
Аннотация рабочих программ  по башкирскому (государственному) языку 5-9 классы 

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 

Башкирский язык 

(государственный) 

 5 34 Толомбаев  Х.А.,  

Дҽүлҽтшина М.С.  

Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  рус  

телендҽ  алып  

барылған  

мҽктҽптҽрҙең     5-

се  класы  

уҡыусылары  ҿсҿн  

дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2010 

Маҡсаттар Һҽм бурыстар: 

1.Тҽҡдим ителгҽн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек 

составын арттырыу, телмҽр күнекмҽлҽрен 

камиллаштырыу. 

2.Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү. 

3.Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул 

һорауҙарға һүрҽт, картина, текст нигеҙендҽ ижади яуап 

бирҽ белеү. 

4.Темаға тап килгҽн шиғырҙар ятлау, йырҙар ҿйрҽнеү 

һҽм башҡарыу, экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, 

концерттар ҽҙерлҽү һҽм сығыш яһау. Һҽр осраҡта ла 

телмҽр тҿҙҿү иғтибарға алына. 

5.Ҽйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙҽрҙе, ябай 

һҿйлҽмдҽрҙе тҽүҙҽ күсереп, шунан яттан яҙыу. 

6.Һҽр тема буйынса эш барышында тыуған Республика 

менҽн танышыуҙы дауам итеү. 

Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан 

тҽбиғҽтенҽ, сҽнғҽтенҽ, ҽҙҽбиҽтенҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү 

  6 34 Толомбаев  Х.А.,  

Дҽүлҽтшина М.С.  

Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  рус  

телендҽ  алып  

барылған  

мҽктҽптҽрҙең     6-

сы  класы  

уҡыусылары  ҿсҿн  

дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2010 

Маҡсаттары   һҽм  бурыстары: 

1.Башҡорт теле  буйынса уҡыусыларға белем биреү, 

туған телде үҙ- ара аралашыу сараһы кимҽленҽ еткереп 

уҡыусыларҙа рухи мҽҙҽниҽтте, тарихты үҙенеке итеп 

ҡабул итеү тойғоһон нығытыу. 

2.Балалаларҙа туған телде ҿйрҽнеүгҽ ҡыҙыҡһыныу 

тыуҙырыу. 

3.Уҡыусыларҙа туған тел аша мили ғорурлыҡ һҽм үҙ 

халҡының тарихына ихтирам тҽрбиҽлҽү, уларҙың 

лингвистик һҽлҽтен үҫтереү. 

4.Туған телдең үҙенсҽлектҽрен рус теле күренештҽре 



менҽн сағыштырып күрһҽтеп уҡыусыларға сит телдҽрҙе 

белеүҙең ҽһҽмиҽтен күрһҽтеү. 

 

  7 68 Толомбаев  Х.А.,  

Дҽүлҽтшина М.С.  

Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  рус  

телендҽ  алып  

барылған  

мҽктҽптҽрҙең     7-

се  класы  

уҡыусылары  ҿсҿн  

дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2010 

Маҡсаттар һҽм бурыстар:  

1.Уҡыусыларҙа башҡорт телендҽ һҿйлҽгҽнде, 

уҡығанды, радиотапшырыуҙар тыңлағанды аңлау 

күнекмҽлҽре булдырыу  

2.Аралашыуҙа кҽрҽк була торған типик һҿйлҽмдҽрҙе 

күсереп, үҙ фекерҙҽрен билдҽле кимҽлдҽ үҙ аллы яҙыу 

күнекмҽлҽрен булдырыу. 

3.Башҡорт телен ҿйҙҽ, йҽмҽғҽт тормошонда, хеҙмҽт 

процесында практик файҙаланырға ҿйрҽтеү.  

4.Башҡорт телен практик ҿйрҽнеүгҽ бҽйлҽп, балаларҙы 

башҡорт халҡының тарихы, мҽҙҽниҽте, сҽнғҽте, 

ҽҙҽбиҽте, милли йолалары, башҡорт халҡының 

күренекле шҽхестҽре, уларҙың эшмҽкҽрлеге, ижады һҽм 

башҡалар менҽн таныштырыу, балаларҙы башҡорт 

донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙҽре 

йҽшҽгҽн тҿйҽккҽ ихтирам һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

Текстағы яңы һүҙҙҽр, фразаларҙы аңлатыу, һүҙлек эше 

үткҽреү мотлаҡ.  

5.Ҽҫҽрҙе ҿлҿшлҽп, һайлап, ролдҽргҽ бүлеп, сылбыр 

буйынса уҡыу, тексты магнитофон яҙмаһынан тыңлау, 

йҿкмҽтке буйынса һорауҙарға яуап биреү кеүек эштҽр 

башҡарғанда, һүҙлек эше иғтибар үҙҽгендҽ тора. 

 6.5-6-сы кластарҙа алған белемдҽр тулыландырыла. 

Темалар буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менҽн 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу, диалог һҽм монолог 

ярҙамында бҽйлҽнешле һҿйлҽм тҿҙҿү дауам итҽ.  

7.Бҽйлҽнешле текст тҿҙҿү, бер телдҽн икенсе телгҽ 

тҽржемҽ итеү күнегеүҙҽре башҡарыла.  

 

  8 68 Толомбаев  Х.А.,  

Дҽүлҽтшина М.С.  

Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  рус  

Маҡсаттар һҽм бурыстар: 

1.Уҡыусыларҙа башҡорт телендҽ һҿйлҽгҽнде, 

уҡығанды, тыңлағанды аңлау күнекмҽлҽре булдырыу. 

2.Аралашыуҙа кҽрҽк була торған типик һҿйлҽмдҽрҙе 



телендҽ  алып  

барылған  

мҽктҽптҽрҙең     8-

се  класы  

уҡыусылары  ҿсҿн  

дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2010 

күсереп, үҙ фекерҙҽрен билдҽле кимҽлдҽ үҙ аллы яҙыу 

күнекмҽлҽрен булдырыу. 

3.Башҡорт телен ҿйҙҽ, йҽмҽғҽт тормошонда, хеҙмҽт 

процесында практик файҙаланырға ҿйрҽтеү. 

4.Башҡорт телен практик ҿйрҽнеүгҽ бҽйлҽп, балаларҙы 

башҡорт халҡының тарихы, мҽҙҽниҽте, сҽнғҽте, 

ҽҙҽбиҽте, милли йолалары, башҡорт халҡының 

күренекле шҽхестҽре, уларҙың эшмҽкҽрлеге, ижады һҽм 

башҡалар менҽн таныштырыу, балаларҙы башҡорт 

донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙҽре 

йҽшҽгҽн тҿйҽккҽ ихтирам һҽм һҿйҿү тҽрбиҽлҽү. 

5.Текстағы яңы һүҙҙҽр, фразаларҙы аңлатыу, һүҙлек эше 

үткҽреү мотлаҡ. 

6.Ҽҫҽрҙе ҿлҿшлҽп, һайлап, ролдҽргҽ бүлеп, сылбыр 

буйынса уҡыу, йҿкмҽтке буйынса һорауҙарға яуап 

биреү кеүек эштҽр башҡарғанда, һүҙлек эше иғтибар 

үҙҽгендҽ тора 

  9 68 Толомбаев Х.А.,  

Дҽүлҽтшина М.С.  

Башҡорт  теле:  

Уҡытыу  рус  

телендҽ  алып  

барылған  

мҽктҽптҽрҙең     9-

сы  класы  

уҡыусылары  ҿсҿн  

дҽреслек.  – Ҿфҿ : 

Китап, 2010 

 
 

Маҡсаттар Һҽм бурыстар: 

1.Тҽҡдим ителгҽн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек 

составын арттырыу, телмҽр күнекмҽлҽрен 

камиллаштырыу. 

2.Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү. 

3.Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул 

һорауҙарға һүрҽт, картина, текст нигеҙендҽ ижади яуап 

бирҽ белеү. 

4.Темаға тап килгҽн шиғырҙар ятлау, йырҙар ҿйрҽнеү 

һҽм башҡарыу, экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, 

концерттар ҽҙерлҽү һҽм сығыш яһау. Һҽр осраҡта ла 

телмҽр тҿҙҿү иғтибарға алына. 

5.Ҽйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙҽрҙе, ябай 

һҿйлҽмдҽрҙе тҽүҙҽ күсереп, шунан яттан яҙыу. 

6.Һҽр тема буйынса эш барышында тыуған Республика 

менҽн танышыуҙы дауам итеү. 

Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан 

тҽбиғҽтенҽ, сҽнғҽтенҽ, ҽҙҽбиҽтенҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү 

 


