
 

                                                           
  



Пояснительная   записка 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Башкирский 

язык»  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г., 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (в ред. Приказа Минобранауки РФ от 01.02.2012 

№ 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 12 

(приказ № 157 от 17.08.2012 г.); 

 программа по башкирскому языку для учащихся I – XI классов школ  с русским 

языком обучения. Составители: Габитова З.М.., Усманова М.Г. – Ижевск, 

издательство «КнигоГрад» , 2008. 

 Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 

2015-2016 учебный год»; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан на 2015/2016 учебный год (утв. Приказ № 230 от 31.08.2015 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного   литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на  башкирском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

1) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

2) использование коммуникативно-эстетических возможностей  башкирского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, гипербола, 

олицетворение, сравнение;  фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в 



 
 

роли эпитетов; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий   

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения,   

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова,   

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; определение  лексического значения слова, значений  

многозначного  слова, стилистической  окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы  

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи,  определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов  

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 



 
 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

использование словарей для перевода 

2) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 



 
 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном  тексте; 

3) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

4) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

5) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными  нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение  опыта  использования  языковых  норм в речевой и  альтернативной  

коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную  позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

 

Уҡ ытыу  предметының  төп йөкмәткеһе 

5 класс 

Һаумы, мәктәп!  ( 4 сәғәт). 

Был тема (1 сентябрь – Белем кҿнҿ.Мҽктҽп, уҡ ыу, белем алыу, тел ҿйрҽнеү) 

башлыса “Кҿҙ ” темаһы менҽн бергҽ үрелеп бара. Бер үк ваҡ ытта, уҡ ыусыларҙ ың йҽйге 

каникулды нисек үткҽреүе тураһында ҽңгҽмҽ үткҽреү, фекер алышыуҙ ар ойошторола. 

Был темаларға ҡ ағылышлы һүҙ ҙ ҽр, һүҙ бҽйлҽнештҽр, һҿйлҽмдҽр иҫ кҽ тҿшҿрҿлҽ, 

һүҙ лек запасын байытыу йҽһҽтенҽн яңылары үҙ лҽштерелҽ.Башҡ орт теленең ҿн-

хҽрефтҽре, ҡ алын һҽм нҽҙ ек һуҙ ынҡ ылар.  Исем. Исемдҽрҙ ең һан менҽн үҙ гҽреше. 

Һҿйлҽмдҽ һүҙ  тҽртибе. Сифат. 

 

Үҙ ем тураһында ( 5сәғәт). 

Был теманы үҙ лҽштереү барышында уҡ ыусы үҙ е тураһында,үҙ енең ғаилҽ 

ағзалары, яҡ ындары тураһында  һҿйлҽргҽ ҿйрҽнергҽ тейеш. Исемдҽрҙ ең килеш менҽн 

үҙ гҽреше. Алмаш. Зат алмаштары. Зат алмаштарының килеш менҽн үҙ гҽреше. к-г,ҡ -ғ 

тартынҡ ыларының сиратлашыуы. 

 

Йыл миҙ гелдәре ( 4 сәғәт). 

Йыл миҙ гелдҽре, һҽр йыл миҙ геленҽ хас үҙ енсҽлектҽр менҽн танышыу. Йыл 

миҙ гелдҽрен, һҽр миҙ гелгҽ ҡ араған ай исемдҽрен дҿрҿҫ  ҽйтҽ һҽм телмҽрҙ ҽ ҡ уллана 

белеү. Һорау алмаштары.Күрһҽтеү алмаштары. Күрһҽтеү алмаштарының килеш менҽн 

үҙ гҽреше. Билдҽһеҙ лек алмаштары. Билдҽлҽү алмаштары. 

 

Башҡ ортостанды беләһеңме? ( 4 сәғәт). 

Уҡ ыусыларҙ ы үҙ ҙ ҽре йҽшҽгҽн республиканың үткҽне, бҿгҿнгҿһҿ, килҽсҽге 

менҽн таныштырыу. Уҡ ыусы аңына үҙ е йҽшҽгҽн ерҙ ең – Башҡ ортостандың тарихы, 



 
 

уның байлығы, күренекле шҽхестҽре һ.б. хаҡ ында бер бҿтҿн тыуҙ ырыу һҽм ул турала 

һҿйлҽй белеүҙ ҽренҽ ҿлгҽшеү. Яңғыҙ лыҡ  һҽм уртаҡ лыҡ  исемдҽр. Юҡ лыҡ  алмаштары. 

 

Кеше. Тән ағзалары.шәхси гигиена. ( 2 сәғәт). 

Был тема кешенең тҽн ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менҽн бергҽ 

шҽхси гигиена, кҿн тҽртибе, һаулығы менҽн берлектҽ алып барыла. Кешегҽ һау-сҽлҽмҽт 

булыу ҿсҿн нимҽ эшлҽргҽ кҽрҽклеге тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу. 

Башҡ орт телендҽ эйҽлек тҿшҿнсҽһе. Ҡ ылым. 

 

Яңы йыл менән. ( 3 сәғәт). 

Яңы йыл темаһы ҡ ыш темаһы менҽн берлектҽ алып барыла. Ҡ ыш миҙ геленең 

үҙ енсҽлектҽрен билдҽлҽү, Яңы йыл менҽн туғандарҙ ы, яҡ ын кешелҽрҙ е ҡ отларға 

ҿйрҽтеү, һҽр байрамдың үҙ енҽ генҽ хас күренештҽре тураһында һҿйлҽтеү. Ҡ ылымдың зат 

һҽм һан менҽн үҙ гҽреше. 

 

Аҙ ыҡ -түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин. ( 2 сәғәт). 

Аҙ ыҡ -түлек, кейем-һалым атамаларын ҿйрҽнеү, һатып алыу этикеты менҽн 

таныштырыу, һҿйлҽшергҽ, аралашырға ҿйрҽтеү. Синоним. 

 

8 март – Ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар көнө. ( 1 сәғәт). 

Ҽсҽй тураһында шиғыр, хикҽйҽлҽр уҡ ыу. Ҽсҽйҙ ең донъяла иң ҡ аҙ ерле кеше 

икҽнен, уны ихтирам итергҽ, яратырға, ҡ аҙ ерлҽргҽ кҽрҽклекте аңлатыу. Был тема ғаилҽ 

темаһы менҽн берлектҽ бара, шуның ҿсҿн алдағы кластарҙ а үтелгҽн ғаилҽ темаһы 

ҡ абатлана. Ҡ отлау открыткалары яҙ ырға, ҡ отлау һүҙ ҙ ҽрен ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеү. 

Антоним. 

 

Яҙ  етте. ( 2 сәғәт). 

Яҙ  билдҽлҽрен күрҽ һҽм яҙ  миҙ геленең үҙ енсҽлектҽрен ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтеү. 1 

май, 9 май байрамдары, дуҫ лыҡ  тураһында һҿйлҽшеү. Омоним. 

 

Яҙ ғы эштәр.( 4 сәғәт). 

Яҙ ғы эштҽр, яҙ ғы баҡ са эштҽре,баҫ ыу эштҽре тураһында һҿйлҽшеү. Һан. 

Үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. 

Яҙ ғы байрамдар. ( 4 сәғәт) 

Башҡ орт халҡ ының, Башҡ ортостанда йҽшҽүсе башҡ а халыҡ тарҙ ың яҙ ғы 

тҽбиҽғҽт менҽн бҽйле ғҿрҿф-ғҽҙ ҽттҽре һҽм матур йолалары тураһында һүҙ  алып барыла. 

Уҡ ыусыларға уларҙ ың кеше тормошондағы ҽһҽмиҽте, мҽғҽнҽлҽрен, уларҙ ы тергеҙ еү 

кҽрҽклеген еткереү. Грамматика буйынса үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. 

 

6 класс 

Һаумы мәктәп – 4  сәғәт 

1 сентябрь- Белем кҿнҿ. Уҡ ыусыларҙ ың хеҙ мҽт кҿндҽре башланыуы. Белем, тел 

тураһында мҽҡ ҽлдҽр ҿйрҽнеү. Грамматика буйынса 1-5-се кластарҙ а үткҽндҽрҙ е 

ҡ абатлау. 

Башҡ ортостан ере буйлап - 4  сәғәт 



 
 

Башҡ ортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шҽхестҽре, байлыҡ тары 

менҽн танышыу. Тема буйынса һҿйлҽү телмҽрен үҫ тереү, ижади эштҽр башҡ арыу. 

Башҡ орт телендҽ эйҽлек тҿшҿнсҽһе. Сифат. Сифат дҽрҽжҽлҽре. Синоним. Антоним. 

Омоним. 

Юл йөрөү ҡ ағиҙ әләре һәм билдәләре- 4 сәғәт 

Хҽүефһеҙ лек, юл йҿрҿү ҡ ағиҙ ҽлҽре,транспорт тҿрҙ ҽре тураһында 

һҿйлҽргҽ,ҿйрҽтеү,уҡ ыу материалын тасуири,аңлы уҡ ыу. Рҽүеш. 

Рҽүеш дҽрҽжҽлҽре. 

Почта.Телефон.Телеграф – 3  сәғәт 

Почтала үҙ еңде тота,телефондан дҿрҿҫ  һҿйлҽшҽ белеү,хат яҙ ыу ҡ ағиҙ ҽлҽренҽ 

ҿйрҽтеү.Ҡ ылым.Ҡ ылым һҿйкҽлештҽре.Хҽбҽр һҿй-кҽлеше.Хҽҙ ерге заман. 

Ҡ ыш дауам итә– 4 сәғәт 

Ҡ ыш миҙ геленең үҙ енсҽлектҽре.Текстар уҡ ыу, шиғырҙ ар, һынамыштар ятлау, 

һҿйлҽү һҽм яҙ ыу телмҽрен үҫ тереү, һүҙ  байлығын арттырыу.Ҡ ылымдың хҽбҽр 

һҿйкҽлеше.Үткҽн заман. Килҽсҽк заман. 

Дуҫ  ҡ әҙ ерен бел–3  сәғәт 

Ысын дуҫ лыҡ тың ҙ ур мҽғҽнҽгҽ эйҽ булыуы,уны һаҡ лай белеү.Дуҫ лыҡ  хаҡ ында 

ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу,мҽҡ ҽлдҽр табыу. Ҡ ылымдың шарт һҿйкҽлеше. 

Башҡ ортостан йылғалары,күлдәре.Экология мәсьәләһе- 2 сәғәт. 

Башҡ ортостандың тҽбиғҽте,уның байлыҡ тары тураһындағы мҽғлүмҽт менҽн 

таныштырыу.Республикалағы йылға, күлдҽр тураһында текстар уҡ ыу.Уларҙ ың 

атамаларының мҽғҽнҽһе,килеп сығышы тураһында һҿйлҽшеү.Экология 

мҽсьҽлҽһе.Ҡ ылымдың телҽк һҿйкҽлеше.  

Бына тағы яҙ  килде.Тиҙ ҙ ән йәй. – 5 сәғәт 

Яҙ  миҙ геленең үҙ енсҽлектҽре. Яҙ ғы тҽбиғҽтте күҙ ҽтеү.Осоп килеүсе ҡ оштар 

тураһында һҿйлҽшеү.1 май, 9май  байрамдары.Грамматика буйынса 6-сы  класта  

үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. 

 

7 класс 

Яңынан мәктәпкә (5сәғәт). 

5-6-сы кластарҙ а алған белемдҽрҙ е тулыландырыу. Был тема буйынса яҙ ыусылар, 

шағирҙ ар ижады менҽн таныштырыу, яңы текстар уҡ ыу. Диалог һҽм монолог ярҙ амында 

бҽйлҽнешле һҿйлҽм тҿҙ ҿү дауам итҽ. Туған тел, белем, уҡ ытыусы, мҽктҽп һҽм кҿҙ гҿ 

байлыҡ  тураһында һҿйлҽшеү күберҽк урын ала. Бҽйлҽнешле текст тҿҙ ҿү, бер телдҽн 

икенсе телгҽ тҽржемҽ итеү күнегеүҙ ҽре башҡ арыла. Кҿҙ , кҿҙ гҿ эштҽр, уңыш йыйыу 

темаһы тҿп урындарҙ ың береһен алып тора.Мҽктҽп, уҡ ыу, китап, икмҽк, уңыш, емеш-елҽк 

тураһында мҽҡ ҽлдҽр, ҽйтемдҽр, йомаҡ тар менҽн танышыу. 

Грамматика: 6-сы класта үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. 

Ауыл тормошо (8сәғәт). 

Ауыл тормошо, ауыл кешелҽренең кҿнкүреше, хеҙ мҽт, игенсе хеҙ мҽте тураһында 

ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Игенсе эшенең нескҽлектҽрен һҿйлҽү. Ауыл тормошоноң ҡ ала 

тормошонан айырмалы яҡ тары тураһында аңлатыу. Ауыл еренҽн сыҡ ҡ ан күренекле 

шҽхестҽрҙ ең тормош юлы менҽн таныштырыу, осрашыуҙ ар ойоштороу. Был тема 

буйынса яҙ ылған ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу. 

Грамматика: Ҡ ылым.Һүҙ бҽйлҽнеш.Һҿйлҽм тҿҙ ҿлҿшҿ. 



 
 

Башҡ ортостанбуйлап сәйәхәт (3 сәғәт). 

Башҡ ортостан тураһында 1-6 кластарҙ а үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлап, белгҽн фактик 

материалды эҙ мҽ-эҙ лекле итеп һҿйлҽргҽ ҿйрҽнеү. Был тема буйынса уҡ ыусыларға яңы 

мҽғлүмҽт биреү. Тыуған еребеҙ ҙ ең сал тарихы барлығын, Башҡ ортостан тураһында рус 

яҙ ыусылары, «Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙ ағы тарихи Башҡ ортостан ерендҽ үткҽрелгҽн 

фҽнни экспедициялар мҽғлүмҽттҽре менҽн таныштырып китеү («Арҡ айым», «Сынташты», 

боронғо ҡ алалар, алтын ҽйберҙ ҽр табыу һ.б. тураһында), бының ҿсҿн һуңғы йылдарҙ а 

сыҡ ҡ ан матбуғат баҫ маларына мҿрҽжҽғҽт итеү. Был тема буйынса тҽҡ дим ителгҽн 

ҽҫ ҽрҙ ҽр менҽн танышыу, уҡ ыусыларҙ ың яҙ ыу һҽм һҿйлҽү телмҽрен үҫ тереү ҿҫ тҿндҽ 

эш алып барыла. 

Грамматика: Яңғыҙ лыҡ  исемдҽр. 

Спорт. Спорт кәрәк-яраҡ тары (3сәғәт). 

Кешегҽ сҽлҽмҽт булыу ҿсҿн спорт менҽн шҿғҿллҽнергҽ кҽрҽк икҽнлеген аңлатыу һҽм 

был турала уҡ ыусылар менҽн һҿйлҽшеү, ҽңгҽмҽ ойоштороу. Уҡ ыусылар үҙ ҙ ҽре спорт 

менҽн ҡ ыҙ ыҡ һыныуҙ ары, күренекле спортсмендар тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеү. Спорт 

тураһында теле-радио тапшырыуҙ ары, газета материалдары буйынса 

һҿйлҽү.Башҡ ортостанда спорт тҿрҙ ҽре. Спорт ҿлкҽһендҽ данлыҡ лы кешелҽр. 

Грамматика: Башҡ орт теленең үҙ енсҽлекле хҽреф, ҿндҽре, һҿйлҽм тҿрҙ ҽре.  

Мин һәм беҙ ҙ ең ғаилә(6сәғәт). 

 Уҡ ыусы үҙ енең ғаилҽһе тураһында тулы һҽм иркен һҿйлҽй белергҽ тейеш. Сҿнки 

был тема йылдан-йыл ҡ абатлана. Ғаилҽ ағзаларын дҿрҿҫ  атау, уларға ихтирамлы, 

иғтибарлы булырға ҿйрҽтеү. Ғаилҽ, ғаилҽ ағзалары тураһында яҙ ылған ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу, 

уларҙ ы аңлы ҡ абул итергҽ ҿйрҽтеү, һҿйлҽү күнекмҽлҽрен үҫ тереү. Ҽсҽй, ҿлҽсҽйҙ ҽрҙ ең 

изгелеге, ҡ ҽҙ ере хаҡ ында ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу, йҿкмҽткеһе ҿҫ тҿндҽ эш тҿрҙ ҽре башҡ арыу, 

һүҙ лек байлыҡ тарын арттырыу.  Уҡ ылған ҽҫ ҽрҙ ҽр буйынса план тҿҙ ҿргҽ ҿйрҽтеү, план 

буйынса һҿйлҽү. Телмҽр үҫ тереүгҽ айырым иғтибар бирелҽ. Был бүлектҽ билдҽле 

рҽссамдарҙ ың ҽҫ ҽрҙ ҽре күп кенҽ урын алған. Картинаны ҡ арай, аңлай һҽм уның 

йҿкмҽткеһен һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеү. 

Грамматика:Ҡ ылым. Ҡ ылымдарҙ ың заман, зат, һан менҽн үҙ гҽреше. Теркҽүес 

тураһында тҿшҿнсҽ. Теҙ еү теркҽүестҽре. 

Сәнғәт оҫ талары (3сәғәт). 

Республиканың данлыҡ лы һҽм арҙ аҡ лы шҽхестҽре менҽн танышыуҙ ы дауам итеү. 

Сҽнғҽт оҫ таларының тормош юлы һҽм ижады менҽн таныштырыу. Теле-радио 

тапшырыуҙ ар, яҙ малар ҡ арау. Уларҙ ың ҽҫ ҽрҙ ҽрен таныу, данлыҡ лы кешелҽребеҙ  

тураһында һҿйлҽй белеү. Йырҙ ар ҿйрҽтеү, бергҽлҽп йырлау, һҽлҽтле балалар менҽн 

йырҙ ар ҿйрҽнеү.  

Грамматика: Эйҽртеү теркҽүестҽре. Теркҽүестҽрҙ ең дҿрҿҫ  яҙ ылышы. Теркҽүес 

темаһын нығытыу.  

Исемдәрең матур, кемдәр ҡ ушҡ ан?  (1 сәғәт). 

Был тема кеше исемдҽренҽн башҡ а тау, ер, һыу атамалары мҿнҽн берлектҽ алып 

барыла. Исемдҽрҙ ең мҽғҽнҽһе, уның кеше холоҡ -фиғеленҽ тҽьҫ ир итеүе. Данлыҡ лы 

кешелҽрҙ ең исемдҽренҽ бҽйлҽп, тҿрлҿ тарихи ваҡ иғалар һҿйлҽү, ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу. 

«Исемдҽрҙ ҽ – ил тарихы», «Исемең матур, кемдҽр ҡ ушҡ ан?» темаһына иртҽлектҽр 

үткҽреү уҡ ыусыларҙ ың һҿйлҽү телмҽрен үҫ терергҽ, кеше алдында сығыш яһау ҿсҿн 

ярҙ ам итҽсҽк.  



 
 

Грамматика: Бҽйлҽүестҽр. Яңғыҙ лыҡ  исемдҽрҙ е дҿрҿҫ  яҙ ыу ҡ ағиҙ ҽһен 

ҡ абатлау. Мҿнҽсҽбҽт һүҙ ҙ ҽр. Ымлыҡ тар. Уларҙ ың дҿрҿҫ  яҙ ылышы. 

Йәмле йәй  (3сәғәт). 

Йҽй миҙ геленең үҙ енсҽлектҽрен билдҽлҽү. Уҡ ыусыларҙ ың һүҙ  байлығын 

арттырыу, һҿйлҽү һҽм яҙ ыу телмҽрен үҫ тереү. Тҽбиғҽтте күҙ ҽтеү, алған тҽьҫ ораттар 

буйынса фекер алышыу. Был айҙ арҙ а уҙ ғарылған Милли байрамдар менҽн таныштырыу, 

улар тураһында белгҽндҽрен һҿйлҽү. Балаларҙ ың йҽйге ялы, хеҙ мҽте, ололарға ярҙ амы 

тураһында ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу һҽм ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. 

Грамматика: Киҫ ҽксҽ тураһында тҿшҿнсҽ. Киҫ ҽксҽлҽрҙ ең бүленеше. 

Киҫ ҽксҽлҽрҙ ең дҿрҿҫ  яҙ ылышы.  7-се класта үткҽндҽрҙ е ҡ абатлау, дҿйҿмлҽштереү.  

 

8 класс 

Мәктәпкә барабыҙ  (5 сәғәт). 

Был тема буйынса 5-6 класта үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау, һүҙ лек байлығын арттырыу. 

Тема буйынса эҙ мҽ-эҙ лекле һҿйлҽмдҽр тҿҙ ҿтҿү, ҡ ыҫ ҡ а ғына хикҽйҽ тҿҙ ҿргҽ ҿйрҽтеү. 

Текст ҿҫ тҿндҽ эшлҽү, план тҿҙ ҿү, план буйынса һҿйлҽү. Мҽктҽп, класс торошо һ.б. 

хаһында ҽңгҽмҽлҽр ойоштороу. Белем, китап тураһында мҽҡ ҽлдҽр ҡ ойоу. 5-6 класта 

үтелгҽндҽрҙ е иҫ кҽ тҿшҿрҿү. Һҿйлҽмдҽ һүҙ ҙ ҽр тҽртибе. Ҿндҽрҙ е дҿрҿҫ  ҽйтеү. 

Көҙ гө эштәр һәм көҙ гө күренештәр ( 4 сәғәт) 

 Кҿҙ гҿ үҙ гҽрештҽрҙ е бергҽлҽп күҙ ҽтеү, кешелҽрҙ ең кҿҙ гҿ хеҙ мҽтен күҙ ҽтеү. 

Темаға ҡ ағылышлы текстар уҡ ыу. Муллыҡ , хеҙ мҽт тураһында  мҽҡ ҽл, ҽйтемдҽр менҽн 

танышыу. Һынамыштар уҡ ыу. Синтаксис. Маҡ саты буйынса һҿйлҽм тҿрҙ ҽре. Логик 

баҫ ым. Исем менҽн ҡ ылымды ҡ абатлау. 

Өфө - Башҡ ортостандың баш ҡ алаһы ( 4 сәғәт ) 

Ҿфҿ - Башҡ ортостандың баш ҡ алаһы. Ҿфҿ ҡ алаһы, уның үткҽне, бҿгҿнгҿһҿ 

тураһында ҽңгҽмҽ үткҽреү. Уның иҫ тҽлекле урындары      тураһында һҿйлҽшеү, һүрҽттҽр 

ҡ арау. Һҿйлҽм телмҽрен үҫ тереү. Рефераттар яҙ ҙ ырыу һҽм уны класс алдында 

ҡ ыҫ ҡ аса һҿйлҽтеү кеүек  эштҽр ҡ улланырға мҿмкин. Башҡ орт ҡ ылымдарының 

тҿҙ ҿлҿшҿ. Барлыҡ  тҿшҿнсҽһе һҽм уның бирелеше. 

Хеҙ мәт төбө - хөрмәт ( 4 сәғәт ) 

Кеше тормошонда хеҙ мҽттең роле, тигҽн темаға ҽңгҽмҽ ҡ ороу. Данлыҡ лы хеҙ мҽт 

ветерандары менҽн осрашыу ойоштороу. Уҡ ыусыларға ниндҽй һҿнҽр оҡ шауы тураһында 

һҿйлҽтеү, яңы мҽғлүмҽттҽр биреү. Һҿнҽрҙ ҽр тураһында шиғырҙ ар, хикҽйҽлҽр уҡ ыу. 

Хеҙ мҽт , һҿнҽрҙ ҽр тураһында мҽҡ ҽлдҽр ҿйрҽнеү. Ябай һҿйлҽм. Һҿйлҽмдең баш 

киҫ ҽктҽре. Эйҽ менҽн хҽбҽрҙ ең ярашыуы. Юҡ лыҡ , булмағанлыҡ  тҿшҿнсҽлҽре. 

Ҡ ыш дауам итә ( 4сәғәт ) 

Ҡ ыш миҙ геле тураһында белгҽндҽрҙ е системалаштырыу, һүҙ лек байлығын 

арттырыу кеүек эштҽр ентекле алып барыла. Ҡ ыш тураһында текстар, шиғырҙ ар, 

мҽҡ ҽлдҽр, һынамыштар уҡ ыу яңы йылға бағышланған йырҙ ар, мҽҡ ҽл һҽм ҽйтемдҽр. 

Яңы йыл менҽн ҡ отлау открыткаһы яҙ ырға ҿйрҽнеү. Уҡ ытыусы һайлаған текст буйынса 

изложение яҙ ыу. Үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. Эйҽ менҽн хҽбҽр араһында һыҙ ыҡ . 

Салауат Юлаев – халҡ ыбыҙ ҙ ың милли батыры ( 2 сәғәт) 

  С.Юлаевтың биографияһы, ижады менҽн танышыу. Уның шиғырҙ арын ятлау, 

шиғырҙ арының һаҡ ланыу тарихы тураһында ҽңгҽмҽ ойоштороу. С.Юлаевтың тормошо, 

батырлығы, ижады тураһында уҡ ыусыларҙ ан тҿрлҿ ижади эштҽр эшлҽтеү. ( һүрҽттҽр 



 
 

тҿшҿрҿү, инша яҙ ыу, стенгҽзит сығарыу)һ.б. Һҿйлҽмдең эйҽрсҽн киҫ ҽктҽре тураһында 

тҿшҿнсҽ. Аныҡ лаусы. 

Йәмле яҙ , һағындыҡ  һине! ( 4 сәғәт ) 

 Яҙ  миҙ геле тураһында белемдҽрҙ е системалаштырыу. Яҙ ғы байрамдар- 1 Май 

һҽм Еңеү байрамы тураһында һҿйлҽшеү. Яҙ ғы тҽбиғҽт күренештҽре, ҡ оштарҙ ы 

ҡ аршылау, баҡ са эштҽре тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Тултырыусы. 

Беҙ  йондоҙ ҙ ар булып ҡ айтырбыҙ  ( 3 сәғәт ) 

 Башҡ орт халҡ ының Бҿйҿк Ватан һуғышындағы ҡ аһарманлығы. Ветерандарға, 

батырҙ арға ҡ арала ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тҽрбиҽлҽү.  Данлыҡ лы кешелҽр 

менҽнкисҽлҽр, осрашыуҙ ар ойоштороу. Хҽл. Һүҙ лек менҽн эш күнек мҽлҽре үткҽреү. 

Ай Уралым, Уралым...(  5 сәғәт ) 

Башҡ ортостан, уның үткҽне, бҿгҿнгҿһҿ хаҡ ында ҽңгҽмҽ үткҽреү. 

Республикабыҙ ҙ ыңкүренеклеурындарыменҽнтаныштырыу. Йҽйгетҽбиғҽттекүҙ ҽтеү, 

ололарҙ ыңһҽмбалаларҙ ыңйҽйгеэштҽретураһындадиологһҽммонологтартҿҙ ҿү. 8- се 

класта үтелгҽндҽрҙ е ҡ абатлау. 

                                                             9 класс 

Һаумы, мәктәп! -2 сәғәт 

 Эш тҿрҙ ҽре «Кҿҙ » темаһы менҽн берлектҽ алып барыла. «Кҿҙ » һҽм 

«Мҽктҽп» темаһына шиғырҙ ар, ҽҫ ҽрҙ ҽр уҡ ыу; мҽҡ ҽл, ҽйтемдҽр, йомаҡ тар, 

һынамыштарҙ ы иҫ кҽ тҿшҿрҿү. 

 Алдағы кластарҙ а үтелгҽндҽрҙ е системалаштырыу, яңы мҽғлүмҽт менҽн 

таныштырыу. Һҿйлҽү һҽм яҙ ыу телмҽрен үҫ тереү ҿҫ тҿндҽ эш дауам итҽ. 

Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт -15 сәғәт. 

 Тыуған Республикаға ҡ арата мҿхҽббҽт, ғорурлыҡ  тойғоһо, тҽбиғҽткҽ 

һаҡ сыл ҡ араш тҽрбиҽлҽргҽ. Улар тураһында һҿйлҽргҽ, яҙ ырға ҿйрҽтеү. 

Башҡ ортостандың ер аҫ ты, ер ҿҫ тҿ байлыҡ тары тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, 

экскурсиялар ойоштороу. 

Атамалар ни һөйләй? - 5сәғәт. 

 Кеше тормошонда атамаларҙ ың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының 

исеме; ауыл, ҡ ала, тау, йылға һ.б.) роле ҙ ур. Унһыҙ  тормошто күҙ  алдынала килтереп 

булмай. Атамалар бик күп. Тел ғилемендҽ уларҙ ы ҿйрҽнеүсе фҽн бар. Ул – ономистика. 

Онамистика фҽне үҙ е бер нисҽ тармаҡ тан тора: антропонимика, этнонимика, милли, 

халыҡ , ҡ ҽбилҽ исемдҽрен, зоонимика ҡ ош-ҡ орт, хайуан ҡ ушаматтарын, космонимика 

ҿйрҽнеүсе фҽн. 

 Был теманы үтеү уҡ ыусының бала саҡ тан уҡ  үҙ ҙ ҽре йҽшҽгҽн ауыл, ҡ ала, 

уларҙ ың янындағы атамаларҙ ың мҽғҽнҽлҽрен белергҽ телҽгҽн ҡ ыҙ ыҡ һыныуын 

ҡ ҽнҽғҽтлҽндерҽ, тыуған тҿйҽк менҽн ғорурланырға мҿмкинлек бирҽ. Сҿнки атамаларҙ а 

ил тарихы, ер һҽм ошо ерҙ ҽ йҽшҽгҽн халыҡ тың тел үҙ енсҽлектҽре, халаҡ  тормошо, 

ғҿрҿф-ғҽҙ ҽте, йолалары һ.б. сағыла. 

Беҙ  ҡ ышты ла яратабыҙ  -9сәғәт. 

 Бҽйлҽнешле телмҽрҙ ең яҙ ма һҽм телдҽн формаларына берҙ ҽй ҽһҽмиҽт 

бирелҽ. Ҡ ыш миҙ геле, уның үҙ енсҽлектҽре тураһында һҿйлҽү күҙ  уңында тотола. 

Башҡ орт театрҙ ары -5 сәғәт. 

 Башҡ ортостанда театр сҽнғҽте. Республикалағы театрҙ ар һҽм уларҙ ың 

эшмҽкҽрлеге хаҡ ында дҿйҿм мҽғлүмҽт биреү. М.Ғафури исемендҽге Башҡ орт Академия 



 
 

драма театрының барлыҡ ҡ а килеүе тарихы (халыҡ  артистары З.Бикбулатова, 

А.Мҿбҽрҽков, Г.Мҿбҽрҽкова). Театорҙ ың күренеклк артистарының тормошо һҽм ижады 

менҽн таныштырыу, улар тураһында һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеү. 

 Театрҙ ың үткҽне һҽм килҽсҽге буйынса фекер алышыу ойоштороу. 

Башҡ орт халыҡ  ижады -7 сәғәт. 

 Халыҡ  ижады тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Фольклорҙ ың коллектив ижад 

булыуы. Фольклор һҽм яҙ ма ҽҙ ҽбиҽттең айырмаһын билдҽлҽү, улар тураһында 

һҿйлҽргҽ ҿйрҽтеү. 

Башҡ орт аты -7 сәғәт. 

 Уҡ ыусылырҙ ы башҡ орт атының килеп сығыуы, тарихи үткҽне менҽн 

таныштырыу. Аттарҙ ың кеше тормошондағы мҿһим ролен билдҽлҽү. Йҽш 

үһенсҽлектҽре буйынса бүленеүен билдҽлҽү, уҡ ыусылырҙ ан дҿрҿҫ  итеп ҽйттереү. 

Аттарға ҡ арата ҡ ыҙ ыҡ һыныусанлыҡ , улар тураһында күберҽк белеү телҽге 

тыуҙ ырыу. 

Башҡ орт халыҡ  милли аштары -8 сәғәт. 

Башҡ орт халҡ ының милли аштары менҽн таныштырыу. Уларҙ ы ҽҙ ерлҽү 

үҙ енсҽлектҽренбилдҽлҽү. Башҡ орт милли аштары тураһында текстар менҽн 

таныштырыу. 

Уҡ ыусылырҙ ың һҿйлҽү, яҙ ыу телмҽрен үҫ тереү ҿҫ тҿндҽ ентеклк эш дауам итҽ. 

Яҙ  башланды - 12 сәғәт. 

 Башҡ ортостандағы яҙ ғы тҽбиғҽт күренештҽре.  Ҡ ала һҽм ауылда яҙ ғы 

эштҽр: ҡ оштар, хайуандар һҽм үҫ емлектҽр тормошо, яҙ ғы байрамдар тураһында 

ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү. Тҽбиғҽткҽ экскурсиялар ойоштороу. Дарыу үлҽндҽренҽн 

гербарийҙ ар тҿҙ ҿү, Еңеү кҿнҿн билдҽлҽү. Һуғыш ветерандары менҽн осрашыу, 

иҫ тҽлектҽр яҙ ып алыу буйынса эш дауам итҽ. 

 Тематик план (5 класс)  

  Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Һаумы,мҽктҽп. 4 сҽғҽт. 

Үҙ ем тураһында. 5сҽғҽт. 

Йыл миҙ гелдҽре. 4 сҽғҽт. 

Башҡ ортостанды белҽһеңме? 4 сҽғҽт. 

  Кеше. Тҽн ағзалары. Шҽхси 

гигиена. 

2 сҽғҽт. 

Яңы йыл менҽн.Ҡ ыш. 3 сҽғҽт. 

Аҙ ыҡ -түлек. Кейем-һалым. 

Магазин. Ҿй. Баҙ ар. 

2 сҽғҽт. 

8 март – ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар 

кҿнҿ. 

1 сҽғҽт. 

 Яҙ  етте. 2 сҽғҽт. 

 Яҙ ғы эштҽр. 4 сҽғҽт. 

Яҙ ғы байрамдар. Йомғаҡ лау. 4 сҽғҽт. 

 

Тематик план (6 класс)  



 
 

Бүлек темаһы  Сәғәттәр һаны 

Беҙ ҙ е мҽктҽп ҡ аршылай (4 сҽғҽт) 

Башҡ ортостан ере буйлап (4 сҽғҽт) 

Юл йҿрҿү ҡ ағиҙ ҽлҽре һҽм 

билдҽлҽре 

(4 сҽғҽт) 

Почта. Телеграф. Телефон (3 сҽғҽт) 

Ҡ ыш дауам итҽ (4 сҽғҽт) 

Дуҫ лыҡ  ҡ ҽҙ ерен бел (3  сҽғҽт) 

Башҡ ортостан йылғалары, 

күлдҽре. Экология мҽсьҽлҽһе 

(2 сҽғҽт) 

Һан. Һан тураһында тҿшҿнсҽ (5 сҽғҽт) 

Бына тағы яҙ  килде (2 сҽғҽт) 

Тиҙ ҙ ҽн йҽй (3 сҽғҽт) 

 

Тематик план (7 класс)  

 Бүлек темаһы  Дәрестәр темаһы 

Яңынан мҽктҽпкҽ (5 сҽғҽт) 

Ауыл тормошо (8 сҽғҽт) 

Башҡ ортостан буйлап сҽйҽхҽт (3 сҽғҽт) 

Спорт. Спорт кҽрҽк-яраҡ тары (5 сҽғҽт) 

Мин һҽм беҙ ҙ ең ғаилҽ (6 сҽғҽт) 

Сҽнғҽт оҫ талары (3 сҽғҽт) 

Исемдҽрең матур, кемдҽр 

ҡ ушҡ ан? 

(1 сҽғҽт) 

Йҽмле йҽй (3 сҽғҽт) 

 

                                                                                   Тематик план (8 класс)  

Мҽктҽпкҽ барабыҙ  ( 5 сҽғҽт). 

Кҿҙ гҿ эштҽр һҽм кҿҙ гҿ тҽбиғҽт ( 4сҽғҽт). 

Ҿфҿ – Башҡ ортостандың баш 

ҡ алаһы 

( 4 сҽғҽт). 

Хеҙ мҽт тҿбҿ – хҿрмҽт (4сҽғҽт). 

Ҡ ыш ( 4 сҽғҽт). 

Салауат Юлаев – 

халҡ ыбыҙ ҙ ың милли батыры 

( 2 сҽғҽт). 

Йҽмле яҙ , һағындыҡ  һине! ( 4 сҽғҽт). 

Йҽмле яҙ , һағындыҡ  һине! Беҙ  

йондоҙ ҙ ар булып ҡ айтырбыҙ  

(3 сҽғҽт). 

Ай Уралым, Уралым… (5 сҽғҽт). 



 
 

 

Тематик план (9 класс)  

Һаумы, мҽктҽп! (2 сҽғҽт) 

Ергҽ мҽрхҽмҽт – илгҽ бҽрҽкҽт (15 сҽғҽт) 

Атамалар ни һҿйлҽй? (5 сҽғҽт) 

Беҙ  ҡ ышты ла яратабыҙ  (9 сҽғҽт) 

Башҡ ортостан театрҙ ары (5 сҽғҽт) 

Башҡ орт халыҡ  ижады (7 сҽғҽт) 

Башҡ орт аты (7 сҽғҽт) 

Башҡ орт милли аштары (8 сҽғҽт) 

Яҙ   башланды (12 сҽғҽт) 

 

 

 



 
 

  



 
 



 
 



 
 



 
 

 


