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Календарь-тематик планлаштырыу 

№ Дәрестең темаһы Сәғәт-

тәр 

һаны 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлек 

төрҙәре 

Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмә Өйгә эш 

Планлаш 

тырған 

Фактик   

1 Инеш дәрес. 

Совет әҙәбиәте – 

башҡорт әҙәбиәтенең 

яңы осоро. 

1 Әңгәмәләшеү, конспект яҙыу, 

һүҙлек диктанты яҙыу, 

аңлашылмаған һүҙҙәрҙе 

аңлатыу. 

02.09-10.09   Конспект. 

Һүҙлек өҫтөндә 

эш. 

7-се биттәге 

һорауҙарға яуап 

әҙерләү 

(дәреслек 

буйынса). 

2 Башҡорт совет әҙәбиә-

тенең формалашыуы. 

(1917 – 1932) 

1 Әңгәмәләшеү, схема эшләү. 

Һүҙлек диктанты яҙыу, 

аңлашылмаған һүҙҙәрҙе 

аңлатыу. Ул осорҙа ижад иткән 

яҙыусы-шағирҙарҙың исемдәрен 

яҙып алыу. 

12.09-17.09  Әҙәби 

процесс 

тураһында 

мәғлүмәт 

биреү 

Д. Юлтыйҙың 

биографияһын 

өйрәнеү.  

Шиғырҙарын 

уҡыу. 

Нимә ул әҙәби 

процесс? 

3 Дауыт Юлтыйҙың 

поэзияһын өйрәнеү. 

1 Хронологик таблица; 

биографияһын белеү; 

19.09-24.09  Репрес-

сияға 

эләккән 

Драманы уҡыу. 
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Шиғырҙарын тасуири уҡыу, 

«Атлан,батыр!» шиғырын ятлау 

күренекле 

шәхестәр 

тураһында 

мәғлүмәт 

Ролдәргә бүлеп, 

тасуири уҡыу. 

Әҫәрҙә автор 

теле һәм 

персонаждар 

теле. 

4 Дауыт Юлтыйҙың 

“Ҡарағол” драмаһы. 

1 Ролдәргә бүлеп уҡыу, 

образдарға ҡылыҡһырнамә, 

өҙөк ятлау 

26.09-01.10  Әҙәбиәт 

теорияһы.  

Художест-

волы 

әҙәбиәттең 

теле. Һүҙ 

сәнғәтенең 

образлы-

лығы.  

Романдан 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Тарихи осор 

тураһында 

мәғлүмәт. 

 Төп геройҙарға 

характеристика. 

5 «Ҡан » романы (өҙөк). 1 Беренсе донъя һуғышы, 

романдың яҙылыу тарихы 

тураһында мәғлүмәт әҙерләү. 

Уҡыу, һүҙлек эше; 

проблемаһын, сюжет, 

композиция үҙенсәлектәрен 

асыҡлау, образдарға 

характеристика биреү. Әҫәр 

буйынса һорауҙар әҙерләү, 

һорауҙарға йөкмәткеле, тулы 

яуап  бирергә өйрәнеү.             

03.09-08.10   Ә. В. Туғандың 

биографияһын 

өйрәнеү. 

Һүҙлек өҫтөндә 

эш. 

Документаль 

фильм ҡарау. 
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6 Ә. Вәлиди Туғандың 

тормошо һәм ғилми 

эшмәкәрлеге. 

1 Биографияһын белеү; конспект, 

реферат йәки презентация 

эшләү; 

 Шул осорҙағы Рәсәйҙәге, 

Башҡортостандағы сәйәси 

хәлдәрҙе аңлау. Вәлидиҙең 

сәйәсәткә ҡарашын, 

хеҙмәттәрен өйрәнеү. 

10.10-15.10  Г. Баттало-

ваның 

фильмын 

ҡарау.  

«Хәтирәләр»ҙән 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Мемуар әҫәрҙә 

телгә алынған 

шәхестәрҙең 

исемлеген төҙөү. 

Ғалимдың белем 

алыу 

баҫҡыстарын 

барлау, һығымта 

яһау.  

7 “Хәтирәләр” мемуар 

әҫәрен өйрәнеү. 

1 Тасуири уҡыу; һүҙлек эше; 

идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡлау. Әҫәрҙә телгә алынған 

күренекле шәхестәрҙе 

төркөмләп яҙып алыу. 

Ә.Вәлидиҙең шәхес булып 

формалашыуына йоғонто 

яһаған факторҙарҙы асыҡлау. 

17.10-22.10   «Хәтирәләр»ҙән 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

Дәрес-

конференцияға 

әҙерлек. 

8 “Хәтирәләр” әҫәре 

буйынса дәрес-

конференция. 

1 Фәнни эш. Алдан бирелгән 

темалар буйынса төрлө һөнәр 

эйәләре образында сығыштар 

әҙерләү (журналистар,гео-

графтар, телселәр, 

әҙәбиәтселәр, Вәлидиҙең 

көрәштәштәре,һ.б).Аудитория 

24.10-28.10 

29.10-05.11 

Көҙгө 

каникулдар 

  М.Буранғоловты

ң тормош юлын 

өйрәнеү. 

М. Буранғолов – 

фольклорсы 

(сығыш). 
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менән эш итергә өйрәнеү, 

телмәр өҫтөндә эшләү. 

Сәсәндең 

башҡорт 

әҙәбиәте 

тарихындағы 

урыны (сығыш). 

9 Мөхәммәтша  

Буранғоловтың тормошо 

һәм ижады. 

1 Биографияһын өйрәнеү; 

конспект эшләү; башҡорт 

фольклорын өйрәнеү 

өлкәһендәге хеҙмәттәрен 

байҡау. 

07.10-12.10   Драманы уҡыу. 

Ролдәргә бүлеп, 

тасуири уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

10 «Башҡорт туйы» 

драмаһы. 

 

1 Ролдәргә бүлеп уҡыу; һүҙлек 

эше; әҫәрҙең конфликты, 

сюжеты буйынса әңгәмәләшеү; 

ижади эш: «Халҡымдың гүзәл 

йолалары». 

14.11-19.11  Өҙөк 

ятлатырға 

мөмкин 

Әҫәрҙәге 

йолаларҙы яҙып 

алыу. 

Тасуири ятлау 

күнекмәләре. 

Ғ. Хәйриҙең 

тормош юлын 

өйрәнеү. 

11 Ғәйнан Хәйриҙең 

тормошо һәм ижады. 

1 Биографияһын өйрәнеү; 

конспект эшләү, бер-береһенең 

белемен һорауҙар ярҙамында 

тикшереү. 

21.11-26.11   Романдан 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

Тарихи осор 

тураһында 

мәғлүмәт 

(сығыш). 
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12 “Боролош” романы 

(өҙөк). 

1 Тасуири уҡыу; һүҙлек эше; 

романдың проблематикаһы, 

торлаҡ – көнкүреш йолалары, 

образдар системаһы тураһында 

әңғәмәләшеү, төп геройға 

ҡылыҡһырнамә яҙыу 

28.11-03.12   Шәмси образы. 

Образдарға 

характеристика 

әҙерләү. 

Һәҙиә 

Дәүләтшинаның 

биографияһын 

өйрәнеү. 

13 Утыҙынсы йылдар 

әҙәбиәте. 

 

 Схема эшләү, уның буйынса 

шул осорҙо күҙ алдына 

баҫтырыу, 30-сы йылдарҙа ижад 

ителгән әҫәрҙәрҙе байҡау. 

Үҙ аллы   Конспект. 

 

14 Һәҙиә Дәүләтшина – 

ҡаһарманлыҡ өлгөһө. 

1 Биографияһын өйрәнеү; 

конспект; “Башҡорт милләтенең 

рухи ҡаһарманы”  тигән темаға 

әңгәмәләшеү, яҙма рәүештә 

һорауҙарға яуап биреү. 

05.12-10.12  Китап-

альбомды 

ҡулланыу. 

Биография 

буйынса тест. 

Яҙыусыға 

арналған китап-

альбом менән 

танышыу. 

«Ырғыҙ» 

романынан 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

 

15 “Ырғыҙ” романы. 

 

2 Романдың  проблематикаһын, 

композицияһы асыҡлау; ыңғай 

һәм кире образдарҙы төркөмләү; 

19.12-24.12 

26.12-29.12  

  Романдың идея-

тематик 
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тел-стиль үҙенсәлектәренә 

байҡау яһау, өҙөк ятлау. 

Инша яҙыу: “Һ. Дәүләтшина – 

ҡаһарманлыҡ өлгөһө”. 

 

30.12.2022-

10.01.2023 

ҡышҡы 

каникулдар 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү.  

Айбулат һәм 

Гөлйөҙөмгә 

характеристика. 

Инша яҙыу. 

16 Әҙәбиәт теорияһы.  

Тип, прототип, 

типиклаш-тырыу, роман-

эпопея. 

1 Һүҙлек файҙаланып был 

терминдарҙы асыҡлау, яҙып 

алыу 

11.01-14.01   Прототипҡа 

миҫалдар яҙыу. 

Романдан өҙөк 

ятлау. 

Ғ. Сәләмдең 

биографияһын 

өйрәнеү. 

17 Ғ.Сәләмдең тормош һәм 

ижад юлы. “Бала” 

поэмаһы. 

1 Шағирҙың тормошо, ижады 

буйынса кроссворд төҙөү, 

поэманы тасуири уҡыу, 

һорауҙар төҙөү. Теле һәм 

образлылығына, тел байлығына 

иғтибар итергә. Әңгәмәләшеү: 

«Бала - бауыр ите». Өҙөк ятлау. 

16.01-21.01   Поэманың 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

Өҙөк ятлау. 

Образдарға 

ҡылыҡһырлама. 

18 Бөйөк Ватан һуғышы 

йылдарында башҡорт 

әҙәбиәте. 

 

1 Башҡорт яҙыусыларының Ватан 

һуғышы йылдарында фиҙәҡәр 

хеҙмәте һәм көрәше тураһында; 

фронтовик яҙыусылар 

тураһында әңгәмәләшеү, 

23.01-28.01  Портрет-

тар, 

буклеттар 

файҙала-

нырға. 

Фронтовик 

яҙыусылар һәм 

шағирҙарҙың 

исемлеген төҙөү. 
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һуғышта ҡатнашҡан туғандары 

тур-да мәғлүмәт әҙерләү. 

Һуғыш йылдары 

әҙәбиәте 

буйынса 

конспект яҙыу. 

Р. Ниғмәтиҙең 

тормошон 

өйрәнеү.  

19 Рәшит Ниғмәтиҙең 

тормошо һәм ижад юлы. 

 

 

1 Биографияһы, ижад юлы; Бөйөк 

Ватан һуғышы йылдарындағы 

поэзияһы; поэмалары, 

шиғырҙарын тасуири 

уҡыу,йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Тасуири һүрәтләү сараларын 

ҡулланыуын һәм уларҙың ролен 

аңлатыу. 

30.01-04.02   Шағирҙың 

биографияһы 

буйынса тест. 

Поэманы уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

20 “Үлтер, улым, 

фашисты!” 

поэмаһы. 

1 Тасуири уҡыу; һүҙлек эшен 

башҡарыу; идея – тематик 

йөкмәткеһен асыу, художество 

тасуири сараларҙы табыу. 

Поэманың лирик геройын 

характерлау. Өҙөк ятлау. 

06.02-11.02  Генерал 

Шаймора-

тов 

исемендәге 

дивизия-

ның яу 

юлы 

тураһында 

әңгәмә. 

Поэманан өҙөк 

ятлау. 

“Һинең кәләшең-

дең хаттары” 

поэмаһын уҡыу. 

Дивизия 

тураһында 

документаль 

фильм ҡарау. 
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21 “Һинең кәләшеңдең 

хаттары” поэмаһы. 

 

1 Поэманы  үҙләштереү, лирик 

йөкмәткеһен, тасуирлау 

сараларын асыҡлау, һорауҙарға 

яуап биреү. 

13.02-18.02   «Һаҡмар ҡыҙы» 

поэмаһын уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

Фәтхел менән 

Гөлгөлгә 

характеристика 

әҙерләү.  

22 Р. Ниғмәтиҙең «Һаҡмар 

ҡыҙы» поэмаһы. 

1 Поэмалағы осорҙо билдәләү, 

идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү, образдарға 

характеристика биреү. 

20.02-25.02   Б. Бикбайҙың 

биографияһын 

өйрәнеү. 

Лирик герой 

тураһында 

төшөнсә. 

«Ҡарлуғас» 

драмаһының 

тәүге шаршауын 

уҡыу. 

23 Баязит Бикбайҙың 

тормошо һәм ижады. 

1 Биографияһын, ижад юлын 

өйрәнеү; хронологик таблица 

эшләү. 

27.02-04.03   Яҙыусы буйынса 

тест эшләү. 

Драмалағы 

тарихи осор 

тураһында 

мәғлүмәт. 
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Драманы 

ролдәргә бүлеп 

тасуири уҡыу. 

 

24 “Ҡарлуғас” драмаһы. 1 Ролдәргә бүлеп уҡыу; әҫәрҙең 

идея-тематик йөкмәткеһен 

асыҡлау; образдарға 

характеристика; тел 

үҙенсәлектәрен асыҡлау, 

драмала һүрәтләнелгән осор 

тураһында мәғлүмәт әҙерләү. 

06.03-11.03   «Салауат» 

драмаһын 

өйрәнеү. 

Салауат образы 

әҙәбиәттә, 

сәнғәттә 

(сығыш). 

С. Юлаев 

тураһында 

документаль 

фильм ҡарау. 

25 Б.Бикбайҙың һуғыш һәм 

һуғыштан һуңғы 

йылдарҙағы ижады. 

“Салауат” драмаһы. 

1 Драманы үҙләштереү, ролдәргә 

бүлеп уҡырға өйрәнеү. Текст 

буйынса һорауҙар төҙөү, ыңғай 

һәм кире образдарға харак-

теристика биреү. 1773/75 йылғы 

ихтилал, уның эҙемтәләре, 

Салауат Юлаев тур-дағы 

мәғлүмәттәрҙе белергә.  

13.03-18.03  Салауат 

Юлаев 

тураһында 

өҫтәлмә 

мәғлүмәт, 

презента-

ция 

ҡулланыу. 

 

 

Повестан 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Репрессия, 

торғонлоҡ 

йылдары 

тураһында 

мәғлүмәт 

әҙерләү. 
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Төп геройҙарға 

ҡылыҡһырлама 

әҙерләү. 

26 “Аҡсәскә” повесы   1 Әҫәрҙең идея – тематик 

йөкмәткеһен, һүрәтләнгән 

осорҙоң үҙенсәлектәрен, 

ижтимағи әһәмиәтен асыҡлау. 

Тасуири уҡыу, текст буйынса 

һорауҙар төҙөү. Аңлашылмаған 

һүҙҙәрҙе яҙып алыу һәм аңлатыу 

(сәмсел, “халыҡ дошманы”, 

сапсан, һ.б) 

Геройҙарға ҡылыҡһырнамә 

биреү. 

20.03-24.03 

 

25.03-01.04-

яҙғы 

каникулдар 

 Репрессия 

һәм уның 

эҙемтәләре 

тураһында 

өҫтәлмә 

мәғлүмәт 

биреү. 

 

 

 

Әҙәбиәт 

теорияһы. 

З. Бейешеваның 

тормош юлын 

өйрәнеү. 

Яҙыусының 

шиғри әҫәрҙәре. 

 

27 Зәйнәб Бейешева 

(1908 – 1996). Тормошо 

һәм ижад юлы. 

1 Биографияһын өйрәнеү; 

хронологик таблица төҙөү. 

Яҙыусының тормош юлы һәм 

ижады тур-да белешмә 

тупларға. Шиғырҙарын тасуири 

уҡырға, йөкмәткеһен аңларға. 

03.04-08.04  Гәзит-

журналдар-

ҙа сыҡҡан 

мәҡәләләр-

ҙе 

ҡулланыу. 

Яҙыусының 

тормошо һәм 

ижады буйынса 

тест. 

Трилогиянан 

өҙөктәре уҡыу. 

Тарихи осорҙо 

өйрәнеү. 

28 “Яҡтыға” (“Бер ғүмерҙең 

тарихы”) әҫәре. 

Үҙләштереү. 

1 Әҫәрҙең  йөкмәткеһен 

үҙләштереү, образдарға 

10.04-15.04  Ләлә 

Бейешева-

ны 

Романдан 

өҙөктәрҙе уҡыу. 

Инша яҙыу. 
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характеристика биреү; тел 

үҙенсәлектәрен асыҡлау. 

Инша: “Зәйнәб Бейешева 

әҫәрҙәрендә халыҡ яҙмышы.” 

саҡырырға 

мөмкин. 

29 “Яҡтыға” (“Бер ғүмерҙең 

тарихы”) әҫәре. Шәхес 

формалашыуы. 

 

 

1 Емеш образына ҡылыҡһырнамә 

яҙыу, уның “ҡараңғылыҡтан 

яҡтыға сығыу” юлын, уны 

уратҡан мөхит, шул осор тур-да 

әңгәмәләшеү. 

17.04-22.04   Драманы 

ролдәргә бүлеп 

уҡыу. 

Һүҙлек эше. 

Ер-әсә, ҡурай  

образдары 

тураһында 

уйланыу, фекер 

төйнәү. 

30 “Тылсымлы ҡурай” 

(драматик поэма) 

1 Ролдәргә бүлеп уҡыу; 

образдарға характеристика 

биреү. 

24.04-29.04  Сәхнәләш-

терелгән 

әҫәрҙән 

өҙөктәр 

ҡарарға 

мөмкин. 

Һуғыштан һуңғы 

осор әҙәбиәте 

буйынса 

һорауҙарға яуап 

әҙерләү. 

Н. Нәжмиҙең 

тормош юлын 

өйрәнеү. 

Нимә ул 

баллада? 
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31 Н.Нәжмиҙең тормош 

юлы һәм ижады. 

1 Биографияһын өйрәнеү. 

Интернеттан Н.Нәжмиҙең сайты 

менән, уның шиғырҙарына ижад 

ителгән йырҙар менән танышыу. 

Шиғырҙарын төркөмләү, 

лирикаһының үҙенсәлектәрен 

асыҡлау. 

02.05-06.05  Уҡыусы-

лар теләге 

менән 

берәй 

йырын 

өйрәнергә 

мөмкин. 

«Ватан» 

шиғырын уҡыу. 

Балладаны уҡыу, 

анализлау. 

Балладаның 

сюжет 

үҙенсәлеген 

билдәләү. 

 

32 “Йыр тураһында 

баллада” әҫәре. 

1 Әҫәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, композицияһын 

асыҡлау; һалдат-шағир 

образдарына характеристика 

биреү. Һорауҙар өҫтөндә эш. 

08.05-13.05   «Урал» 

поэмаһының 

йөкмәткеһен 

үҙләштереү. 

И. Дилмөхәмә-

товтың 

биографияһы 

тураһында 

сығыш. 

Япониянан 

килгән хаттың 

эстәлеге менән 

танышыу.  

33 “Урал” поэмаһы. 

 

1 Әҫәрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Ишмулла 

Дилмөхәмәтов, әҫәрҙең яҙылыу 

15.05-20.05  Ғайса, 

Зәйнулла 

Рәсүлевтар 

“Шағир һәм 

шаһ” әҫәрен өйҙә 

үҙләштереү. 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тарихы тураһында  мәғлүмәт 

теркәү. Милли рух тураһында 

әңгәмәләшеү. 

 

тураһында-

да мәғлү-

мәт 

бирергә. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

Йәйгелеккә 

уҡыу өсөн 

әҫәрҙәр 

исемлеген 

тәҡдим итеү. 

34 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Тест ярҙамында 

белемдәрен тикшереү. 

1 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Системаға һалыу. 

22.05-25.05   Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

Зачетҡа әҙерлек. 

35 Бөтәһе 34      
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Корректировка бите 

 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


