
Аңлатма яҙыу. 

 

Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә 8-се класс өсөн башҡорт (дәүләт) 

теленән эш программаһы. 

Эш прогаммаһы 68 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт), шул иҫәптән 5 контроль эш +pp 

үткәреү ҡарала.  

Дәреслек:Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең 8- се класы уҡыусылары өсөн дәреслек. – Өфө: Китап, 2006. 

Программа кимәле : базис 

Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:  

Башҡорт теленән программа. (Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең I 

– XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. – Ижевск: 

«КнигоГрад», 2008. 

Ғәбитова З.М. Уҡытыу рус телендә алып барған мәктәптәрҙең 7- 8- се кластары өсөн 

“Башҡорт теле” дәреслегенә методик күрһәтмәләр. - Өфө:Китап, 2006. – 152 бит. 

Усманова М.Г., Габитова З.М. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар 

йыйынтығы: 5-11 класс уҡытыусылары өсөн ҡулланма.-Өфө:Китап,2002.- 166 бит.  

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты: Толомбаев Х.А., 

Дәүләтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 

8- се класы уҡыусылары өсөн дәреслек. – Өфө: Китап, 2006. 

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: «Книгрград», 2008. 

Башҡортостан Мәғариф Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа «20- се урта 

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 эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.Шулай уҡ унда милли 

тәрбиә тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Рус һәм башҡа мәктәптәпҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәрен һанап китәбеҙ:  

1. Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү үҙәк бурыс. 

2. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементар яҙырға 

өйрәтеү бергә алып барыла. Тел менән әҙәби материалдары бергә кушып өйрәнелә 

(интеграция). 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби 

күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып 

өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 

Мәктәпкә барабыҙ (8 сәғәт). 

Был тема буйынса 5-6 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. 

Тема буйынса эҙмә-эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. 

Текст өҫтөндә эшләү,план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо һ.б. 

хаһында әңгәмәләр ойоштороу. Белем, китап тураһында мәҡәлдәр ҡойоу. 5-6 класта 

үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. 

Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр ( 11 сәғәт) 

Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға 

ҡағылышлы текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында мәҡәл, әйтемдәр менән 

танышыу. Һынамыштар уҡыу. Синтаксис. Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре. Логик 

баҫым. Исем менән ҡылымды ҡабатлау. 

Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы ( 8 сәғәт ) 

Өфө - башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө 

тураһында әңгәмә үткәреү. Уның иҫтәлекле урындары тураһында һөйләшеү, 

һүрәттәр ҡарау. Һөйләм телмәрен үҫтереү. Рефераттар яҙҙырыу һәм уны класс 

алдында ҡыҫҡаса һөйләтеү кеүек эштәр ҡулланырға мөмкин. Башҡорт 

ҡылымдарының төҙөлөшө. Барлыҡ төшөнсәһе һәм уның бирелеше. 

Хеҙмәт төбө - хөрмәт ( 8 сәғәт ) 

Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, тигән темаға әңгәмә ҡороу. Данлыҡлы хеҙмәт 

ветерандары менән осрашыу ойоштороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр оҡшауы 

тураһында һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, 

хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт , һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. Ябай һөйләм. 



Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәрҙең ярашыуы. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ 

төшөнсәләре. 

Ҡыш дауам итә ( 8 сәғәт ) 

Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын 

арттырыу кеүек эштәр ентекле алып барыла. Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, 

мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр. 

Яңы йыл менән ҡотлау открыткаһы яҙырға өйрәнеү. Уҡытыусы һайлаған текст 

буйынса изложение яҙыу. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 

Салауат Юлаев – халҡыбыҙҙың милли батыры ( 6 сәғәт) 

С.Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Уның шиғырҙарын ятлау, 

шиғырҙарының һаҡланыу тарихы тураһында әңгәмә ойоштороу. С.Юлаевтың 

тормошо, батырлығы, ижады тураһында уҡыусыларҙан төрлө ижади эштәр 

эшләтеү. ( һүрәттәр төшөрөү, инша яҙыу, стенгәзит сығарыу)һ.б. Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре тураһында төшөнсә. Аныҡлаусы. 

Йәмле яҙ, һағындыҡ һине! ( 6 сәғәт ) 

Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе системалаштырыу. Яҙғы байрамдар- 1 Май һәм 

Еңеү байрамы тураһында һөйләшеү. Яҙғы тәбиғәт күренештәре, ҡоштарҙы 

ҡаршылау, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр үткәреү. Тултырыусы. 

Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ ( 3 сәғәт ) 

Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы. Ветерандарға, 

батырҙарға ҡарала ихтирам, ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү. Данлыҡлы кешеләр 

менән кисәләр, осрашыуҙар ойоштороу. Хәл. Һүҙлек менән эш күнек мәләре үткәреү. 

Ай Уралым, Уралым...( 8 сәғәт )  

Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. Республикабыҙҙың 

күренекле урындары менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте күҙәтеү, ололарҙың һәм 

балаларҙың йәйге эштәре тураһында диолог һәм монологтар төҙөү. 8- се класта 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар 

 

1. “Мәктәп” темаһы буйынса һүҙлек байлығын арттырыу. Тема буйынса эҙмә-

эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөү. Текст өҫтөндә эшләү, 

план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо, уҡыу әсбаптары, 

китапхана, беҙҙең класс тураһында әңгәмәләр ойоштороу. Белем, китап һ.б. 

мәҡәлдәр ҡойоу.  

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

башҡаларҙың) һорауҙарына яуап бирә белеү; яуаптарҙы дөрөҫ интонация 

менән асыҡ, аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү, бирелгән һорауҙарға тулы итеп 



яуап биреү, күренекле яҙыусыларҙың биографияһы , ижады өҫтөндә ентекле 

эш алып барыу. 

3. Ишеткәнде, күргәнде 4-6 һөйләм менән бәйләнешле итеп һөйләү.  

4. Ҡысҡырып, шыма, ролләп, сәхнәләштереп һәм тасури уҡыу. 

5. Һүҙлек һүҙҙәрен белеү һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 

6. Дәрестә өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү.  

7. 80- 85 һүҙ күләмендә диктант яҙыу; 55-60 һүҙ изложение һәм 65-70 һүҙ инша 

яҙа белеү; ҡотлау хаты (открытка) яҙа белеү. 

8. Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. 

Республикабыҙҙың күренекле урындары менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте 

күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре тураһында диолог һәм 

монологтар төҙөү. 8- се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

9. Программала күрһәтелгән шиғырҙарҙы яттан белеү; 3-4 башҡорт йырын 

башҡара белеү, мәктәптең үҙешмәкәр сараларында ҡатнашыу, сәхнәлә сығыш 

яһау. Бөтә был эштәр тураһында бәйләнешле һөйләй белеү. Данлыҡлы 

кешеләр менән кисәләр, осрашыуҙар ойоштороу уларға ҡарала ихтирам, 

ғорурланыу тойғоһо уятыу, кешелеклелек тәрбиәләү. 

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; 

 ижади эштәр башҡарыу(төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе өҫтәп яҙыу, нөктәләр урынына 

тейешле хәрефтәр ҡуйып яҙыу); 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 бирелгән тексты өлөштәргә бүлеү, исемләү, план төҙөү, план буйынса йөйләү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы 

схемалар, проекттар төҙөү. 

1. 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. 

2. 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 материалы буйынса, башҡорт теленән 8 –се кластарҙа түбәндәге күләмдә 

контроль һәм яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

  



Яҙма эштәрҙең төрҙәре 8 

кл 

Күсереп яҙыу 1 

Һорауҙарға яуап 2 

Диктант (контроль эш) 2 

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 ғаиләмде…) 

 

 

 

Материаль-техник ҡулланмалар 

 телевизор; 

 видеомагнитофо 

 

 

 

 

 

Календарь-тематик план 



8 класс 

Дәреслек авторҙары: Усманова М.Г., Ғәбитова З.М.,2008 
 

№ Лексик тема Грамматик тема Өйгә эш  дата Үтк

әре

ү 

көн

ө 

 Дәреслек 

тәге  

биттәр 

(сығанаҡтар) 

Күргәҙ 

мәлелек 

Өйгә эш Дата 

1. Р.Ғарипов.Уҡытыусы Башҡорт алфавиты Шиғырҙы ятларға 04. 

09 

 

2. Мәктәптә 

 

Ҡылым. Зат 

ялғауҙары. 

8 се күнегеү 06. 

09 

 

3. Б. Бикбай. Туған тел. Ҡылымдар- 

ҙың зат ялғауҙары 

 

18-се күнегеү 11. 

09 

 

4. Р.Ниғмәтуллин. 

Тырышлыҡ 

Ҡылым 

 

30-сы күнегеү 13. 

09 

 

5. Б. Рафиҡов. “Илем, 

Башҡортостаным” 

“Ҡылым” темаһын 

йомғаҡлау 

 

36-сы күнегеү 18. 

09 

 

6. Р. Низамов.  

Көҙ күренештәре. 

 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

 40-сы күнегеү 20. 

09 

 

7. Ф. Ғөбәйҙуллина. Көҙ. Һөйләм төрҙәре. 45 – се күнегеү 25. 

09 

 

8. Баҡсала көҙгө эштәр Хәбәр һөйләм 66 – сы күнегеү 27. 

09 

 

9. С. Муллабаев. Көҙгө 

урман. 

Һорау һөйләм 56-сы күнегеү 02. 

10 

 

1

0. 

Беҙҙең яҡта көҙ. Контроль 

эш. 

М.Меос 

“Шығайҙағы 

ҡайындар” 

Викторинаға әҙерлек 04. 

10 

 

1

1. 

Н. Иҙелбаев. “Һөнәрлеләр 

һөйкөмлө”. 

Өндәү һөйләм.  72-се күнегеү 09. 

10 

 

1

2. 

А. Игебаев. Тәмленең дә 

тәмлеһе 

 

Логик баҫым 76-сы күнегеү 16. 

10 

 

1

3. 

Ә. Әхмәт-Хужа.  

Ҡояш 

Исемдәрҙең килеш 

ялғауҙары 

91-се күнегеү,89-сы 

күнегеү 

18. 

10 

 

1

4. 

Б. Рафиҡов. Нисек 

әйтһен? 

 

“Һөйләм төрҙәрен” 

ҡабатлау 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 25. 

10 

 

1

5. 

Контроль эш.Алтын көҙ.  Р.Ханнанов.Япраҡтар. 23. 

10 

 

1

6. 

Көҙгө эштәр һәм көҙгө 

тәбиғәт. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 30. 

10 

 

1

7. 

 

Й. Солтанов. Өфө-беҙҙең 

баш ҡалабыҙ 

 

 97, 98 –се күнегеү 06.11  

1

8. 

Н. Дәүли, С. Садиҡова. 

Өфө ни өсөн матур? 

Ҡылымдарҙың 

төҙөлөшө 

Һүҙҙәрҙе ятларға 08.11  



 

1

9. 

Ҡаланың иҫтәлекле 

урындары 

 

Ҡылымдарҙың  

Төҙөлөшө 

109-сы күнегеү 13.11  

2

0. 

Мин театрға барҙым. 

 

Барлыҡ төшөнсәһе 

 

Һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтегеҙ 15.11  

2

1. 

Д. Әхиәрова. 

Орджоникидзе районы 

 

Ҡылымдарҙа заман 

төшөнсәһе 

122- cе күнегеү 20.11  

2

2. 

“Өфө - минең баш ҡалам” 

 

Телмәр үҫтереү 

 

Тексты һөйләргә 22.11  

2

3. 

“Өфө менән танышыу” 

темаһын йомғаҡлау 

 

 Һүҙ ятларға 27.11  

2

4. 

Кластан тыш уҡыу 

дәресе.Өфө (белешмә) 

 133- се күнегеү 29.11  

2

5. 

 

Хеҙмәт төбө - хөрмәт Ябай һөйләм 

төрҙәре 

136-сы күнегеү 04.12  

2

6. 

В.Моратова Башҡорттар 

әрме хеҙмәтендә. 

Йыйнаҡ һәм тарҡау 

һөйләмдәр 

143-сө күнегеү 06.12  

2

7. 

А. Насиров. Көслө сабаҡ. Һөйләмдең баш 

киҫәктәре 

152-се күнегеү 11.12  

2

8. 

Н.М.Бадридзе. “Зарядкаға 

баҫ!” 

Эйә һәм хәбәр 158-се күнегеү 13.12  

2

9. 

 

Контроль эш. Вариантлап 

эш 

 Грамматиканы 

ҡабатларға 

18.12  

3

0. 

Геологтар көнө. Юҡлыҡ төшөнсәһе 

 

164-се күнегеү 20.12  

3

3. 

Ә. Атнабаев. Ҡара икмәк. 

 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. 

Шиғыр ятларға 23.12  

3

4. 

Ҡыш. Яңы йыл. 

 

Эйә һәм хәбәр 181-се күнегеү 27.12  

3

5. 

Н.Нәжми. Ҡыш. 

 

Эйә менән хәбәр 

араһында һыҙыҡ 

188-се күнегеү 15.01  

3

7. 

В. Сухомлинский. Буран. Һүҙлек менән эш 199-сы күнегеү 17.01  

3

8. 

Башҡортостан 

Республикаһының Дәүләт 

флагы 

Яңғыҙлыҡ исемдәр 198-се күнегеү, диалогты 

ятларға 

22.01  

3

9. 

“Ҡыш” темаһын 

йомғаҡлау. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

Һорауҙарға яуаптар 

биреү. 

Ижади һүҙлек диктанты 

24.01  

4

0. 

С. Юлаев – башҡорт 

халҡының милли батыры 

 Шиғыр ятларға 29.01  

4

1. 

Палдискиҙа Салауат 

музейы 

Аныҡлаусы 213-сө күнегеү 30.01  

4

2. 

А.Кузнецов. “Салауаттан 

һорау алыу”. 

Картина буйынса 

эш 

 

211-се күнегеү, диалогты 

ятларға 

05.02  



 

4

3. 

Салауат һәйкәле  

 

 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, 

111-се күнегеү 

06.02  

4

4. 

“Салауат – милли батыр” 

темаһын йомғаҡлау. 

 

 Уҡырға,һорауҙарға яуап 12.02  

4

5. 

Синыфтан тыш уҡыу. 

Йәшел алтын. 

 

 

Һүҙлек һүҙҙәрен ятларға 13.02  

4

6. 

Йәмле яҙ килде. 

 

 230-сы күнегеү, яттан 

яҙырға әҙерләнергә 

19.02  

4

7. 

Ә. Таһирова. Боҙ китә. Аныҡлаусы 226-сы күнегеү 20.02  

4

8 

23 февраль-Ватанды 

һаҡлаусылар көнө. 

   

 ҡотлау яҙырға 26.01

2 

 

 Күнегеүҙәр эшләү. 

Гармматиканы ҡабатлау. 

 Һүҙлектә эш 27.02  

4

8. 

8 Март - Әсәйҙәр 

байрамы 

 223-сө күнегеү, ағас 

исемдәрен яҙырға 

05.03  

4

9. 

Р. Ниғмәти. Ватан.  Өҙөк ятларға, 121-се бит 07.03  

5

0. 

Минең дуҫым. Тултырыусы. Һүҙлек һүҙҙәрен ятларға, 

грамматик материалды 

ҡабатларға 

12.03  

5

1. 

Телмәр үҫтереү. Яҙ.  Контроль эшкә әҙерлән 14.03  

5

2. 

 Контроль эш. 

Тестһорауҙары. 

 Үтелгәндәрҙе ҡабатла 19.03  

5

3. 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 Хәтерҙә ҡалдырығыҙ 21.03  

5

4. 

Һалдат тора киләсәкте 

тотоп. 

Хәл 

 

 

252-се күнегеү, 

мәҡәлдәрҙе ятларға 

02.04  

5

5 

Тәүге космонавт Тултырыусы 235-се күнегеү 04.04  

5

6. 

М. Харис. Хат Һөйләм 

 

Шиғырҙы ятларға 09.04  

5

7. 

Үлемһеҙ батырлыҡ Һөйләмдең баш 

киҫәктәре 

 

 

258-се күнегеү, диалогты 

ятларға 

11.04  

5

8. 

Ҡ. Даян. Шайморатов 

генерал. 

Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре 

 16.04  

5

9. 

Тыуған ерем биҙәктәре Һөйләм киҫәктәре 260-сы күнегеү, 133-сө 

күнегеү 

18.04  

6

0. 

Урманды һаҡлайыҡ.  263-сө күнегеү, 135-се 

бит 

23.04  

6

1. 

В. Исхаҡов. Талпан. Һөйләмдең эйәрсән 

киҫәктәре 

Беләһегеҙма? 136-сы бит 25.04  

6 Р.Ниғмәтуллин.  142-се бит, тасуири 30.04  



2. Башҡортостан. уҡырға 

6

3. 

З. Биишева. Йәшәү-

хеҙмәт 

Синтаксис Шиғыр ятлау 14.05  

6

4 

Р.Бикбаев. Уралыма Грамматика 

ҡабатлау 

Үтелгәндәрҙе ҡабатларға, 

грамматиканы белергә 

16.05  

6

5. 

IV сиреккә диктант. Ай, 

Уралым, Уралым  

  21.05  

6

6. 

Синыфтан тыш уҡыу. 

Башҡорт илкәйенең бер 

ҡото. 

 Һүҙлек һүҙҙәрен ятларға 23.05  

6

7. 

Йәмле йәй  етте. Грамматика 

буйынса 

үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

273-сө күнегеү, 

һөйләмдәр төҙөргә 

28.05  

6

8. 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау.Йомғаҡлау. 

 

 Тест һорауҙары 30.05  

 

 

 

 

 

У3ытыу рус теленд9 алып барыл1ан м9кт9пт9р29 

у3ыусылар2ы4 я2ма эшт9рен9, д9фт9р тотоу2арына 89м я2ма 

эшт9р 7тк9ре7г9,улар2ы ба8алау1а бер29м талаптар
1
 

I. Баш3орт теле буйынса я2ма эш т5р29ре. 

1. Класта 89м 5й29 баш3арыла тор1ан я2ма эшт9р 5йр9те7 89м 

тикшере7 характерында була. Улар1а т7б9нд9гел9р ин9: баш3орт телен9н 

т5рл5 типта1ы к7неге729р, т9ржем9 эшт9ре(баш3орт телен9н рус телен9 89м 

кире8енс9), д9реслект9р29ге 929би текстар1а пландар т5257, 8орау2ар1а 

я2ма яуаптар 89м иншалар, тел 89м 929би материалдар буйынса аналитик 

89м д5й5мл9штере7 тибында1ы схемалар, таблицалар, проекттар 8.б. т5257. 

2. Баш3орт телен9н а1ымда1ы, сирек й9ки йыл а2а1ында, шулай у3 2ур 

темалар2ан 8у4 йом1а3лау контроль эшт9ре 7тк9рел9. А1ымда1ы контроль 

эшт9р программаны4 5йр9нелг9н материалын 72л9штере72е тикшере7 

ма3сатында у21арыла. Улар2ы4 т5р5 89м 7тк9ре7 йышлы1ы 5йр9нел9 тор1ан 

материалды4 3атмарлылы1ынан, у3ыусылар2ы4 белем ким9лен9н сы1ып 

билд9л9н9. А1ымда1ы контроль эшт9р 5с5н у3ытыусы й9 тотош д9ресте, й9 

уны4 бер 5л5ш5н ген9 фай2алана ала. 

3. Сирек 89м йыл а2а1ында йом1а3лау контроль эшт9ре м9кт9п 

администрация8ы мен9н берлект9 т525лг9н график буйынса 7тк9рел9. Был 

и89 у3ыусылар1а арты3 й5кл9м9 булдырмау к72леген9н сы1ып эшл9н9. 

К5н5н9 бер ген9 контроль эш бирел9, 9 а2на8ына улар икен9н арты3 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2400000001465155252%2F1.2&archive-path=%2F%2F%C2%8C%C2%AE%C2%A4%C3%A3%C2%AB%C3%AC%2005.rar%2F%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%2005%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%2005.doc&name=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%203%2C4%2C5.zip%2F%2F%C5%92%C2%AE%C2%A4%C3%A3%C2%AB%C3%AC%2005.rar%2F%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%2005.doc&c=5318073e76ec#footnote_1


7тк9релм9й. Контроль эшт9р2е сиректе4 беренсе к5н5нд9, байрамдан 8у4 

т97ге у3ыу к5н5нд9 89м д7ш9мбел9 7тк9ре7 т93дим ителм9й. 

II. Контроль эшт9р2е4 и69бе. 

Программа материалыны4 72л9штереле7 ким9ле у3ыусылар2ы4 

д9рест9р29 телд9н бирг9н яуаптарына 89м я2ма эшт9рен9 3арап ба8алана. 

Быны4 5с5н баш3орт телен9н 89р синыфта т7б9нд9ге к7л9мд9 контроль 

эшт9р 7тк9ре7 3арала: 

Я2ма 

эшт9р2е4 

т5р29ре 

Кластар 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

К7сереп 

я2ыу 
2 2 2 1 1 1 

     

*орау2ар1а 

яуаптар 
2 2 2 2 1 1 1 

    

Диктант 2 4 4 4 4 6 6 6 6 4 4 

Изложение 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 

Иншалар 
 

2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 

Д9рест9р29ге 1929ти я2ма к7неге729р, 872лек диктанттары был 

таблицала1ы 8андар1а инм9й. Улар2ы4 йышлы1ын билд9л97 у3ытыусы 

3арама1ына 3алдырыла. 

К7сереп я2ыу 5с5н т93дим ител9 тор1ан текстар, 15м7м9н, 89р 

д9рест9ге я2ыу эшт9рене4 к7л9ме сама мен9н контроль диктанттар к7л9мен9 

тап килерг9 тейеш. 

Контроль диктанттар текстары к7л9ме т7б9нд9гес9 билд9л9н9: 

Я2ма 

эшт9р2е4 

т5р29ре 

Кластар 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

*72лек 

диктанты 
4-5 5-8 8-10 10-12 12-15 15-18 18-20 20-22 22-24 24-27 27-30 

Диктант 10-15 15-20 25-30 35-40 40-50 60-65 70-75 80-85 90-95 
100-

105 

110-

115 

Изложение - 15-20 20-30 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-75 80-90 

Иншалар2ы4 к7л9ме изложениелар2а1ы 87229р29н 10-20-г9 арты1ыра3 

алына 

III. Д9фт9р29р2е4 8аны, т919йенл9неше 89м улар2ы тотоу. 



1. Б5т9 т5р я2ма эшт9р 5с5н у3ыусылар т7б9нд9ге 8анда д9фт9р 

тотор1а тейеш: 

- I-XI синыфтар2а баш3орт теле 89м 929би9те буйынса д9рест9р29 

эшл97 5с5н икеш9р д9фт9р; 

- бер9р 872лек д9фт9ре; 

- контроль эшт9р 5с5н (диктант, изложение, инша 5с5н) бер д9фт9р. 

- I синыфта грамота1а 5йр9те7 осоронда я2ыу эшт9ре ба6ма ниге2ле 

«Я2ыр1а 5йр9те7 д9фт9ре» й9ки «Эш д9фт9ре»нд9 баш3арыла. 

2. Д9фт9рг9 асы3, тиге2, а4лайышлы почерк мен9н я2ыр1а к9р9к. 

3. Д9фт9р тышына баш3орт теленд9 бер т5рл5 формала я2ыла: район 

исеме, м9кт9пте4 8аны й9ки исеме, нис9нсе синыф у3ыусы8ы ик9нлеге, 

у3ыусыны4 исеме 89м фамилия8ы тулы8ынса я2ыла, д9фт9р2е4 нинд9й 

ма3сат3а т919йенл9не7е к7р89тел9. 

М969л9н: 

М9л97ез районы 

Н5г5ш т5п д5й5м белем бире7 м9кт9бене4 

V Б класы у3ыусы8ы 

Х9митов Азаматты4 

баш3орт телен9н эш 

(контроль эшт9р …) д9фт9ре 

4. Д9фт9р2е4 89р битене4 ситке я1ында 2,5 см. буш 

урын (поля) 3алдырыла. 

5. Эшт9р2е4 7т9ле7 дата8ын – I-II кластар2а 87229р мен9н я2ыу 

3арала (м969л9н, ун икенсе 1инуар). 

6. Д9ресте4 тема8ы, я2ма эште4 т5р5 (изложение, инша, диктант 

8.б.) айырым юлда бирел9, кил98е юл1а я2ма эште4 исеме я2ыла. 

 

 Я2ма эшт9р2е тикшере7 т9ртибе. 



1. Класс 89м 5й эшт9ре I-IV синыфтар2а 89р д9рест9, V-IX кластар2а 

89р д9рес а2а1ында, X-XI кластар2а йомша1ыра3 у3ыусылар2ы4 89р эше, 

к5сл5 у3ыусылар2ы4 5й эшт9ре ген9 тикшерел9. Контроль диктанттар 

кил98е д9рест9, изложение 89м иншалар: I-IV кластар2а - ике к5нд9н, V-IX 

кластар2а - а2нанан, X-XI кластар2а ун к5нд9н д9 8у41а 3алмайынса 

тикшерелеп, у3ыусылар1а тапшырыла. 

2. Тикшерелг9н 89м 3ы2ыл 39л9м мен9н т529телг9н б5т9 эшт9р 

тейешенс9 ба8алана 89м билд9л9р класс журналына терк9л9. 

3. Я2ма эшт9р тикшерелг9с, хаталар2ы т529те7 буйынса эш 7тк9рел9, 

шу1а о3шаш хаталар2ы и6к9рте7 к7неге729ре баш3арыла. Хаталар 56т5нд9 

эшт9р ошо у3 контроль эшт9р д9фт9рен9 я2ыла. 

4. У3ытыу рус теленд9 бар1ан м9кт9пт9р29 баш3орт теле 89м баш3орт 

929би9те буйынса эшт9р, 1929ти д9рест9р29ге ке7ек, бер 7к д9фт9р29 7т9л9. 

5. Хаталар2ы тикшерг9нд9, у3ытыусы т7б9нд9гел9рг9 и1тибар ит9: 

I-IV синыфтар2а у3ытыусы орфографик хаталар2ы 8ы2а 89м 56т5н9 

д5р565н я2а, хаталы пунктограмма урынына д5р565н 3уя. Д9фт9р ситен9 

был хаталар шартлы билд9л9р (I – орфографик, V – пунктуацион хата) мен9н 

билд9л9н9; 

V-IX кластар2а изложениелар2ы 89м иншалар2ы тикшерг9нд9, 

орфографик 89м пунктуацион хаталар шулай у3 т529тел9, эшт9ге фактик, 

логик, телм9р 89м грамматик хаталар т529тел9 89м шартлы р97ешт9 

билд9л9н9 (фактик хата – Ф., логик – Л., телм9р – Т., грамматик - Г., 8.б.); 

X-XI кластар2а хаталар у3ытыусы тарафынан 8ы2ыла, д9фт9р бите 

ситен9 билд9л9н9. У3ыусылар был хаталар2ы 7229ре т529т9. 

Эш а2а1ында к9сер 8андары мен9н орфографик (числитель) 89м 

пунктуацион (знаменатель)хаталар к7р89тел9, у3ытыусы тел9ге мен9н 

фактик, стилистик 8.б. хаталар 2а са1ылыш таба. А2а3тан ба8а 3уйыла. 

Ба8алар башлан1ыс синыфтар2а бер97 ген9 була, V-XI кластар2а ике ба8а 

3уйыр1а м5мкин. Ба8алар синыф журналына нормалар1а ярашлы 3уйыла. 

V. Я2ма эшт9р2е ба8алау нормалары. 

1. Диктанттар2ы ба8алау. 

У3ытыу рус теленд9 бар1ан м9кт9пт9р 5с5н 92ерл9нг9н диктанттар 

тексына б5т9 72аллы 89м яр2амсыл 87229р ин9. Грамматик эшт9р 56т9п 

бирелг9н осра3та диктант тексы, класына 3арап, 5-15 872г9 3ы63артыла. 



Баш3орт орфография8ыны4 фонетик принцип3а ниге2л9нг9н 

булыуына таянып, текстар2а 9йтелеше 89м я2ылышы тап килг9н 87229р2е4 

булыуы мотла3. Теге й9ки был тема буйынса у3ыусылар2ы4 белемен 

тикшере7 5с5н диктанттар тексында шул тема1а 3ара1ан и4 м58им 

орфограммалар 89м пунктограммалар була. Тикшерел9 тор1ан 

орфограммалар2ы4 89м пунктограммалар2ы4 д5й5м 8аны кластар буйынса 

т7б9нд9гел9р29н артма63а тейеш: I класта – 3орфограмма, II класта -

 4 орфограмма 89м 1 пунктограмма, III класта – 5 89м 2, IV класта – 6 89м 2, 

V класта - 8 89м 3, VI класта - 10 89м 3, VII класта – 12 89м 6, IX класта –

 16 орфограмма 89м 6пунктограмма. 

Диктантты тикшерг9нд9, т7б9нд9ге хаталар т529тел9, л9кин 

ба8ала1анда и69пк9 алынмай:1) м9кт9п программа8ына индерелм9г9н 

3а1и29л9рг9 я2ылыштар; 2) 9ле 7телм9г9н 3а1и29л9рг9 я8ал1ан 

хаталар; 3) автор 3уй1ан 3атмарлы пунктуацион хаталар; 4) механик р97ешт9 

бер х9реф урынына икенсе8ен я2ыу. 

Диктантты ба8ала1анда, тупа6 89м тупа6 булма1ан хаталар1а и1тибар 

ител9. Т7б9нд9ге хаталар тупа6 булма1ан хаталар1а ин9: 1) 3а1и29л9р2е4 

и6к9рм9л9рен9 3ара1ан хаталар; 2)б9йл97 юлы мен9н я8ал1ан 3ушма 

я41ы2лы3 атамалар2а 2ур х9рефте4 я2ылышына хаталар; 3) бер тыныш 

билд98е 5с5н икенсе8ен 3уйыу; 4) 72л9штерелг9н 87229р2е4 ял1ау2ары 

я2ылышына хаталар. 

Диктант бер ген9 билд9 мен9н ба8алана. 

«5» билд98е хата8ы2 й9 и89 а2 булма1ан орфографик й9ки 

пунктуацион хата еб9релг9н эшк9 3уйыла. 

«4» билд98е 2 орфографик 89м 2 пунктуацион, й9ки 1 орфографик 

89м 3 пунктуацион (2/2й9ки 1/3) хата8ы бул1ан диктан3а 3уйыла. 

«3» билд98е 4/4, й9ки 3/5 хаталы эшк9 3уйыла. I-IV 

синыфтар2а 5/4 хаталары бул1ан эшт9рг9 л9 ы41ай ба8а 3уйыр1а м5мкин. 

(г9р эшт9 5с бер типта1ы хата еб9рел89, 6/6 хаталы эшк9 л9 «3» билд98ен 

3уйып була. *анал1андар2ан к7бер9к хаталар еб9релг9н эшт9р ы41ай 

ба8алана алмай. 

2. Инша 89м изложениелар2ы ба8алау. 

У3ытыу рус теленд9 бар1ан м9кт9пт9р29 изложение 89м иншалар 

алдан ны3лы 92ерлек мен9н 7тк9рел9. Изложение 89м иншалар яр2амында 

у3ыусылар2ы4 й5км9ткене аса, к9р9кле тел сараларын тема1а ярашлы 

8айлай 89м, шулай у3, улар2ы4 грамматик нормалар2ы 8а3лап, орфографик 

3а1и29л9р2е д5р56 3уллана беле7 89л9тлеге тикшерел9. Шу1а к7р9 

изложение 89м инша ике билд9 мен9н ба8алана. (Башлан1ыс кластар2а 



изложение 89м иншалар1а бер ген9 билд9 3уйыла). Билд9л9р2е4 т97ге8е - 

эште4 й5км9тке8е 89м теле 5с5н 3уйыл8а, икенсе8е грамоталылы3 ким9лен 

билд9л9й. 

Эшт9р2е ба8алау2ы4 т5п критерий2ары 

Билд9 Й5км9тке 89м телм9р Грамоталылы3 

«5» 

1. Эште4 й5км9тке8е тема1а 

тулы8ынса тап кил9. 2. Фактик 

хаталар ю3. 3. Й5км9тке э2м9-

э2лекле я2ыл1ан.4. 

Эште4 872леге бай, 87229р 

урынлы 3улланыла, морфологик 

категориялар 89м синтаксик 

конструкциялар к7п т5рл5. 5. 

Стиль 89м м919н97и я3тан текст 

камил. Эште4 й5км9тке8е 89м 

телм9ре буйынса бер9р хата 

булыуы м5мкин. 

1 орфографик й9ки 1 грамматик 

хата булыуы м5мкин. 

«4» 

1. Эште4 й5км9тке8е, ниге229, 

тема1а тап кил9 (бер ни тиклем 

ситк9 тайпылыштар булыуы 

м5мкин). 2.Й5км9тке д5р56, 

л9кин 3ай8ы бер фактик хаталар 

бар. 3. Фекер ебенд9 бер ни 

тиклем э2м9-э2лелек бо2ол1ан. 4. 

Телм9р2е4 лексик 89м грамматик 

т525л5ш5, д5й5м ал1анда, 

ша3тай т5рл5. 5. Эште4 стиле 

ярай8ы у3 т525к 89м м919н9ле. 

Эш й5км9тке8енд9 289м 

телм9ренд9 3 к9мселек булыуы 

м5мкин. 

2 орфографик 89м 2 пунктуацион 

й9ки 1орфографик 

89м 3 пунктуацион 

й9ки 4пунктуацион, шулай 

у3 2 грамматик хата булыуы 

м5мкин. 

«3» 

1. Эш теманан байта3 3ына ситк9 

тайпыл1ан. 2. Эште4 й5км9тке8е, 

ниге229, д5р56, л9кин фактик 

хаталар бар. 3. Э2м9-э2лелек 

тулы8ынса 8а3ланмай. Телм9р 

байлы1ы т7б9н, синтаксик 

конструкциялар бер т5рл5, 

87229р2е4 3улланылышында 

хаталар бар. 5. Эште4 стиле бик 

7к т525к, телм9ре тасуири т7гел. 

Эш й5км9тке8е я1ынан 4 89м 

4 орфографик 89м 4 пунктуацион, 

й9ки 3орфографик 

89м 5 пунктуацион, 

й9ки 7пунктуацион, 

шулай 4 грамматик хата булыуы 

м5мкин. 



телм9ре буйынса 5 хата булыуы 

м5мкин. 

«2» 

1. Эш теманы асмай. 2. Бик к7п 

фактик хаталар еб9релг9н. 3. 

Эште4 б5т9 5л5шт9ренд9 л9 

фекер2е4 э2м9-э2лелеге 

бо2ол1ан, б9йл9неш ю3, эш 

план1а тура килм9й. 4. 

Эште4 872леге бик ярлы. Ул бер 

типта1ы 3ы63а 85йл9мд9р мен9н 

я2ыл1ан, 85йл9мд9р ара8ында 

б9йл9неш бик йомша3, 87229р2е 

3улланыу2а хаталар бик к7п.5. 

Тексты4 стиль бер29млеге 

бо2ол1ан. Д5й5м ал1анда эште4 

й5км9тке8енд9 –8, 

телм9ренд9 7 хата еб9релг9н. 

7/7, 6/8, 5/9, 8/8 нисб9тенд9ге 

орфографик 89м пунктуацион, 

шулай у3 7 грамматик хата 

булыуы м5мкин. 

У3ыусыны4 72аллы1ы, инша фекерене4 оригиналлеге, композицион 

89м телм9р т525л5ш5 эште ба8ала1анда и69пк9 алына. Оригиналь фекер2е4 

булыуы инша 5с5н ба8аны бер бал1а к7т9рерг9 м5мкинлек бир9. 

Баш3а к7р89ткест9ре буйынса ярай8ы у3 ю1ары бул1ан инша, 9г9р 

тема8ы асылма1ан бул8а, ы41ай ба8алана алмай. Инша 89м изложениелар2а 

осра1ан бер типта1ы хаталар, шулай у3 т529те729р диктанттар1а бул1ан 

к7р89тм9л9рг9 таянып ба8алана. 

3. %йр9те7 характерында1ы эшт9р2е ба8алау. 

%йр9те7се эшт9р (т5рл5 типта1ы к7неге729р, 5йр9те7 диктанттары 

8.б.) контроль эшт9рг9 3ара1анда 3атыра3 ба8алана 89м т7б9нд9ге талаптар 

и69пк9 алына: 1) у3ыусылар2ы4 72аллы3 

ким9ле; 2) у3ытыу (5йр9те7) этабы; 3) эште4 к7л9ме. 

Тотошлай 72аллы 7т9лг9н эшт9р контроль эшт9р нормаларына ярашлы 

ба8алана. Баш3орт теле т97 башлап индерелг9н II-IV, VI- IX кластар2а я2ма 

эшт9р2е4 к7л9ме, улар2ы ба8алау нормалары нинд9й класс программа8ын 

5йр9неп б5т57г9 б9йле билд9л9н9. 

4. Йом1а3лау билд9л9рен сы1арыу. 

Сирек, ярты йыллы3 89м у3ыу йылы 5с5н д5й5м йом1а3лау билд98е 

сы1арыла. Был билд9 д5й5мл9штерелг9н р97ешт9 у3ыусыны4 баш3орт 

телен9н б5т9 я3лап белем 89м к7некм9л9ре ким9лен9н сы1ып билд9л9н9. 



У3ыусыны4 был билд9 сы1арыл1ан ва3ытта1ы фактик 92ерлеге х9л 

иткес роль уйнай. Шулай 2а у3ыусыны4 у3ыу йылы буйына баш3орт телен 

5йр9не7г9 етди м5н9с9б9тен стимуллаштырыу 5с5н, йом1а3лау билд98ен 

сы1ар1анда, уны4 а1ымда1ы 5лг9ше7 8525мт9л9рен д9 (телд9н яуаптар, 

5йр9не7 эшт9ре, контроль эшт9р2е 7т97 ким9ле 8.б.) и69пк9 алыр1а к9р9к. 

К7некм9л9р2е4 (орфографик, пунктуацион, телм9р) ким9лен 

к7р89те7се билд9л9рг9 йом1а3лау билд98е сы1ар1анда т5п 989ми9т бирел9. 

Шу1а к7р9 контроль диктант, изложение 89м иншалар2ы4 к7бе8е у3ыу йылы 

буйына насар билд9г9 эшл9нг9н бул8а, у3ыусы йыллы33а ы41ай билд9г9 

лайы3лы була алмай. 

Рус мәктәптәрендә уҡыусыларҙың белемдәрен тест ярҙамында баһалау 

отошло. Хатаһыҙ  йәки 1 ҙур булмаған хатаға “5”билдәһе, 2 йәки бер типтағы 

3 хатаға “4” билдәһе ҡуйыла. 3 йәки бер типтағы 4 хатаға “3” билдәһе 

ҡуйыла. 5 хатанан да артһа “2”билдәһе ҡуйыла.  

 

 

 

 

 


