
Аңлатма яҙыу. 

 

          Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең  11-се  класс  өсөн башҡорт 

(дәүләт)  теленән  эш программаһы. 

Эш программаһы 34 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 1 сәғәт).  

Төҙөүсе:Фазлыева Миңйыһан Шәрифулла ҡыҙы  

Дәреслек: Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М.  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  рус  телендә  алып  

барылған мәктәптәрҙең 10-11  синыф уҡыусылары  өсөн  дәреслек.  – Өфө : Китап, 2005. 

Программа кимәле : базис 

Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:  

      Уҡытыу рус телендә  алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт (дәүләт) теле буйынса 

уҡыусыларҙың телмәр үҫтереүенә, яҙма эштәренә, дәфтәр тотоуҙарына һәм яҙма эштәр 

үткәреүгә берҙәм талаптар. 13.01.2010. Протокол №4.  

        Ғәбитова З.М., Толомбаев Х.А. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыуҙы 

ойоштороү буйынса методик кәңәштәр. - Өфө:Башҡортостан,2006.-96 бит.; 

Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. Башҡорт телен дәүләт итеп өйрәнеүселәр өсөн.-

Өфө:Китап,2009.-128 бит.; Дәүләтшина М.С. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы: башҡорт 

теле дәүләт теле итеп уҡытылған мәктәптәр өсөн.1-се киҫәк.-Өфө:Китап,2010.-120 бит. 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты: Усманова М.Ғ., 

Ғәбитова З.М. Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 10-11 

синыф уҡыусылары өсөн дәреслек.-Өфө: Китап,2005.-176 бит. 

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 «6-сы 

төп 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; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы; 

 «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы; 

 Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 

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

бәйләнешле текст менән эшлэргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.  

 Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө 

 Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү  үҙәк бурыс. 

 11-се кластарҙа башҡорт телен өйрәнеү өсөн уҡытыу планында аҙнаға 1-әр сәғәт 

ваҡыт бирелә. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға өйрәтеү 

бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

  Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 

 Тыуған илем – Башҡортостан - 4 сәғәт 



Башҡортостан, Башҡортостан Республикаһының Рәсәй кимәлендә тотҡан урыны, 

уның байлығы, күренекле шәхестәре, халҡы, батырҙары, сәнғәте хаҡында текстар 

уҡыу, әңгәмәләр, осрашыуҙар, экскурсиялар ойоштороү. 11-се класс уҡыусылары 

уҡығандары дөрөҫ, шыма итеп һөйләй белергә, әңгәмәлә еңел ҡатнаша, аралаша 

алырға тейеш. Диалогик, монологик телмәр менән эш итә белеүгә өлгәшергә кәрәк. 

Грамматика: 

10-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 Башҡортостан сәнғәте – 4 сәғәт.  
Башҡортостан Республикаһында сәнғәт үҫеше. Сәнғәт әһелдәре менән танышыү, улар 

хаҡында яҙылған текстар менән танышыү. Грамматика буйынса үҙләштерелгән 

материалды ғәмәлдә дөрөҫ ҡулланыуға өлгәшеү. Был тема буйынса уҡытыусынан 

һәм уҡыусыларҙан да ижади эш талап ителә. 

Грамматика: 

Бер составлы һөйләм төрҙәре. 

Кемдәр улар сәсәндәр? - 3 сәғәт. 

Сәсәндәрҙең йәмғиәт тормошонда тотҡан урындары, уларҙың халыҡ шағирҙары, 

педагогы, тарихсыһы, ил-йорт аҡһаҡалы булыуы тураһында таныштырыу. Сәсәнлек 

сәнғәте. Исемдәре билдәле һәм әҫәрҙәре хәҙергәсә һаҡланған сәсәндәр (Ҡобағош 

сәсән, Ҡарас сәсән, Ерәнсә сәсән, Буранбай – Йәркәй сәсән). Сәсәндәр ижадында 

фольклор һәм әҙәбиәт традициялары сағылышы. 

Грамматика: 

Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. 

Баш һөйләм һәм эйәрсән һөйләм. Эйәрсән һөйләм төрҙәре. 

Башҡорт ырыуҙары,шәжәрәләре. – 5 сәғәт.  

Башҡорт халҡының ырыуҙары менән танышыу. Башҡорт шәжәрәләренең яҙма 

ҡомартҡы булараҡ матур әҙәбиәткә мөнәсәбәте. Уҡыусыларҙың үҙ ырыу шәжәрәһен 

төҙөтөү, улар тураһында һөйләй белеү. 

Грамматика: 

Ҡушма һөйләмдәр (ҡабатлау). 

Башҡорт халыҡ шағирҙары, яҙыусылары – 18 сәғәт.  
Башҡорт халыҡ шағир-яҙыусылары тураһында белешмә. Уларҙың тормош һәм ижад 

юлы менән таныштырыу. Уҡыусылар һәр шағир, яҙыусы хаҡында һөйләй белергә һәм 

уларҙың әҫәрҙәрен танып атай белергә тейеш. Бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү; 

текст өҫтөндә эшләүгә иғтибар арттырыу. 

Грамматика:  

Эйә һөйләм. Эйәрсән хәбәр һөйләм. 

 

 

Уҡыусыларҙың  белем кимәленә талаптар. 

 

1. Художестволы, фәнни-популяр һәм публицистик текстарҙы ҡысҡырып етеҙ уҡыу. 

2. Тәҡдим ителгән ситуация буйынса һорауҙар бирә белеү, уҡытыусының (йәки 

башҡаларҙың) һорауҙарына яуап бирә белеү; яуаптарҙы дөрөҫ интонация менән асыҡ, 

аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү. 

3. Яҙма йәки телдән сығыш яһау өсөн план төҙөй белеү.  

4. Үҙ аллы  уҡылған әҙәби сәнғәт әҫәрҙәренә яҙма йәки телдән баһалама бирә белеү. 

5. Художестволы әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр һәм публицистика әҫәрҙәрен айыра белеү. 

6. Яҙыусы һүрәтләгән художестволы картиналарҙы уй менән күҙ алдына баҫтырыу; 

бирелгән тема, һүрәт, картина буйынса һөйләй белеү. 

7. Өйрәнелә торған  әҫәр буйынса телдән һәм яҙма рәүештә фекер йөрөтөү 

характерындағы инша яҙыу, һорауҙарға тулы яуап биреү, геройҙарға индивидуаль, 

сағыштырма, төркөмләп характеристика биреү. 



8. Программала күрһәтелгән шиғырҙарҙы яттан белеү; тексты икенсе телгә тәржемә итеп 

һөйләү. 

9. Билдәле эйәле, билдәһеҙ эйәле, эйәһеҙ һөйләм, дөйөм эйәле һәм атама һөйләмдәрҙе 

айыра белеү;  кешенең эске донъяһын, тәбиғәттең төрлөсә торошон, төрлө хәл-

ваҡиғаларҙы ҡыҫҡа ғына һүрәтләү өсөн бер составлы һөйләмдәрҙе файҙалана белеү. 

 

 

 

 

 

 

 Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен 

баһалау. 

      Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү 

характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

a. башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

b. тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

c. дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

d. һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

e. тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү 

тибындағы схемалар, проекттар  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. 

 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 эштәрҙең төрҙәре һаны 

Күсереп яҙыу - 

Һорауҙарға яуап - 

Диктант  3 

Изложение 1 

Инша  1 

 

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 ғаиләм)_ 

 

 

Календарь-тематик планлаштырыу 

11класс 

(  Бөтәһе-аҙнаға-1 сәғәт) 

 

№ 

 

Темалар Дата Үткәреү 

ваҡыты 

Биттәр  Өйгә эш Иҫкәрмә 

     

1-се ярты йыллыҡ - 17 сәғәт.  

Тыуған илем – Башҡортостан.  

1.  М.Кәрим. Ҡайын япрағы тураһында. 02.09-

07.09 

 103-105     

2.  Ғ.Дәүләтов. Ағиҙел. Ике составлы һөйләмдәр. 09.09-

14.09 

 105-106    

3.  Д.Мырҙаҡаева. Алтын ай. З.Ураҡсин. Бөгөлөү. 16.09-

21.09 

 106,107    

4.   Р.Йәнбәк. Мәңге балҡы, Башҡортостан!  23.09-

28.09 

 106-107    

5.  Ер рухы. Текст төҙөү. Йыйнаҡ һәм тарҡау 

һөйләмдәр. 

30.09-

05.10 

 109-110    

6.  Ғ.Рамазанов. Тыуған еребеҙ – Башҡортостан!  07.10-

12.10 

 108,109    

Башҡортостан сәнғәте.     Башҡортостан сәнғәте. 3 сәғәт.15 

7.  Р.Әфләтунов. Башҡорт бейеүе.  14.10-

19.10 

 111-112     

8.  Контроль диктант. Өс быуатлыҡ тарих. 21.10-

26.10 

 143,115-

116 

   

9.  Хаталар өҫтөндә эш. Н.Мусин. Ижадҡа арналған 

ғүмер. 

06.11-

09.11 

 112-

114,149 

   

 Кемдәр улар сәсәндәр?   

10.  Б.Вәлид. Сәсәндәр. 11.11-

16.11 

 116-118    

11.  Ҡонҡас сәсән. 18.11-

23.11 

 119-120    

Башҡорт ырыуҙары, шәжәрәләре.   

12.  Ете ырыу. С.Галин. Шәжәрә. 25.11-

30.11 

 120-121     

Башҡорт халыҡ шағирҙары, яҙыусылары.   19.11   19.11 

13.  М.Ғафури. Бир ҡулыңды. 02.12-

07.1 

 123-125     

14.  Ҡыр ҡаҙҙары. 09.12-

14.12 

 125-127    



15.  Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғарипов. 16.12-

21.12 

 128-

129,136,1

39 

   

16.  Тест һорауҙарына яуаптар. Башҡортостандың халыҡ 

шағиры Рәми Ғарипов. 

23.12-

28.12.

12 

 151    

 

 

   

17.  Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғарипов 13.01-

18.01 

  

18.  Н.Нәжми. Һинең ниндәй улыңмын мин… 20.01-

25.01 

 129-130    

2 се ярты йыллыҡ– 18 сәғәт.  

Башҡорт халыҡ шағирҙары, яҙыусылары.  

19.  Р.Бикбаев. Яңғыҙлыҡ. Ғ.Дәүләтшин. Ҡар. 27.01-

01.02 

 131-

132,138 

    

20.  Ә.Атнабаев. Әсәйемә. 03.02-

08.02 

 

 

 132-132 21.01   

М.Кәрим ижады һәм тормош юлы.   

21.  Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим. 

Ҡоштар осорам.  

10.02-

15.02 

 133-134     

22.  Оҙон-оҙаҡ бала саҡ. 17.02-

22.02 

 134-135    

23.  Оҙон-оҙаҡ бала саҡ. 24.02-

01.03 

     

24.  Уҡытыусыма. М.Кәрим шағир-уҡытыусы. 

 

 

03.03-

08.03 

     

25.  Малайҙар.  10.03-

15.03 

 152    

Зәйнәб Биишева ижады һәм тормош юлы..  04.02   04.02 

26.  Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб Биишева. 

Дуҫтарға. 

17.03-

22.03 

 135     

27.  Зәйнәб Биишева. Уйҙар. 31.03-

05.04 

 136    

28.  Тест һорауҙарына яуаптар. 07.04-

12.04 

 154    

29.  Хаталар өҫтөндә эш. Теләк.   161-162    

Яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу.   

30.  М.Кәримов. Фасылдар. 14.04-

19.04 

 140-142     

31.  З.Әхмәтйәнова. Май айы. 21.04-

26.04 

 142-143    

32.  Ф.Мырҙаҡаев. Татыулыҡҡа тау ҙа ҡыҙыҡҡан. 28.04-

03.05 

 144-146    

33.  Ғ.Хөсәйенов. Ваҡыт. 05.05-

10.05 

 146,150    

34.  Контроль диктант. Ҡырсынташ.  12.05-

17.05 

 147-149    



Бигерәк йәмле йәй көндәре.  

35.  Хаталар өҫтөндә эш. З.Ханнанова. Хуш, мәктәбем! 19.05-

24.05 

 158     

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


