


Башҡорт теленән эш программаһының  маҡсаты 

   Мәктәпкә юғары  мәҙәниәткә  эйә булған, грамоталы, һәр яҡлап камил булып өлгөргөн, ил алдындағы изге эштәрҙе башлап 

йөрөүсе,рухлы,толерантлы,илһөйәр,компетентлы,телде яратып өйрәнеүсе һәм үҫтереүсе кешеләр әҙерләп сығарыу. 

Башҡорт теленән эш программаһының  бурыстары 
• Ул йүнәлештәрҙең иң мөһиме туған тел һәм туған әҙәбиәт дәрестәрендә белем менән бер рәттән тәрбиә биреүҙе тығыҙ бәйләнештә алып 

барыу.    

• Программала уҡыусыларҙың туған телгә, һүҙгә булған ҡыҙыҡһыныуын һәр саҡ үҫтерә барыу, туған телдең байлығын, төрлө һүрәтләү 

сараларын күрһәтеү, һүҙ һәм уның формалар төрлөлөгөн телмәрҙә ҡулланыуға ынтылыш тәрбиәләү, уҡыусыларҙы  туған телдән ныҡлы, 

аңлы белем алырлыҡ итеп уҡытыу 

•  Теоретик белешмәләрҙе үҙләштереү уҡыусыларҙың тел факттарын сағыштырыу, төркөмләү, фонетик, морфологик, синтаксик,              

орфографик,пунктуацион һәм башҡа төрлө анализ яһау кеүек практик эштәр барышында  тормошҡа ашырыу.  

•  Мөһим бурыс – уҡыусыларҙың грамоталы яҙыу һәм әҙәби тел нормаларын күҙәтеп һөйләү телмәрен үҫтереү. Орфографик һәм 

пунктуацион ҡағиҙәләрҙе өйрәнгәндә, уҡыусыларҙың ул ҡағиҙәләрҙе аңлауҙарын, хәтерҙәрендә тотоуҙарын тәьмин итеү, ҡағиҙәләрҙе  

миҫалдар менән дәлилләй алыуҙарына,ғәмәлдә дөрөҫ ҡулланыуҙарына  ирешеү. 

•  Туған тел программаһының һәр бүлеген, һәр темаһын өйрәнеү уҡыусыларҙың фекерләүен телмәрен үҫтереүгә ныҡлы   ярҙам итергә 

тейеш.  

Башҡорт теленән эш программаһының йүнәлештәре 

    Туған тел дәрестәрендә уҡыусыларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереү түбәндәге йүнәлештәрҙе тормошҡа ашырғанда алып барыла: 

-  уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереүҙәге беренсе йүнәлеш-әҙәби телдең дөрөҫ әйтелеше, һүҙьяһалыш, грамматик һәм лексик нормаларын асыҡ, 

дөрөҫ үҙләштереү 

-  икенсе йүнәлеш уҡыусылар телмәренең грамматик төҙөлөшөн, һүҙ байлығын ишәйтеүҙән тора. Дәрестәрҙә уҡыусыларҙың һүҙ запасын 

байытыу төрлө күнегеүҙәр барышында башҡарғанда, изложение, төрлө темаларға иншалар үткәреү барышында даими рәүештә һәм 

фразеологик берәмектәр өҫтөндә эш ваҡытында актив ғәмәлгә ашырыл 

 -  уҡыусыларҙың текстағы таныш булмаған һүҙҙәрҙе күрә белеү һәләтелеген үҫтереү, ул һүҙҙәрҙең мәғәнәһен төшөнөү өсөн төрлө һүҙлек-

белешмәләргә мөрәжәғәт итеү ғәҙәтен тәрбиәләү һүҙлек өҫтөндә эшләүгә төп талаптарҙың береһе һанала. 

  -  балалар телмәренең   грамматик төҙөлөшөн байытыу һәм төрлөләндереү һүҙбәйләнештәрҙең, һөйләмдәрҙең синонимик формаларын, тел 

берәмектәрен ҡулланыу ҙенсәлектәрен даими күҙәтеү аша алып барыла. 

  - телмәр үҫтереү мәсьәләһенең өсөнсө йүнәлеше фекерҙе телдән һәм яҙып дөрөҫ, тулы сағылдырыу күнекмәләрен үҙ эсенә ала. Уҡыусыларҙың 

бәйләнешле телмәрен үҫтереүҙә изложениелар, иншалар, миниатюр хикәйәләр, бер нисә үҙ-ара бәйләнешле һөйләмдәрҙән төҙөлгән   текстр 

өҫтөндә интенсив эшләү ҙур роль уйнай. Ундай эштәрҙе башҡарыу алдынан төрлө күнегеүҙәр алып барыла: тәҡдим ителгән текстарҙың 

темаһын билдәләү, төп фекерен асыҡлау,йөкмәткеһенән сығып план төҙөү,һүрәтләү сараларын барлау, яңыларын һайлау үткәрелә.   

 

Башҡорт телен  өйрәнеү буйынса  бурыстар: 



- уҡыусыларға башҡорт теленең фонетикаһынан, лексикаһынан, һүҙьяһалыш менән грамматикаһынан,стилистикаһы менән пунктуацияһынан, 

шулай уҡ телдең ижтимағи тормоштағы функцияһы, телдең үҫеше хаҡында программала билдәләнгән күләмдә ныҡлы белем биреү 

-  уҡыусыларҙың   фекерләүен, танып-белеү һәләтлеген үҫтереү 

- уҡыусыларҙа әсә теленең һүҙ байлығына һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү 

- уҡыусыларҙы, телдең орфоэпик, интанацион нормаларын күҙәтеп,дөрөҫ,асыҡ һәм тасуири уҡыу күнекмәләре менән  ҡоралландырыу 

- балаларҙың орфографик һәм пунктуацион күнекмәләрен үҫтереү 

- башҡорт теленең байлығын ,тасуирлау мөмкинлектәрен асыу аша уҡыусыларҙа туған телде өйрәнеүгә  әүҙем ҡыҙыҡһыныу,туған телгә,туған 

халыҡҡа,Ватанға тоғролоҡ һәм һөйөү, ғәҙеллек, донъяға киң ҡараш, кешеләр араһында татыулыҡ,ата-әсәгә,туған халыҡтың быуаттар буйына 

тупланған тормош ҡағиҙәләренә, әхлаҡ нормаларына хөрмәт тәрбиәләү. 

Программала   ҡаралған курстың йөкмәткеһе фәнни һәм еңел аңлайышлылыҡ, системалылыҡ һәм күсәгилешлек нигеҙендә эшләнде. 

Тел материалы кластар буйынса милли мәктәптәрҙең уҡыу планына яраҡлаштырып бүленде. Башҡорт теле курсында 

фонетиканы,лексиканы,һүҙьяһалышты,грамматиканы,морфологияны һәм синтаксисты өйрәнеү ҡаралған. Дөрөҫ әйтелеш, дөрөҫ яҙыу 

(орфография),тыныш билдәләре ҡуйылышы буйынса күнекмәләр булдырыу,һөйләү һәм яҙыутелмәрен камиллаштырыу,стилистик күнекмәләр 

формалаштырыу,шулай уҡ тел белеменән ҡайһы бер белешмәләр ҙур урын биләй. 

Башҡорт теленән эш программаһы яңы шарттарҙа тел уҡытыуҙың практик йүнәлешен көсәйтеү бурысын ҡуя һәм бәйләнешле телмәр 

үҫтереүгә лә сәғәттәр бүленә. Телмәр үҫтереү программаһы телдән дә, яҙма формала  ла  ҡаралған. Изложение текстарын, инша темаларын 

һайлағанда,уларҙың тәрбиәүи йөкмәткеһе, әһәмиәте  иҫәпкә алынды. 

Тасуири уҡыу күнекмәләрен формалаштырыу телмәр үҫтереү эштәре менән   бергә алып барыла.Тасуири уҡыуҙы  ойоштороуҙан алда 

һүҙҙең өндәрен айыра  белеү,һүҙҙәрҙе асыҡ әйтеү,баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижектәрҙе айыра белеү,һөйләмдәрҙең сиген билдәләү,дөрөҫ 

тауыш,интонация һайлау,телмәр темпын күҙәтә белеү формалаштырыла. Уҡытыусы үҙе тасуири уҡырға, уҡыусыларҙың тасуири уҡыуҙарын 

талап итергә тейеш. 

 

7-се класс уҡыусылары белергә тейеш төшөнсәләр 

 

• Ике составлы, бер составлы, кәм һөйләм, һөйләмдең баш   һәм эйәрсән киҫәктәре,эйә менән хәбәрҙең сағылыу ысулдары, тыныш 

билдәләренең принциптары 

• Айырымланған эйәрсән киҫәкле ябай һөйләмдәрҙә тыныш билдәләренең ҡуйылыу ҡағиҙәләре,эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ 

ҡулланыу ҡағиҙәһе, һөйләмдәрҙә инеш һүҙ, инеш һүҙбәйләнеш, инеш һөйләм, ымлыҡтар булғанда тыныш билдәләренең 

ҡуйылышы,тура һәм ситләтелгән телмәрле,цитаталы һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре ҡуйылышы. 

Күнекмәләр: 

- һүҙбәйләнештәргә, ике составлы ябай, бер составлы, тура телмәр булған һөйләмдәргә синтаксик анализ яһау, ике составлы һөйләмдәр, тиң 

киҫәктәр, инеш һүҙҙәр, инеш һүҙбәйләнештәр, инеш һөйләмдәр,өндәш һүҙҙәр булған тарҡау һөйләмдәр төҙөү; 

- эйәһе, хәбәре төрлө һүҙ төркөмөнән килгән һөйләмдәр менән  файҙаланыу; 



- эйәле һөйләмдәрҙе эйәһеҙ һөйләм итеп, ябай һөйләмдәрҙе айырымланған эйәрсән киҫәкле һөйләм итеп, тура телмәрҙе ситләтелгән телмәр 

итеп үҙгәртеп төҙөй белеү, цитаталар менән, стилгә һәм йөкмәткегә ҡарап, синтаксик синонимдар менән ҡуллана белеү; 

- төрлө  тип һөйләмдәрҙә тыныш билдәләрен ҡуя белеү; 

- хикәйәләү тексын, тасуирлау элементтары индереп, ентекле һәм һайлап изложение яҙыу,әҙәби геройҙарҙы  сағыштырып, урынды,тарихи һәм 

мәҙәниәт ҡомартҡыларын тасуирлап,әхлаҡ-әҙәп темаһына хөкөм йөрөтөү (фекер йөрөтөү) иншаһы яҙыу, төп фекеренә, темаһына ҡарап, 

орфографик, тыныш билдәләре буйынса, грамматик һәм телмәр хаталары булған текстарҙы камиллаштырыу. 

 

Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхсән, метапредмет, предмет һөҙөмтәләре. 

«Башҡорт теле» предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре 

 

Төп мәктәп сығарылыш уҡыусыларының башҡорт теленән программаһы үҙләштереүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 

• башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең 

мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 

• башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли мәҙәни 

сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү; телмәрҙе үҙ камиллаштырыуға ынтылыу; 

• аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы 

үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны баһалау күнекмәһен булдырыу. 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып: 

• телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 

аудирование һәм уҡыу: 

- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп фекер; төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул 

итеү; 

- төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, өйрәнеү), төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы текстарҙы ишетеп, адекват ҡабул итеү, төрлө төрҙәге аудирование менән эш итеү; 

- төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет 

ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан һайлап алыу 

күнекмәләрен булдырыу; 



- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә 

алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 

- стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 

Һөйләү һәм яҙыу: 

- алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуаль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү һәләтлелеге, хәрәкәттең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән 

һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 

- тыңлаған йәки уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу; 

- төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына ҡарап телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 

- телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 

- төрлө төрҙәге монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү, төрлө төрҙәге монологтарҙың берләшеүе) һәм диалог (этикеты һүҙ эсенә 

алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер алышыу һ.б.; төрлө төрҙәге диалогтың берләшеүен) үҙләштереү; 

- ғәмәлдә төрлө телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм 

яҙма телдә төп орфографик һәм пунктацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 

- телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында ым-ишара, мимиканы урынлы ҡулланыу; 

- уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контолдә тота алыу; йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, 

үҙ телмәреңде баһалай белеү; грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды мөхәррирләү һәм 

камиллаштыра белеү; 

- үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш яһау; бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк 

проблемалар буйынса сығыштарҙа ҡатнашыу; 

 2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ 

файҙаланыу; тел күренештәрен анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. дәрестәрҙә) 

ҡулланыу; 

 3)  аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән комуникатив маҡсатлы бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, 

көнүҙәк күтәрелгән темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа 

телмәр этикетының милли-мәҙәни нормаларын үҙләштереү. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт 

теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында 

ҡараш булдырыу; 

• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау; 

• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү, уның кимәл һәм берәмектәр бәйләнешен булдырыу; 



• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, 

монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт теле; 

функциональ-мәғәнәүи телмәр төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 

билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү 

этикет нормаларын үҙләштереү; 

• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы 

ҡулланыу; 

• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, 

күп аспектлы анализ яһау; 

• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 

• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 

 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

 

Тел тураһында әңгәмә (1 сәғәт) 

Лексика, фонетика, морфология, орфография буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау  (3 сәғәт) 

Синтаксик һәм пунктуация, һүҙбәйләнеш, һөйләм, текст, һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше (7 сәғәт) 

 

• Һүҙбәйләнеш, уның һөйләмдән айырмаһы, һүҙбәйләнештәрҙең төрҙәре тураһында төшөнсә. Һүҙбәйләнеш һәм ҡушма һүҙ. 

Һөйләмдәге һүҙҙәр араһында теҙмә һәм эйәртеүле бәйләнеш. Эйәртеүле бәйләнештәрҙең төрҙәре: ярашыу, башҡарылыу, 

йәнәшәлек, һөйкәлеү. Текст һәм уның өлөштәре, унда һөйләмдәрҙең үҙ-ара бәйләнеше. 

• Һүҙбәйләнештәрҙе фразеологик берәмектәр менән сағыштырыуға, улар араһында айырманы танырға өйрәтеү. 

 

 

Ике составлы ябай һөйләмдәр (13 сәғәт) 

 



• Ике составлы һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. Һөйләмдең баш киҫәктәре.Эйәнең ябай һәм ҡушма һүҙҙәрҙән килеүе. 

Ябай һәм ҡушма хәбәр. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. Ҡылымдарҙан, исем  һәм  ҡылымдан килгән ҡушма хәбәрҙәр.Эйә менән хәбәр 

араһында ярашыу бәйләнешенең үҙенсәлектәре. 

Уҡыусылар яҙалар,уҡыусылар яҙа,мин килдем,беҙ килдек һ.б. 

 

Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар, улар эргәһендә тыныш билдәләре .Өҫтәлмәлек. Улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Тура  һәм ситләтелгән тултырыусы. Мәҫәлән,ҡәләм алдым,Ғәлимә менән килдем.Тура тултырыусы билдәле һәм билдәһеҙ төшөм килештә килә 

ала. Мәҫәлән, китап уҡыным,шул китапты уҡыным,Сәлимәне күрҙем,Ғәлиевте осраттым. 

Хәлдәр. Мәғәнә яғынан хәлдәрҙең төрҙәре: ваҡыт, урын, сәбәп, маҡсат, рәүеш, шарт, күләм-дәрәжә, кире хәлдәр.Һөйләмдә һүҙҙәр 

тәртибе.Башҡорт һәм рус теле һөйләмдәрендәге һүҙҙәр тәртибен сағыштырыу. 

• Өҫтәлмәлектәрҙе тиң булмаған аныҡлаусыларҙы,тура һәм ситләрелгән тултырыусыларҙы телмәрҙә ҡулланырға,эйә менән хәбәр 

араһында һыҙыҡ ҡуйылған һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация һәм пауза менән уҡырға өйрәтеү. 

Бүлек буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм системалаштырыу. 

 

Бер составлы һөйләмдәр (6 сәғәт) 

 

• Бер составлы һөйләмдәр тураһында дөйөм төщөнсә. 

• Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре:а) хәбәр составынан ғына тороусы бер составлы һөйләмдәр: билдәле эйәле һөйләм, билдәһеҙ 

эйәле һөйләм, эйәһеҙ һөйләм,б) эйә составынан ғына тороусы бер составлы һөйләм: атама һөйләм. 

Эйәле һөйләмдәрҙе эйәһеҙ һөйләмдәр менән алмаштыра белергә һәм уларҙы телмәрҙә файҙаланырға.тәбиғәтте тасуирлағанда,урынды.ваҡытты 

һүрәтләгәндә атама һөйләмдәрҙе ҡуллана белергә  өйрәтеү. 

  Бүлек буйынса үтелгәндәрҙе йомғаҡлау һәм тәртипкә килтереү. 

  

 Тулы һәм кәм һөйләмдәр (2 сәғәт) 

• Тулы һәм кәм һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. Кәм һөйләмдәрҙең телмәрҙәге стилистик роле. Кәм һөйләмдәрҙең бер 

составлы һөйләмдәрҙән айырмаһы. 

• Кәм һөйләмдәрҙе ҡулланып, хикәйәләр, диалог төҙөргә, изложение яҙырға өйрәтеү. Диалогтарҙы тасуири уҡырға өйрәтеү. 

Предмет-ара бәйләнеш. Рус теле (7- се класс). Ике һәм бер составлы кәм һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре. Йыйнаҡ һәм тарҡау 

бер составлы һөйләмдәр. 

 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр (5 сәғәт) 

 



• Интонация менән бәйләнеп килгән тиң киҫәктәр, теркәүестәр менән бәйләнеп килгән тиң киҫәктәр, теркәүестәр менән 

бәйләнеп килгән тиң киҫәктәр. Улар араһында тыныш билдәләре. Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләштереүсе һүҙҙәр, улар 

эргәһендә тыныш билдәләре. 

Тиң киҫәкле һөйләмдәрҙә күплек, килеш эйәлек заты ялғауҙарының иң аҙаҡҡы киҫәккә генә ҡушылыуы. Мәҫәлән, Китап, ҡәләм, дәфтәрҙәреңде 

портфелеңә һал һ.б. 

• Дөйөмләштереүсе һүҙҙәре булған тиң киҫәкле һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү (ҡарттар, ҡатындар, 

балалар - бөтәһе лә эшкә киткәндәр һ.б.). Тарҡау тиң киҫәкле һөйләмдәрҙе ҡуллана белеү, тиң киҫәктәргә дөйөмләштереүсе 

һүҙ һайларға өйрәтеү. 

Предмет эсендәге бәйләнеш. Башҡорт теле. (5-се класс). 

Синтаксис һәм пунктуация. Теркәүесһеҙ һәм теркәүесле тиң киҫәктәр, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

П р е д м е т-а р а бәйләнеш. Рус теле (4-се класс). Синтаксис һәм пунктуация.Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 

Һөйләмдең айырымланған киҫәктәре (7 сәғәт) 

• Айырымланыу тураһында төшөнсә. Эйәрсән киҫәктәрҙең айырымланыуы. Улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Хәл әйтемдәре эргәһендә тыныш билдәләре. Айырымланған эйәрсән киҫәктәр менән айырымланған хәл әйтемдәре араһында оҡшашлыҡ һәм 

айырма. 

• Айырымланған эйәрсән киҫәкле һөйләмдәрҙе төҙөй белергә һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланырға өйрәтеү. Йәнле 

һөйләү телмәрендә һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәрен интонация менән сағылдырырға, яҙма телмәрҙә тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға өйрәтеү. 

Ябай һөйләмдәрҙе айырымланған эйәрсән киҫәкле һөйләмдәр менән алмаштыра белергә. 

Предмет эсендәге бәйләнеш. Башҡорт теле. (6-сы класс). Хәл ҡылым. Уның төрҙәре. 

П р е д м е т-ара бәйләнеш. Рус теле (7-се класс). Айырымланған эйәрсән киҫәкле һөйләмдәр: аныҡлаусының, өҫтәлмәлектең, хәлдәрҙең 

айырымланыуы. Рус теле (6-сы класс). Хәл ҡылым (деепричастие). Хәл әйтеме. Уның айырымланыуы (деепричастный оборот, обособление 

деепричастного оборота). 

Өндәш һүҙе, инеш һүҙе, инеш һөйләме һәм ымлыҡтары булған һөйләмдәр (4 сәғәт) 

Өндәш һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәрҙең мәғәнәүи үҙенсәлектәре, уларҙың һөйләмдәге урындары. Өндәш һүҙҙәр янында тыныш билдәләре. Инеш 

һүҙле,инеш һөйләмле һөйләмдәр. Ымлыҡтар. Улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Өндәш һүҙҙәр, инеш һүҙҙәр, инеш һөйләмдәр һәм ымлыҡтар булған һөйләмдәрҙе, текстарҙы дөрөҫ интонация менән тасуири уҡырға өйрәтеү. 

Яҙыуҙа тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға өйрәтеү. 

 П р е д м е    э с е н д ә г е  б ә й л ә н е ш. Башҡорт теле. (5 класс). Синтаксис һәм пунктуация. Өндәш һүҙле һөйләмдәр. Тыныш билдәләре. П 

р е д м е т-а р а   б ә й л ә н е ш. Рус теле(7- се класс). Өндәш һүҙле, инеш һүҙле һөйләмдәр. Өндәш һүҙ. Өндәш һүҙҙең һөйләмдәге урыны. 

Өндәш һүҙле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 

 

Тура һәм ситләтелгән телмәр (4 сәғәт) 



Тура телмәр. Тура телмәр эсендә автор һүҙҙәре. Тура  телмәрле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Ситләтелган телмәр, уның тура телмәрҙән 

айырмаһы. Цитата. Уның янында тыныш билдәләре. Диалог. 

Уҡығанда автор һүҙен айырып әйтә белеү. Тура телмәр һәм диалогтар булған текстарҙы, драма әҫәрҙәрен дөрөҫ интонация менән тасуири 

уҡыу. Тура телмәпҙе ситләтелгән телмәргә әйләндереү. Инша һәм төрлө эш ҡағыҙҙары яҙғанда цитаталар һәм эпиграф ҡулланырға өйрәтеү. 

Ҡулланылған әҙәбиәт 

Аҙнағолов Р.Ғ.  “5-9-сы кластарҙа башҡорт телен уҡытыу методикаһы”. Өфө, “Китап”, 1996  йыл 

 

Баһауетдинова М.И.,Йәғәфәрова Г.Н. “Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен заманса уҡытыу”. Өфө,З.Биишева исемендәге “Китап” нәшриәте ,2009 

Баһауетдинова М.И.,Йәғәфәрова Г.Н. “Уҡыусыларҙың  фәнни-тикшеренеү эшен ойоштороу ”. Өфө, БМҮИ нәшриәте ,2007 

Баһауетдинова М.И., Йәғәфәрова Г.Н. “Инша яҙыу серҙәре ”. Өфө, БМҮИ нәшриәте ,2004 

Бикбаева Т.Я., Ҡунафина Т.Ы. “Изложениелар өсөн текстар йыйынтығы. 5-11-се кластар”. Өфө, “Эдвис” уҡытыу- методика үҙәге,2008 

Ғималова М.Ғ., Рәхимова С.М. “Изложениелар өсөн текстар йыйынтығы. 5-9-сы кластар”. Өфө. “Китап”,1996 

Толомбаев Х.А., Атнағолова С.В. “Башҡорт теленән диктанттар йыйынтығы.5-9-сы кластар”,Өфө, З.Биишева исемендәге “Китап”,2009 

 

Дәүләтшина М.С., Раҡаева Ә.С. “Башҡорт теленән контроль һорауҙар,тестар ҡулланмаһы” .Өфө, Педкнига,2008  

Исҡужина Ф.С., Вәлиева Г.Д.  “Башҡорт телендә текст теорияһы һәм методикаһы”.Өфө, З.Биишева исемендәге “Китап” нәшриәте, 2011 

 Усманова М.Ғ., Абдуллина Ф.Ф. “ Башҡорт теле. БДИ (ЕГЭ) Ҡағиҙәләр,тестар”.  Өфө, ООО УМЦ  “Эдвис”,2008, 2009 

 Усманова М.Г. “Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа”. Өфө. “ Китап”,2007 

 Шарапов И.Ә. “Дәрестәрҙә әҙәбиәт теорияһын һәм тыуған яҡты өйрәнеү”. Өфө, З.Биишева исемендәге                             

           “Китап” нәшриәте,2008 

 Усманова М.Ғ.,Иҫәнғолова Г.А.,Рәхмәтуллина З.Ә. “Башҡорт теле. Тематик  планлаштырыу.”Өфө, “Эдвис” уҡытыу- методика үҙәге,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарь – тематик планлаштырыу 

 



 

№ Дәрестең  темаһы Сәғ

әттә

р 

һан

ы 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә  

Планлашты

рыл- 

ған 
 

Фактик 

 

Өй эше 

1. 

 Башҡорт теле – беҙҙең туған телебеҙ.  

 Фонетика,орфография,орфоэпия   

буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

  1 

Карточкалар менән эш, тасуири 

уҡыу, 

һорауҙарға яуап биреү. 

 

01.09 – 04.09 

 

 

4-5-се бит.  

уҡырға;  

тел тураһында 

10 мәҡәл яҙып 

килергә 

2. 
 “Морфология һәм лексика” буйынса      

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
  1 

Көҙ миҙгеле тураһында текст төҙөй 

белеү. Һүҙҙәргә лексик һәм 

морфологик анализ яһай белеү. 

Тасуири уҡыу күнекмәләре. 

 

01.09 – 04.09 

 

 

“Алтын көҙ” 

темаһына инша 

яҙырға; 

Шул уҡ темаға 

һүрәт 

төшөрөү.  

3.  Өйрәтеү диктанты “Аласыҡ”.  1  

 

06.09 -11.09 

 

 
 

Ҡағиҙәләрҙе  

ҡабатларға 

4. 

  Синтаксис. Һүҙбәйләнеш. 

 Синтаксистың төп маҡсаты.       

Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм.   1 

Айырым һүҙбәйләнештәр яһау, улар 

менән һөйләмдәр    төҙөргә өйрәнеү, 

әңгәмә ҡороу. 

 

06.09 – 11.09 

 

 

22-се күнегеү,  

16-сы бит; 

Һүҙлек төҙөү 

5. 

   Һүҙбәйләнештең яһалыу юлдары. 

  1 

Һүҙбәйләнештәр ҡулланып, һөйләм-

дәр төҙөү, анализ яһау, телмәр 

үҫтереү, индивидуаль эш. 

13.09 – 18.09  

 

35-се күнегеү,  

22-се бит; телде 

белмәгән 

уҡыусыларға 

инд.эш  

6. 

   Эйәртеүле бәйләнештең төрҙәре.   

Ярашыу.  1 

  Һүҙбәйләнештәр төҙөү, дөрөҫ инто-

нация менән уҡый белеү, һорауҙарға 

яуап биреү. 

13.09 – 18.09  
 

мәҡәлдәр яҙып 

килергә 



7. 

  Башҡарылыу. 

 1 

 Һүҙбәйләнештәр менән  һөйләм 

яҙып, текст төҙөү,  схема һыҙыу, 

индивидуаль эш. 

20.09 – 25.09  

 

32-се  бит, 

60-сы күнегеү; 

тасуири 

һөйләргә 

өйрәнеү 

8. 

  Йәнәшәлек 

  1 

Һөйләмдәр яҙып, текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа белеү. Дөрөҫ уҡыу, 

шыма итеп һөйләй белеү  оҫталығын 

үҫтереү. 

20.09 – 25.09  

 

67-се күнегеү, 

35-се бит;  

Берәй арҙаҡлы 

шәхестең 

биографияһын 

өйрәнеү 

9. 

  Һөйкәлеү 

  1 

Һөйләмдәр яҙып, текст төҙөй, 

схемаһын һыҙа  белеү. Грамоталы яҙа 

белеү. Эйәртеүле бәйләнеш төрҙәрен  

айыра белеү 

27.09 – 02.10  

 

76-сы күнегеү, 

38-се бит; 

Дуҫлыҡ 

тураһында 

мәҡәлдәр 

яҙырға 

10. 

Инша. Әхмәт Лотфуллиндың 

“Хушлашыу” картинаһы буйынса 
 1 

Иншаның тулы булыуына, теманың    

эҙмә-эҙлекле асылыуына һәм 

һөйләмдәрҙең  стилистик   яҡтан 

дөрөҫ төҙөлөүенә иғтибар итеү  

27.09 – 02.10  

 

үтелгәнде 

ҡабатларға 

11. 

  Хаталар өҫтөндә эш. 

 1 

Иншаны анализлай, хаталарҙы табып 

төҙәтә белеү, һығымта яһарға 

өйрәнеү 

04.10 – 09.10  
 

Грамматик    

материалды 

ҡабатларға 

12. 

  Һүҙбәйләнеш һәм ҡушма һүҙ. 

 1 

Һүҙбәйләнештәр, ҡушма   һүҙҙәр 

менән  һөйләм яҙыу, текст төҙөү,  

дөрөҫ итеп уҡыу,  һорауҙарға  яуап 

биреү 

04.10 – 09.10  

 

84-се күнегеү, 

42-се бит; 

ҡушма 

һүҙҙәрҙең 

яҙылышын 

ҡабатлау 

13. 

  Нығынған һүҙбәйләнештәр. 

 1 

Нығынған һүҙбәйләнештәр менән  

һөйләмдәр төҙөү, дөрөҫ уҡыу, 

карточка менән эш 

12.10 – 16.10  
 

47-се бит,48-се 

биттәге   



I. Кабинеттағы техник саралар 

һорауҙарға   

яуап әҙерләргә 

 

14. 

  Контроль диктант. “Музыкант” 
 1  

12.10 – 16.10  
 

Ҡағиҙәләрҙе  

ҡабатларға 

15. 
  Хаталар өҫтәндә эш.  Һүҙбәйләнеш 

төрҙәрен ҡабатлау. 
 1   Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 

18.10 – 23.10  
 

Ҡағиҙәләрҙе  

ҡабатларға 

16. 

  Ябай һөйләм. Һөйләмдең  баш һәм 

эйәрсән  киҫәктәре. Эйә менән хәбәр. 
 1 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡыу, эйә менән 

хәбәрҙе табып, һүҙ төркөмөн дөрөҫ 

билдәләү, телмәрҙә урынлы  ҡуллана 

белеү 

18.10 – 23.10  

 

101,103-сө 

күнегеүҙәр, 

51-се, 52-се 

биттәр 

17. 

  Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 

 1 

Һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡыу, эйә менән 

хәбәрҙе табып, һүҙ төркөмөн дөрөҫ 

билдәләү, телмәрҙә урынлы  ҡуллана 

белеү 

25.10 – 28.10  

 

113-сө күнегеү, 

56-сы бит; 

тема буйынса 

һорауҙар 

әҙерләргә 

18. 

 

 1-се сирек буйынса  тест яҙыу. 
 1 Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 

25.10 – 28.10  
 

Ҡағиҙәләрҙе  

ҡабатларға 

19. 
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. 

Аныҡлаусы. 
 1 

Аныҡлаусыларҙы һөйләмдә дөрөҫ 

һәм урынлы ҡуллана белеү 

08.11 – 13.11  
 

“Йөҙ һум аҡсаң 

булғансы, йөҙ 

дуҫың булһын”, 

инша; һүрәт 

төшөрөү 
20. 

  Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар. 
 1 

Аныҡлаусыларҙы һөйләмдә дөрөҫ 

һәм урынлы ҡуллана белеү 

08.11 – 13.11  
 

21. 

 Өҫтәлмәлек. 

 1 
  Өҫтәлмәлектәрҙе  һөйләмдә дөрөҫ 

һәм урынлы ҡуллана белеү 

15.11 – 20.11  
 

136-сы күнегеү, 

69-сы бит; 

әкиәт яҙырға 

22. 

  Тултырыусы. 

 1 

  Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, тултырыусыларҙы  

дөрөҫ билдәләй белеү һәм   һөйләмдә   

урынлы ҡулланыу 

15.11 – 20.11  

 

141-се күнегеү, 

72-сы бит; 

тексты уҡып, 

һорауҙарға яуап 

ирергә 

23. 
  Тура һәм ситләтелгән тултырыусы. 

 1 
  Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, тултырыусыларҙы  

22.11 – 27.11  
 

145-се күнегеү, 

74-се бит; 



дөрөҫ билдәләй белеү һәм   һөйләмдә   

урынлы ҡулланыу 

айҙарҙың 

башҡортса-һын  

ятларға 

 

24. 

  Изложение. 

  “Башҡорт көсө”  1 
  Һөйләмдәрҙең стилистик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә иғтибар итеү 

22.11 – 27.11  
 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

25. 

  Хаталар өҫтөндә эш. 

 
 1 

  Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү, 

хаталарҙы анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү. 

29.11 – 04.12  

 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға; 

26. 

  Хәлдәр. Рәүеш һәм күләм-дәрәжә 

хәлдәре. 
 1 

  Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  

табып, төрөн билдәләй белеү, уларҙы 

телмәрҙә урынлы ҡулланыу 

29.11 – 04.12  

 

159-сы күнегеү, 

81-се бит; 

153-сө күнегеү, 

78-се бит 

27. 

  Урын һәм ваҡыт хәлдәре. 

 1 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  

табып, төрөн билдәләй белеү, уларҙы 

телмәрҙә урынлы ҡулланыу 

06.12 – 11.12  

 

165-се күнегеү,  

 84-се бит; 

биш мәҡәл 

яҙырға    

28. 

  Шарт һәм кире хәлдәр. 

 1 

  Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  

табып, төрөн билдәләй белеү, уларҙы 

телмәрҙә урынлы ҡулланыу 

06.12 – 11.12  

 

171-се күнегеү, 

88-се бит; 

184-се күнегеү, 

таблицаны 

тултыр 

29. 

  Сәбәп һәм маҡсат хәлдәре. 

 2 

Темаға ҡағылышлы  лексиканы 

үҙләштереү, һөйләмдә     хәлдәрҙе  

табып, төрөн билдәләй белеү, уларҙы 

телмәрҙә урынлы ҡулланыу 

13.12 – 18.12  

 

180-се күнегеү, 

91-се бит; 

берәй 

профессияға 

реклама төҙөргә 

30. 

  Контроль диктант. “Ҡышлаусы 

ҡоштар” 
 1   Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 

20.12 – 25.12  

 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

Добавлено примечание ([H1]):  



1. Телевизор 

31. 
  Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе нығытыу, йомғаҡлау 
 1 

 Хаталар өҫтөндә эшләү,  

үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

20.12 – 25.12  
 

Теорияны 

ҡабатларға 

32. 

 2-се сирек буйынса  тест яҙыу. 

 2   Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 

27.12 – 30.12  
 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

33. 

  Һөйләмдә   һөйләм киҫәктәренең 

урынлашыу тәртибе. 
 1 

188-се күнегеү 

96-сы бит; 

тексты тәржемә итергә 

17.01 – 22.01  

 

188-се күнегеү 

96-сы бит; 

тексты тәр-

жемә итергә 

34. 

  Изложение. “Гете менән осрашыу” 

 1 
 Һөйләмдәрҙең стилистик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә иғтибар итеү 

17.01 – 22.01  
 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

35. 

  Хаталар өҫтөндә эш. 

Башҡорт халҡының арҙаҡлы шәхестәре 

тураһында әңгәмә.  1 

 Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү, 

хаталарҙы анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү,   темаға 

ҡағылышлы  лексиканы үҙләште-реү 

һәм берәй шәхес тураһында  һөйләү 

 24.01– 29.01  

 

Арҙаҡлы шәхес 

тураһында 

мәғлүмәт 

36. 

  Ике һәм бер составлы һөйләмдәр.      

Ике составлы һөйләмдәр. 

 1 

  Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ ҡулланып 

һөйләмдәр төҙөү, сағыштыра белеү,   

анализ яһау,схема һыҙыу, телмәрҙә  

дөрөҫ ҡулланыу, бирелгән темаға 

хикәйә яҙа белеү. 

24.01 – 29.01  

 

199-сы күнегеү,  

100-сө бит 

 

37. 

  Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре.  

Билдәле эйәле һөйләмдәр.  1 
  һөйләмдәр төҙөй  һәм  ҡуллана 

белеү 

31.01 – 05.02  
 

204-се күнегеү, 

104-се бит 

 

38. 

  Билдәһеҙ эйәле һөйләм. 

 1 

  Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү, һөйләй 

белеү 

31.01 – 05.02  

 

210-сы күнегеү, 

106-сы бит 

39. 
Эйәһеҙ һөйләм 

 1 
  Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

07.02 – 12.02  
 

217-се күнегеү, 

110-сы бит 



схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү, һөйләй 

белеү 

40. 

  Атама һөйләм. Бер   составлы һөйләм 

төрҙәрен ҡабатлау. 

 1 

  Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

схемаһын һыҙыу, текста билдәләнгән 

һөйләмдәрҙең төрөн  бидәләү  һәм 

уларҙы телмәрҙә ҡулланыу, һөйләй 

белеү 

07.02 – 12.02  

 

222-се 

күнегеү,113-сө 

бит, 

223-се күнегеү 

41. 

  Аңлатмалы диктант.   “Таныш моң” 

 1 Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 

14.02 – 19.02  

 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

42. 

  Хаталар өҫтөндә эш. 

 1 
  Диктантты анализлау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

14.02 – 19.02  
 

Бер составлы 

һөйләм төрҙә-

рен ҡабатлау 

43. 

  Тулы һәм кәм һөйләмдәр. 

 1 

  Һөйләм төрҙәрен дөрөҫ билдәләү, 

анализ яһау, 

 текста билдәләнгән һөйләмдәрҙең 

төрөн  бидәләү  һәм уларҙы телмәрҙә 

ҡулланыу, һөйләй белеү 

21.02 – 26.02  

 

234-се күнегеү, 

119-сы бит; 

231-се күнегеү 

44. 

  Тиң киҫәкле һөйләмдәр 

 1 

  Тиң киҫәктәрҙе ҡулланып һөйләм 

яҙып, бәйләнешле  текст  төҙөй белеү, 

тиң киҫәктәрҙе телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу, һөйләй белеү 

21.02-26.02  

 

Әҙәби әҫәрҙән 

тиң киҫәкле       5 

һөйләм яҙып 

алырға; 

238-се күнегеү 

45. 

  Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш  

билдәләре 

 1 

  Бирелгән текстарҙа тиң киҫәктәрҙе 

табып билдәләү, улар янында тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуя белеү,  

телмәрҙә урынлы ҡулланыу, һөйләй 

белеү 

28.02-05.03  

 

244-се күнегеү, 

124-се бит; 

245-се күнегеү 

46. 
  Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләш-

тереүсе һүҙҙәр. 
 1 

  Бирелгән текстарҙа тиң киҫәктәрҙе 

табып билдәләү, улар янында тыныш 

28.02 – 05.03  
 

250-се күнегеү, 

128-се бит 



Тест яҙыу. билдәләрен дөрөҫ ҡуя белеү,  

телмәрҙә урынлы ҡулланыу, һөйләй 

белеү 

 

47. 

  Һөйләм киҫәктәре менән бәйләнеше 

булмаған һүҙҙәр. 

Өндәш һүҙҙәр 
 1 

  Өндәш һүҙҙәр менән һөйләм төҙөй 

белеү,    тыныш билдәләрен дөрөҫ 

ҡуйыу, анализ  яһай, схемаһын һыҙа  

белеү, өндәш һүҙҙәрҙе телмәрҙә  

урынлы ҡулланыу, шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу 

07.03-12.03  

 

Әҙәби әҫәрҙән 

өндәш һүҙ 

менән 6 һөйләм 

яҙып алырға 

48. 

  Өндәш һүҙҙәр эргәһендә тыныш  

билдәләре 

 1 

  Өндәш һүҙҙәр менән һөйләм төҙөй 

белеү,    тыныш билдәләрен дөрөҫ 

ҡуйыу, анализ  яһай, схемаһын һыҙа  

белеү, өндәш һүҙҙәрҙе телмәрҙә  

урынлы ҡулланыу, шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу 

07.03-12.03  

 

260-сы күнегеү, 

133-сө бит 

49. 

  Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр 

 1 

  Бирелгән текстарҙан инеш һәм инеш 

һөйләмдәрҙе билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, бәйләнешле 

һөйләй белеү 

14.03-19.03  

 

265-се күнегеү, 

136-сы бит 

 

50. 

  Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр 

эргәһендә тыныш билдәләре 

 1 

  Бирелгән текстарҙан инеш һәм инеш 

һөйләмдәрҙе билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, бәйләнешле 

һөйләй белеү 

14.03 – 19.03  

 

140-сы биттәге 

Һорауҙарға 

яуаптар яҙырға; 

270-се күнегеү 

51. 

  Инша. Р.Нурмөхәтовтың “Батыр 

тураһында  легенда. Тыуған ауылда” 

картинаһы буйынса. 
 1 

Иншаның тулы булыуына, теманың    

эҙмә-эҙлекле асылыуына һәм 

һөйләмдәрҙең  стилистик   яҡтан 

дөрөҫ төҙөлөүенә иғтибар итеү  

21.03 – 26.03  

 

үтелгәнде 

ҡабатларға 

52. 

  Хаталар өҫтөндә эш.  Үтелгәнде 

ҡабатлау, йомғаҡлау. 

 
 1 

  Иншаны анализлай, хаталарҙы 

табып төҙәтә белеү, һығымта яһарға 

өйрәнеү 

21.03-26.03  

 

Үтелгәндәр 

буйынса тест 

һорауҙары 

төҙөү (10 һорау) 



2. Мультимедия компьютеры 

53. 

  Һөйләмдең айырымланған эйәрсән 

киҫәктәре. Айырымланыу тураһында 

төшөнсә.  1 

  Бирелгән текстарҙан айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, бәйләнешле 

һөйләй белеү 

04.04 – 09.04  

 

275-се күнегеү. 

144-се бит 

54. 

   

  Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы. 

 1 

 Бирелгән текстарҙан айырымланған 

эйәрсән киҫәктәрҙе  билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле һөйләй белеү 

04.04 – 09.04  

 

283-сө күнегеү, 

148-се бит 

55. 

  Аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. 

 1 

  Бирелгән текстарҙан айырымланған 

аныҡлаусыларҙы билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу,   анализ 

яһау, схема  һыҙыу, бәйләнешле 

телмәр үҫтереү 

11.04 – 16.04  

 

290-сы күнегеү, 

151-се бит 

56. 

  Хәл әйтемдәре һәм уларҙың 

үҙенсәлеге. 

 1 

  Бирелгән текстар-ҙан хәл 

әйтемдәрен дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә урынлы ҡулланыу,  

анализ яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр үҫтереү 

11.04 – 16.04  

 

294-се күнегеү, 

153-сө бит 

57. 

Хәл әйтемдәренең  айырымланыуы. 

 2 

  Бирелгән текстарҙан хәл әйтемдәрен 

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә урынлы ҡулланыу,   

анализ яһау, схема  һыҙыу, 

бәйләнешле телмәр үҫтереү 

18.04 – 23.04  

 

308-се күнегеү, 

160-сы бит. 

311-се күнегеү, 

162-се бит, 

Һорауҙарға яуап 

бирергә 

58. 

 Контроль диктант. “Яралы һалдат 

шатлығы” 
 1   Үтелгәндәрҙе  системалаштырыу 

25.04 – 30.04  

 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

59. 
  Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 1 

  Диктантты анализлау, хаталарҙы 

системалаштырыу 

25.04 – 30.04  
 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     



йыйынтыҡ   

булдырырға 

60. 

  Тура һәм ситләтелгән телмәр.  

 1 

  Бирелгән күнегеүҙәрҙә тура һәм 

ситләтелгән телмәрле һөйләмдәрҙе  

дөрөҫ   билдәләү, 

уларҙы телмәрҙә урынлы ҡулланыу,   

схема  һыҙыу, бәйләнешле телмәр 

үҫтереү 

04.05 – 07.05  

 

316-сы күнегеү, 

165-се бит 

61. 

  Тура телмәрле һөйләмдәр. Уларҙа 

тыныш билдәләре ҡуйылышы. 

 2 

  Текстарҙан тура телмәрле 

һөйләмдәрҙе  билдәләү, уларҙы 

телмәрҙә урынлы ҡулланыу,  схема  

һыҙыу, бәйләнешле телмәр үҫтереү 

04.05– 07.05, 

10.05 – 14.05 

 

 

 

322-се күнегеү, 

170-се бит. 

Әҙәби әҫәрҙән 

тура телмәрле   

һөйләмдәр яҙып 

алырға 

62. 

  Үтелгән темалар буйынса тест 

һорауҙарына яуап яҙыу.  1   Үтелгәндәрҙе системалаштырыу 

10.05 – 14.05  
 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

63. 

   Хаталар өҫтөндә эш. 

Телмәр үҫтереү өҫтөндә эш. 
 1 

  Тест яуаптарын анализлау, хаталар- 

ҙы системалаштырыу 

16.05-21.05  

 

Ҡағиҙәләр  

буйынса     

йыйынтыҡ   

булдырырға 

64. 

  Диалог. Цитаталар. 

 1 

  Текстарҙан диалог 

цитаталарҙы таба белеү, уларҙы тел-

мәрҙә урынлы ҡулланыу, схема 

һыҙыу, тыныш  билдәләрен дөрөҫ  

ҡуя белеү, телмәр үҫтереү 

16.05 – 21.05  

 

333-сө күнегеү, 

177-се бит 

65. 

  Изложение. “Вәли менән Ғәли”. 

 1 
  Һөйләмдәрҙең стилистик яҡтан     

дөрөҫ  төҙөлөүенә иғтибар итеү 

23.05 – 28.05  
 

Грамматик  

материалды 

ҡабатларға 

66. 

  Хаталар өҫтөндә эш. Йыл буйына 

үтелгәндәрҙе йомғаҡлау. 
 2 

  Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү, 

хаталарҙы анализлау, хаталар   

өҫтөндә эш эшләү,  темаға 

ҡағылышлы  лексиканы үҙләштереү, 

23.05 –28.05, 

30.05, 

 31.05 

 

 

Әҙәби әҫәрҙәр 

уҡырға 



3. Сканер 

4. Лазерлы принтер 

5. Күсермә аппарат 

6. Аудиоцентр 

II. Ҡулланылған әҙәбиәт 

1. Төп дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттары.  – М: Просвещение, 2011 

2. Төп дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттарының фундаменталь нигеҙе. – М: Просвещение, 2011 

3. Ғәбитова З.М. Төп дөйөм белем биреү буйынса өлгө программалар. Башҡорт теле 5-9 класс. – Өфө: Китап, 2012 

4. Юлмөхәмәтов М.Б. Төп дөйөм белем биреү буйынса өлгө программалар. Башҡорт әҙәбиәте. – Өфө: Китап, 2011 

5. Аҙнағолов Р.Ғ. Мәктәптә башҡорт телен уҡытыу методикаһы. – Өфө: Китап, 2011 

6. Иҙелбаев М.Х. Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы. – Өфө, 2011 

7. Зәйнуллин М.В. Хәҙерге башҡорт әҙәби теле. Морфология. – Өфө: БДУ, 2013 

8. Башҡорт теле. Ҡушма һөйләм сминтаксисы: уҡытыу туған (башҡорт) телдәалып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 7-се 

класы өсөн уҡыу ҡулланмаһы/(Л.Х. Сәмситова, С.А. Таһимрова, Э.Ф. Рәхимова, Т.М. Исламова).-Өфө: Китап, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

йыл буйына үтелгәндәр  тураһында  

һөйләү 

  Бөтәһе 70 дәрес       



 

 


