
I.  



Аңлатма яҙыу 

         Башҡортостан Республикаһы Президентының Указы менән 1999 йылдың 15 февралендә 

башҡорт теле, урыҫ теле менән бер рәттән, республикала дәүләт теле тип ҡабул ителде. 

Башҡорт телен уҡытыу законлы нигеҙгә ҡуйылды. (Рәсәй Федерацияһы. Рәсәй 

Федерацияһының мәғарифы хаҡында федераль законы. № 273 –ФЗ 29.12.2012 йылдан. – 

Ростов н\Д: Легион , 2013). Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙә, Башҡортостан 

Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән уҡытыу планына ярашлы, 

башҡорт телен өйрәнеү өс төрлө программа нигеҙендә алып барыла: 

          Был эш программаһы уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 5-11-cе кластары өсөн “Туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт” предметы 

буйынса белем биреү өлгө программаларына (авт.-төҙ.: В.И.Хажин,, Ф.Ә.Аҡҡужина.- Өфө: 

Китап, 2017.)  нигеҙләнеп төҙөлдө. 

Был программа нигеҙендә уҡытыу 5-11 кластарҙа алып барыла. 

Программа телде өс йүнәлештә 

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу 

- телдең системаһын өйрәнеү 

- бәйләнешле текст менән эшләүҙе күҙ уңында тота, милли тәрбиә лә ҡарала. 

Уҡыу предметының дөйөм характеристикаһы. 

5-11 класта башҡорт телен өйрәтеүҙең үҙенсәлектәре 

          Рус мәктәптәрендә эшләгән уҡытыусыларҙың төп бурысы балаларҙы башҡортса 

һөйләшергә, уҡырға өйрәтеү булғанлыҡтан, лингвистик материал, әҙәби текстар нигеҙендә, 

тел сараларын әҙәби текста күҙәтеү, табыу, дөрөҫ әйтеү һәм яҙыу, әңгәмә һәм ижади эштәр 

ваҡытында дөрөҫ ҡулланырға өйрәтеү йүнәлешендәге эштәр аша башҡарыла. Был күренеш 

әҙәбиәт һәм тел материалының тематик бәйләнешен дә, мәғәнәүи бәйләнешен дә тәьмин итә, 

тәрбиәүи сараларҙы үткәреүгә киң юл аса. 

          Рус телле мәктәптәрҙә эшләүсе башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары сит телдәрҙә 

уҡытыу алымдарын, уның ҡаҙаныштарын ижади файҙаланырға тейеш. Тел һәм әҙәбиәт 

дәрестәрен бер-береһе менән бәйләп алып барыу яңы һүҙҙәрҙе, терминдарҙы һүҙлеккә яҙып 

барыу, һүҙлекте һәр дәрестә тулыландыра барыу уҡыусыларҙы һүҙ байлығын арттырыуҙа, 

уларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереүгә булышлыҡ итәсәк. 

          Дәрестәрҙә уҡыусыларҙан диктанттар, изложениелар, иншалар яҙҙырыу ҙа бик мөһим. 

Телмәр үҫтереүҙә бындай эштәрҙең файҙаһы бик күп. Рус мәктәптәрендә туған (башҡорт) 

телен һәм әҙәбиәтен уҡыу программаһы дөйөм педагогик (методик) талаптарға, принциптарға 

нигеҙләнә. 

Улар түбәндәгеләргә ҡайтып ҡала: 

- Өйрәнелгән материалды анализлау, сағыштырыу, предметтарҙы ниндәйҙер билдәләре 

буйынса классификациялау, дөйөмләштереү; 

- Предметтарҙың төп үҙенсәлектәрен айыра, аңлата белеү; 

- Предметҡа, күренешкә ҡарата үҙ фекерендә әйтә һәм уны иҫбатлай белеү; 

- Уҡыусыларға әхләҡи һәм эстетик тәрбиә биреү; 

- Уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә алып барыу; 

- Башҡорт теле системаһының бөтә кимәлдәрен (фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, 

стилистик, пунктуацион) иҫәпкә алыу һәм практик файҙаланыу; 

 

- Телмәр эшмәкәрлеген бөтә төрҙәре өҫтөндә эшләү; 

- Предмет-ара бәйләнеш, тарих, сәнғәт, мәҙәниәт, әҙәбиәт, халыҡ ижады һәм традицияларына 

нигеҙләнеп өйрәнеү. 

          Башҡорт телен һәм мәҙәниәтен белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәткәндә, 

түбәндәге принциптарға нигеҙләнәнергә кәрәк: 



1. Башҡорт теле-балаларҙың башҡорт донъяһына алып инеү асҡысы. 

2. Башҡорт телендә башҡорт менталитеты сағылышын күрһәтеү. 

3. Башҡорт телен фәҡәт ғәмәли үҙләштереү маҡсатынан сығып өйрәнеү. 

Шул нигеҙҙә башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары билдәләнде: 

1. Уҡыусыларҙы башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радио-телетапшырыуҙарын аңларға 

өйрәтеү (аудирование); 

2. Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп, үҙ-ара һөйләшергә тәҡдим ителгән 

темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү(говорение). 

3. Һәр класс өсөн махсус төҙөлгән дәреслектәрҙәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы 

башҡорт телендә сыға торған “Йәншишмә”,”Аҡбуҙат”,”Аманат”,”Шоңҡар”,”Йәшлек” гәзит-

журналдарын үҙаллы һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү(чтение) 

4. Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле кимәлдә 

үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу(элементарное письмо.) 

5. Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙаланырға 

өйрәтеү. 

6.Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, башҡорт халҡының күренекле шәхестәр, 

уларҙың эшмәкәрлеге, ижады һ.б. менән таныштырыу, балаларҙы башҡорт донъяһына алып 

инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

Уҡыу планында предметтың урыны. 

          Уҡыу планында туған телде уҡытыуға 5 класта 68 сәғәт (аҙнаһына 2 сәғәт) бүленгән. 

Уҡыусыларҙың белемдәрен баһалау нормалары. 

1. Балаларҙың уҡыу һәләтлектәрен баһалау. 

Уҡыу техникаһын тикшереү. 

Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе һәм текстарҙы аңлы уҡыу. Дөрөҫ интонация һәм 

пауза менән уҡыу. Аңлы һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. 

Ҡысҡырып уҡыу. Уҡыу тиҙлеген эҙмә-эҙлекле үҫтереү. 

Эстән уҡыу. Эстән уҡығанда әҫәрҙең мәғәнәһен аңлау. Уҡыуҙың төрөн билдәләү. Текстан 

кәрәкле информация таба белеү. 

2. Яҙма эштәрҙең төрҙәре, күләме һәм уларҙы баһалау нормалары. 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре: 

1) һүҙҙәрҙе, фразаларҙы һәм һөйләмдәрҙе күсереү; 

2) һүҙлек диктанты; 

3) ғәҙәти диктанттар; 

4) һорауҙарға яуаптар яҙыу; 

5) изложениелар; 

6) иншалар. 

   УҠЫУ ПРЕДМЕТЫН ҮҘЛӘШТЕРЕҮҘЕҢ ШӘХСӘН, МЕТАПРЕДМЕТ, ПРЕДМ 

ЕТ ҺӨҘӨМТӘЛӘРЕ 

Шәхси һөҙөмтәләр:  

-Башҡорт теленең ,башҡорт әҙәбиәтенең башҡорт халҡының иң төп милли-мәҙәни ҡиммәте 

икәнен аңлау; 

-Туған телгә ихтирамлы булыу, уның бер телдән дә кәм булмауын аңлау, уны милли мәҙәниәт 

күренештәре булараҡ һаҡлау, телмәр мәҙәниәтен камиллаштырырға ынтылыу; 

-Башҡорт телендә әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға ихтыяж булдырыу; 

-Аралашыу процесында уйыңды ,хистәреңде тулы кимәлдә иркен сағылдыра алыу өсөн 

етерлек һүҙ байлығын булдырыу, грамматик сараларҙы үҙләштереү. 



Метапредмет һөҙөмтәләр:  

Регулятив УУК 

-Уҡытыусы ярҙамында дәрескә маҡсат һәм бурыстар ҡуйыу; 

-Эштәрҙең эҙмә-эҙлеклелеген билдәләү; 

-План буйынса эшләргә өйрәнеү. 

Танып-белеү УУК 

-Дәреслек менән эшләргә өйрәнеү; 

-Текстарға, иллюстрацияға ҡарата бирелгән һорауҙарға яуаптар табыу; 

-Эшләнгән эшкә һығымта эшләү. 

-Төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте эҙләп таба алыу, һүҙлектәр ,белешмә 

материалдар менән эшләй белеү; 

-Ишеткән һәм уҡыған мәғлүмәттәрҙең мәғәнәһен дөрөҫ аңлау; 

Коммуникатив УУК 

-Үҙ фекерҙәрен яҙма һәм телдән әйтеү; 

-Уҡыусыларҙың, уҡытыусының телмәрен тыңлап аңлау; 

-Текстарҙы ҡысҡырып тасуири уҡыу һәм һөйләү; 

-Парлап, төркөмдә эшләү. 

-Баҫма текстарҙы күсереп яҙыу, бәләкәй күләмдәге һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе диктант итеп 

яҙыу; 

-Аудитория алдында сығыш яһай алыу; 

-Тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, 

проекттар. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

- 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;  

- телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 

теле булыуы ,телдең мәҙәниәттән айырылғыһыҙ булыуы тураһында төшөнсә; 

-һүҙҙәрҙе үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы 

табып төҙәтеү; 

 кешеләрҙең исем-шәрифен, фамилияларҙы, хайуандар ҡушаматын, географик 

атамаларҙы ҙур хәреф менән яҙыу;  

 интонация яғынан һөйләм төрҙәрен айыра һәм телмәрҙә ҡуллана белеү; 

 туған тел тураһындағы фәнни мәғлүмәттәрҙе үҙләштәрәү,уның берәмектәренең һәм 

кимәлдәренең үҙ-ара бәйләнешен аңлау; 

һөйләү телмәрендә: 

-аралашыуҙың типик ситуацияларында диалог алып барыу; 

-уҡыусының үҙе, ғаиләһе, дуҫы тураһында һөйләүе;  

-предмет, картинаны һүрәтләүе; 



-персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы; 

тыңлап аңлауҙа: 

-уҡыусының уҡытыусы һәм класташтарының телмәрен тыңлап аңлауы;  

уҡыуҙа: 

-өйрәнелгән тел материалына таянып төҙөлгән текстарҙы ҡысҡырып уҡыу; 

-телмәр практикаһында лексик, грамматик синонимияның мөмкинлектәрен аңлау, уларҙы 

дөрөҫ ҡуллана белеү. 

 

 

 

  II. Уҡыусыларҙың белем ким ленә талаптар 

 

 өн һәм хәрефте айыра айыра белеү; 

      һүҙгә өн анализы, ижек анализы яһай белеү; 

 ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙы айыра алыу, уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә 

һүҙҙәр төҙөй белеү; 

 кем? Нимә? Кемдәр? Нимәләр? һорауҙарына һәм уларға яуап булған һүҙҙәрҙе белеү 

һәм ҡулланыу; 

 ни эшләй? Ни эшләне? Һорауҙарын ҡуллана белеү; 

 ниндәй? ҡайһы? ҡайҙа? Һорауҙарының мәғәнә үҙенсәлектәрен аңлау, уларға яуап 

биреү; 

     Минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың алмаштарының мәғәнәләрен төшөнөү, 

уларҙы телмәрҙә ҡулланыу; 

 һүҙҙәрҙе ижекләп, дөрөҫ, аңлы, шыма һәм тасуири уҡыу; 

 әкиәт, шиғыр, хикәйә, көләмәс, йомаҡ тыңлау, кәрәк саҡта яуаптарын табыу, 

йөкмәткеһен һөйләү. Уҡыған, ишеткән, үҙе күргәндәр тураһында бәйләнешле итеп 

һөйләү. 

 яҙма һәм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу. Яҙылышы ауыр булмаған һүҙҙәрҙе,  

 3-4 һүҙҙән торған типик һөйләмдәрҙе тәүҙә күсереп, шунан диктант итеп яҙыу; 

 таныш темаға хикәйә төҙөп һөйләү, уҡытыусы биргән һорауға яуап яҙыу; 

 һөйләм аҙағында нөктә, һорау билдәһен ҡуя белеү; 

 юлдан-юлға күсереү өсөн һүҙҙе өлөштәргә бүлеү 

 һүҙҙәрҙе үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы 

табып төҙәтеү; 



 кешеләрҙең исем-шәрифен, фамилияларҙы, хайуандар ҡушаматын, географик 

атамаларҙы ҙур хәреф менән яҙыу;  

 интонация яғынан һөйләм төрҙәрен айыра һәм телмәрҙә ҡуллана белеү 

III.У ыу предметыны  т п й км тке е 

 

Башҡорт теле буйынса  үтелгәндәрҙе ҡабатлау. (1 сәғ)  

Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация 

менән уҡыуға күнегеүҙәр.Эш ҡағыҙҙары төрҙәренән белешмә биреү.  Диктант, изложение. 

Ирекле һәм әҙәби темаларға иншалар яҙыу.  

Башҡорт теленең өн һәм хәрефтәре (8 сәғ) 

Башҡорт теленең өн һәм хәрефтәрен дөрөҫ әйтә белеү, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе айыра 

белеү. Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең 

әйтелеше менән сағыштырып, айырырға өйрәнеү. Сингармонизм  законын иҫкә төшөрөү. 

Башҡорт телендә в хәрефен һәм өнөн дөрөҫ әйтергә өйрәнеү. Башҡорт телендә парлы өндәрҙе 

айырап, дөрөҫ итеп яҙа белеү Башҡорт телендә ғ, һ, ң, ҫ тартынҡыларының урынын белеү, 

дөрөҫ итеп әйтергә өйрәнеү. Темаға ҡағылышлы лексиканы үҙләштереү. Башҡортостан 

тәбиғәтенә ҡағылышлы һүҙҙәрҙе белеү.Фонетика.Өн һәм хәреф; һуҙынҡы һәм тартынҡы 

өндәрҙе айыра белеү 

Синонимдар  (2 сәғ) 

Башҡорт телендә синонимдарҙы айырырға өйрәнеп, телмәрҙә дөрөҫ ҡуллана белеү. 

Антонимдар  (2 сәғ) 

Башҡорт телендә антонимдарҙы айырырға өйрәнеп, телмәрҙә дөрөҫ ҡуллана белеү. 

Омонимдар  (2 сәғ) 

Башҡорт телендә омонимдарҙы айырырға өйрәнеү, телмәрҙә дөрөҫ ҡуллана белеү. 

Ижек. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү  (2 сәғ) 

Башҡорт телендә ижектәр, уларҙың төрҙәрен белеү. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе 

сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға дөрөҫ күсерә белеү.  

Баҫым  (2 сәғәт) 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәрен белеү.Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүен һәм 

ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуын телмәрҙә дөрөҫ ҡуллана белеү.  

Башҡорт телендә ҡайһы хәрефтәрҙең ҡулланылмауы (2 сәғ) 
Е хәрефенең әйтелеше менән яҙылышын сағыштырып, дөрөҫ яҙырға өйрәнеү. 

Һүҙьяһалыш  (10 сәғ) 

Башҡорт телендә һүҙьяһалыш, һүҙ составы үҙенсәлектәрен белеү. Телмәрҙә ҡуллана белеү. 

Тамырҙаш һүҙҙәрҙе табырға өйрәнеү. Ҡушма һүҙҙәрҙе айыра белеү. Ҡушма һүҙҙәрҙең 

яһалышын аңлап, телмәрҙә ҡуллана белеү. Е хәрефенең әйтелеше менән яҙылышын 

сағыштырып, дөрөҫ яҙырға өйрәнеү. 

Фразеологик берәмектәр  (4 сәғ) 

Башҡорт телендә фразеологик берәмектәрҙе айырырға өйрәнеп, билдәле кимәлдә башҡорт 

теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм телмәрҙә ҡуллана белеү 

Грамматика буйынса үтелгәнде ҡабатлау (2 сәғ) 

 

 

 

 

 

 



IV.Тематик планлаштырыу 

 

 

№ 
Дәрес темаһы 

Үткәрелеү 

ва ыты 
Иҫкәрмә 

5в 

План Факт 

Башҡорт теле буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау (1 сәғ) 

1 ТХ буйынса инеш инструктаж. I-IV кластарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
04.09  

 

Башҡорт теленең өн һәм хәрефтәре (8 сәғ) 

2 Фонетика. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. 
11.09  

 

3 
Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. 

18.09   

4 
Башҡорт телендә в хәрефе. 

25.09   

5 
ЙЫ,ЙЕ,ЙО,ЙӨ,ЙҮ ҡушымсалары. 

 02.10   

6 
Һөйләмдә һүҙҙәр төртибе. 

09.10   

7 Күсереп яҙыу. “Йәшә, тыуған ерем”.  16.10   

8 
Хаталар  өҫтөндә  эш. Тартынҡыларҙың үҙенсәлектәре. 

23.10   

9 Башҡорт теленең һуҙынҡы өндәре. 06.11   

Синонимдар  (2 сәғәт) 

10 
Синоним тураһында төшөнсә. 

13.11   

11 
Синонимдар. 

20.11   

Антонимдар  (2 сәғ) 
12 

Антоним  тураһында төшөнсә. 
27.11   

13 
Антонимдар. 

04.12   

Омонимдар  (2 сәғ) 

14 
Омоним тураһында төшөнсә. 

11.12   

15 
Омонимдар. 

18.12   

Ижек. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү  (2 сәғ) 

16 Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. 25.12   

17 Т Х буйынса ҡабатлау инструктажы. Ижек. Һүҙҙәрҙе 

юлдан-юлға күсереү. 

15.01  
 

Баҫым  (1 сәғ) 



18 Башҡорт телендә баҫым. 22.01   

Һүҙьяһалыш  (10 сәғ) 

19 Алфавит. Башҡорт телендә ҡайһы хәрефтәрҙең 

ҡулланылмауы. 
29.01  

 

20 
Диктант. “Бөрйән яҡтары.” 

05.02   

21 
Хаталар  өҫтөндә  эш.  Йомғаҡлау. 

12.02   

22 
Башҡорт телендә тамыр һәм ялғауҙар. 

26.02   

23 
Тамырҙаш һүҙҙәр. 

04.03   

24 
Башҡорт телендә һүҙьяһалыш 

11.03   

25 
Башҡорт телендә ғ, һ, ң, ҫ тартынҡыларының урыны. 

18.03   

26 
Ҡушма һүҙҙәр. 

25.03   

27 
Ҡушма һүҙҙәрҙең яҙылышы. 

01.04   

28 
Парлы һүҙҙәрҙең үҙенсәлектәре. 

15.04   

Фразеологик берәмектәр (4 сәғ) 

29 
Фразеологик берәмектәр 

22.04   

30 Фразеологик берәмектәр . 

к], [ҡ], [п] өндәренең сиратлашыуы. 
29.04  

 

31 
Контроль диктант. “Яңғыҙ ҡайын”. 

06.05   

32 Хаталар өҫтөндә эш. 

к], [ҡ], [п] өндәренең сиратлашыуы. 
13.05  

 

Грамматика буйынса үтелгәнде ҡабатлау (2 сәғ) 

33 Грамматика буйынса  

үтелгәнде ҡабатлау. 

20.05  
 

34 Йомғаҡлау. 27.05   

 

 

 

 
 


