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Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование примерной 

авторской программы, на основе 

которой составлена рабочая 

программа 

Класс Кол-во 

часов 

по УП 

Учебно-

методический 

комплекс по 

реализации 

программы 

Основная цель и задачи обучения по программе 

Родной 

(башкирский) 

язык 

Башҡорт теленән 

программа.(Уҡытыу рус телендә 

алып барылған мәктәптәрҙең I-XI 

кластары 

өсөн).ТоломбаевХ.А.,Дәүләтшина, 

Вилданов Ә.Х, З.М.,Хөснөтдинов 

Ф.Ә, Хажин В.И.-

Ижевск:КнигоГрад,2008. 

 

4 102  “ Башҡорт теле”  

Толомбаев Х.А 

Өфө: Китап, 2011 

Маҡсаттары һәм бурыстары: 

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 үҙ аллы 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 шәхестәре 

,уларҙың эшмәкәрлеге,ижады һ.б. менән 

таныштырыу,балаларҙы башҡорт донъяһына алып 

инеү,башҡорт халҡына,үҙҙәре йәшәгән төйәккә 

ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү 

  6 34 Башҡорт теле: 

Уҡытыу урыҫ 

телендә алып 

Маҡсаты һәм бурыстары:    

1.Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, 

уҡығанды, радиотапшырыуҙар тыңлағанды аңлау 



барылған 

мәктәптәрҙең 6-сы 

класс башҡорт 

балалары өсөн 

дәреслек. Тикеев 

Д.С., Хажин 

В.И.,һ.б. – Өфө: 

Китап, 2010. 

 

күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

2.Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп, үҙ-

ара һөйләшергә, тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар 

буйынса һөйләргә өйрәтеү. 

3.Дәреслектәге,уҡыу 

ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға 

торған «Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», 

«Шоңҡар», «Йәшлек» гәзит-журналдарын үҙ аллы һәм 

аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

4.Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе 

күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле кимәлдә үҙ аллы яҙыу 

күнекмәләрен булдырыу. 

5.Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт 

процесында практик файҙаланырға өйрәтеү. 

6Башҡорт 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. 

 

 

  7 102 Тикеев Д.С., 

Ғафаров Б.Б., 

Хөснөтдинова 

Ф.Ә. Башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте: Рус 

мәктәптәренең 7-

се класында 

уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн 

башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте 

дәреслеге. — Өфө: 

Китап, 2010 

Маҡсаты һәм бурыстары:    

1.Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, 

уҡығанды, радиотапшырыуҙар тыңлағанды аңлау 

күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

2.Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп, үҙ-

ара һөйләшергә, тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар 

буйынса һөйләргә өйрәтеү. 

3.Дәреслектәге,уҡыу 

ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә сыға 

торған «Йәншишмә», «Аҡбуҙат», «Аманат», 

«Шоңҡар», «Йәшлек» гәзит-журналдарын үҙ аллы һәм 

аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

4.Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе 



күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле кимәлдә үҙ аллы яҙыу 

күнекмәләрен булдырыу. 

5.Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт 

процесында практик файҙаланырға өйрәтеү. 

6Башҡорт 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. 

 

 

  8 102 Тикеев Д.С., 

Ғафаров Б.Б., 

Хөснөтдинова 

Ф.Ә. Башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте: Рус 

мәктәптәренең 9-

сы класында 

уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн 

башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте 

дәреслеге. — Өфө: 

Китап, 2010 

Маҡсаттар һәм бурыстар. 

1.Тәҡдим ителгән темалар буйынса балаларҙың һүҙлек 

составын арттырыу, телмәр күнекмәләрен 

камиллаштырыу. 

2.Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. 

3.Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул 

һорауҙарға һүрәт, картина, текст нигеҙендә ижади яуап 

бирә белеү. 

4.Темаға тап килгән шиғырҙар ятлау, йырҙар өйрәнеү 

һәм башҡарыу, экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, 

концерттар әҙерләү һәм сығыш яһау. Һәр осраҡта ла 

телмәр төҙөү иғтибарға алына. 

5.Әйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙәрҙе, ябай 

һөйләмдәрҙе тәүҙә күсереп, шунан яттан яҙыу. 

6.Һәр тема буйынса эш барышында тыуған Республика 

менән танышыуҙы дауам итеү. 

7.Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан 

тәбиғәтенә, сәнғәтенә, әҙәбиәтенә ихтирам тәрбиәләү. 

 



  9 102 Тикеев Д.С., 

Ғафаров Б.Б., 

Хөснөтдинова 

Ф.Ә. Башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте: Рус 

мәктәптәренең 9-

сы класында 

уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн 

башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте 

дәреслеге. — Өфө: 

Китап, 2010 

Маҡсаттар һәм бурыстар. 

1.Тәҡдим ителгән темалар буйынса балаларҙың һүҙлек 

составын арттырыу, телмәр күнекмәләрен 

камиллаштырыу. 

2.Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. 

3.Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул 

һорауҙарға һүрәт, картина, текст нигеҙендә ижади яуап 

бирә белеү. 

4.Темаға тап килгән шиғырҙар ятлау, йырҙар өйрәнеү 

һәм башҡарыу, экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, 

концерттар әҙерләү һәм сығыш яһау. Һәр осраҡта ла 

телмәр төҙөү иғтибарға алына. 

5.Әйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙәрҙе, ябай 

һөйләмдәрҙе тәүҙә күсереп, шунан яттан яҙыу. 

6.Һәр тема буйынса эш барышында тыуған Республика 

менән танышыуҙы дауам итеү. 

7.Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан 

тәбиғәтенә, сәнғәтенә, әҙәбиәтенә ихтирам тәрбиәләү. 

 

 


