйрәнеп, 

миҫалдар әҙерләп килергә. 

28.02 – 05.03   «Һырға 

һабағы» 

хикәйәһенән 

өҙөк уҡырға. 

29. “Һырға һабағы” 

хикәйәһе 
2 Әҫәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Һүҙлек эшен 

ойоштороу. Образдарға 

характеристика. 

28.02 – 05.03, 

07.03 – 12.03 

  Һүҙлек эше; 

Рәшит 

Ниғмәтиҙең 

тормош юлын 

өйрәнеү. 

30. Р.Ниғмәти «Йәмле 2 Шағирҙың тормош юлын 14.03 – 19.03  Ятлау өсөн бер Поэманы 



Ағиҙел буйҙары» 

поэмаһы 

һәм ижадын өйрәнеү, поэма 

жанрын иҫкә төшөрөү. 

Поэманы тасуири уҡыу, 

һүҙлек эше, йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Художество 

үҙенсәлектәре. Халыҡ ижады 

традициялары. Лиро-эпик 

поэма. 

 
 

дәрес бүлергә. уҡырға; 

Өҙөк ятларға; 

 Мостай 

Кәримдең 

биографияһын 

өйрәнеү. 

 

 

 
 

31. М.Кәрим. «Айгөл 

иле» драмаһы 

 

III сиректе 

йомғаҡлау өсөн тест 

һорауҙары 

3 Яҙыусының биографияһын 

үҙләштереү. Драманы 

ролдәргә бүлеп уҡыу, һүҙлек 

эше. Уның йөкмәткеһе, 

темаһы, идеяһы. Образдарға 

характеристика. Драманың 

художество үҙенсәлеге. 

21.03-26.03  Ятлау өсөн бер 

дәрес бүлергә 

 

Яҙғы каникул 

28.03 –

03.04.2022 

«Айгөл иле»н 

ролдәргә бүлеп 

уҡыу; 

спектаклдән 

өҙөк ҡарау; 

Образдарға 

характеристика 

биреү.  

32. Ап-аҡ мөғжизә 

(«Ғүмерем 

миҙгелдәре» 

китабынан) 

3 Автобиографик әҫәр менән 

танышыу, һүҙлек эше. Автор 

телмәренең матурлығын 

миҫалдар менән иҫбатлау. 

04.04 – 09.04, 

11.04 – 16.04 

  Әҫәрҙе уҡыу, 

һүҙлек эше; 

М. Шолохов 

тураһында 

белешмә. 

33. М. Шолохов “Кеше 

яҙмышы” хикәйәһе 
3 Фильм ҡарау. Андрей 

Соколов яҙмышын өйрәнеү.  
11.04 - 16.04, 

18.04 - 23.04 

  Хикәйәне 

уҡырға; фильм 

ҡарау. 

34. Ғайса Хөсәйенов. 

«Һуңғы тарпан» 

хикәйәте 

2 Йылҡы малы тураһында 

әңгәмә. Һүҙлек эше. 
25.04 - 03.04   Хикәйәтте 

уҡырға, һүҙлек 

эшен 

ойоштороу; 

Я. Хамматов-

тың тормош 

юлын өйрәнеү. 

35. Я. Хамматов. 

“Ғәйзулла” 

(романдан өҙөк) 

3 Әҫәрҙең йөкмәткеһе менән 

танышыу. Образдарға 

характеристика. 

04.05 - 07.05, 

10.05 – 14.05 

  Романдан 

өҙөктө уҡырға; 

характеристика 



биреү; 

Р. Өмөтбаев-

тың тормош 

юлын өйрәнеү. 

36. Р.Өмөтбаев. «Атлы 

башҡорт» повесы 

3 Авторҙың биографияһын 

өйрәнеү. Повестың 

йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Һүҙлек эше. Ат һәм ир-егет 

образы. 

10.05 – 14.05 

16.05 – 21.05 
  Повесты уҡыу; 

һүрәт төшөрөү; 

үтелгәндәрҙе 

иҫкә төшөрөү. 

37. Үтелгәндәрҙе 

йомғаҡлау.  

Контроль һорауҙар 

2+2 Тест үткәреү. 23.05 – 28.05 

30.05, 31.05 

 Йәйге каникул-

ға уҡырға 

әҫәрҙәр 

исемлеген 

биреү 

Контроль 

һорауҙарға 

әҙерлек 

әҙерлек. 

38. Бөтәһе 70 сәғәт      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Әҙәбиәт кабинетында булырға тейеш техник саралар исемлеге 

• Мультимедиа компьютеры, видео, Интернетҡа сығыу мөмкинлеге, акустик колонкалар, микрофон, наушниктар менән 

йыһазландырыу. 

• Телекоммуникация саралары (электрон почта, мәктәптең локаль селтәре, Интернетҡа сығыу). 

• Сканер. 

• Лазерлы принтер. 

• Күсермә апарат (ксерокс). 

• DVD-плеер. 

• Телевизор. 

• Аудиоцентр. 

• Мәғлүмәт ресурстары. 

 

• Уҡыу йылы аҙағында планлаштырылған һөҙөмтәләр 

«Башҡорт әҙәбиәте» курсын өйрәнеү һөҙөмтәһендә уҡыусы белергә тейеш: 

• Шәхси сифаттар: 

• Үҙ милләтен, Ватанын, тыуған яғын яратыу; 

• Этник һәм милли сағылышын таныу: 

• Үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау; 

• Мәктәп һәм кабинет йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡарау; 

• Һаулыҡты нығытырға һәм һаҡларға; 

• Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға; 



• Ғаилә һәм йәмғиәт ҡиммәттәрен ихтирам итеү, үҙ аллы эшләү һәм үҙ эштәренә яуап бирергә әҙер булыу; 

• Ҡыҙыҡһыныусан, әүҙем булыу һәм донъяны танып белергә ынтылыу; 

• Динамик үҙгәреүсән һәм үҫтерешле донъяла үҙенең социаль ролен аңлау; 

• Әхлаҡ, социаль ғәҙеллек һәм ирек хаҡындағы ҡараштар нигеҙендә үҙ аллы үҫешкә һәләтле булыу; 

• Һәр саҡ этик тойғолар, ихтирамлылыҡ һәмэмоциональ-әхлаҡ һәм икенсе кешеләрҙең тойғоларын уртаҡлаша алыу; 

• Өлкәндәр һәм тиңдәштәре менән төрлө социаль хәлдәрҙә аҡыллы хеҙмәттәшлектең кәрәклеген аңлау һәм бәхәсле хәлдәрҙән 

сыға белеү; 

• Сәләмәт булыу һәм төрлө шарттарҙан хәүефһеҙ сығыу ҡағиҙәләрен үтеү. 

• Метапредмет һәләттәре: 

Уҡыу эшмәкәрлегенең универсаль алымдарын үҙләштереү (танып белеү, регулятив һәм коммуникатив). 

• Уҡыу күнекмәләре нигеҙҙәрен белеү, үҙенең эшмәкәрлеген ойошторорға һәләтле булыу; 

• Үҙенең уҡыу эшмәкәрлегенең нигеҙҙәрен проектлау, баһаларға һәләтле булыу, уңышҡа өлгәшеүҙең эффектив юлдарын 

билдәләй белеү; 

• Уҡыу процесына яуаплы ҡарашлы булыу, маҡсат ҡуя, эште планлаштыра, уҡыу мәсьәләләрен сисә белеү; 

• Билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә ҡуллана белеү;  

• Үҙенең йәш мөмкинлектәренән сығып компьютер грамоталылығына эйә булыу, кәрәкле мәғлүмәт йыйыу, анализлау, эшкәртеү 

маҡсатында Интернетҡа сыға белеү, тексты баҫыу, уны төҙәтә һәм техник эшкәртә белеү; 

• Аңлы уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, текстың төп фекерен билдәләү, йөкмәткеһен еткерә алыу, уның буйынса һорауҙарға 

яуап биреү; 

• Әңгәмәсеһенең фекерен тыңларға һәләтле булыу, тикшерелгән предметҡа ҡарата үҙенең нигеҙле ҡарашын әйтә белеү һәм 

конфликтлы хәлдәрҙән сыға белеү; 

• Предмет һәләттәре: 

• Телде милли үҙаң нигеҙе булараҡ аңлау; 



• Башҡорт теле Башҡортостандың, рус теле Рәсәй Федерацияһының дәүләт һәм аралашыу теле булараҡ мәғәнәһен аңлау; 

• Дөйөм мәҙәниәт күрһәткесе, кешенең гражданлыҡ позицияһы булараҡ норматив телмәр һәм яҙма рус телен белеү; 

• Телмәр этикетына, аралашыуҙа төрлө тасуири тел сараларына эйә булыу; 

• Әҙәбиәтте милләт һәм халыҡ-ара мәҙәниәттең күрһәткесе булараҡ аңлау; 

• Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен файҙаланыу: танышыу, өйрәнеү, һайлап, эҙләп, аңлы рәүештә ҡабул итеү һәм текстарҙың 

йөкмәткеһен аңлап, геройҙарҙың эшенә, ҡылығына әхлаҡи баһа биреү; 

• Танып белеү, ғәмәли һәм коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн телмәр берәмектәре менән файҙалана белеү; 

• Уҡыу компонентына, үҫешкән телмәр оҫталығына эйә булыу, йәғни ҡысҡырып уҡыу һәм үҙ аллы уҡыу техникаһына 

анализдың элементар алымдарын, элементар әҙәбиәт төшөнсәләр менән художестволы, фәнни-популяр һәм уҡыу текстарын 

үҙгәртеп ҡора белеү; 

• Уҡыу өсөн үҙ аллы әҙәбиәт һайлап ала белеү, өҫтәлмә мәғлүмәт алыу өсөн мәғлүмәт сығанаҡтары менән файҙаланыу; 

• Һөйләмгә тулы синтаксик анализ: интонация буйынса һөйләм төрөн билдәләү, баш һәм эйәрсән киҫәктәрен табыу, һөйләмде 

мәғәнәһе яғынан бәйле һүҙбәйләнештәргә тарҡата белеү; 

• 70-80 һүҙлек текст буйынса изложение яҙыу, инша ижад итеү, тирә-яҡтағы күренештәрҙе һүрәтләп, хәл-ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙ 

бәйән итеп, текст төҙөп яҙа белеү; 

• Уҡыусылар белергә тейеш талаптар: 

- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 

                  - әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжет, геройҙарҙы, геройҙар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара бәйләнешен) аңлау; 

                  - әҫәрҙең композицияһын аңлата белеү; 

                  - юмор, сатира, строфа, метафора һәм әҙәби төрҙәрҙең төп билдәләрен белеү; 

                  - портрет, пейзаж, аллегория, гипербола, даими эпитет төшөнсәләренең төп билдәләрен белеү; 

                  - ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 

                  - өйрәнелгән әҫәрҙең эпизодтарын айырып күрһәтә белеү; 



                  - әҫәрҙәге ваҡиғалар араһындағы ваҡыт һәм сәбәп-һөҙөмтә бәйләнешен билдәләй белеү; 

                  - яҙыусы ижад иткән картиналарҙы күҙ алдына баҫтырыу; 

                  - әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып күрһәтеү; 

  -    уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау; 

  - автор мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара сағыштырыу; 

  - эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 

  - эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә төрлө характерҙағы план төҙөү; 

  - телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 

  - үҙ аллы уҡылған әҙәби сәнғәт әҫәрҙәренә яҙма йәки телдән баһалама бирә белеү; 

  - һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға характеристика биреү; 

 - өйрәнелгән әҫәр буйынса телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 

 - художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 

 - эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен яҙма рәүештә тулы итеп йәки һайлап, ҡыҫҡартып һөйләп биреү; 

 - эпик, лирик, лиро-эпик һәм драматик әҫәрҙәрҙе айыра белеү. 

IX. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү: 

• уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуя, эште планлаштыра, уҡыу мәсьәләләрен сисә белеү; 

• теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу, уның буйынса презентация эшләй белеү; 

• мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, 

эҙмә-эҙ бәйән итеү, әңгәмәсенең уй-тойғоларын аңларға тырышыу, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белеү; 

• билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. 

 



X.Ҡулланылған әҙәбиәт 

           1.  Башҡорт әҙәбиәте. 7-се класс өсөн дәреслек-хрестоматия. Авторҙары Ғ.Б.Хөсәйенов, М.Ғ.Ғималова. Өфө 2014 . 

                 2.  Башҡорт әҙәбиәтенән төп дөйөм белем биреү буйынса өлгө программалар. Икенсе быуын стандарттары. Авторы М.Б.        

Юлмөхәмәтов, Өфө 2011. 

             3. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә яңы технологиялар ҡулланыу. Авторҙары М.И.Баһауетдинова, Г.Н. Йәғәфәрова, Өфө 

2008. 

             4. Әҙәбиәт уҡытыуҙа тыуған яҡты өйрәнеү. Авторы И.Ә. Шарапов. Өфө 2002. 

             5. Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы. Авторы М.Х. Иҙелбаев. Өфө 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


