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Төҙөнө: Яҡупова Әлиә Урал  ҡыҙы, 

 I категориялы башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

 

2013-2014 уҡыу йылы 

  

 

 

Аңлатма яҙыу. 

Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 9-сы 

класы өсөн башҡорт (дәүләт)  теленән  эш программаһы. 

Эш прогаммаһы 68 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт). 

Төҙөүсе :  Яҡупова Әлиә Урал  ҡыҙы 



Дәреслек: Башҡорт  теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең 9-сы  класы уҡыусылары өсөн дәреслек. 

Төҙөүселәре: Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ. – Өфө: Китап, 2005. 

Программа кимәле : базислы 

Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик 

комплекты:  : 

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.  

 «Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт 

(дәүләт) теле буйынса берҙәм талаптар» (Протокол №4 , 13 

ғинуар  2010 йыл.) 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик 

комплекты:  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  урыҫ  телендә  алып  

барылған  мәктәптәрҙең     9-сы  класы  уҡыусылары  өсөн  

дәреслек. Төҙөүселәре: Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ. – Өфө: Китап, 

2005. 

 

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  «17-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;  



 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре 

тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф 

тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм 

тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» 

Законы. 

 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: 

1. телмәр эшмәкэрлеген формалаштырыу; 

2. телдең системаһын ( фонетика, орфография, 

орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү;  

3. бәйләнешле текст менән эшлэргә өйрәтеүҙе күҙ 

уңында тота.  

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 ҡушып өйрәнелә 

(интеграция). 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. 

Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы 

нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникатив йүнәлеш).     

 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар. 

 1. Ҙур булмаған эпик әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен 

һөйләп биреү. Художество әҫәрҙәрҙе инсценировкалау. 

 2. Уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау ярҙамында 

героәға характеристика биреү; 

- тәҡтим ителгән әҫәрҙе тәржемә итә белеү, 

таныш булмаған һүҙҙәрҙе айыра белеү; 

- 10-12 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 



- эпик, логик, лироэпик һәм драматик 

әҫәрҙәрҙе айыра белеү. 

 3. Һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға баһалама 

биреү; 

- уҡылған әҫәрҙәргә үҙ мөнәсәбәтеңде белдерә белеү. 

 4. Телмәр ағышында өндәрҙең үҙгәреүен айыра һәм аңлата 

белеү; 

- диалогтарҙа башҡа кешеләрҙең телмәрендәге 

орфоэпик хаталарҙы күҙәтә һәм төркөмләй белеү; 

- һүҙлектәр менән файҙалана белеү; 

- диктант, изложение һәм иншалар яҙыу; 

- өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш 

билдәләренең ҡуйылышы; 

- һүҙҙәрҙе яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙың 

килеү тәртибе (рус теле менән сағыштырыу). 

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙәге 

роле. 

 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

  Һаумы, мәктәп!  (6 сәғәт)  

Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. 

«Көҙ» һәм «Мәктәп» темаһына шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡыу; мәҡәл, 

әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә төшөрөү. 

Алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе системалаштырыу, яңы 

мәғлүмәт менән таныштырыу. Һөйләү һәм яҙыу телмәрен 

үҫтереү өҫтөндә эш дауам итә. 

 Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт (12 сәғәт)  

Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, 

тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләргә. Улар тураһында һөйләргә, 

яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, ер өҫтө байлыҡтары 

тураһында әңгәмәләр үткәреү, экскурсиялар ойоштороу. 

Атамалар ни һөйләй?  (8 сәғәт) 

Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, 

атаһының исеме; ауыл, ҡала, тау, йылға һ.б.) роле ҙур. Унһыҙ 

тормошто күҙ алдынала килтереп булмай. Атамалар бик күп. 

Тел ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән бар. Ул – ономистика. 

Онамистика фәне үҙе бер нисә тармаҡтан тора: 

антропонимика, этнонимика, милли, халыҡ, ҡәбилә исемдәрен, 



зоонимика ҡош-ҡорт, хайуан ҡушаматтарын, космонимика 

өйрәнеүсе фән. 

Был теманы үтеү уҡыусының бала саҡтан уҡ үҙҙәре йәшәгән 

ауыл, ҡала, уларҙың янындағы атамаларҙың мәғәнәләрен белергә 

теләгән ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндерә, тыуған төйәк менән 

ғорурланырға мөмкинлек бирә. Сөнки атамаларҙа ил тарихы, ер 

һәм ошо ерҙә йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлектәре, халаҡ 

тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, йолалары һ.б. сағыла. 

Беҙ ҡышты ла яратабыҙ (8 сәғәт)  

Бәйләнешле телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй 

әһәмиәт бирелә. Ҡыш миҙгеле, уның үҙенсәлектәре тураһында 

һөйләү күҙ уңында тотола. 

Башҡорт театры (4 сәғәт) 

Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар 

һәм уларҙың эшмәкәрлеге хаҡында дөйөм мәғлүмәт биреү. 

М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрының 

барлыҡҡа килеүе тарихы (халыҡ артистары З.Бикбулатова, 

А.Мөбәрәков, Г.Мөбәрәкова). Театорҙың күренеклк артистарының 

тормошо һәм ижады менән таныштырыу, улар тураһында 

һөйләргә өйрәтеү. 

Театрҙың үткәне һәм киләсәге буйынса фекер алышыу 

ойоштороу. 

Башҡорт халыҡ ижады (14 сәғәт)  

Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың 

коллектив ижад булыуы. Фольклор һәм яҙма әҙәбиәттең 

айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 

Башҡорт аты (7 сәғәт) 

Уҡыусылырҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне 

менән таныштырыу. Аттарҙың кеше тормошондағы мөһим 

ролен билдәләү. Йәш үһенсәлектәре буйынса бүленеүен билдәләү, 

уҡыусылырҙан дөрөҫ итеп әйттереү. Аттарға ҡарата 

ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында күберәк белеү теләге тыуҙырыу. 

Башҡорт халыҡ милли аштары (5 сәғәт)  

Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. 

Уларҙы әҙерләү үҙенсәлектәренбилдәләү. Башҡорт милли аштары 

тураһында текстар менән таныштырыу. 

Уҡыусылырҙың һөйләү, яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә ентеклк 

эш дауам итә.  



Күңелле яҙ килә (4  сәғәт) 

Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре.  Ҡала һәм 

ауылда яҙғы эштәр: ҡоштар, хайуандар һәм үҫемлектәр 

тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр үткәреү. 

Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу. Дарыу үләндәренән 

гербарийҙар төҙөү, Еңеү көнөн билдәләү. Һуғыш ветерандары менән 

осрашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу буйынса эш дауам итә. 

 

 

 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштарылған 

һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен баһалау 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 эш төрҙәре һаны 

Диктант 5 

Изложение 1 

Инша 2 

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…) 

 

Уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар исемлеге 

1. Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы 

таблицаларҙа һәм схемаларҙа.  

2. Ураҡсина З.Ғ. Башҡорт теленең фразиалогик һүҙлеге. 

– Яңыртылған икенсе баҫма, 2-се баҫма. - Өфө: Китап, 2006.  

3. Нәфиҡова З.Ғ., Вәлиева Ф.Ф. Күргәҙмә- Дидактик 

ҡулланма «Афарин». Телмәр үҫтереү һәм башҡорт телен 

үҙләштереү кимәлен белдереү диагностикаһы. 

4. Усманова М. Г. Башҡорт теле грамматикаһы 

таблицаларҙа. Фонетика. Морфология. 

5. Башҡортостан Республикаһы Мөғариф 

министырлығы. «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте», 

«Башҡортостан мәҙәниәте» фәндәре буйынса видиоәсбәп. 



«Аҡмулла тауышы» Шағир-мәғрифәтсе Мифтәхетдин 

аҡмулла әҫәрҙәрен башҡарыусылар конкурсы Республика 

фольклор байрамы. «М.Аҡмуллаға – 175 йыл». 

6. «Башҡортостан мәҙәниәте», «Башҡортостан 

тарихы» фәндәре буйынса DVD форматында видиоәсбәп № 3. 

Кейеҙ баҫыу. 

7. Аудокасеталар балалар өсөн. 

8. Дидактик һәм таратма материалдар. 

9. Аудиоәсбап № 1. Мостай Кәрим, Назар Нәжми, 

Зәйнәп Биишева һәм Рәми Ғарипов башҡарыуында шиғырҙар. 

10. Минестерство оброзования Республики 

Башкортостан. ” Документальный фильм: Вместе 

дружная семья!!”  

11. Әхтәмов М.Х. Башҡорт теленең морфемалар 

(һүҙҙәрҙең мәғәнәләргә эйә булған өлөштәре) һүҙлеге: 10 000 

самаһы һүҙ. - Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1992. 

12. Аҙнабаев Ә.М., Латыпов Д.Р. Башҡорт телендә 

айырымланған эйәрсән киҫәктәр. - Өфө: Китап, 2006. 

13. Әхтәмов М.Х. Омонимдар (аҙаш һүҙҙәр) һүҙлеге. - 

Өфө: Китап, 2006. 

14. Раҡаев Ә.С., Дәүләтшина М.С. Башҡорт теленән 

контроль һорауҙар, тестар ҡулланмаһы. - Өфө: Педкнига, 

2008. 

15. Ураҡсина З.Ғ., Ураҡсин Ю.З. Русско-башкирский 

словарь. Уфа: Белая Река, 2008. 

16. Русско-башкирский учебный словар / Саяхов Л.Г., 

Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., Сахипова З.Г. Под редакцией 

Саяхова Л.Г. и Ураксина З.Г. – Уфа: Китап, 2001. 

 

Материаль-техник ҡулланмалар 

1. телевизор; 

2. видеомагнитофон; 

3. компютер; 

4. интерактивная доска; 

5. магнитофон.    

Әҙәбиәт исемлеге 



1. Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ. Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  урыҫ  телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 9-сы  

класы уҡыусылары өсөн  дәреслек.  – Өфө : Китап, 2005. 

2. Юлмөхәмәтов М.Б. Башҡорт теле һәм туған 

әҙәбиәт дәрестәрен үҙ-ара бәйләнештә уҡытыу. - Өфө: Китап, 

2008. 

3. Ситдиҡова Г.Р. Башҡорттарҙың ғаилә тормошо – 

мәҡәлдәрҙә һәм әйтемдәрҙә. - Өфө: «Виртуаль», 2002. 

4. Баһаутдинова М.И., Йәғәфәрова Г.Н. Башҡорт теле 

һәм әҙәбиәтенән традицион булмаған дәрестәр (методик 

ҡулланма). - Өфө: Информреклама, 2003. 

5. Аҙнағолов Р.Ғ. Ерле һөйләш шарттарында башҡорт 

теленә өйрәтеү методикаһы. - Өфө: Китап, 2006. 

6. Аҙнабаева Ә.М., Латыпов Д.Р. Башҡорт телендә 

айырымланған эйәрсән киҫәктәр. - Өфө: Китап, 2006. 

7. Бикбаева Т.Я., Ҡунафина Т.Я. Изложениялар өсөн 

текстар йыйынтығы. Милли мәктәптәрҙең  5-11 

синыфтарында эшләгән уҡытыусылар өсөн ҡулланма. - Өфө, 

«Эдвис» уҡытыу-методика үҙәге, «Башҡортостандың бәләкәй 

даһийы», 2008. 

8. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. Башҡорт теленән 

диктанттар һәм изложениялар йыйынтығы: Уҡытыу рус 

телендә алып барылған мәктәптәрҙең 5 – 11 класс 

уҡыусылары өсөн ҡулланма. - Өфө: Китап, 2002. 

9. Ризаитдин Фәхретдин, Мәжит Ғафури, Шәйехзада 

Бабич. / Төҙөүсеһе И.Ә.Шарапов. - Өфө : Китап, 2007.  

10. Алдырханова- Кәримова Ә.Р. Салауат батыр – ил 

икән. - Өфө: Китап, 2009. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь-тематик план 

9б класс 

Дәреслек авторҙары: Ғәбитова З.М., Усманова М.Г., 2005 

№ Лексик тема 

Грамматик 

материал 

Һүҙлек эше Дәресл

ектәге 

биттә

р, 

сығана

ҡтар 

План 

буйынса 

дәрестең 

үткәрел

еү 

датаһы 

Дәрест

ең 

факт

ик 

үткәр

елеү 

датаһ

ы 

Актив 

һүҙҙәр 

Пассив 

һүҙҙәр 

1-се сирек – 16 сәғәт. 

Һаумы мәктәп.(7 сәғәт) 

1.  Абдулхаҡ 

Игебаев. Бик 

тә кәрәк 

тыныслыҡ. 

Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре. 

Тыныслыҡ, 

уҡытыусы, 

уҡыусы, 

белем, 

шатлыҡлы.  

Дәрес, 

хеҙмәт, 

эш, 

мәсьәлә, 

дәрәжә, 

һуҡмаҡ, 

уҡыу 

йылы, 

белем 

алыу, 

уҡыу, 

алтын, 

өлкән, 

түбән, 

кәрәк. 

3, 6-

сы 

биттә

р,  1, 

6, 7-се 

күнегеү

ҙәр 

04.09.  

2.  К.Мәргән. 

Мәктәп. 

Китап 

тураһында 

Һөйләмдә 

Мәктәп, 

белем 

йорто, 

китап, 

ғилем, аҡыл, 

Донъя, 

ишектәр, 

ҡәҙер, 

фекер, 

өйрәнеү, 

4, 5-се 

биттә

р, 2, 

3-сө 

күнегеү

06.09.  



һүҙҙәр 

тәртибе. 

зиһен, 

хазина, 

бихисап,  

мауыҡтырғ

ыс. 

фекерләү, 

рәхим 

итегеҙ, 

дәрәжәле, 

абруйлы. 

ҙәр 

3.  Мәктәп 

ашханаһында. 

Ҡылымдың 

заман 

формалары. 

Һут, икмәк, 

бысаҡ, сәй, 

аш, сәнске, 

балыҡ, ҡалаҡ, 

һөт, бутҡа. 

Батмус, 

ҡәһүә, 

кеҫәл, 

иҙелгән 

картуф, 

ваҡ бәлеш, 

бәлеш,  

эсемлек. 

Өҫтәл

мә 

матер

иалдар 

буйынс

а 

(дәресл

ек 

ҡулла

нылма

ны) 

11.09.  

4.  Алтын көҙ. 

Һөйләмдә 

һүҙҙәр 

тәртибе. 

Алтын көҙ, 

көҙгө, уңыш, 

килде, һары. 

 

Түшәлгән, 

әйләнә, 

бәхәсләшәл

әр, буяу, 

яркий, 

тып-тын.  

6-сы 

бит, 

5-се 

күнегеү 

 13.09.  

5.  М.Аҡмулла. 

Көҙ. 

Антонимада

р. 

Бәхет, кеше, 

белем алыу, 

тәбиғәт.  

Мәғрифәтс

е, 

мөғәллим, 

һабаҡ, 

әҙәм, кеше, 

бар ғәләм, 

шатланыу

, 

ҡайғырыу, 

оҙон, ҡыҫҡа. 

8,10-

сы 

биттә

р, 10-

14-се 

күнегеү

ҙәр 

18.09.  

6.  Чехов 

Башҡортост

анда.Эйә 

менән хәбәр. 

Тәбиғәт, 

миҙгел, 

алыша, 

күҙәтеү,  

мәңгелек. 

Һаҡлайыҡ, 

йылыта, 

көҙгө, 

киске, 

иртәнге, 

томанлы, 

11,14-

се 

биттә

р,  

19,24-

се 

20.09.  



еләҫ. күнегеү

ҙәр 

7.  Осоу юлдары. 

Тикшереү эше. 

   25.09.  

 

8.  Т. Ғәниәева 

“Оло ялан” 

Ҡылымдың 

заман 

формалары. 

Шағирә, ил, 

халыҡ, 

тәңре, 

аманат, 

ҡурай. 

Сүл, 

тамға, 

көньяҡ, 

көнсығыш, 

төнъяҡ. 

16-

18-се 

биттә

р 

(Т.Ғәни

ева 

биогра

фияһы, 

шиғыр

ҙары 

27.09.  

9.  Н.Мусин.Һай 

урманым... 

Ҡылым. 

Урман, 

тәбиғәт, 

тыуған ер, 

матур, 

изгелек. 

Тереклек, 

хәстәрлек, 

ҡороу. 

15-се 

бит, 

26-сы 

күнегеү 

02.10.  

10.  Күренекле 

шәхестәр. 

Хәлдәр. 

Шәхес, 

ғ үмер, кеше, 

донъя, 

күренекле. 

Әжәл, зая, 

мәңгеләш

тереү. 

19-сы 

бит, 

31-се 

күнегеү 

04.10.  

11.  Рәми 

Ғарипов 

ижады.Кеше. 

Хәлдәр.Урын 

хәле. 

Тормош, 

халыҡ, 

изгелек, 

шағир. 

Ғәм, 

һыҡранмаһ

ын. 

20-се, 

21-се 

биттә

р, 33-

сө, 34-

се 

күнегеү

ҙәр 

 09.10.  

12.  Мәжит 

Ғафури 

тормошо, 

ижады. 

Хәлдәр. 

Майҙан, 

шиғыр. 

Шифахана  21-се, 

22-се  

биттә

р 

16.10  



13.   

“Башҡортта

р ҡайҙан 

килеп 

сыҡҡан?” 

Легенда. 

Легенда, 

риүәйәт, 

ырыу, ағай, 

бүре, туған, 

урын хәле. 

Эне 22-се 

бит, 

40-сы 

күнегеү 

18.10.  

14.  Контроль 

диктант. 

Оксана. 

Мөһим, 

ҡарар, 

белгестәр, 

ваҡыт хәле, 

мәғлүмәт. 

Мүк, 

ҡулъяҙма, 

ылымыҡ. 

25-се 

бит, 

41-се, 

44-се 

күнегеү

ҙәр 

23.10  

15.  Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Үтелгәнде 

ҡабатлау. 

   25.10.  

16.  Йомғаҡлау 

дәрес. 

Үтелгәнде 

ҡабатлау. 

Ер, бәхет, 

тупраҡ, 

һөйөү, ғәзиз, 

рәүеш хәле. 

Өмөт, 

тәпәй, 

баҫып, 

ҡойон. 

26-сы 

бит, 

46-сы 

күнегеү 

30.10.  

2-се сирек – 16  сәғәт. 

 

Атамалар ни һөйләй?(8 сәғәт.) 

17.  Ағиҙел. Күп 

йәшәгән, 

күпте 

белгән, иҫкә 

алмау 

мөмкин 

түгел, 

атлап 

сығыу, 

мәғәнә, ил, 

тарих, 

атаманың 

мәғәнәһе. 

Атама, 

этимолог

ия, 

атаман-

ың килеп 

сығышы. 

29-30 

бит 

 06.11.  

18.   

Октябрьский 

   08.11.  



ҡалаһы. 

19.  Ҡ. Аралбай. 

Ҡаруанһарай.  

Ҡыҙыҡһыныу, 

үҙенсәлек, 

ата-

бабалар, 

кеше күңеле. 

Ҡыҙыҡһыны

у уятыу, 

кире 

йоғонто, 

ауыл 

тирәһе. 

 13.11.  

20.  Тыуған еребеҙ 

– 

Башҡортост

ан! Күләм-

дәрәжә хәле 

Белеү, 

өйрәнеү, 

йола, ғөрөф-

ғәҙәт, тел. 

Тел 

үҙенсәлект

әре, 

сағылыу, 

тарих 

һөйләй. 

31 

бит 

15.11.  

21.  Ҡ. Аралбай. 

Янғантауға 

мәҙхиә.  

Шарт хәле. 

Йыйыу, 

үткән 

тормош, 

хәҙерге 

тормош, 

аңлатыу 

Грек һүҙе, 

күсмә 

халыҡ, ерле 

халыҡ                 

 

34 

бит 

20.11.  

22.  Д.Мырҙаҡаева. 

Өфө һуҫары. 

Сәбәп хәле. 

Һуҫар, 

мисәт, 

рәсми, өйәҙ, 

ерлек, 

ҡаймалау. 

Фараз 

итеү, 

тарихи 

ваҡиғалар. 

37-се 

бит  

22.11  

23.  Хан менән 

Алдар. 

Маҡсат хәле. 

   27.11.  

24.  Р.Насыров А. 

Матросов 

   29.11  

 

25.  Ф.Рәхимғолов

а. Ҡыш. Кире 

хәл. 

Селлә, ел 

олой, 

яланғас, 

тағараҡ, 

боҙ, 

ҡоштарға 

ем һалыу. 

Ваҡыты-

ваҡыты 

менән, 

үтәнән-

үтә, 

сыҙамлы, 

ҡор, сел, 

46-47 

бит 

04.12.  



арлы-

бирле. 

26.  Ш. Бабич. 

Ҡышҡы 

юлда.Йәнләнд

ереү. 

Һырынты, 

ҡыш, ҡышҡы 

ваҡыт. 

Талғын 

ғына, 

ынйы 

мәрйендәр, 

юрта, 

урлау, 

нур, зарар. 

44-45 

бит  

06.12.  

27.  Н. Мусин. 

Уралда ҡыш. 

Өндәш һүҙ. 

   11.12.  

28.  Ҡышҡы көн. 

Өндәш һүҙ. 

Селлә, ел 

олой, 

яланғас, 

тағараҡ, 

боҙ, 

ҡоштарға 

ем һалыу. 

Ваҡыты-

ваҡыты 

менән, 

үтәнән-

үтә, 

сыҙамлы, 

ҡор, сел, 

арлы-

бирле. 

 13.12.  

29.  Ҡышҡы 

Нардуған. 

Ҡышҡы 

байрамдар. 

Нардуған 

байрамы, 

һепертмә 

буран 

Буран  50-51 

бит 

18.12.  

30.  Рәшит 

Шәкүр. Яңы 

йыл. 

   20.12.  

31.  Иҫкәрмәле-

күреү 

диктанты 

“Ҡошсоғом”.  

Ҡошсоғом, 

йәшәйһеңдер, 

элеп ҡуям. 

 

Ни хәл, 

йонсоп, 

орлоҡ. 

 25.12.  

32.  Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Ҡыш темаһын 

йомғаҡлау. 

һауала 

өйөрөлөп, 

төшә, ағас 

ботаҡтарын

а, ҡыйыҡ, 

ишетелә, 

  27.12.  



тиҙҙән, 

көтөп 

алған, 

Ватанды 

һаҡлаусылар 

көнө. 

 

3-сө сирек – 20 сәғәт 

Башҡорт театры.4 (сәғәт.) 

33.  Башҡортост

ан 

театрҙары. 

Өҫтәлмәлек. 

Төркөм, ҡул 

сабыу, 

алҡышлау, 

тәнәфес, 

төп роль, 

башҡарыусы, 

рәт, 

тамаша, 

тамашасыл

ар. 

Режиссер, 

репертуар, 

гример,  

күренеш, 

антракт, 

һөргөн, 

зыялый, 

үҙешмәкәр. 

54-

56-сы 

биттә

р, 

102-

107-се 

күнегеү

ҙәр 

16.01.  

34.   

Ә.Сөләймәнов. 

Халыҡ 

ижады.Һөйлә

м. 

Әкиәт, 

халыҡ, 

йомаҡ сисеү, 

быуын,  

мәҡәл,  

әйтем, 

таҡмаҡ. 

Ҡыҫҡа көй, 

оҙон көй, 

халыҡ 

ижады. 

 

63 

бит 

17.01.  

35.  “Урал батыр” 

эпосы. 

Фразеологиз

мдар. 

Сәсән, 

быуын, 

телдән, 

яҙма. 

Сығып 

китергә, 

эҙләп 

табырға, 

йәрәбә 

һалырға. 

64-65 

бит 

21.01.  

36.  “Урал батыр” 

эпосы. Ҡушма 

һандарҙы 

ҡабатлау.. 

Алтын, 

ҡанэскес, 

затым 

байман, 

ҡомартҡы.                                                          

Тыңлаусан, 

быуын,                                                       

йәшәү 

маҡсаты, 

батыр. 

 23.01.  

Башҡорт халыҡ ижады.(14 сәғәт.) 



37.  Мәҡәлдәр. –

һа/-һә 

аффиксы. 

Йөкмәтке, 

мәҡәл әйтеү, 

ҡеүәт 

үҙенсәлекле. 

Тәҡдир, 

ыласын, 

ҡарсыға, 

ғәҙеллек,   

һулымаҫ 

шишмә.                                                                   

66-67 

бит 

28.01.  

38.  Йомаҡтар. 

Ябай һөйләм 

төрҙәре. 

Дөйөм, 

алым, 

йомаҡ 

ҡойоу.  

Уйлай 

белгән, 

яратҡан 

эше,    һүҙ 

оҫтаһы, 

күп 

уҡырға.                                 

68-69 

бит 

30.01.  

39.  Башҡорт 

халыҡ 

әкиәттәре. 

Бер составлы 

һөйләмдәр. 

Ынтылыш, 

баһалау, 

мәғәнә 

ҡыйыулыҡ, 

батырлыҡ, 

ғәҙеллек, 

ирек. 

Йылҡы 

өйөрө, 

тиҫтерҙәр

, мәғәнә, 

кейек, 

йәнлек.                                                                                          

70-71 

бит 

04.02.  

40.  Алпамыша 

батыр 

(әкиәт). Ябай 

һөйләм 

төрҙәре. 

Төрлө, 

теҙмә, 

көрәш, көс, 

тәрән 

мәғәнә. 

Ябалаҡ, 

хур булыу, 

ер улы,                   

сихри 

донъя,  күк                             

Толпар.                                                                                                                 

72-73 

бит 

06.02.  

41.  Алпамыша 

батыр 

(әкиәт). Ябай 

һөйләм 

төрҙәре. 

Төрлө, 

теҙмә, 

көрәш, көс, 

тәрән 

мәғәнә. 

Ябалаҡ, 

хур булыу, 

ер улы,                   

сихри 

донъя,  күк                             

Толпар.                                                                                                                 

72-73 

бит 

11.02.  

42.  Ҡамыр 

батыр. 

(әкиәт). Ябай 

һөйләм 

төрҙәре. 

Әкиәт 

һөйләү, әҫәр, 

ҡамыр, 

туҡмас, 

уҡыным, 

күрҙем. 

 Сабата, 

йоҡоға 

тала, 

һыбайлы, 

тартырға. 

Б.х.ә. 

йыйын

тығы 

13.02.  



43.  Башҡорт 

халыҡ 

йырҙары. 

Тарихи 

йырҙар. 

Ижад, халыҡ 

йыры, көй, 

һүҙҙәр. 

Сеңләү, 

өзләү. 

Йырҙа

р 

китаб

ы 

18.02.  

44.  Лирик 

йырҙар. Ябай 

һөйләм 

төрҙәре. 

Лирик йыр, 

башҡарыу, 

башҡарыусы. 

Мөхәббәт, 

яҙмыш, 

шаян, 

ҡунаҡ, 

йыуаса, 

ҡоҙа, 

ҡоҙағый. 

Йырҙа

р 

китаб

ы 

20.02.  

45.  Риүәйәттәр. Ҡобайыр, 

ҡобайыр 

сығарыу, 

ҡобайыр 

әйтеү. 

Батша 

һанаттар

ы, аҡыл, 

тупраҡ, 

халыҡ, 

ҡайғырыу, 

кәңәш. 

Йырҙа

р 

китаб

ы 

25.02.  

46.  Мәжит 

Ғафури 

исемендәге 

Башҡорт 

дәүләт 

академия 

драма 

театры. 

Өҫтәлмәлек  

 

Оло быуын, 

йәш, бина, 

урта. 

Ваҡиға, 

шаршау, 

һәүәҫкәр. 

58-

59-сы 

биттә

р, 

111-

114-се 

күнегеү

ҙәр 

27.02.  

47.  Башҡорт 

дәүләт опера 

һәм балет 

театры. 

Өҫтәлмәлек 

(дауамы). 

Сәхнә, әҫәр, 

билдәле, 

сығыш яһау. 

Ижад 

итеү, 

хеҙмәт, 

һәләт.  

60-

62-се 

биттә

р, 

116-

119-

сы 

күнегеү

ҙәр 

04.03.  



48.      06.03.  

49.  Контроль 

диктант. 

(Башҡорт 

халыҡ ижады. 

Ябай һөйләм 

төрҙәре.) 

 Хыял, 

өмөт,ғәзи

з, 

ҡағыла,ҡас

андыр,  

ишәйтергә 

 11.03.  

50.  Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Башҡорт 

халыҡ ижады 

темаһын 

йомғаҡлау. 

   13.03.  

Башҡорт аты.(6 сәғәт.) 

51.  Ел, ерәнем!. 

И.Иҙелбай  

Ат, айғыр, 

бейә, ҡолон, 

толпар, 

дөлдөл, юрға, 

арғымаҡ, 

Аҡбуҙат, 

Саптар. 

Бейә 

һауыу, ат 

тышау 

тоғро, 

айырылма

ҫ юлдаш, 

ел (скачи), 

ерән, 

ерәнем, ил 

күрке, 

ҡолон. 

76-77 

бит 

18.03.  

52.  Үтелгәнде 

ҡабатларға. 

   20.03  

4-се сирек -16 сәғәт. 

53.  Башҡорт 

аты ниндәй 

була? Тиң 

киҫәктәр 

эргәhендә 

тыныш 

билдәләре. 

Ҡымыҙ 

эшләү, 

үрсетеү, 

тоҡом, 

көтөүлек, 

сифат, 

һыбай, 

һыбайлы, 

Файҙалы, 

ял, эйәр, 

йүгән, 

сабыу, 

юртыу, 

саҡрым. 

80-82 

б. 

№149 

02.04.  



даға, тояҡ, 

ял, теҙген. 

54.  Ҡара юрға. 

Халыҡ һүҙҙәре, 

халыҡ көйө. 

М.Кәрим. 

Минең атым. 

Тиң киҫәктәр 

эргәhендә 

тыныш 

билдәләре.  

Һуғышсы, 

ҡәберлек, 

тоҡом, 

эйәр, йүгән, 

фараз, 

Аҡбуҙат, 

һыбайлы, 

йыртҡыс, 

бейә, ҡолон, 

бейә һауыу.  

Даға, 

ғорур, 

ҡымыҙ  

эшләү, 

ҡымыҙ, 

файҙалы 

ял, тоғро, 

йөк, һоло, 

тоғро 

юлдаш. 

83-85 

б. 

№151, 

157, 

160 

04.04.  

55.  М.Кәрим. 

Минең атым. 

   09.04.  

56.  С.Ағиш.Турыҡ

ай. 

   11.04.  

 

57.  Икмәк.Ҡымыҙ

. Бал.Ҡушма 

һөйләм. 

Игенсе, 

йыйырға, 

тирмән, 

бешереүсе, 

икмәк, 

мейес, 

ризыҡ, он, 

иген. 

Сәсергә, ер, 

һөрөргә,иге

н 

тарттыр

ырға. 

95-97 

б. 

16.04.  

58.  З.Биишева.Ду

ҫ булайыҡ. 

   18.04  

59.  Байрамов. 

Сүпрә. 

   23.04.  

 

60.  Я.Хамматов.

Яҙ башланды. 

Мәҡәлдәр. 

Тәбиғәт, 

ҡоштар, 

бөрө, япраҡ, 

тамсы, 

умырзая, 

ҡояш, 

март, май, 

Көләкәс, 

нур, 

һөйөнсө,ум

ырзая, 

тамсы. 

113-

115 б., 

№202, 

203 

25.04  



ҡояш 

йылыта, ҡар 

ирегән, 

боҙбармаҡт

ар, беренсе 

сәскәләр, 

гөрләүектәр 

аға. 

61.  А.Игебаев. Яҙ 

бүләге. 

   30.04.  

62.  Тал бөрөһө. 

Л.Фархшатов

а. 

Ҡайын, ел, 

сәскә, 

урман, 

тәбиғәт. 

Бүләк, 

тауҙан 

шыуып 

төшөү, 

тал. 

116-

120 б.    

121-

123 б. 

№211, 

214 

07.05  

63.  Ғ.Дәүләди 

ижады. 

“Нөгөш 

шишмәләре”  

Һайрай, яҙ 

ҡояшы 

һыуҙар 

таша, 

ҡарҙар ирей, 

муйыл 

сәскәләнә, 

туғайҙар.  

Ер уяна, 

һандуғаст

ар. 

 14.05.  

64.  Контроль 

диктант. 

Июнь. 

   16.05.  

65.  Хаталар 

өҫтөндә эш. 

Ф.Ғөбәйҙулли

на. Сөгөлдөр. 

   21.05.  

66.  Ә.Лотфуллин

. Хушлашыу. 

   23.05.  

67.  М.Кәрим.Яҙҙы 

яратам. 

Яҙ 

хәбәрселәре, 

ҡайталар, 

ҡара 

ҡарғалар, 

Яҙ 

билдәләре, 

уртаса 

температ

ура, 

128-

130 б. 

28.05.  



 

 

 

 

 

9 класс уҡыусыларының башҡорт теле буйынса белемдәрен, 

белеүҙәрен (умение) һәм күнекмәләрен баһалау нормалары 

Телдән биргән яуаптарҙы билдәләү нормалары 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, уҡыусыларҙан яуап алыу,уларҙың 

башҡорт теле буйынса белемдәрен ,белеүҙәрен һәм күнекмәләрен 

тикшереү, иҫәпкә алыу, шуның менән бергә, алған белемдәргә 

таянып, тел берәмектәренә, күренештәренә аңлатма бирергә 

өйрәтеү алымдарының береһе иҫәпләнә. 

Уҡыусының яуабын баһалағанда, түбәндәге критерийҙар менән 

эш ителергә тейеш: 

1) Яуаптың тулы һәм дөрөҫ булыуы; 

2) Үтелгәнде аңлы үҙләштереү, аңлау кимәле; 

3) Яуаптың телмәр төҙөлөшө, әҙәби тел нормаларына 

ярашлы булыуы. 

Уҡыусының телдән биргән яуабы үтелгән материалдың 

уҡытыусы тәҡдим иткән өлөшөнә логик эҙмә-эҙлекле аңлатманы 

сыйырсыҡта

р, һабан 

турғайҙары, 

ҡарлуғастар

, 

һандуғастар

. 

яуым-

төшөм, 

йыл 

миҙгеле. 

68.  Д.Мырҙаҡаева.

Йәйҙең 

хушлашыу 

айы. 

  129-

130 

30.05 

 

 



эсенә алған бәйләнешле телмәр булырға, яуап биреүсе баланың 

өйрәнелгән ҡағиҙәләргә, билдәләмәләргә таянып эш итә белеүен 

күрһәтергә тейеш. 

Әгәр уҡыусы: 

1) тәҡдим ителгән теманы тулы аңлатһа, тел 

төшөнсәләренә дөрөҫ билдәләмә бирһә; 

2) үтелгән материалды тулы аңлауын, белемдәрен 

практик ҡуллана белеүен күрһәтһә; 

3) Материалды эҙмә-эҙлекле һәм әҙәби тел нормаларына 

ярашлы аңлатһа, уның яуабы «5» билдәһе менән баһалана. 

Әгәр уҡыусы «5» билдәһен ҡуйыу талаптарына ярашлы яуап 

бирһә, ләкин һирәк яһала торған хаталар ебәреп тә уҡытыусы 

иҫкәртеүенән һуң уларҙы төҙәтеп барһа, телендә, телмәр 

төҙөлөшөндә һирәк-һаяҡ яңылышлыҡтар китһә, уның яуабы «4» 

билдәһе менән баһалана. 

Әгәр уҡыусы тәҡдим ителгән темаға ҡараған төп 

төшөнсәләрҙе аңлауын һәм белеүен күрһәтһә, ләкин 

1) Материалды тулы аңлата алмаһа, төшөнсәләрҙең һәм 

ҡағиҙәләрҙең билдәләмәһендә хаталар ебәрһә; 

2) Әйткән фекерҙәрен тулы һәм иҫбатлауҙы нигеҙләй 

белмәһә, үҙ миҫалдарын килтерә алмаһа; 

3) Яуабында эҙмә-эҙлелек һаҡланмаһа, телмәр төҙөлөшөндә 

хаталар булһа, уның яуабы «3» билдәһе менән баһалана. 

Әгәр уҡыусы һоралған материалдың күберәк өлөшөн белмәүен, 

билдәләмәләрҙе һәм ҡағиҙәләрҙе әйткәндә уларҙың төп фекерен 

боҙоуға килтерә торған хаталар ебәрһә, материалды икеләнеүҙәр 

менән системаһыҙ аңлатһа, уның яуабы «2» билдәһе менән 

баһалана. 

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 рәүештө 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. 

 

Иншаларҙы һәм изложениеларҙы баһалау 

Инша һәм изложениелар яҙҙырыу аша уҡыусыларҙың: 

1) теманы аса белеүе, тел сараларын инша йәки 

изложениеның темаһына һәм уларҙағы төп фекерҙе аңлатыу 

бурыстарына ярашлы һайлай белеүе, 

2) яҙғанда, грамматик нормаларға һәм дөрөҫ яҙыу 

ҡағиҙәләренә таянып эш итеүе тикшерелә. Шуның өсөн иншаға 

ла,изложениеға ла һәр ваҡыт ике билдә ҡуйыла.Беренсе билдә менән 

- уларҙың йөкмәткеһе һәм телмәр төҙөлөшө, икенсе билдә менән 

грамоталылыҡ кимәле баһалана. 

Баһаларҙың төп критерийҙары 

Йөкмәтке һәм телмәр Грамоталылыҡ Баһалау 



төҙөлөшө 

1. Яҙма эштең 

йөкмәткеһе тулыһынса 

темаға тура килһә, 

2. Фактик хата 

булмаһа, 

3.Йөкмәтке эҙмә-эҙлекле 

бирелһә (план буйынса 

йәки планһыҙ), 

4. Эш лексик яҡтан бай 

булыуы менән айырылып 

торһа, 

5. Эш темаға һәм төп 

фекерҙе аңлатыу 

маҡсатына ярашлы 

стилдә яҙылһа, телмәре 

тасуири булһа, 

Иҫкәрмә. Бер генә 

телмәр хатаһы һәм бер 

генә йөкмәтке хатаһы 

булған яҙма эшкә «5» 

билдәһе ҡуйырға мөмкин. 

Яҙма эштә 1 

орфографик, йәки 1 

пунктуацион, йәки 

1 грамматик хата 

(тимәк, бөтәһе 1 генә 

хата) булһа, 

«5» билдәһе 

ҡуйыла 

1.Эштең йөкмәткеһе, 

нигеҙҙә, темаға тура 

килһә (теманан ситкә 

китеү бик аҙ булһа), 

2.Йөкмәтке, нигеҙҙә, 

дөрөҫ бирелһә, әммә 

эштә бик аҙ  булһа ла, 

фактик хаталар 

осраһа, 

3.Төп фекерҙе аңлатыу 

эҙмә-эҙлеклегендә тупаҫ 

Я6ма эштә 2 

орфографик  һәм 2 

пунктуацион хата, 

йәки 1 орфографик 

һәм 3 пунктуацион 

хата булһа, йәки бер 

орфографик хатаһы 

ла булмайынса, 

пунктуацион 

хаталары 4-тән, 

һәм грамматик 

«4» билдәһе 

ҡуйыла 



булмаған етешһеҙлектәр 

генә булһа, 

4.Яҙма эш, нигеҙҙә, 

синоним һүҙҙәргә һәм 

синонимик грамматик 

формаларға бай булһа, 

5.Эш бер төрлө стилдә 

яҙылыуы һәм тасуири   

булыу менән айырылып 

торһа, 

Иҫкәрмә. Яҙма эштең 

телмәр хаталары өстән 

дә, йөкмәткеһендәге 

хаталар икенән дә 

артмаһа, уға «4» 

билдәһе ҡуйырға мөмкин. 

хаталары 2-нән 

артмаһа, 

1.Яҙма эштә теманы 

ситкә китеүгә ҡараған 

етди хаталар булһа, 

2.Төп фекер дөрөҫ 

аңлатылһа, әммә эштә 

фактик хаталар 

ебәрелгән булһа, 

3.Айырым өлөштәрендә 

төп фекерҙе аңлатыу 

эҙмә-эҙлеклеге боҙолһа, 

4.Яҙма эш бер төрлөрәк 

типтағы синтаксик 

конструкцияларҙан 

торһа, һүҙлеге ярлы, 

һүҙҙәрҙе ҡулланыуҙа 

хаталар булһа, 

5.Эш тема һәм уны 

Яҙма эштә 4 

орфографик һәм 4 

пунктуацион хата, 

йәки 3 орфографик 

һәм 5 пунктуацион 

хата, йәки 7 

пунктуацион хата 

һәм орфографик 

хатаһыҙ булһа, 

шулар өҫтәнә 4 

грамматик хата 

ебәрелһә, 

«3» билдәһе 

ҡуйыла 



аңлатыу (асыу) талап 

иткән бер төрлө стилдә 

яҙылмаһа, 

Иҫкәрмә. Яҙма эштәге 

телмәр хаталары 5-

тән, йөкмәткелеге 

хаталар 4-тән 

артмаған хәлдә лә, 

эшкә «3» билдәһе 

ҡуйырға мөмкин. 

1.Яҙма эш темаға тура 

килмәһә, 

2.Фактик хаталар күп 

булһа, 

3.Эштең бөтә 

өлөштәрендә  фекер 

аңлатыу эҙмә-эҙлеклеге 

боҙолһа, текст өлөштәре 

араһында бәйләнеш 

булмаһа, планға 

ярашһыҙ булһа, 

4.Һүҙлеге ғәҙәттән тыш 

ярлы булһа, эш үҙ-ара 

бәйләнеше булмаған бер 

төрлө конструкциялы  

ҡыҫҡа һөйләмдәрҙән 

торһа, һүҙҙәр 

ҡулланышында ла 

хаталр осраһа, 

5.Эштә стилдең бер 

төрлөлөгөнә 

ирешелмәгән булһа, 

Иҫкәрмә. Яҙма эштәге 

Орфографик 

хаталары 7-нән, 

пунктуацион 

хаталары 7-нән, 

грамматик 

хаталарҙа 7-нән 

артһа, 

«2» билдәһе 

ҡуйыла 



телмәр хаталары 7-

нән, йөкмәткеһендәге 

хаталар һаны 6-нан 

артмаған хәлдә лә, уға 

«2» билдәһе ҡуйырға 

мөмкин. 

 

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. 

Баһалар 

Баһалар 

кластар 

«5» «4» «3» «2» 

I 30 25 15 15-тән кәмерәк 

II  55 45 30 30-ҙан кәмерәк 



III 65 55 40 40-тан кәмерәк 

IV 80 75 55 55-тән кәмерәк 

V 100 90 80 80-дән кәмерәк 

VI 110 100 90 90-дан кәмерәк 

VII 120 110 100 100-ҙән кәмерәк 

VIII 130 120 110 110-дан кәмерәк 

IX 140 130 120 120-нән кәмерәк 

 


