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                                             I. Аңлатма яҙыу  
Башҡортостан Президентының 1999 йылдың 15 февралендәге Указы менән 

башҡорт теле республикабыҙҙа, рус теле менән бер рәттән, дәүләт теле итеп раҫланды. 

Ошо указға ярашлы һәм Башҡортостан  Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы 

нигеҙендә республика мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә биреү Концепцияһы төҙөлдө. 

Унда милли мәктәптәрҙә туған телдәрҙе уҡытыуҙың мөһим проблемалары, бурыстары һәм 

юлдары билдәләнде. 

 Был эш программаһында республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла:”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” Законы, Рәсәй 

Федерацияһының “Мәғариф тураһында” Законы, “Башҡортостан Республикаһы 

халыҡтары телдәре тураһында” Законы, Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф 

тураһында” Законы, Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифте үҫтереү 

концепцияһы. Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан тәҡдим 

ителгән программа муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы Түбән Йәркәй 

дөйөм белем биреү Лицейының уҡыу  планына ярашлы рәүештә тормошҡа ашырыла. 

Дәреслек: Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең  7 –се  класында уҡыусы башҡорт балалары 

өсөн башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәреслеге.– Өфө: Китап, 2011 

Программа кимәле : базис  

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы» (Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Тикеев Д.С., 

Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С.,Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. 

-Ижевск: КнигоГрад,2008.  

 Маҡсаттар һәм бурыстар: 

-Уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмәғәт урындарында, 

хеҙмәт процесында башҡорт әҙәби телен практик файҙаланырға өйрәтеү. 

-Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик нормалары буйынса белем һәм күнекмәләр 

биреү. 

-Дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға торған 

«Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», «Шоңҡар», «Йәшлек» гәзит-журналдарын үҙ аллы 

һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

-Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле 

кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу. 

-Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик файҙаланырға 

өйрәтеү. 

-Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, 

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

уларҙың эшмәкәрлеге, ижады һәм башҡалар менән таныштырыу, балаларҙы башҡорт 

донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү 

тәрбиәләү. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: 

 телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм камиллаштырыу;  

телдең системаһын ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) аңлау 

һәм үҙләштереү;                                                                                                                                          

бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеү. 

II.Уҡыу предметының йөкмәткеһе                                                                                                          

Теле барҙың –иле бар.                                                                                                                                                          

Халыҡ ижады тураһында.Әкиәттәр                                                                                                                                

Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү.Тематик яҡтан әкиәттәрҙең 

төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы 



 

әкиәттәр.                                                                                                                                    

Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. “Етем төлкө”. Тылсымлы әкиәттәр “Алтын алма”, 

“Әбйәлил”.Тормош-көнкүреш әкиәттәре “Алтын тамсы”, “Һаранбай менән Зиннәт ағай”. 

 Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп план төҙөргә өйрәтеү.                     

Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Риүәйәттәр һәм легендалар  
 Риүәйәттәр һәм легендаларға төшөнсә биреү.Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм 

айырма яҡтары.Ер-һыу, ырыу-ҡәбилә тарихы: “Етегән йондоҙ”, “Ай менән Зөһрә”.Ырым-

ышаныу: “Сыңрау торна”.Тарихи риүәйәттәр: “Бошман ҡыпсаҡ батыр”.Тормош-көнкүреш 

риүәйәттәре: “Ғилмияза”.                                                                                                                                              

Һүҙ төркөмө булараҡ ҡылым. Уның телмәрҙеге роле. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар 

Йырҙар 
Йырҙар тураһында төшөнсә.Боронғо  һәм хәҙерге йырҙар.Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. 

Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тарихи йырҙар(“Эскадрон”, “Урал”). Тыуған ил һәм 

халыҡ берҙәмлеге тураһында (“Йәйләүек”). Ҡасҡындар тураһында (“Буранбай”, 

“Бейеш”).Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы тураһында (“Зөлхизә”, “Ғилмияза”).                                                     

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы 

Таҡмаҡтар 

Таҡмаҡтар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары.Таҡмаҡтарҙың 

башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. 

Киләсәк заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы,үҙгәреше. 

Алтын көҙ 

М. Тажи “Алтын көҙ”, Ф.Рәхимғолова “Көҙ” шиғырҙарындаикөҙгө тәбиғәттең, көҙ 

билдәләренең һүрәтләнеше. 

Метафора тураһында төшөнсә. 

М.Ғафури “Ҡыр ҡаҙы” хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм уның 

атаһының ҡыр ҡаҙына ҡарата мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға,хайуандарға һаҡсыл ҡараш 

тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы.                                                                             

 Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, 

зат менән үҙгәреше, барлыҡта  йәки юҡлыҡта килеүе. 

Уҡыу – белем шишмәһе 
Раил Байбулатов “Күңел күҙҙәре”.Н.Мусин “Тайғаҡ баҫма”. 

Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының 

сағылышы.Хәмзә уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары.Рәхмәт менән Әсҡәт 

дуҫлығы.Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау. 

Дуҫлыҡта – берҙәмлек  
Б.Бикбай “Рус теле”. Р.Сафин “Һабаҡташтар” 

 Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт халҡы 

араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. 

Р.Байбулатов “Һарыбай”. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

дуҫлыҡтың сағылышы. Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар. 

Ә.Бикчәнтәев “Бакенщиктар илаҡ булмай”. Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

батырлыҡтың сағылышы. Ата һәм ул образдары. Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың 

яһалышы, мәғәнәһе,үҙгәреше. 

Хеҙмәте юҡтың –хөрмәте юҡ  
М.Ғафури “Гөлдәр баҡсаһында” шиғырында эшсәнлек,дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың 

ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеүе. 

М.Ямалетдинов “Ураҡ өҫтө” шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы комбайнерҙың 

хеҙмәте. Уйылдан образы. 

Ж.Кейекбаев “Омоҙаҡ бабай” хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар. Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, 

хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе. Исем 



 

ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре. 

Ж.Кейекбаев “Туғандар һәм таныштар” романынан өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен 

үҙләштереү, Төп образдарға характеристика биреү. Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, 

яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреүе. 

Башҡортостан – ғәзиз ерем  
Ә.Үтәбай  “Башҡортостан” шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә Башҡортостан, 

Тыуған ил образы. 

А.Игебаев “Онотманым һине, ауылым” шиғырында хистәр байлығы, тыуған ерҙең 

күңелгә яҡын булыуын еткереү.                                                                               

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлылыҡ мәғәнәһенең булыуы, 

йәғни предметтың, заттың билдәһен, уның эше, хәрәкәте буйынса белдереүе. 

Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта,  юҡлыҡта килә алыуы. 

М.Кәрим “”Ҡайын япрағы тураһында” шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. 

Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы. 

 Ап –аҡ ҡарҙар яуа 
К.Кинйәбулатова “Һаумы, аҡ ҡыш!”, Ш.Бикҡолов “Урман”, Ә,Әхмәт-Хужа “Эй, Ҡыш 

бабай!”, Г.Ғәлиева “Ҡарһылыу” шиғырҙарҙа ҡыш миҙгеленең, тәбиғәт күренештәренең 

һүрәтләнеше.                                                                                                                                                    

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. 

Ә.Әһлиуллин “Биҙәкле сана” әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Боронғо сана яһау 

һөнәренең сағылышы. Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ араһындағы абруйы. Әҫәрҙә 

дуҫлыҡ, татыулыҡ мотивы.                                                                                            Ҡылым 

төркөмәсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр 

башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү. Ҡылымдарҙы 

дөйөмләштереп ҡабатлау. 

Ил намыҫы – ир күңелендә 
Р.Шәкүр “Һаҡта тора илдең улдары” шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил 

улдары образдары. 

Ф.Аҡбулатова “Атай икмәге” хикәйәһенең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк Ватан 

һуғышының һүрәтләнеше. Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре 

В.Исхаҡов “Кеше күңеле – тәрән даръя” әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Исеменең мәғәнәһен асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге. 

Рәүеш төркөмсәләре 

А.Баһуманов “Ҡайҙа һин генерал?” әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Проблемаларына,образдарына характеристика биреү. План төҙөп, план буйынса һөйләргә 

өйрәнеү.                                                                                                                                       

Рәүештәрҙең яһалышы. Дәрәжәләре. Уларҙың телмәрҙә ҡулланылышы. 

Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр 
Г.Юнысова “Әсәйҙәр байрамы”, “Йырлайым әсәйҙәр тураһында”. 

Ф.Мөхәмәтдинов “Әсәйем ҡулы” шиғырҙарын һәм йырҙы тасуири уҡыу. Әсәйҙәр 

изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы. 

Ф.Иҫәнғолов”Бер ҡаҙаҡ май” әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте баһалау. 

Ә.Бикчәнтәев “Яраланған бүре күҙҙәре” әҫәрҙә әсәнең ҡыҙын үҙаллы тормошҡа әҙерләүе. 

Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Г.Яҡупова “Әсәйҙәр ниңә ҡартая?”, “Мейес әбей”. Әсә менән бала, ейән менән өләсәй 

мөнәсәбәттәре тураһында әңгәмә ойоштороу                                   

Теркәүестәр. Уларҙың төркөмсәләре. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә 

дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Эх, күңелле яҙ килә!  
Р.Ниғмәти “Яҙ килде, яҙ!” шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныыуының, яҙғы 

эштәр башланыуының һүрәтләнеше. 



 

Һ.Дәүләтшина “Айбикә” повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда азатлыҡ 

өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе йәшәйешенең 

сағылышы.                                                                                                                                       

Бәйләүестәр. Уларҙың төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге роле 

Тел – тере шишмә 
Ҡ.Аралбай “Башҡорт теле”, Ғ,Байбурин”Тыуған илемә” шиғырҙарында туған телгә, илгә, 

халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. 

М.Кәрим “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесы (өҙөк).Идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Әҫәрҙә әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. Оло инәй, Кендек образдарына яҙма характеристика. 

Киҫәксәләр.Уларҙың төркөмсәләре, дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу 

күнекмәләрен нығытыу. 

Йәмле йәй  
М.Ғафури “Болон” шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы. 

Х.Назар “Йәйге йәшен” әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Ымлыҡтар. Уларҙың төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. 

С.Әлибай”Ямғыр теләү” шиғырында ямғыр теләүҙең һүрәтләнеше 

Н.Игеҙйәнова “Өйөрөлмәк” әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәл-

ваҡиғаларҙы баһалау. Әҫәрҙең төп идеяһын һәм образдарын асыу.                                                

Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  Үтелгәндәр буйынса тест һорауҙарына яуап.                  

Морфология  буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау, бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр исемлеге 

«Эскадрон», «Ғилмияза» халыҡ йырҙары 

М.Тажи «Алтын көҙ» 

Б.Бикбай «Рус теле» 

М.Ғафури «Гөлдәр баҡсаһында» 

Ә.Үтәбай «Башҡортостан» 

К.Кинйәбулатова «Һаумы, аҡ ҡыш» 

 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен 

баһалау 

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. 

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. 

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. 

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; 

-синквейн төҙөү (слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләмде…) 

II. Диктанттарҙы баһалау 

Уҡытыусы башта тексты уҡып сыға. Өйрәнелмәгән орфограммалы һүҙҙәр алдан уҡ 

таҡтала яҙылған булырға тейеш. Уҡытыусы синыфтың әҙерлегенә ҡарап, әйтеп яҙҙырыу 

темпын үҙе билдәләй. 

Тексты орфоэпия, әҙәби тел нормаларына ярашлы уҡыу талап ителә. Уҡытыусыға ярҙам 

итеү маҡсатында йыйынтыҡ авторҙары текстар аҙағында грамматик эш төрҙәре тәҡдим 

иттеләр. 

Диктант яҙылып бөткәс, уҡыусыларға тексты уҡып һәм тикшереп сығыу рөхсәт ителә. 

Ләкин диктантты баштан уҡ уйлап, аңлап, иғтибарлы яҙырға өйрәтергә һәм һуңғы 

тикшертеү менән мауыҡмаҫҡа кәрәк. Уҡытыусы тексты икенсе тапҡыр тулы килеш уҡып 

сыҡҡас та, грамматик эш тәҡдим ителергә тейеш. 

Контроль диктантты тикшергәндә, түбәндәге хаталар төҙәтелә, ләкин баһалағанда иҫәпкә 

алынмай: 

1) мәктәп программаһына индерелмәгән ҡағиҙәгә яҙылыштар;  

2) әле үтелмәгән ҡағиҙәгә яһалған хаталар;  

3) автор ҡуйған ҡатмарлы пунктуацияға хаталар;  

4) механик рәүештә бер хәреф урынына икенсеһен яҙыу (мәҫәлән: ата урынына аша). 

Диктантҡа билдә ҡуйғанда шулай уҡ хаталарҙың характерына иғтибар итергә кәрәк. 

Хаталарҙы иҫәпләгәндә тупаҫ булмағандары, йәғни грамоталылыҡты билдәләү өсөн 

әһәмиәте юҡтары, айырым билдәләнә. Бындай хаталарҙың икеһе берәүгә иҫәпләнә. 

Түбәндәге хаталар тупаҫ булмаған хаталарға инә: 

 1) ҡағиҙәләрҙең иҫкәрмәләренә ҡараған хаталар;  

2) бәйләү юлы менән яһалған ҡушма яңғыҙлыҡ атамаларҙа ҙур хәрефтең яҙылышына 

хаталар;  

3) бер тыныш билдәһе урынына икенсеһен ҡуйыу;  

4) үҙләштерелгән һүҙҙәрҙең ялғауҙары яҙылышына хаталар. 

Диктант бер генә билдә менән баһалана. 

 «5» билдәһе — тупаҫ булмаған 1 орфографик, 2 пунктуацион хата булған эшкә, 

«4» билдәһе 4 орфографик, 3 пунктуацион йә 1 орфографик, 6 пунктуациоң, йә 

орфографик хатаһыҙ, 7 пунктуацион хатаһы булған диктантҡа ҡуйыла. Әгәр хаталар 

араһында бер типтағылар булһа, 5 орфографик хаталы эшкә лә «4» билдәһе ҡуйырға 

мөмкин.      

«3» билдәһе 6 орфографик, 6 пунктуацион йә 3 орфографик, 9 пунктуацион, йә 12 

пунктуацион хаталы эшкә ҡуйыла. Әгәр эштә өс бер типтағы хата ебәрелһә, 8 орфографик, 

8 пунктуацион хаталы эшкә лә «3» билдәһе ҡуйырға мөмкин.  

«2» билдәһе 9 орфографик, 9 пунктуацион йә 8 орфографик, 10 пунктуацион хатаһы 

булған диктантҡа ҡуйыла. Хаталар һаны 15 орфографик хатанан да артып китһә, «1» 

билдәһе ҡуйыу уҡытыусы ҡарамағында. 

Әгәр контроль диктанттан һуң өҫтәмә грамматик, орфографик, лексик эштәр тәҡдим 

ителһә, уларҙың һәр береһе айырым баһалана. 

 Грамматик биремдәрҙе баһалағанда түбәндәгеләрҙе иҫәпкә алыу тәҡдим ителә:  

«5» билдәһе бөтә эште лә теүәл йә бер хата булғанда,  



 

«4» билдәһе эштең яртыһынан күберәге дөрөҫ эшләнгәндә,  

«3» билдәһе яртыһынан әҙерәге дөрөҫ әшләнгәндә,  

«2» билдәһе бер эш тә дөрөҫ эшләнмәгәндә ҡуйыла. 

Әҙәбиәт буйынса 

Әҙәбиәт буйынса ла уҡыусы белемен баһалауҙың төрлө юлдары һәм үҙенсәлектәре бар, 

Исеменән үк күренеүенсә, әҙәбиәт дәресе уҡыусыларҙы әҙәпкә,тәртипкә, кешелеклелеккә  

өйрәтеү менән бергә      матурҙы йәмһеҙҙән, яҡшыны насарҙан  

айырырға ла күнекмә бирә. Тимәк, һәр әҙәбиәт дәресе уҡыусыға тәьҫир итерлек, һоҡланып 

ултырырлыҡ та булырға тейеш. Шуның менән бергә һәр әҙәбиәт дәресендә  тиерлек 

уҡыусы белеме лә баһаланырға, сиреккә, 

йыллыҡҡа билдәләр ҡуйылырға бурыслы. Хәҙер әҙәбиәт дәрестәрендә     баһалар     

ҡуйылыу мөмкинлектәрен, юлдарын ҡарап үтәйек. 

                                               Уҡыу тиҙлеген тикшереү 

Башланғыс кластарҙан алып, һәр бала билдәле бер кимәлдә, тиҙлектә шыма итеп уҡый 

белергә лә бурыслы. Ғөмүмән, етеҙ, дөрөҫ, тасуири уҡыу, уҡырға өйрәтеү әҙәбиәт 

дәрестәренең тәүге мөһим талаптарының береһе. Уны, йәғни   уҡыу тиҙлеген, 1 бала 

минутына күпме һүҙ укыуына ҡарап билдәләйҙәр. Һәр сирек һайын бер тапҡыр уҡыу 

тиҙлеге тикшерелә. Баһалар класс журналына ҡуйыла. Түбәндә башланғыс кластарҙан 

алып, уҡыусы минутына күпме һүҙ уҡырға тейеш булған һандар килтерелә. Уларға ҡарап, 

уҡыу тиҙлегенә ниндәй талаптар ҡуйылғанын билдәләргә мөмкин. 

                                        

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               III. Тематик планлаштырыу 

                                                                7 класс 

 

 Дәрестең темаһы Сәғәт 

һаны 

   Үткәреү ваҡыты Иҫкәрмәләр 

Планл. Фактик 

1 Халыҡ ижады. Әкиәттәр. Хайуандар 

тураһында әкиәттәр.  Етем төлкө 

1 2.09   

2 Тылсымлы әкиәттәр. ”Алтын алма”,  

“Әбйәлил” 

1 5.09   

3 Тормош –көнкүреш әкиәттәре.  “Алтын 

тамсы”,  “Һаранбай менән Зиннәт ағай”  

1 9.09   

4 Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология 

буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

1 16.09   

5 Риүәйәттәр һәм легендалар 1 19.09   

6 Ҡылым. Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымдар 1 23.09   

7 Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр һөйкәлеше 

 

1 

 

26.09   

8 Йырҙар 1 30.09   

9 Таҡмаҡтар 1 3.10   

10 М.Тажи.  Алтын көҙ                

Ф. Рәхимғолова .  Көҙ 

1 

 

7.10   

11 Б.т.ү. Изложение«Ете» 

  

1 

 

10.10   

12 М.Ғафури. Ҡыр ҡаҙы 

 

1 

 

14.10   

13 Бойороҡ һөйкәлеше  ҡылымдары 1 17.10   

14 Р.Байбулатов. Күңел күҙҙәре 1 21.10   

15 Н.Мусин. Тайғаҡ баҫма 1 24.10   

16 Контроль диктант 

«Көршәктәр» 

 

 

1 

 

28.10   

17 Теләк һөйкәлеше ҡылымдары 1 31.10   

18 Б.Бикбай. Рус теле 

Р.Сафин. Һабаҡташтарыма 

Ш. Бикҡол. Дуҫлыҡ 

М.Кәрим. Миләш 

 

1 

 

 

7.11   

19 Р.Байбулатов. Һарыбай 

 

 

1 

11.11   



 

20 Б.т.ү. Телдән хикәйә төҙөү 

 Тоғро дуҫым 

1 

 

14.11   

21 Ә.Бикчәнтәев. Бакенщиктар илаҡ булмай 1 18.11   

22 Шарт һөйкәлеше ҡылымдары 1 21.11   

23 Иҫкәртмәле  диктант 

«Шәжәрә» 

 

 

1 

 

25.11   

24 М.Ғафури. Гөлдәр баҡсаһында 

М.Ямалетдинов. Ураҡ өҫтө 

1 

 

28.11   

25 Ж.Кейекбаев. Оморҙаҡ бабай 1 2.12   

26 Ҡылым төркөмсәләре.Исем ҡылым 1 5.12   

27 Ж.Кейекбаев. Туғандар һәм таныштар 1 9.12   

28 Сифат ҡылым 1 12.12   

29 Ә.Үтәбай. Башҡортостан 

А.Игебаев. Онотмаһын һине ауылым 

1 

 

16.12   

30 Уртаҡ ҡылым 1 19.12   

31 Контроль диктант«Ағиҙел» 

 

1 

 

23.12   

32 М.Кәрим. Ҡайын япрағы тураһында 1 26.12   

33 К.Кинйәбулатова. Һаумы аҡ ҡыш 

Ш.Бикҡолов. Урман 

Ә.Әхмәт-Хужа. Эй Ҡыш бабай, Ҡыш 

бабай 

Ғ.Ғәлиева. Ҡарһылыу 

1 30.12   

34 Хәл ҡылым 

 

1 

 

16.01   

35 Ә.Әһлиуллин. Биҙәкле сана 1 20.01   

36 Р.Шәкүр. Һаҡта тора илдең улдары 1 23.01   

37 Ф.Аҡбулатова. Атай икмәге 1 27.01   

38 Ф.Аҡбулатова. Атай икмәге 1 30.01   

39 Рәүеш 1 3.02   

40 В.Исхаков. Кеше күңеле-тәрән даръя 1 6.02   

41 Рәүеш төркөмсәләре. Дәрәжәләре. 

Яһалышы. 

1 10.02   

42 Б.т.ү. Изложение «Әтәс һәм 

төрөк солтаны» 

1 

 

 

13.02   



 

43 А.Баһуманов. Ҡайҙа һин, генерал 

 

1 17.02   

44 Г.Юнысова. Әсәйҙәр байрамы 

Г.Зәйнәшева. Йырлайым  әсәйем 

тураһында 

З.Алтынбаева. Әсә һүҙе 

 

1 20.02   

45 Ф.Иҫәнғолов.Бер йомғаҡ май 1 24.02   

46 Ә.Бикчәнтәев. Яраланған бүре күҙҙәре 1 27.02   

47 Г.Якупова. Мейес әбей 1 3.03   

48 Б.т.ү. Инша “Минең әсәйем” 1 6.03   

49 Теркәүестәр. 1 10.03   

50 Контроль диктант«Имгәкләү»      1 13.03   

51 Р.Ниғмәти. Яҙ килде, яҙ 

Р.Ғарипов. Һабантурғай 

1 

 

17.03   

52 Һ.Дәүләтшина. Айбикә 1 20.03   

53 Һ.Дәүләтшина. Айбикә 1 24.03   

54 Бәйләүестәр 1 3.04   

55 Ҡ.Аралбай. Башҡорт теле 

Ғ.Байбурин. Тыуған илемә 

1 

 

7.04   

56 М.Кәрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ 1 10.04   

57 М.Кәрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ 1 14.04   

58 М.Кәрим. Оҙон-оҙаҡ бала саҡ 1 17.04   

59 Б.т.ү. Инша “Минең өләсәйем” 

 

1 21.04   

60 М.Ғафури. Болон 

Х.Назар. Йәйге йәшен 

С.Әлибай. Ямғыр теләү 

1 

 

 

24.04   

61 Мөнәсәбәт һүҙҙәр 1 28.04   

62 Ымлыҡтар 1 5.05   

63 Н.Игеҙйәнова. Өйрөлмәк 

 

1 8.05   

64 Н.Игеҙйәнова. Өйрөлмәк 1 12.05   

65 Бт.ү. Йәмле йәй. Слайд-шоу 1 15.05   

66 Контроль диктант «Яҙмыш» 

 

1 19.05   

67 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау  1 22.05   

68 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1 26.05   

69 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1 29.05   

 

 



 

IV. Уҡыу процесын уҡыу - уҡытыу методик һәм матди-техник яҡтан тьәмин итеү  

1. Толомбаев Х.А. Атнағолова С.В. Башҡорт теленән диктанттар йыйынтығы: 5-9 кластар. 

– 2-се баҫма, Өфө, Китап, 2009. – 256 б. 

2. Ғималова М.Ғ. Рәхимова С.М.  Изложениелар өсөн текстар йыйынтығы: 5-9 кластар. -  

3-сө баҫма, Өфө, Китап, 2009. – 256 б. 

3. Усманова М.Г.  Башҡорт теле  грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа: - Өфө, 

Китап, 2007. – 111 б. 

4. Шарапов И.А. Башҡорт теленән (5-9 кластар) һәм әҙәбиәтенән (5-9 кластар) тест 

һорауҙары: Өфө, Китап, 2001, 296 б.  

5. Ғафаров Б.Б.Башҡорт әҙәбиәтенән яҙма эштәр: Өфө, Китап, 1999. -206 б.  

 Һүҙлектәр. 

6.Агишев И.М. Биишев Ә.Г. Башҡорт теленең һүҙлеге: -2 томда, Мәскәү, 1993. – 987 б. 

7.Ураҡсин З.Ғ. Урыҫса-башҡортса һүҙлек: -2 томда, Өфө, Китап, 2005. -677 б. 

8.Ураҡсин З.Ғ. Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге: Өфө, 2004. – 527 б.  

9.Ураҡсин З.Ғ. Башҡорт теленең фразеологик һүҙлеге: Өфө, 2006. -337 б. 

10.Әхтәмов М.Х. Грамматика һүҙлеге: Өфө, 2007. – 172 б.  

11.Әхтәмов М.Х. Антонимдар: Өфө, 2009. – 343 б.  

12.Әхтәмов М.Х. Синонимдар һүҙлеге: Өфө, 2006. – 250 б.  

13. Әхмәтйәнов К. Әҙәбиәт теорияһы: Өфө, Китап, 2007. – 492 б.  

14. Хөсәйенов Ғ.Б. Әҙәбиәт теорияһы: Өфө, Китап, 2010. – 384  

15.Омонимдар һүҙлеге. Әхтәмов М.Х. – Өфө, Китап, 2006. 

16.Электрон дәреслек. Башҡорт әҙәбиәте. 5-9 класс – Өфө: Мәғариф министрлығы, 2003. 

       Раҡаева Ә.С., Дәүләтшина М.С. Башҡорт теленән контроль һорауҙар, тестар 

ҡулланмаһы. – Өфө: Педкнига, 2008. – 96 бит 

17.Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hәм  ҡағиҙәләрҙә.  Әүбәкирова  З.Ф.–  Өфө, 

2006. 

Материаль-техник ҡулланмалар 

телевизор; 

компьютер; 

принтер; 

Төп һәм өҫтәлмә әҙәбиәт 

1. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең  7 –се  класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәреслеге. Тикеев Д.С., Ғафаров Б.Б., Ҡаһарманов Ғ.Ғ., 

Хөснөтдинова Ф.Ә.– Өфө: Китап, ,2010 

2. Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө: Китап, 2009. 

3.Башҡортса – русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

4.Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

Балалар өсөн йөҙ йыр. Юнысова Г.А. – Өфө, Китап, 2003 

«Башҡортостан уҡытыусыһы», «Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», «Йәшлек» гәзит-

журналдары. 

Башҡорт теле. 7- кластар өсөн электрон дәреслек. 

Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

 

 

 

 

 
 


