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Башҡорт телен үҙләштереүҙең шәхси, 

метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Башҡорт телен өйрәнеүҙең шәхсән һөҙөмтәләренә түбәндәгеләр инә: 

-үҙен Рәсәй гражданы итеп ҡабул итеүенә өлгәшеү  (патриотизм, Ватанға 

һәм күп милләтле Рәсәй халҡына хөрмәт, Тыуған ил алдында яуаплылыҡ һәм 

бурыс тойғолары). Халыҡтың телен, мәҙәниәтен һәм тарихын белеү һәм уларға 

ҡарата яҡшы мөнәсәбәт. 

- уҡыусыларҙың үҙаллы үҫергә һәм белем алырға ынтылыштары, үҙаллы 

һөнәр һайлау мөмкинлектәре. 

-үҫешкән мораль аң менән эш итә белеү, уҡыуға, хеҙмәткә яҡшы 

мөнәсәбәт булдырыу, ғаиләгә һәм ғаилә ағзаларына хәстәрле ҡараш. 

-сит кешегә, уның теленә, мәҙәниәтенә, ҡарашына һәм гражданлыҡ 

позицияларына хөрмәтле ҡараш. 

-социаль нормаларҙы аңлау, үҙеңде кеше араһында тотоу . 

-сәләмәт һәм хәүефһеҙ тормош алып барыу ҡиммәттәрен, юлда йөрөү 

ҡағиҙәләрен формалаштырыу. 

- үҫешкән эстетик аң аша Рәсәй һәм донъя халыҡтары мираҫын аңлау. 

-экологик мәҙәниәт нигеҙҙәре формалаштырыу. 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 

телдән һәм яҙма хәбәр ителгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 

- төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты төрлө уҡыу төрҙәрендә ҡабул итеү; 

- тыңлаған һәм уҡылған тексты бирелгән эш төрҙәре ( план, йөкмәткеһен 

һөйләү, конспект) менән яңынан һөйләй белеү; 

- аралашыу сфераһы һәм шартына ҡарап, телмәреңде һәм яҙма 

телмәреңде  төҙөй белеү, әңгәмә, фекер алышыу, дискуссияла ҡатнаша алыу; 

- үҙ аллы белем ала белеү, төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары, интернет 

ресурстары, ваҡытлы матбуғат баҫмалары менән эшләй белеү, белешмә 

әҙәбиәт менән ҡуллана алыу; 

- тәғәйен темаға материалды һайлап ала һәм системаға килтереү ысулдарын 

үҙләштереү; үҙ ҡарашыңды анализлай, сағыштыра, күрһәтә, һығымта яһай, 

йомғаҡлай, нигеҙләй белеү; 

- башҡорт телен башҡа сығанаҡтарҙан мәғлүмәт алыу сараһы булараҡ 

ҡуллана алыу һәләтен үҫтереү; 

- үҙ телмәреңде баһалау күнекмәләрен үҙләштереү; 

- предмет-ара кимәлдә (туған тел, сит тел, әҙәбиәт) тел күренештәрен 

анализлай белеү. 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет һөҙөмтәләренә түбәндәгеләр инә: 

 

      - телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халының 

милли теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы 

тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, 

кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында караш булдырыу; 

     - гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта 

тулыһынса уның ролен аңлау; 

   -  туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм 

берәмектәр бәйләнешен аңлау; 

    - тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел 

һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 

диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, 

публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт теле; фукциональ-

мәғәнәүи телмәр төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, 

текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм телмәрҙә 

ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

    -башҡорт теленең лексиксикаһы 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; 

      - тел-һүрәтләү саралары һөм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 

      - туған телдең эстетик фукцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын 

анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе. 

                                                                  5 класс 

“Һаумы, мәктәп!”,  “Үҙем тураһында”, “Йыл миҙгелдәре”, 

“Башҡортостанды беләһеңме?”, “Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена”, 

“Яңы йыл менән”, “Аҙыҡ-түлек.Кейем-һалым. Өй . Магазин.”, “8 март – 

Ҡатын-ҡыҙҙар көнө”, “Яҙ етте”, “Яҙғы байрамдар, эштәр”. 

Грамматика буйынса блок-темалар: 
Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр. 

Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар.  Исем. Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреше. Алмаш. Алмаштарҙың килеш менән үҙгәреше. Һандар. 

Омонимдар. Синонимдар. Антонимдар. 

                                                        6 класс 

“Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. Беҙҙең мәктәп”, “Башҡортостан ере буйлап”, 

“Ҡыш дауам итә”, “Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел”, “Бына тағы яҙ килде”, ”Йәмле  

йәй килә”. 
Грамматика буйынса блок-темалар: 



Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр. 

Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙ составы. Исем. Рәүеш. Рәүеш 

дәрәжәләре. Ҡылым. Һан. Һан төркөмсәләре. 

                                                        7 класс 

“Яңынан мәктәпкә”,  “Ауыл тормошо”, “Башҡортостан буйлап сәйәхәт”, 

“Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары”, “Мин һәм беҙҙең ғаилә”, “Сәнғәт 

оҫталары”, “Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?, “Борон-борон заманда…”, 

“Берҙәмлек,  дуҫлыҡ, тыныслыҡ”, “Йәмле йәй” 

Грамматика буйынса блок-темалар: 
Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр. 

Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙ составы. Килеш ялғауҙары. Үҙ 

аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Теркәүестәр. Бәйләүестәр. 

Ымлыҡтар. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

 

 8  класс 

“Алтын көҙ етте”, “Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы”, “Хеҙмәт төбө 

- хөрмәт”, “Ап – аҡ ҡыш етте”, “Йәмле яҙ, һағындыҡ һине!”, “Беҙ 

ҡайтырбыҙ йондоҙҙарға әүерелеп”, “Ай Уралым, Уралым…” 
Грамматика буйынса блок-темалар: 
Синтаксис. Логик баҫым. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Юҡлыҡ, 

булмағанлыҡ төшөнсәләре. Аныҡлаусы. Тултырыусы. Хәл 

                                                        9 класс 

“Һаумы, мәктәп”, “Башҡортостан тәбиғәте”, “Атамалар ни һөйләй?”, 

“Беҙ ҡышты ла яратабыҙ”, “Башҡортостан мәҙәниәте“, “Халыҡ ижады -

халыҡ хазинаһы” “Менгән атым -уң ҡанатым”, ”Тәбиғәт йәшеллеккә 

төрөнә”, “Йәмле йәй айҙары”. 
Грамматика буйынса блок-темалар: 

         Хәл төрҙәре. Өндәш һүҙ. Өҫтәлмәлек. Ябай һөйләм төрҙәре. Тиң киҫәкле 

һөйләмдәр. Ҡушма һөйләм. 
 

 

I

I

I

Тематик планлаштырыу 

 
5-се класс (34 сәғәт) 

 

№ Тема Күләме 

 Һаумы, мәктәп!   

 

 

 Үҙем тураһында  

 Йыл миҙгелдәре  

 Башҡортостанды беләһеңме?  

 Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена  

 Яңы йыл менән  

 Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Өй. Магазин  

 8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө  

 Яҙ етте  



 Яҙғы эштәр  

 Яҙғы байрамдар  

 Бөтәһе  

6-сы класс (34 сәғәт) 

№ Тема Күләме 

 Беҙҙе мәктәп ҡаршылай. Беҙҙең мәктәп  

 

 

Башҡортостан ере буйлап  

 

 

Дуҫлыҡ ҡәҙерен бел  

 

 

Ҡыш дауам итә  

 

 

Бына тағы яҙ килде  

 Йәмле йәй етте  

 Бөтәһе:  

cе класс (34 сәғәт) 
 

№ Тема Күләме 

 Яңынан мәктәпкә  

 Ауыл тормошо  

 Башҡортостан буйлап сәйәхәт  

 Спорт. Спорт кәрәк-яраҡтары  

 Мин һәм беҙҙең ғаилә  

 Сәнғәт оҫталары  

 Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?  

 Берҙәмлек,  дуҫлыҡ, тыныслыҡ  

 Йәмле йәй  

 Бөтәһе:  

cе класс (34 сәғәт) 

№ Тема Күләме 

 Алтын  көҙ етте  

 Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы  

 Хеҙмәт төбө - хөрмәт  

 Ап-аҡ ҡыш етте  

 Йәмле яҙ, һағындыҡ һине  

 Беҙ ҡайтырбыҙ йондоҙҙарға әүерелеп  



 Ай Уралым, Уралым  

 Бөтәһе:  

 

 

9-сы класс (33 сәғәт) 
№ Тема Күләме 

 Һаумы, мәктәп!  

 Башҡортостан тәбиғәте  

 Атамалар ни һөйләй?  

 Беҙ ҡышты ла яратабыҙ  

 Башҡортостан мәҙәниәте  

 Халыҡ ижады – халыҡ хазинаһы  

 Менгән атым – уң ҡанатым  

 Тәбиғәт йәшеллеккә төрөнә  

 Йәмле йәй айҙары  

 Бөтәһе:  

 


