
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 10-сы класы өсөн башҡорт (дәүләт)  теленән  эш программаһы. 

 

                                                                                                        Аңлатма яҙыу. 

 

Эш программаһы 70 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт), шул иҫәптән яҙма эштәргә: контроль диктант – 4, инша – 2, изложение – 1 сәғәт 

ҡаралған. 

Төҙөүсеһе :  Хисаметдинова Гөлнира Зөфәр ҡыҙы. 

Дәреслек: Башҡорт  теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 10-11-се синыф  уҡыусылары өсөн дәреслек. Төҙөүселәре: 

Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ. – Өфө: Китап, 2006. 

Программа кимәле : базис. 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы:   
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленән программа»  (Уҡытыу рус 

телендә алып барылған  мәктәптәрҙең I-IX  кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Толомбаев Х. А.,  Дәүләтшина М.С., Ғәбитова З. 

М., Усманова М. Г.- Ижевск: «Книгоград», 2008. 

Башҡортостан Мәғариф  Министрлығы  тарафынан  тәҡдим  ителгән  программа Башҡортостан Республикаһы муниципаль район 

Баймаҡ районының  Урғаҙа ауылы урта дөйөм  белем  биреү  мәктәбе муниципаль  бюджет  дөйөм  белем  биреү  учреждениеhының  « Уҡыу  

планы»на  ярашлы  рәүештә тормошҡа  ашырыла. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа ашырыла : 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы;  

 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы. 

 

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар: 

 

1.Уҡыусыларҙы башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, тыңлағанды аңларға өйрәтеү (аудирование). 

2.Башҡорт өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп, үҙ-ара һөйләшергә, тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү (говорение). 

3.Дәреслектәге текстарҙы, башҡорт телендә сыҡҡан гәзит-журналдарҙы үҙ аллы һәм аңлы уҡыу күнекмәләре биреү (чтение). 

4.Әйтелеше ауыр булмаған һүҙҙәрһән торған һөйләмдәрҙе күсереп һәм үҙ фекерҙәрен билдәле кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу 

(элементарное письмо). 

5. Башҡорт телен өйҙә, йәмғиәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙалана белергә өйрәтеү. 



6. Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, 

күренекле шәхестәре һ.б. менән таныштырыу, уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам 

һәм һөйөү тәрбиәләү. 

       Программа телде 3 йүнәлештә :  

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

- телдең системаһын ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү;  

- бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.  

 

 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

 

Рус һәм башҡа мәктәптәпҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен 

һанап китәбеҙ: 

1. Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү  үҙәк бурыс. 

2.Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементар яҙырға өйрәтеү бергә алып барыла. Тел менән әҙәби 

материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

3.Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш).     

         Программала материалдар тематик принципта урынлаштырыла.Сөнки был принцип һүҙҙәрҙе, типик фраза һәм һөйләмдәрҙе өйрәнеүгә 

ыңғаә йоғонто яһай, уҡытыусыға уҡытыу-тәрбиә эшен системалы, эҙмә-эҙ ойошторорға ярҙам итә. 

         Темаларҙы түбәндәгесә дөйөмләштерергә мөмкин: сит милләт балаларына, шулай уҡ башҡортса бөтөнләй белмәгән балаларға 

Республикалағы бөтә халыҡтарҙың,милләттәрҙең тиң хоҡуҡлы булыуын, башҡорттарҙың был ерҙә төп халыҡ икәнлеген, был турала тарихи 

мәғлүмәттәрҙең күп булыуын белдереү ҙә мөһим.Быларға Башҡортостан, башҡорт халҡы тураһында тейешле мәғлүмәт биреү, башҡорт 

халҡының тарихы, йолалары, әҙәбиәте, мәҙәниәте, сәнғәте, күренекле шәхестәре, башҡорт ере, уның байлығы, хайуандар һәм үҫемлектәр 

донъяһы һ.б. менән таныштырыуҙы ла өҫтәргә кәрәк. 

        5-11 кластарҙа, башланғыс кластарҙағы кеүек, уҡыу материалы биреү дауам иттерелә. Әҫәрҙәрҙе өйрәнеү башҡорт халҡының күренекле 

яҙыусылары, шәхестәре, халыҡтың психологияһы, ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары, тарихы менән таныштырыу маҡсатында алынған.Әҫәрҙе 

текстологик өйрәнеү ҡаралмай, ә уҡытыусы ошо әҫәрҙән сығып ижади эш итергә тейеш.Ятлау өсөн бирелгән әҫәрҙәр программала 

күрһәтелә. Кәрәк тип һанағанда, уҡытыусы уларҙы һайлай ала. 

          Әҫәр өҫтөндә эшләү уны мәғәнәле өлөштәргә бүлеүҙе, уларҙың үҙ-ара бәйләнешен билдәләүҙе, балаларҙы ошо телдә фекерләргә 

өйрәтеүҙе лә эсенә ала.Балалр уҡыған әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы, күренештәрҙе телдән һүрәтләй белергә, әҫәрҙең йөкмәткеһен тулы йәки 

ҡыҫҡартып һөйләргә өйрәтеләләр. 



           2-11-се кластарҙа уҡыу өсөн башҡорт халыҡ ижады әҫәрҙәре, башҡорт әҙәбиәте классиктарының, башҡорт яҙыусылары һәм 

шағирҙарының әҫәрҙәре, фәнни-популяр мәҡәләләр алына.  

          Башҡорт теле дәрестәрендә балалар һөйләшеү, уҡыу менән бер рәттән, яҙырға ла өйрәтеләләр.Башҡорт теленең үҙенсәлекле 

хәрефтәрерус теле дәрестәрендә өйрәнелә торған хәрефтәргә бәйләнешле бирелә.Әйтәйек, рус телендә а өн-хәрефе өйрәнелә икән, башҡорт 

теле дәресендә ошо өндөң үҙенсәлекле әйтелеше өҫтөндә эш алып барыла.Шунда уҡ уның нәҙек варианты ә өнө һәм хәрефе менән эш 

ойошторола. О,ы,э,е,ҙ,ҫ,ң өндәренең үҙенсәлекле әйтелеше, шул өндәрҙең тамғаһы булған хәрефтәрҙең яҙылышы ла ошондай тәртиптә 

өйрәнелә. 

          Башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусы аңлы рәүештә грамматик мәғлүмәттәрҙе ҡабул итеп, шул типта дөрөҫ итеп һүҙбәйләнештәр 

төҙөргә, һүҙҙәрҙең килештәрен дөрөҫ ҡуйырға, ялғауҙарын дөрөҫ һайларға һ.б. тейеш.Быларҙы ҡағиҙәһеҙ белеп булмай. Шунлыҡтан 5-11 

кластарҙа башҡорт теленең тулы грамматикаһын бирмәгән хәлдә лә, уҡыусы дөрөҫ һөйләшһен, аралашһын, уның телмәре дөрөҫ һәм матур 

булһын өсөн, кәрәк булған ҡағиҙәләрҙе биреү маҡсатҡа ярашлы. Тик ҡағиҙәләрҙе уҡыусыларға ятлатыу талап ителмәй. Уҡыусыларҙың уны 

аңлы рәүештә өйрәнеп, телмәрҙә дөрөҫ ҡуллана белеүе мөһим.  

          Программала һәр тема һайын тип әйтерлек грамматика буйынса үтеләсәк темаларҙың исемдәре бирелә. Грамматик материалды 

үҙләштереү уҡыу өсөн бирелгән әҫәрҙәр өҫтөндә эшләгәндә һәм уҡытыусы тарафынан теманы аңлатыу өсөн алынған махсус күнегеүҙәр 

ярҙамында тормошҡа ашырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-сы синыфҡа (рус төркөмө) тематик план 

 

 

№ Тема Сәғәт Шул иҫәптән 

диктант инша Излож. 

1 Белем көнө. 7 1   

2 Башҡортостан ҡоштары. 8   1 

3 Башҡорт йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре.Әҙәп 

ҡағиҙәләре. 

7 1   

4 Башҡортостанда ҡыш. 10 1 1  

5 Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле байрам. 9 1 1  

6 Һөнәрҙәр. 11 1   

7 Башҡортостандың иҫтәлекле урындары. 7    

8 Башҡорт музыка ҡоралдары. 4    

9 Бигерәк йәмле йәй көндәре. 5 1   

10 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 2    

 Бөтәһе – 70 сәғәт. 70    

 

 

 

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе: 

 

1.Белем көнө. – 8 сәғәт. 

 

1 сентябрь – Белем көнө.Ватан, мәктәп, уҡыу һәм уға мөнәсәбәт тураһында мәҡәлдәр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу, әңгәмәләр үткәреү.9-сы 

синыфта үткәндәрҙе ҡабатлау. 

 

2.Башҡортостан ҡоштары. – 8 сәғәт. 

 

Башҡортостанда йәшәгән ҡоштар исемдәрен белеү.Ҡышлаусы һәм осоусы (күсмә) ҡоштарға ҡарата һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү.Ҡоштар 

тураһында шиғырҙар,әкиәттәр, легендалар, хикәйәләр уҡыу, йыр текстары һәм көйҙәре менән танышыу.Тәржемә эше. Исемдәрҙең килеш 

ялғауҙарын ҡабатлау. Ҡылым, сифат – ҡабатлау. 

 



3. Башҡорт йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре.Әҙәп ҡағиҙәләре.- 7 сәғәт. 

Башҡорт халҡының һаҡланып, быуындан-быуынға тапшырылып килгән йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре, әҙәп ҡағиҙәләре менән 

таныштырыу.Һаулыҡ һорашыу, хушлашыу, ҡунаҡта үҙеңде тотоу этикеты.Һабантуй, Науруз һ.б. йола байрамдары менән танышыу.Ҡушма 

ҡылымдар.Алмаш. 

4.Башҡортостанда ҡыш. – 10 сәғәт. 

Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре, балаларҙың ҡышҡы уйындары һәм байрамдары хаҡында уҡыу.Тәбиғәтте күҙәтеү, ҡыш йәнлектәр 

һәм ҡоштар тормошо.Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре тураһында төшөнсә.Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы. Ҡушма 

ҡылымдар. 

5.Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле байрам. – 9 сәғәт. 

Ҡатын-ҡыҙҙар, һөйөклө әсәйҙәр тураһында шиғырҙар,  нәҫерҙәр, хикәйәләр, мәҡәлдәр уҡыу, йырҙар өйрәнеү, уларға ҡарата хөрмәт, уларға 

иғтибарлы, ихтирамлы булыуҙы тәрбиәләү.8 Март – ҡатын-ҡыҙҙар көнөнә ҡарата ҡотлау хаттары яҙырға өйрәнеү. Аныҡлаусыларҙың 

айырымланыуы. 

6.Һөнәрҙәр. – 11 сәғәт. 

Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, һөнәр, кәсептәрҙең күплеге, һәр кешенең үҙенә һөнәр һайлай белеүе 

тураһында.Айырымланған хәл.Хәл әйтеменең айырымланыуы.Ҡушма ҡылымдар. 

7.Башҡортостандың иҫтәлекле урындары. – 7 сәғәт. 

Башҡортостандың иҫтәлекле урындары: Шүлгәнташ мәмерйәһе, Башҡортостан ҡурсаулығы, Каруанһарай , улар тураһында мәҡәләләр, 

шиғырҙар уҡыу. 

Тура телмәрле һөйләмдәр. Эш-хәрәкәт һәм эшмәкәрлек ҡылымдары. Хәрәкәт ҡылымдары. Телмәр ҡылымдары. Хәл-торош ҡылымдары. Өн 

оҡшатыу ҡылымдары. 

8.Башҡорт музыка ҡылымдары. – 4 сәғәт. 



Башҡорттарҙың рухи һәм матнриаль культураһында халыҡ музыка ҡоралдарының әһәмиәте. Башҡортостандың атаҡлы ҡурайсылары, 

ҡумыҙҙа уйнаусылары менән таныштырыу.Ти ҡылымының мәғәнәһе.Башҡорт телендә парлы һүҙҙәр. 

9. Бигерәк йәмле йәй көндәре. – 5 сәғәт. 

Йәйге байрамдар, тыныслыҡ һәм һуңғы ҡыңғырау шылтырауы, йәйге рәхәтлек, шифалы үләндәр йыйыу темалары яҡтыртыла.Тәбиғәткә 

экскурсиялар ойоштороу.Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Яҙма эштәр үткәреү. 

10.Йомғаҡлау. – 2 сәғәт. 

Бөтә йыл буйына үтелгән темаларҙы ҡабатлау, нығытыу, йомғаҡлау. 

 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар. 

 

1.Художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу. 

2. Уҡылған әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен яҙма йәки телдән һөйләп биреү. 

3.Әҫәр буйынса һорауҙарға тулы яуап биреү. 

4.Тәҡдим ителгән әҫәрҙе тәржемә итә белеү, таныш булмаған һүҙҙәрҙе айыра белеү 

5. 10-12 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү. 

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

7.Уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү. 

8. Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата белеү; 

9.Диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм төркөмләй белеү. 

10.Һүҙлектәр менән файҙалана белеү. 

11.Диктант, изложение һәм иншалар яҙыу. 



12.Өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш билдәләренең ҡуйылышын белеү. 

13.Һүҙҙәрҙе яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙың килеү тәртибен белеү (рус теле менән сағыштырыу). 

14.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе айыра белеү. 

15.Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәрен таба һәм айыра белеү. 

16.Ҡушма ҡылым төрҙәрен белеү. 

 

 

 

 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен баһалау 

 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, проекттар һ.б. төҙөү. 

2. Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау 

контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү маҡсатында 

уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән 

сығып билдәләнә. Ағымдағы контроль эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана ала. 

3. Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштәре мәктәп администрацияһы менән берлектә 

төҙөлгән график буйынса үткәрелә. Контроль эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. 

Бының өсөн башҡорт теленән һәр класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала. 

Яҙма эш төрҙәре һаны 

Диктант 5 

Изложение 1 



Инша 2 

 

Яҙма эш төрҙәре (изложение,инша) яҙыу уҡыусыларҙың уҡыу кимәленә, белеменә, мөмкинселегенә ҡарап уҡытыусы ҡарамағына 

ҡалдырыла һәм улар урынына шул уҡ күләмдә түбәндәге яҙма эштәр үткәрергә мөмкин: 

-карточкалар менән эш; 

-тест; 

-һүрәт буйынса һөйләмдәр төҙөү; 

-текста һөйләмдәрҙә һүҙҙәр тәртибе; 

-терәк текстар менән инша яҙырға өйрәнеү: 

-һүҙлек диктанты; 

-һөйләмдәр төҙөү; 

-һүҙлек менән эш; 

-һүрәтләү иншаһы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь-тематик план,10 синыф,урыҫ төркөмө,аҙнаһына 2 сәғәт 

 

 

№ Тема Сәғ.         Дата 

план 

 

Факт. 

Иҫкәрмә 

1 Белем көнө.С.Әлибаев «Мәктәп юлы» 1 01.09.   

2 Ә.Әхмәт-Хужа «Август» 1 05.09.   

3 Һ.Дәүләтшинаның тормошо,ижады 1 08.09.   

4 З.Биишева «Беренсе сентябрь» 1 12.09.   

5 Р.Сафин «Ерем моңо» 1 15.09.   

6 Аңлатмалы диктант «Көҙ нағыштары» 1 19.09.   

7 Хаталар өҫтөндә эш 1 22.09.   

8 Башҡортостан ҡоштары 1 26.09.   

9 Р.Ғарипов “Сыңрау торна” 1 29.09.   

10 Тәржемә эше “Договор на собачьей шкуре» 1 03.10.   

11 Т.ү.Изложение “Арҡайым ҡасабаһы” 1 06.10.   

12 Хаталар өҫтөндә эш. 1 10.10.   

13 «Ҡош юлы», «Кәкүк» легендалары 1 13.10.   

14 А.Йәғәфәрова “Ҡыҙылтүш” 1 17.10.   

15 “Ябалаҡ” әкиәте 1 20.10.   

16 Әҙәп ҡағиҙәләре.Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр 1 24.10.   

17 Халыҡ йолалары.Йола күренештәре. 1 27.10.   

18 Халыҡ йолалары.Иргиз(тәржемә эше) 1 07.11   

19 «Ҡунаҡ ашы»С.Агиш. 1 10.11.   

20 Аңл.диктант.”Һаулыҡ һораша беләһеңме?” 1 14.11.   

21 Хаталар өҫтөндә эш. 1 17.11.   

22 Ҡыш.Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы 1 21.11.   

23 Тәржемә эше “Иргиз” 1 24.11.   

24 Х.Тапаҡов “Эҙҙәр” 1 28.11.   

25 Әбүғалисина кәңәштәре 1 01.12.   

26 Этноним “башҡорт” 1 05.12.   

27 Яңы йыл кәңәштәре 1 08.12.   



28 Т.ү.Инша «Беҙгә ҡыш килде» 1 12.12.   

29 Врач кәңәштәре 1 15.12.   

30 Контроль диктант “Ҡышҡы урман” 1 19.12.   

31 Хаталар өҫтөндә эш 1 22.12.   

32 Х.Ғиләжев “Әсә моңо” 1 26.12.   

33 Үткәндәрҙе ҡабатлау.Йомғаҡлау дәресе 1 29.12.   

 2 ярты йыллыҡ     

34  Аныҡлаусыларҙың айырымланыуы 1 16.01.   

35 Ә.Дауытов “Әсәйемә хат» 1 19.01.   

36 Тәржемә эше “Иргиз” 1 23.01.   

37 В.Сафин “Моң – милләттең әсәһе..” 1 26.01.   

38 З.Биишева “Бәхет сығанағы» 1 30.01.   

39 Т.ү.Инша «Минең әсәйем» 1 02.02.   

40 Бүләк-хөрмәт билдәһе. 1 06.02.   

41 Аңлатмалы диктант “Әсә ҡулдары» 1 09.02.   

42 Хаталар өҫтөндә эш 1 13.02.   

43 Һөнәрҙәр.Айырымланған хәл. 1 16.02.   

44 Хәл әйтеменең айырымланыуы. 1 20.02.   

45 Б.Вәлид “Күк Ирәндек буйында” 1 27.02.   

46 Хоккейҙың тыуған иле ҡайҙа? 1 01.03.   

47 Ҡушма ҡылымдар 1 05.03.   

48 З.Биишева “Игенсе” 1 09.03.   

49 “Һөнәрҙәр” темаһы буйынса контроль эш. 1 13.03.   

50 Контроль диктант «Шағир-һүҙ тылсымы эйәһе» 1 16.03.   

51 Хаталар өҫтөндә эш. Тәржемә эше”Иргиз” 1 20.03.   

52 Башҡортостан ҡурсаулығы 1 03.04.   

53 Хәрәкәт ҡылымдары 1 06.04.   

54 Тура телмәрле һөйләмдәр 1 10.04.   

55 Башҡортостандағы иң ҙур мәмерйә 1 13.04.   

56 Эш-хәрәкәт һәм эшмәкәрлек ҡылымдары 1 17.04.   

57 Хәрәкәт ҡылымдары.Башҡортостан ҡурсаулығы 1 20.04.   

58 Телмәр ҡылымдары Г.Ярлыҡапов “Каруанһарай” 1 24.04.   



59 Хәл-торош ҡылымдары 1 27.04.   

60 Ѳн оҡшатыу ҡылымдары.Үҙ аллы эш. 1 04.05.   

61 Башҡорт музыка ҡоралдары. 1 08.05.   

562 Ш.Бабич. “Ҡурайҡайға» 1 11.05.   

63 Ә.Хәкимов “Думбыра сыңы” 1 15.05.   

64 Парлы һүҙҙәр.”Ҡурайсы”(әкиәт) 1 18.05.   

65 Йыллыҡ контроль диктант. 1 20.05.   

66 Хаталар өҫтөндә эш.  1 21.05.   

67 “Июль”Г.Яҡупова 1 23.05.   

68 Р.Назаров”Йәшен” 1 25.05.   

69 Р.Ғарипов “Һабантурғай”.”Иртә яҙ” (Е.Кучеровтан) 1 27.05.   

70 “Умырзая-яҙ күрке”.Т.Бикҡужина. Йомғаҡлау дәресе. 1 29.05.   

 Бөтәһе – 70 сәғәт     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар исемлеге 

 

 

1. Ғәбитова З.М. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 9-11-се  кластары           өсөн “Башҡорт теле “ дәреслегенә методик 

күрһәтмәләр. Өфө – 2009. 

2. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы: Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 5 – 11 класс уҡытыусылары өсөн ҡулланма. - Өфө: Китап, 2009. 

3.Ураҡсина З.Ғ. Башҡорт теленең фразеологик һүҙлеге. – Яңыртылған икенсе баҫма, 2-се баҫма. - Өфө: Китап, 2006.  

4.Әхтәмов М.Х. Башҡорт теленең морфемалар (һүҙҙәрҙең мәғәнәләргә эйә булған өлөштәре) һүҙлеге: 10 000 самаһы һүҙ. - Өфө: 

Башҡортостан китап нәшриәте, 1992. 

5.Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡортса- русса мәктәп һүҙлеге. – Өфө: 2002. 

6. 10.Русско-башкирский учебный словарь / Саяхов Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., Сахипова З.Г. Под редакцией Саяховой Л.Г. и 

Ураксина З.Г. – Уфа: Китап, 2001. 

7.Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө, 2009. – 128 бит. 

8.Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа. – Өфө, 2007.  

9.Дәүләтшина М.С. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы.1-се киҫәк. – Өфө, 2010. – 120 бит. 

10.Дәүләтшина М.С., Ғәбитова З.М. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы.2-се киҫәк. – Өфө, 2011. – 88 бит. 

11.Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө: Китап, 1996. 

 

Материаль-техник ҡулланмалар 

 

1. телевизор; 

2.компьютер; 

3.магнитофон. 

 

Әҙәбиәт исемлеге 

 

1.Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ. Башҡорт  теле:  Уҡытыу  урыҫ  телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 10-11-се синыф уҡыусылары өсөн  

дәреслек.  – Өфө : Китап, 2006. 

2.Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык. – Уфа, 2011. – 240 стр. 

4.Абубакирова З.Ф.Башкирский язык в таблицах и схемах. Уфа, 2009. 

5.Аҡбуҙат”, “Аманат” журналдары. 

6. Саяхова Л.Г.и др. Русско-башкирские речевые параллели. – Уфа, 1995. – 64 стр. 


