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                                                                                           2013-2014 уҡыу йылына 

3 – сө класс өсөн 
туған (башҡорт) теленән 

эш программаһы 
 

дөйөм сәғәттәр һаны- 102 сәғәт 
аҙнаһына - 3 сәғәт иҫәбенән 

Мусина Фәриҙә Миңлеғәле ҡыҙы төҙөнө 
Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). 
Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Хөснөтдинова Ф.Ә.,)ф0 , 2005 нигеҙендә төҙөлдө.  
Дәреслек: Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 3-сө класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек. 
Х.А.Толомбаев, М.М.Нәбиуллина – Өфө: Китап, 2010 

Аңлатма яҙыу. 
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Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә 3-сө класс өсөн туған (башҡорт) телдән эш программаһы. 
Эш программаһы 102  сәғәткә бүленгән (аҙнаға 3 сәғәт) , шул иҫәптән контроль эштәр өсөн: 2- күсереп яҙыу, 2- һорауға яуап, 6-
диктант, 2- изложение, 3- инша  үткәреү ҡарала.  
Төҙөүсеһе : Мусина Фәриҙә Миңлеғәле ҡыҙы 
Дәреслек: Толомбаев Х.А., Нәбиуллина М.М. Башҡорт  теле:  Рус мәктәптәренең    3-сө  класында уҡыусы  башҡорт балалары 
өсөн  дәреслек.  – Өфө : Китап, 2010. 
Программа кимәле : базис 
Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты: 
Башҡорт теленән диктанттар йыйынтығы: Башҡорт теленән 1-4-се класс уҡытыусылары өсөн ҡулланма.-Өфө:Китап, 1997.- 
255бит. 
 
Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:   
 1)Учебный словарь, башкиро-русский русско-башкирский,Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И., Уфа: 2006   
2) Грамматика һүҙлеге (һүҙ үҙгәреше), М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап,2007  
3) Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге, башланғыс синыф уҡыусылары өсөн, З.Ғ.Ураҡсин, З.Ә.Сиразитдинов, Н.Ф.Суфьянова, 
Өфө: Китап, 2005 
4) Русско- башкирский учебный словарь, Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., Сахипова З.Г., Уфа: Китап, 2001 
5) Урыҫса- башҡортса һүҙлек, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө: Башҡорт энциклопедияһы, 2005 
6) Русса- башҡортса уҡыу- уҡытыу тематик һүҙлеге, З.Ф.Әбүбәкирова, Өфө: Аукцион+, 2007 
7) Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө:2004 
 8) Башҡорт теленең антонимдар һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2009 
9) Омонимдар ( аҙаш һүҙҙәр) һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2006 
10) Башҡорт аш- һыуҙары терминдарының башҡортса- русса аңлатмалы һүҙлеге, Ф.С.Аминева, Өфө: 2002 
11) Башҡортса- русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге, И.Ғарипов, Өфө: Китап, 1994 



 4 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы:   
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы мәғариф  министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
программаһы»  (Уҡытыу рус телендә алып барылған  мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре Тикеев 
Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И. Өфө,2005. 
Башҡортостан  мәғариф  министрлығы  тарафынан  тәҡдим  ителгән  программа  Воя6ы 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; 
− Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы. 

 
Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

- телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; 
- телдең системаһын ( фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 
- бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ унда милли тәрбиә  тураһында ла мәсьәлә 

күтәрелә. 
 Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

3-сө класта башҡорт теле һәм уҡыу материалдарының йөкмәткеһе түбәндәгесә билдәләнә: 
 - аралашыу, һөйләшеү өсөн диалог темалары; 
 - класта һәм өйҙә уҡыу өсөн әҙәби һәм фәнни-популяр текстар; 
 - фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик материал; 
 - уҡыусыларҙың телмәр күнекмәләренә талаптар; 



 5 

 - уҡыусылар үҙләштерергә тейеш булған  һүҙҙәр теҙмәһе. 
3 класс өсөн программала һөйләшеү, уҡыу (класта һәм өйҙә), практик үҙләштереү өсөн тел (грамматик) материал тематик 
принципта урынлаштырыла. Был принцип тейешле һүҙҙәрҙе, типик һөйләмдәрҙе өйрәнеүҙә, телмәр үҫтереү эштәрен 
ойоштороуға ыңғай  йоғонто яһай, класта уҡытыу- тәрбиә эштәрен системалы, эҙмә- эҙ ойоштороуға, уҡыу материалын тормош 
менән бәйләргә, балаларҙың торош һәм телмәр тәжрибәһен байытырға һәм киңәйтергә ярҙам итә. 

 
Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 Һаумы, мәктәп!- 2 сәғәт 
1 сентябрь- Белем байрамы. Мәктәп, балаларҙың белем алыуы тураһында әҫәрҙәр уҡыу, әңгәмәләр үткәреү. Уҡыу һәм 
ятлау өсөн материалдар.Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен иҫкә төшөрөү. Һорауҙарға һөйләмдәр менән яуап биреү. 

Йәйҙе иҫкә төшөрөү- 3 сәғәт 
 Йәйге тәбиғәт, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре, ялы хаҡында шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. Йәйге 
тәьҫораттар тураһында әңгәмәләр үткәреү, һүрәттәр төшөрөү. Авторҙар тарафынан темаға ҡарата эшкәртелгән мәҡәләләр. 
Башҡорт телендә алфавит. Өндәрҙе дөрөҫ әйтергә күнегеү. Бирелгән ситуациялар буйынса бәләкәй хикәйәләр төҙөү һәм 
һөйләү. 

Алтын көҙ килә еремә-  10 сәғәт.  
Башҡортостанда, тыуған төйәктә көҙгө тәбиғәт, ундағы буяуҙар байлығы, көҙгө муллыҡ, ололарҙың һәм балаларҙың көҙгө 
эштәре, осар ҡоштар, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. 
Көҙ темаһына альбом төҙөү, әҙәби монтаж әҙерләү, тәбиғәткә экскурсия үткәреү, тәбиғәтте һаҡлау буйынса конкрет эштәр 
башҡарыу, әңгәмәләр үткәреү, тәбиғәт һәм уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөү. 
Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) берлек, күплек, яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ, урын, ваҡыт, объект һ.б. мәғәнәләрҙе 
белдереүе (күҙәтеү, иҫкә төшөрөү, практик үҙләштереү) 

Кешене кеше итеүсе- хеҙмәт- 5  сәғәт. 
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      Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, яҡшы сифаттар тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, 
шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү, мәҡәлдәр әйтеү. 
 Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. Билдәнең төрлөмиҡдарҙа икәнен (сифат дәрәжәләрен) белдереүсе сараларҙы 
күҙәтеү, практик үҙләштереү. 
 Абзацтың темаһын билдәләү. Абзацты һөйләмдәргә бүлеү. Айырым һөйләмдәрҙән бәләкәй хикәйә төҙөү. 
Нимә яҡшы, нимә насар?- 5 сәғәт.  
 Кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, намыҫлы, егәрле кешеләр һәм уларҙың эштәре; ҡурҡаҡ, алдаҡсы, ялҡау кешеләр 
тураһында әҫәрҙәр  уҡыу һәм һөйләү; балаларҙа яҡшы сифаттар тәрбиәләү. 
 Данлы кешеләр менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, улар тураһында альбомдар төҙөү, ишеткәндәр буйынса һүрәттәр 
төшөрөү. 
 Эште, процесты белдереүсе һүҙҙәр (ҡылым, хәбәр), уларҙың төп мәғәнәләренән тыш, эш башҡарыусының (эйәнең) затын, 
берлеген, күплеген, ваҡыт һ.б. мәғәнәләр белдереүҙәрен күҙәтеү һәм практик үҙләштереү. 
 Әҫәрҙәге предметты һәм геройҙы (персонажды) һүрәтләү элементтары. 
Әкиәттәр- 9  сәғәт. 
 Башҡорт халыҡ әкиәттәрендә  кешеләрҙең яҡшы һәм насар сифаттарының сағылышы. Халыҡ әкиәттәре һәм яҙыусылар  
ижад иткән әкиәттәр. 
 «Әкиәт геройҙары» темаһына альбом төҙөү, һүрәттәр төшөрөү, инсценировкалар әҙерләү һәм күрһәтеү. 
 Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) һөйләмдә эш башҡарыусы булып килеүен, урын, ваҡыт, эйәлек, объект 
һ.б. мәғәнәләрҙе белдереүен практик күҙәтеү һәм үҙләштереү. 
 Әкиәт, хикәйә, йомаҡ, мәҡәлдәрҙе бер- береһенән айырыу. Бирелгән ситуацияға ярашлы бәләкәй әкиәттәр төҙөү, шул 
әкиәттәргә һүрәттәр төшөрөү. 
Тәңкә- тәңкә ҡарҙар яуа...- 13 сәғәт. 
 Башҡортостанда ҡышҡы тәбиғәт, һауа торошо, үҫемлектәрҙең һәм йәнлектәрҙең ҡышлауы; ололарҙың һәм балаларҙың 
ҡышҡы эштәре, балаларҙың уйындары һәм эштәре тураһында хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 
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 Уҡылған әҫәрҙәр буйынса Яңы йылға ҡарата һүрәттәр төшөрөү, шыршы байрамына әҙерләнеү һәм уны үткәреү. Әҙәби 
геройҙарға характеристика элементтары. 
 Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәрҙең һөйләмдәге мәғәнәләрен күҙәтеү һәм практик үҙләштереү. 
 Текст. Тексты өлөштәргә бүлеү, өлөштәргә исем биреү. Текстың темаһын һәм төп фекерен практик үҙләштереү. 
Уралып ятҡан Уралда..- 25 сәғәт 
 Урал, уның тәбиғәте, байлығы, йылғалары, күлдәре, тауҙары, ҡалалары, экономикаһы, башҡорт әҙәбиәте, сәнғәте, 
күренекле кешеләре тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. “Башҡортостан- тыуған төйәгем” 
темаһына әҙәби монтаж, альбомдар әҙерләү, уҡылған әҫәрҙәр, тәьҫораттар буйынса әңгәмәләр үткәреү, һүрәттәр төшөрөү. 
 Предметтың эшен белдереүсе һүҙҙәрҙең һөйләмдәге мәғәнәләрен, функцияларын күҙәтеү һәм практик үҙләштереү. 
 Бутап бирелгән һөйләмдәрҙән текст төҙөү. Изложение һәм инша элементтары менән практик танышыу һәм үҙләштереү. 
Ҡаһарманлыҡ юлынан- 12 сәғәт 
 Һалдат хеҙмәте- һәр ир-егеттең изге бурысы. Халҡыбыҙҙың ил дошмандарына  ҡаршы героик көрәше тураһында 
мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 

 Ветеран һәм йәш һалдаттар менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, һалдаттарға бағышланған  альбом  төҙөү. 
 Предметтың иҫәбен (һан), эш- хәлдең билдәһен (рәүеш) белдергән һүҙҙәр. Шул һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен һәм телмәрҙә 
ҡулланылышын күҙәтеү һәм практик үҙләштереү. 
 Автобиография элементтары. Изложение һәм инша элементтарын өйрәнеү. 
8 март- ҡатын- ҡыҙҙар көнө- 4 сәғәт 
 Илебеҙҙә ҡатын- ҡыҙҙар хеҙмәте, республикалағы данлы ҡатын- ҡыҙҙар, уларға ихтирам тураһында мәҡәләләр, 
шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 
 Алдынғы ҡатын- ҡыҙҙар менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү; “8 март- әсәйҙәр байрамы” тигән иртәлек әҙерләү һәм 
үткәреү, альбом төҙөү, һүрәттәр төшөрөү. 
 Предметтың эшен, билдәһен, эш хәлдең билдәһен белдереүсе һүҙҙәрҙең телмәрҙәге (һөйләмдәге) роле һәм 
үҙенсәлектәре (ҡабатлау, тәрәнәйтеү). 
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 Текста элементар һүрәтләү саралары. 
Яҙҙар килә шаулап- гөрләп…- 10 сәғәт 
 Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт, уның күренештәре, хайуандар һәм үҫемлектәр тормошондағы үҙгәрештәр, кешеләрҙең 
яҙғы хеҙмәте тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 
 Ҡоштарҙы ҡаршылау, бүлмә гөлдәре үҫтереү, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр үткәреү, темаға ҡарата һүрәттәр 
төшөрөү. 
 Башҡорт телендә һөйләмдең интонацион төрҙәре. Уларҙа тыныш билдәләре, тасуири уҡыу (иҫкә төшөрөү, ҡабатлау, 
нығытыу). 
 Текст. Уның өлөштәре, өлөштәргә исем биреү. Ябай план менән практик танышыу. 
Тиҙҙән йәй етә- 3 сәғәт 
Йәй- 1 сәғәт 
 Йәйге күренештәр, балаларҙың йәйге эштәре һәм ялы. Уйындар тураһында шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу һәм 
һөйләү. 
 Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу, әңгәмәләр үткәреү, йәй күренештәре тураһында һүрәттәр төшөрөү. 
 Грамматик күнекмәләрҙе тәрәнәйтеү, ҡабатлау. 

 
Уҡыусыларҙың  белем кимәленә талаптар 

 
1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙе уҡыған тексты аңлай алыу: 

-3-6 һөйләмдән (репликанан) торған диалогты аңлай һәм уны дауам итә белеү; 
- уҡытыусыға йәки иптәштәренә уҡыған йәки ишеткән текст буйынса һорауҙар биреү; 
- текстың темаһын, төп фекерен әйтә белеү. 

2. Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм, билдәле ситуация буйынса әңгәмәлә ҡатнаша алыу: 
 - текстың йөкмәткеһен һөйләү һәм уны дауам итеү; 
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 - предметты, күренеште, персонажды элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтен белдерә алыу; 
 - хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе, поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡыу һәм һөйләү; 
 - текстағы образлы һүҙҙәрҙе; һүрәтләү сараларының мәғәнәләрен аңлатып биреү һәм ҡуллана алыу; 
 - билдәле ситуация буйынса бәләкәй хикәйәләр төҙөй алыу; 
 - 4-5 шиғырҙы тасуири итеп яттан һөйләй алыу. 

3. Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу; логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дөрөҫ әйтеү: 
 - тексты тасуири уҡыу; 
 - ваҡиғаларға, геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү; 
 - текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе һүрәтләү, тасуирлау таба алыу, мәғәнәләрен аңлатыу, һүҙлектәр менән эш итеү; 
 - текстың өлөштәренә, иллюстрацияларға исем бирә алыу, өҙөк буйынса план төҙөү; 
 - хикәйә, әкиәт, мәҡәл, йомаҡ жанрҙарын практик айыра белеү. 
4. Ҙур булмаған һөйләмдәрҙе күсереп һәм яттан яҙыу: 
 - текст, күҙәтеүҙәр, экскурсия буйынса һорауҙарға яуап яҙыу; 
 -3-6 һөйләмдән торған текстың йөкмәткеһен яҙыу; 
 - бер телдән икенсеһенә тәржемә итеү; 
 - өйрәтеү характерындағы 1- изложение, 1-инша яҙыу; 
 - яҙғанды элементар рәүештә камиллаштыра алыу. 
5. Гәзит- журнал материалдарын, дәреслектә билдәләнгән әҫәрҙәрҙе кластан тыш уҡыу һәм һөйләү. 
 
 Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен баһалау 
 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 

− башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 
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− 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 4-се класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 
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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; 
-слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләм… 
 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре Эш күләме Текст күләме 

Күсереп яҙыу 2  

Һорауҙарға яуаптар 2  

Контроль диктант  6 25-30 

Һүҙлек диктанты  8-10 

Изложение 2 20-30 

Инша  3 25-35 

№айланма диктант 1  

А8латма диктант 1  



 12

 
Балаларҙың уҡыу һәләтлектәрен баһалау 

 

Класс  Һүҙ Билдә Эстән уҡыу(һүҙ) 

3 40-50 120-150 45-65 

 
 
Телдән яуаптарҙы баһалау: 

Уҡыусыларҙың телдән һөйләмен, уның фонетик, грамматик яғы менән бер рәттән тасуири уҡыуы ла иҫәпкә алына. Телдән 
һорау формаһында үткәрелә торған күнегеүҙәр һәр дәрестә алып барыла. 
Тыңлап аңлау күнекмәләрен баһалау: 
1.  “тулыһынса  аңланы” 
2.  “өлөшсә аңланы” 
3.  “аңламаны” 
Уҡыусының монологик һөйләүен баһалау: 
1. - тәкдим ителгән тема ( рәсем, ситуация) буйынса хикәйә төҙөй белһә; 
    - дөрөҫ интонация менән, тулы, эҙмә-эҙлелек  итеп, тексҡа баһа биреп, мөнәсәбәтен күрһәтеп һөйләй алһа; 
    - тупаҫ булмаған пауза хаталары ебәрелһә лә, “5”ле ҡуйыла. 
3 –сө  класта бәйләнешле һөйләм – 10-12 һөйләмдән  тәшкил итә. 
 
2. - айырым паузалар, 1-2 һөйләм хатаһы яһаһа; 
   - уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ булмаған асыҡлаусы һорау бирелһә,”4” ле ҡуйыла 
 
3. - теманың төп йөкмәткеһен аса;  
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    - 4-6 һөйләм һатаһы ебәрһә; 
   -  уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ асыҡлаусы һорау бирелһә йәки уҡытыусы ярҙамынан башҡа  һөйләмде башлай 
(тамамлай) алмаһа, “3”лө ҡуйыла. 
 
4. - һөйләгәндә эҙмә - эҙлелек һаҡланмаһа;  
    - паузаларҙа теүәлһеҙлектәр китһә; 
    - 6- нан артыҡ һөйләм хатаһы һәм грамматик хата яһаһа, “2”ле ҡуйыла. 
 
Диалогик һөйләмде баһалау: 
1. - тейешле темпта дөрөҫ интонация менән һорау ҡуйһа;  
   - әңгәмәләшенең һорауҙарына тулы яуап  ҡайтарһа, “5”ле ҡуйыла 
 
2. - дөрөҫ һорау биреп, үҙе лә әңгәмәләшенең һорауына яуап бирһә, ләкин һөйләү ваҡытында уҡытыусы ярҙамына мохтаж 
булһа;  
    - 2-3 һөйләм хатаһы ебәрһә, “4” ле ҡуйыла. 
 
3. - уҡытыусы ярҙамында ғына һорау бирһә йәки яуап бирһә; 
    - һорауҙар биргәндә, һүҙҙәр һәм грамматик формалар табыуҙа теүәлһеҙҙлектәр  ебәрһә йәки өйрәнгән теманың бер өлөшөн 
генә үҙләштерһә; 
   - 4-5  һөйләм хатаһы ебәрһә, “3” лө ҡуйыла. 
4. - әңгәмә ваҡытында ҙур ауырлыҡ менән генә һорау бирһә;      
- һорауҙарға үҙ көсө менән яуап бирә алмаһа;  
   - 6- нан артыҡ хата ебәрһә, “2” ле ҡуйыла. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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 3-сө класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 
күсереп яҙыу  – 2, һорауҙарға яуап  – 2, диктант  – 6 , изложение-2, инша-3 

Яҙма эш төрҙәре (изложение,инша) яҙыу уҡыусыларҙың уҡыу кимәленә, белеменә, мөмкинселегенә ҡарап уҡытыусы 
ҡара-мағына ҡалдырыла һәм улар урынына шул уҡ күләмдә түбәндәге яҙма эштәр үткәрергә мөмкин: 

- карточкалар менән эш; 
- һүрәт буйынса һөйләмдәр төҙөү; 
- һүҙлек диктанты; 
- һөйләмдәр төҙөү; 
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- һүҙлек менән эш; 
- һүрәтләү иншаһы; 
- синквейн төҙөү (слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләмде…) 
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; 
-һүҙлек диктанты; 
-һөйләмдәр төҙөү; 
-һүҙлек менән эш 

 
  Уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар исемлеге 

 
1. Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа.  
2. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М. С., Сиразетдинов З. Ә. Башҡортса өйрәнәйек. Урыҫ мәктәптәренең 1-4 – се синыфтары 

өсөн башҡорт теленән электрон дәреслек. – Өфө: Мәғариф министрлығы, 2003. 
3. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 1996. 
4. таблицалар 
5. Башҡорт әҙәбиәте буйынса аудио-видеоәсбап.- Өфө: Башҡортостан Республикаһының Мәғариф  министрлығы. 2005. 
6. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа. Фонетика. Морфология. - Башҡортостандың бәләкәй даһийы. Өфө : «Эдвис» 

уҡытыу – методика үҙәге, 2008. 
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7. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге,башланғыс синыф уҡыусылары өсөн,З.Ғ.Ураҡсин, 
З.Ә.Сиразитдинов,Н.Ф.Суфьянова, Өфө: Китап, 2005 

 
                                                                     Материаль-техник ҡулланмалар 

− телевизор; 
− видеомагнитофон 

 
                                                                                  Төп әҙәбиәт 

1. Толомбаев  Х.А.,  Нәбиуллина М.М.  Башҡорт  теле:  Рус мәктәптәренең 3-сө  класында уҡыусы башҡорт балалары  өсөн  
дәреслек.  – Өфө : Китап, 2010. 

2. Ғәбитова З.М. Телмәр  үҫтереү дәрестәре.  – Өфө: Китап, 2009. 
3. Башҡортса – русса  мәҡәлдәр  һәм  әйтемдәр  һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 
4. Әүбәкирова  З.Ф., Әүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  башҡортса   уҡыйым –  Өфө: Китап, 2007. 
5. Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hәм  ҡағиҙәләрҙә.  Әүбәкирова  З.Ф.–  Өфө, 2006. 
6. Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 
8. «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат» журналдары 
8. Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 
9. Башҡорт  теленән   диктанттар  йыйынтығы. 1-4-се  класс уҡытыусылары  өсөн ҡулланма. Сәлихова М.Т., Шафикова  С. Х. 

-  Өфө:   Китап, 1997.  
10. Башҡорт  теленән  изложение  текстары  йыйынтығы. 1- 4 - се  класс уҡытыусылары өсөн ҡулланма– Өфө : Китап, 2006 . 
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 Өҫтәлмә әҙәбиәт  

1. Башҡорт  теленән  изложение  текстары  йыйынтығы. 1- 4 – се  класс уҡытыусылары өсөн ҡулланма– Өфө  
2. Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө, 2008. 
3. Жемчужины детской башкирской литературы. /Составитель – В.С.Мавлетов/ –  Уфа, 2005. 
4. Хисаметдинова Ф.Г. Кескәйҙәр өсөн башҡорт теле. – Өфө: Башҡортостан энциклопедияһы, 2002. 
5. Ғәбитова З.М. Телмәр  үҫтереү дәрестәре.  – Өфө: Китап, 2009. 
6. Башҡортса – русса  мәҡәлдәр  һәм  әйтемдәр  һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 
7. Әбүбәкирова  З.Ф., Әбүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  башҡортса   уҡыйым –  Өфө: Китап, 2007. 
8. Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәре: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 
9. «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат» журналдары; “Йәншишмә”, “Нарыштау” гәзиттәре. 
10. Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 
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Календарь –тематик планлаштырыу 

Аҙнаға – 3 сәғәт 

Бөтәһе – 102 сәғәт 

 

№ Теманың йөкмәткеһе 

 

Сәғәттәр 

һаны 

дата Корректи

ровкалау

Практик эш Йыһазландырыу Өй эше 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                         Һаумы, мәктәп (2 сәғәт ) 

1 1 сентябрь – Белем 

байрамы. 

Р.Ниғмәти. Беренсе 

1   Һөйләмде һәм 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре 

Белем байрамын һүрәтләүсе 

рәсемдәр, дәреслек, 

магнитофон 

3 – сө бит, 

тасуири уҡырға 
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сентябрь 

2 Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре. 

 Ғ.Рамазанов.Хәйерле 

сәғәттә. 

1   Фонетик- 

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Алфавит, дәреслек 4-се бит, 

һөйләргә 

                                                                             Йәйҙе иҫкә төшөрөү ( 3 сәғәт) 

3 Д.Бүләков. Йәмбиргән 

ауылының йәме. 

С.Ҡудаш. Хуш, йәшел 

йәй. 

1   йө,йы, йү , йе 

ҡушымсаларын 

дөрөҫ 

ҡулланыу 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, таблица, карточка 10-сы бит, 

һорауҙарға яуап 

бирергә 

4 Контроль күсереү.Р. 

Заһиҙуллин. Ҡояшбикә. 

1   йө,йы, йү , йе 

ҡушымсаларын 

дөрөҫ 

ҡулланыу 

күнегеүҙәр 

Дәреслек (14 – се бит) Үтелгәнде 

ҡабатлау 
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5 Хаталар өҫтөндә эш. 

М.Кәримов. матур көн. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,алфавит, 

индивидуаль карточкалар 

13 – сө бит, 13 – 

сө күнегеү 

                                                                                             Алтын көҙ килә еремә (10 сәғәт ) 

6 Н.Мусин. Иртә көҙ. 

Диктантка әҙерлек. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,Н.Мусин тураһында 

белешмә,уның портреты 

Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

7 С.Муллабаев Болот 

Инеш контроль диктант 

Урманда 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,С.Муллабаев 

тураһында белешмә,уның 

портреты, «Аҡбуҙат» журналы, 

«Йәншишмә» гәзите, 

диктанттар йыйынтығы,79-сы 

бит 

14-се бит, 17 – 

се күнегеү 

8 Хаталар өҫтөндә эш 

М.Ғәли. Көҙ килде 

Һүҙлек диктанты 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,  көҙ рәсеме, «Көҙ» 

презентацияһы 

Артикуляцион 

гимнастика 
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9 Хаталар өҫтөндә эш 

Предметты белдереүсе 

һүҙҙәр. Уларҙың яңғыҙлыҡ 

һәм уртаҡлыҡ 

мәғәнәһендә килеүе. 

1  

 

 

 

 

 

 Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, предметы 

белдереүсе һүрәттәр 

өс һөйләм 

яҙырға 

10 Ш.Биҡҡол. Башҡортостан 

икмәге 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре. 

Дәреслек, икмәк тураһында 

мәҡәлдәр 

26-сы бит, 23 – 

сө күнегеү 

11 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең берлек һәм 

күплек мәғәнәһендә 

килеүе. Ф. Иҫәнғолов. Көҙ 

килә. 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре. 

Дәреслек,карточкалар 31-се бит, 

һөйләргә 

12 Минең ҡәҙерлеләрем 1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре. 

“Ғаилә” һүрәте, презентация 35 – се бит, 

ятларға 
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13 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең төрлө 

мәғәнәләрҙә килеүе. 

А.Игебаев Алтындар. 

Диктантка әҙерлек. 

1   Артикуляцион 

күнегеүҙәр 

Дәреслек  А. Игебаев 

портреты 

Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

14 Диктант. Өфө.Р. 

Байбулатов. Рекорд. 

   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, презентация. 

Диктанттар йыйынтығы,86-сы 

бит 

38-39-сы 

биттәр, тасуири 

уҡырға 

15 Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгәнде ҡабатлау. 

   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, дидактик күнегеүҙәр Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

                                                                               Кешене кеше итеүсе- хеҙмәт. ( 5 сәғәт ) 

16 А. Йәғәфәрова. Бәләкәй 

өй. 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, А. Йәғәфәрова 

портреты 

42 – се бит, 

ятларға 
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17 Ф.Иҫәнғолов. Тәрбиәсе 1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, Ф.Иҫәнҡолов 

портреты 

43-сө бит, 

һорауҙарға 

яуап бирергә 

18 Предметтың билдәһен 

белдереүсе һүҙҙәр. 

З.Биишева. Талҡаҫ 

күлендә. 

1 17.10  Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек., карточкалар 45 – се бит, 45 – 

се күнегеү 

19 Изложение.Еләк. Ф. 

Туғыҙбаева. Шаҡмаҡлы 

дәфтәр. Предметтың 

билдәһен төрлө миҡдарҙа 

белдереүсе һүҙҙәр 

1 19.10  Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, дидактик күнегеүҙәр 54-55-се 

биттәр, 

һөйләргә 

20 Хаталар өҫтөндә эш. 

Йомаҡтар. Мәҡәлдәр. 

1 20.10  Өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнеггеүҙәре 

Презентация. өс йомаҡ 

ятларға 

                                                   Нимә яҡшы, нимә насар? (5 сәғәт) 

21 Эште, хәрәкәтте 

белдереүсе һүҙҙәр һәм 

1   Башҡорт 

теленең 

Дәреслек, һүрәәттәр 57 – се бит, 
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уларҙың мәғәнәләре. 

Иренгән ике эшләр (әкиәт) 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

һөйләргә 

22 М.Ғәли. ял итеп кенә 

алам. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, мәҡәлдәр 64-се бит, һүрәт 

төшөрөргә. 

23 Эште, хәрәкәтте 

белдереүсе һүҙҙәрҙең 

мәғәнә үҙенсәлектәре. 

Г. Юнысова. Ялтыр боҙ. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, Г.Юнысова 

тураһында мәғлүмәт. 

67 – се бит, 

ятларға 

24 Х. Хәйретдинов. Дуҫың 

кем? 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, презентация 69 -71 биттәр, 

тасуири уҡырға 

 

25 Х. Хәйретдинов. Дуҫың 

кем? 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

Дәреслек, һүрәттәр  Инша  яҙырға 

”Минең ялым” 
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күнегеүҙәр 

                                                 “Әкиәттәр”(9 сәғәт) 

26  

Йомарт ҡуян 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, һүрәттәр 76 – сы бит, 

һөйләргә 

27 Бойҙай бөртөгө 1    Дәреслек,тест 78 – 80 – се 

биттәр, тасури 

уҡырға 

28 Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең өҫтәлмә 

мәғәнәләре 

1    Дәреслек, уҡыусылар эшләгән 

эштәр 

81 – се бит, 78 – 

се күнегеү 

29 Юлдыбай 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, әкиәттәр 

йыйынтығы 

83-сө бит, һүрәт 

төшөрөргә 

30 Бал ҡорттары ниңә 

кешегә эйәләшкндәр? 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек,карточкалар 85-86-сы биттәр 

тасуири уҡырға 

31  М. Садиҡова. Ялҡау кәзә. 1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, М.Садиҡова 

тураһында белешмә 

90 – сы бит, 

һөйләргә 
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32 Кластан тыш уҡыу. 

Әкиәттәр 

1    Кластан тыш уҡыу китабы әкиәт яҙырға 

33 Үтелгәнде ҡабатлау. 

Йомаҡтар. 

Һынамыштар. 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, таблица Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

34 Аңлатмалы  диктант 

Мышы балаһы 

1    Диктанттар йыйынтығы,84-се 

бит 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

                                             Тәңкә - тәнкә ҡарҙар яуа (13 сәғәт) 

35 Хаталар өҫтөндә эш. 

Ф.Рәхимғолова. Тәүге ҡар 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, «Ҡыш» 

презентацияһы 

95-се бит, 

ятларға 

36 Ә. Вәли. Ҡыш килде 1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, ҡыш тураһында 

шиғырҙар, һүрәттәр 

Һүрәт 

төшөрөргә 

37 С. Ҡудаш. Ҡар бөртөктәре 1    Дәреслек,презентация «Ҡыш» 98-се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 
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ятларға 

38 З.Биишева Ҡотолдо 1    Дәреслек,З.Биишева портреты Мнимотаблица 

эшләргә 

39 Предметтың билдәһен, 

эшен белдереүсе 

һүҙҙәрҙең һөйләмдәге 

мәғәнәләре һәм 

функциялары 

С.Агиш .Яланда ҡыш. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,таблица 104-се бит, 95-

се күнегеү 

40 Р.Бикбаев. Зәп-зәңгәр күк, 

ап-аҡ ҡар. 

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек, Р. Бикбаев 

портреты 

105-се бит, 

ятларға 

41 С.Сурина Көләкәс 

Ҡарбабай 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, Ҡыш бабай 

һүрәттәре 

Аппликация 

”Ҡарбабай” 

42 С.Муллабаев Хикмәтле 

ҡар 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, ҡыш тураһында 

мәҡәлдәр, йомаҡтар 

115-се бит, 

ятларға 

43 Ғ. Рамазанов. Яңы йыл 1   Артикуляцион Дәреслек, карточкалар Тышҡа 
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менән. күнегеүҙәр экскурсияға 

сығыу 

44 Д.Бүләков. Һыңар саңғы 1    Дәреслек, Д.Бүләков 

тураһында белешмә 

117-се бит, 

һүҙҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

45 Предметтың билдәһен 

белдереүсе һүҙҙәрҙең 

һөйләмдәге мәғәнәһе 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, сифаттың синтаксик 

роленә бәйле таблица 

өс һөйләм 

яҙырға 

46 Контроль диктант  

Ҡыш башланды. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Диктанттар йыйынтығы, 103-сө 

бит 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

47 Хаталар өҫтөндә эш 

Текст. Тексты өлөштәргә 

бүлеү 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

өҫтөндә эш 

Дәреслек, «Аҡбуҙат» , 

«Аманат» журналдарынан 

текстар 

өс мәҡәл 

ятларға 

                                                   Уралып ятҡан Уралда (25 сәғәт) 

48 Д.Бураҡаев Урал 1    Дәреслек, «Уралым» 

фотоальбомы 

121-се бит, 

тасуири уҡырға 
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49 Р.Ниғмәти Ватан 1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

эш 

Дәреслек,Р.Ниғмәти 

тураһында белешмә 

123-сө бит, 

ятларға 

50 Р.Сөләймәнев. Йыр 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек. 125-се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларғ 

51 Ф.Рәхимғолова Урамда 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, Ф.Рәхимғолова 

тураһында белешмә 

Һүрәт 

төшөрөргә 

52 Башҡорт ырыуҙары 1    Дәреслек,Башҡортостан 

картаһы, презентация 

Ырыу 

атамаларын 

ятларға 

 

 

53 Предметтың эшен 

белдереүсе һүҙҙәрҙе 

ҡабатлау 

1   өндрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, таблица 128 – се бит, 

102 – се күнегеү 

54 А.Иҙелбаев. Бөрйән 1   өндрҙе дөрөҫ Дәреслек, башҡорт ырыуҙары 132-се бит, 
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ырыуы әйтеү 

күнегеүҙәре 

тураһында «Йәншишмә» 

гәзитенән, «Аҡбуҙат», 

«Аманат» журналдарынан 

мәғлүмәт 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларға 

55 А.Иҙелбаев. Юрматылар 1   өндрҙе дөрөҫ 

әйтеү 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, башҡорт ырыуҙары 

тураһында «Йәншишмә» 

гәзитенән, «Аҡбуҙат», 

«Аманат» журналдарынан 

мәғлүмәт 

134-се бит, 

тасуири уҡырға 

56 С.Галин. Ҡыпсаҡтар 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, башҡорт ырыуҙары 

тураһында «Йәншишмә» 

гәзитенән, «Аҡбуҙат», 

«Аманат» журналдарынан 

мәғлүмәт 

133-сө бит, 

һорауҙарға 

яуап бирергә 

57 Предметттың эшен 

белдереүсе һүҙҙәре 

ҡабатлау 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, карточкалар 136 – сы бит,  

113 – сө күнегеү 

58 Һүҙлек диктанты. 

К.Кинйәбулатова. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

Дәреслек, карточкалар 138 – се бит,  

117 – се күнегеү 
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Ватаным тауыштары. күнегеүҙәр 

59 Р.Бикбаев.Туған тел 1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

өҫтөндә эш 

Дәреслек, карточкалар 141-се бит, 

һорауҙарға 

яуап бирергә 

60 Предметтың иҫәбен 

белдереүсе һүҙҙәр 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

өҫтөндә эш 

Дәреслек,туған тел тураһында 

мәҡәлдәр, һандар рәсеме 

145 – се бит, 

124-се күнегеү 

61 М.Әмир. Ағиҙел 1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

өҫтөндә эш 

Призентация 146 – сы бит,  

127 – се күнегеү 

62 С. Әлибаев. Илем, 

тиһәм... 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

өҫтөндә эш 

Дәреслек, һүрәттәр 148 – се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларға 

63 Контроль диктант. 

Ҡариҙел йылғаһы 

 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

Диктанттар йыйынтығы,114-се 

бит 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 
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64 Хаталар өҫтөндә эш  

Мәжит Ғафури 

1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

 

М.Ғафури тураһында 

белешмә,дәреслек,компьютер, 

слайдтар  

150 – се бит, 

һөйләргә 

65 М. Ғафури. Аҡкүл 1   Башҡорт 

теленең 

үҙенсәлекле 

өндәре менән 

күнегеүҙәр 

 

Дәреслек 152-се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларға 

66 Һ. Дәүләтшина. Бәхет 

ҡошо  

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек, Һ. Дәүләтшина 

тураһында мәғлүмәт 

152-154-се 

биттәр, тасуири 

уҡырға 

67 Предметтың иҫәбен, 

эштең билдһен 

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек ,дидактик  

карточкалар 

156 – сы бит, 

133 – сө күнегеү 
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белдереүсе һүҙҙәр 

68 Халыҡ артисы Арыҫлан 

Мөбәрәков 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, А.Мөбәрәков 

тураһында белешмә 

157 – се 

бит,һорауҙарға 

яуап биреү 

69 Рәссам Ә.Лотфуллин 1    Дәреслек,Ә.Лотфуллин 

тураһында мәғлүмәт 

Иншаға әҙерлек 

70 Картина буйынса инша 1    Дәреслек,картина Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

71 Хаталар өҫтөндә эш 

Тема буйынса һорауҙарға 

яуаптар  

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

72 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Карточкалар Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

                                                 Ҡаһарманлыҡ  юлынан (12 сәғәт) 

73 Беҙҙең Армия 1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек,һуғыш ветерандары 

тураһында белешмә 

161-се бит, 

ятларға 
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74 Башҡорт атлылары 1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек, башҡорт атлылары 

тураһында мәғлүмәт 

162-163 –сө 

биттәр, уҡырға 

75 Катюшаны йырлай 

ҡарттар 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, электрон дәреслек 

(тема № 23,1-се эш) 

164-се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларға 

76 Эштең билдәһен 

белдереүсе һүҙҙәр 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, таблица 166-сы бит,йыр 

өйрәнеү 

77 Н.Иҙелбай Ел,ерәнем 1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек, башҡорт аттары 

тураһында рәсемдәр 

Йыр өйрәнеү 

78 Эштең билдәһен 

белдереүсе 

һүҙҙҙәр.Ҡабатлау 

Н.И6елбай.Ел,ер2нем. 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек,карточкалар Йыр өйрәнеү 

79 Г.Юнысова Һалдат 

әсәләре 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек,Г.Юнысова 

тураһында белешмә 

168-се бит, 

һүрәт 

төшөрөргә 

80 Д. Бүләков. Ҡояш ярсығы 1   Артикуляцион Дәреслек,карточкалар 169-171-се 
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гимнастика биттәр, 

һөйләргә 

81 Мәҡәлдәр 1   Артикуляцион 

гимнастика 

Дәреслек, «Башҡорт халыҡ 

ижады» 

өс мәҡәл 

ятларға 

82 Аңлатмалы диктант 

Танып буйҙарында 

1   Артикуляцион 

гимнастика 

Диктанттар йыйынтығы,84-се 

бит 

өс һөйләм 

яҙырға 

83 

 

Хаталар өҫтөндә эш. 

Һорауҙарға яуаптар 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,тестар Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

84 Кластан тыш уҡыу 1    Кластан тыш уҡыу китабы Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

                                          8 март –Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө ( 4 сәғәт) 

85 Н.Иҙелбай. Әсәкәйем. 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр  

Дәреслек, әсәйҙәр тураһында 

шиғырҙар, электрон дәреслек 

(тема № 19,3-сө эш) 

173-сө бит, 

ятларға 

86 Предметты( кешене) 

күрһәтеүсе һүҙҙәр 

1   Фонетик-

орфоэпик 

Дәреслек, предметлы һүрәттәр 177 – се бит,  

146 – сы 
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күнегеүҙәр күнегеү 

87 Инша. Минең әсәйем  1    Дәреслек, электрон дәреслек 

(тема № 19,1-се эш) 

Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

88 Хаталар өҫтөндә эш 

Ф.Чанышева.Бала өсөн 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

“Әсәләр” фотогалерия “Әсәйем” 

проект эше 

                                                                   Яҙҙар килә шаулар – гөрләп (10 сәғәт) 

89 М.Дилмөхәмәтов. Яҙ 1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек, «Яҙ» тураһында 

презентация 

179-сы бит, 

ятларға 

90 Һ. Дәүләтшина. Яҙғы 

күренештәр Контроль 

күсереп яҙыу  

Емешле ижад 

 

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек,карточкалар. 

Диктанттар йыйынтығы,110-сы 

бит 

Һүрәт 

төшөрөргә 

91 В.Әхмәҙиев. Яҙ килә 1   Фонетик-

орфоэпик 

Дәреслек,карточкалар 181-се бит, 

һорауҙарға 
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күнегеүҙәр яуап бирергә 

92 Тамсы менән Тамсыҡай ( 

әкиәт) 

1   Артикуляцион 

гимнастика 

Дәреслек.Әкиәткә ҡағылышлы 

һүрәттәр 

182-се бит, 

һөйләргә 

93 Р.Ғарипов. Сыйырсыҡ.  

Контроль диктант 

Экскурсия 

1   Артикуляцион 

гимнастика 

Дәреслек,Р.Ғарипов 

тураһында белешмә. 

Диктанттар йыйынтығы, 

102-се бит 

 

184-се бит, 

һүҙлек һүҙҙәрен 

ятларға 

94 Һөйләм. Уның төрҙәре. 1   Артикуляцион 

гимнастика 

Дәреслек,таблица,дидактик 

карточкалар 

186 – сы бит. 

151-се күнегеү 

95 Һорау һөйләм. 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,таблица,яҙ 

тураһында картина 

190 – сы бит, 

164 – се күнегеү 

96 Хәбәр һөйләм 1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,карточкалар өс һөйләм 

яҙырға 

97 Өндәү һөйләм 1    Дәреслек,карточкалар Диалог төҙөргә 
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98 Тулы һәм кәм һөйләмдәр. 

Һорауҙарға яуаптар 

1   Телмәр 

гимнастикаһы  

Дәреслек,таблица 195 – се бит, өс 

мәҡәл ятларға 

                                                          Тиҙҙән йәй етә ( 3 сәғәт) 

99 Ф. Рәхимғолова. 

Шатлыҡлы 

байрам.Һөйләмдең баш 

киҫәктәре. 

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек,таблица Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

100 Контроль изложение 

Ҡуян балаһы 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Изложениелар йыйынтығы,73-

сө бит 

 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

101 М.Садиҡова. Тура һүҙ. 

Хаталар өҫтөндә эш. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек. 201-205 – се 

биттәр уҡырға, 

һорауҙарға 

яуап бирергә 

                                                                                   Йәй (1 сәғәт) 

102 Контроль диктант.Июль. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Диктанттар йыйынты4ы,111-се 

бит 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 
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«Согласовано»                                                                                                                                 «Утверждаю»  

Зам. Директора по УВР                                                                                              Директор МАОУ гимназия №93 г.Уфа 

МАОУ гимназия №93 г. Уфа                                                                                        ----------------/ Г.М. Адуллина/ 

________/ Р.А. Курбанова/                                                                                             «____»   ______________2013 

«____»   ______________2013 

 

                                                                            Рабочая программа 

 

 Предмет: Башкирский язык 

                                                                                        Класс: 4 

                     Учитель: Мусина Фарида Минигалеевна 

«Рассмотрено» 

На заседании МО 

Протокол № ____ 

«____»   ______________2013 
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Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 93 Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 
Рассмотрено                                                                                                       Согласовано                                                                                           Утверждаю 

 

на заседании МО                                                                                                  Заместитель директора по УВР                                                  Директор  МАОУ гимназия №93 

 

протокол от _________                                                                                    _______________Р.А.Курбанова                                                      ________________Г.М.Адуллина 

 

№__________________                                                                                     «____»_______________2013 г.                                                        «____»_________________2013г. 

 

                                                                 Календарно – тематический план 

                                                                                       На 2013-2014 уч.год 

               Предмет: башкирский (государственный) язык 
                  Класс: 4 
                  Учебник: Толомбаев Х.А., Давлетшина М.С., Башкирский язык 4класс, Уфа: Китап. 2006 г. 
                  Учитель: Мусина Ф.М. 
                   Количество часов: 34 ч., в неделю 1 ч. 
              Планирование контрольных работ: 

       диктант – 4, сочинение – 2, изложение – 1, списывание – 2 ,ответы на вопросы – 2, письмо по памяти – 1 
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Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округы Октябрь районының  

93-сө гимназияһы муниципаль автономиялы 

 дөйөм белем биреү учреждениеһы 

                    Килешелгән                                            Ҡаралған                                                                           Раҫлайым 

                   МБ ултырышында                                   уҡытыу-тәрбиә буйынса                                                93-сө гимназияның 

                  протокол №1                                             директор урынбаҫары                                                     директоры 

                  _____Аҡбулатова Р.С.                            _____Ҡорбанова Р.Ә.                                                     _____Адуллина Г.М. 

                “___”________2013 й.                             “___”________2013 й.                                                    “___”________2013 й. 

 

                                                    Календарь – тематик план (  013-2014 уҡыу йылы) 

Предмет: башҡорт (дәүләт) теле 

               Дәреслек: Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С.- Башҡорт теле, 4 класс, Өфө: Китап. 2006 й. 

                  Класс: 4 

                  Уҡытыусы: Мусина Ф.М. 

                 Сәғәттәр һаны: 34 ., аҙнаһына 1 сәғәт. 

              План буйынса контроль эштәр: диктант – 4, инша – 2, изложение – 1, күсереп яҙыу – 2 ,һорауҙарға яуаптар – 2, яттан яҙыу  
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Аңлатма яҙыу 

Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙән   4-се  класы  өсөн башҡорт (дәүләт)  теленән  эш программаһы. 
Эш прогаммаһы 34 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 1 сәғәт). 
Төҙөүсе3е : мусина Фәриҙә Миңлеғәле ҡыҙы 
Дәреслек: Толомбаев  Х.А.,  Дәүләтшина М.С.  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  рус  телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең     4-се  
класы  уҡыусылары  өсөн  дәреслек.  – Өфө : Китап, 2006. 
Программа кимәле : базис. 
Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты: Ғәбитова З. М., Толомбаев Х. А. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт 
телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кәңәштәр. – Өфө: Башҡортостан, 2006. Уҡытыу рус телендә алып барылған 
мәктәптәрҙә башҡорт (дәүләт) теле һәм туған (башҡорт) тел буйынса берҙәм талаптар. 
Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты : Толомбаев  Х.А.,  Дәүләтшина М.С.  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  
рус  телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 4-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.- )ф0, 2005. 
Башҡортостан  Мәғариф  Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа Воя6ы муниципаль бюджет т0п 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. 
Программаның йөкмәткеһе 3 йүнәлештә төҙөлгән: 
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− Телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу, телдең системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, 
пунктуация) өйрәнеү, бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ унда милли тәрбиә 
тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

− Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 
− Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә 

(коммуникатив йүнәлеш). 
Маҡсаттар һәм бурыстар. 
− Балаларҙың һүҙлек запасын арттырыу, шул һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу күнекмәләрен әүҙемләштереү. 
− Грамматик материалды үҙләштереү, уны дөрөҫ файҙаланып, бәйләнешле һөйләү, яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү. 
− Республиканың тәбиғәте, халҡы, улар араһында башҡорттар, уларҙың тормошо, тарихы, хеҙмәте, көнкүреше, ғөрөф-

ғәҙәттәре, йолалары. 
− Башҡортостан Республикаһының дәүләт символдары, башҡорт халҡының күренекле шәхестәре тураһында белемдәрҙе 

киңәйтеү. 
− Программала бирелгән шиғырҙарҙы ятлау, башҡортса йырҙар өйрәнеү һәм башҡарыу. Башҡортса телмәр төҙөү. 

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; 
− 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  төҙөү. 
Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеш диктанты, ҙур темаларҙан һуң 

йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе 



 45

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 инеш 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 4 –се  класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

 
Яҙма эштәрҙең төрҙәре:  

Күсереп яҙыу – 2 
Һорауҙарға яуап – 2 
Диктант – 4 
Изложение - 1 
Инша - 2 

                        Яттан яҙыу -1 
 
 

 
Уҡыусыларҙың  белем кимәленә талаптар 

Телмәр күнекмәләре 
1. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү: 
- текстың планын төҙөү; 
- текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү, билдәле ситуацияла тексты ижади дауам итеү. 
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2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итеү: 
- ҡараған фильм, картина, ишеткәндәр, бирелгән ситуация буйынса хикәйә төҙөп һөйләү; 
- ваҡиғаға, геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү, үҙ фекеңде иҫбатлау; 
- тестағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү-тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу; 
- тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү;  
- 10-12 шиғырҙы яттан тасуири итеп һөйләй белеү. 
3. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу: 
- тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү; 
- гәзит-журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикәйә төҙөү; 
- әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү; 
- текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, һүҙлектәр менән эш итә белеү. 
4. Хәрефтәрҙе дөрөҫ һәм матур яҙыу, дөрөҫ тоташтырыу: 
- Ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалар яҙыу; 
- Иптәшең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре. 
5. Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер алышыу (кластан тыш уҡыу 

күнекмәләре). 
 

V. Уҡыу-уҡытыу программаһын үҙләштереүҙә ирешелгән планлаштырылған һөҙөмтәләрҙе баһалау 
Уҡыу-уҡытыу программаһын үҙләштереүҙә планлаштырылған һөҙөмтәләргә ирешеүҙе баһалау 
V. Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен баһалау 

 
 

7. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  
Уларға түбәндәгеләр инә: 
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− 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. 

8. 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. 

9. 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 4-се класта түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 
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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; 
-слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләм… 

Яҙма эштәрҙең төрҙәре Эш күләме Текст күләме 

Күсереп яҙыу 1  

Һорауҙарға яуаптар 2  

Контроль диктант  4 35-40 

Һүҙлек диктанты  10-12 

Изложение 2 30-40 

Инша  1 35-45 

№айланма диктант 2  

А8латма диктант 2  
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Балалар�ы� у�ыу ��л�тлект�рен ба�алау 
 

Класс  ��� Билд� Эст�н у�ыу(���) 
4 55-65 150-200 75-85

 
 
Телд�н яуаптар6ы ба3алау: 

У7ыусылар6ы� телд�н 3�йл�мен, уны� фонетик, грамматик я4ы мен�н бер р�тт�н тасуири у7ыуы ла и9�пк� алына. 
Телд�н 3орау форма3ында �тк�рел� тор4ан к�неге�6�р ��р д�рест� алып барыла. 
Ты�лап а�лау к�некм�л�рен ба3алау: 
1.  “тулы3ынса  а�ланы” 
2.  “�л0шс� а�ланы” 
3.  “а�ламаны” 
У7ыусыны� монологик 3�йл�1ен ба3алау: 
1. - т�7дим ителг�н тема ( р�сем, ситуация) буйынса хик�й2 т�60й бел3�; 
    - д�р09 интонация мен�н, тулы, э6м2-э6лекле  итеп, текс7а ба3а биреп, м�н�с�б�тен к�р3�теп 3�йл2й ал3а; 
    - тупа9 булма4ан пауза хаталары еб�рел3� л�, “5”ле 7уйыла. 
4 -се класта б�йл�нешле 3�йл21 – 10-12 30йл2мд2н  т�шкил ит�. 
 
2. - айырым паузалар, 1-2 3�йл�м хата3ы я3а3а; 
   - у7ытыусы тарафынан икен�н арты7 булма4ан асы7лаусы 3орау бирел3�,”4” ле 7уйыла 
 
3. - теманы� т�п й0км2тке3ен ас3а;  
    - 4-6 3�йл21 хата3ы еб�р3�; 
   -  у7ытыусы тарафынан икен�н арты7 асы7лаусы 3орау бирел3� й2ки у7ытыусы яр6амынан баш7а й0ктке3ен  3�йл�16е 
башлай(тамамлай) алма3а, “3”л0 7уйыла. 
 
4. - 3�йл�г2нд� э6м2-э6леклелек 3а7ланма3а;  
    - паузалар6а те12л3е6лект2р кит3�; 
    - 6- нан арты7 3�йл�м хата3ы ��м грамматик хата я3а3а, “2”ле 7уйыла. 
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Диалогик 3�йл�мде ба3алау: 
1. - тейешле темпта д�р09 интонация мен�н 3орау 7уй3а;  
   - ��г�м�л�шене� 3орау6арына тулы яуап  7айтар3а, “5”ле 7уйыла 
 
2. - д�р09 3орау биреп, �6е л� ��г�м�л�шене� 3орауына яуап бир32, л�кин 3�йл�1 ва7ытында у7ытыусы яр6амына мохтаж 
бул3а;  
    - 2-3 30йл�м хата3ы еб�р3�, “4” ле куела. 
 
3. - у7ытыусы яр6амында 4ына 3орау бир3� й2ки яуап бир32; 
    - 3орау6ар бирг�нд�, 3�66�р ��м грамматик формалар табыу6а те12л3е6лект2р  еб�р3� й2ки �йр�нг�н теманы8 бер �л0ш0н 
ген� �6л�штер3�; 
   - 4-5  3�йл�м хата3ы еб�р3�, “3” л0 7уйыла. 
 
4. - ��г�м� ва7ытында 6ур ауырлы7 мен2н ген� 3орау бир3�;  
    - 3орау6ар4а �6 к�с0 мен�н яуап бир� алма3а;  
   - 6- нан арты7 хата еб�р3�, “2” ле 7уйыла. 
�ылтанма:  эш программа�ы ММБ ултырышында �абул ителг�н «У�ытыу рус теленд� алып барыл�ан м�кт�пт�р�� 
ту�ан(баш�орт) тел ��м ���би�т буйынса бер��м талаптар»�ы и��пк� алып т���лд� (Протокол №1 , 31 август  2011 йыл.) 
 
 

IV класс уҡыусыларының белем кимәленә талаптар.  

1. «Башҡортостан » темаһы буйынса (тәбиғәте, халҡы, уның тормошо, ҡалалары, йылға- к-лдәре, кейем- һалымы, 

ижады ) тураһында әңгәмәлә ҡатнашыу, һөйләү. 

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. Ишеткәнде, күргәнде 4-6 һөйләм менән бәйләнешле итеп һөйләү.  
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4. Ҡысҡырып шыма һәм тасуири уҡыу. 

5. Һүҙлек һүҙҙәрен белеү һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 

6. Дәрестә өйрәнелгән грамматик материалды практик ҡуллана белеү.  

7. 25-30 һүҙ күләмендә диктант яҙыу;  ошо уҡ күләмдә изложение һәм инша яҙа белеү; ҡотлау хаты (открытка) яҙа 

белеү. 

8. 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. 

 4 класс  өсөн календарь – тематик план 

№ Теманың йөкмәткеһе 

 

Сәғәттәр 

һаны 

дата Корректи

ровкалау

Яңы лексика Йыһазландырыу Өй эше 
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                                                                         Белем көнө (1 сәғәт ) 

1 1 сентябрь – Белем 

байрамы. 

Ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар 

1   Белем көнө, 

һәйбәт, 

ҡотлай, серле. 

Шишмә 

Белем байрамын һүрәтләүсе 

рәсемдәр, дәреслек, 

магнитофон 

4 – се 

күнегеү, 

тасуири 

уҡырға 

                                                                             Мәктәптә ( 9 сәғәт) 

2 Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре. 

Эйәлек ялғауҙары. 

Башҡортостан 

1   Уңыш, 

теләйҙәр, 

Ватан, йомарт, 

йәшник 

Дәреслек, таблица, карточка 16-сы 

күнегеү, 

ятларға 

3 Ф. Ғөбәйҙуллина 

“Ҡәләмдәрем”.Эш-

хәрәкәтте белдереүсе 

һүҙҙәр 

1   Ер шары, 

сирәм, 

томбойоҡ, 

бәүелтә, 

йыйнаҡ 

Дәреслек (14 – се бит) Шиғырҙы 

ятларға, 

һүрәт 

төшөрөргә 

4 Уҡырға кем бара? Баҡса. 

ялғауҙар 

1   Тәртип, уҫал, 

ҡыҙыҡ, 

гөлләмә, 

Дәреслек,алфавит, 

индивидуаль карточкалар 

21-се бит, 

һорауҙарға 
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биҙәкле, 

өндәшмәне 

яуап бирергә 

5 Р. Ғәббәсова.Яңы мәктәп. 

Контроль күсереп яҙыу. 

Йомарт алмағас. 

1   Кәрәҙ, 

биҙәнек, аҙыҡ, 

үтеп барған, 

төшкән 

Дәреслек,Р.Ғәббәсова 

тураһында белешмә,уның 

портреты 

Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

6 Хаталар өҫтөндә эш. 

Беҙҙең ғаилә. Шәжәрә 

ағасы. Исемдәрҙең зат 

ялғауҙары. 

1   Таң, бөркөт, 

көс, оҡшаш, 

иҫән, еҙнә, 

еңгә, 

саҡырҙылар 

Дәреслек, «Аҡбуҙат» 

журналы, «Йәншишмә» гәзите

Шәжәрә 

ағасы 

эшләргә 

7 Һөнәрҙәр. Ф. 

Туғыҙбаева.Икмәк көсө 

1   Күрше, игенсе, 

йомшарта, 

төҙәтә, 

бейеүсе. 

йырсы 

Дәреслек,   «Икмәк» 

презентацияһы 

53-сө күнегеү 

8 Синонимдар.Антонимдар. 

Омонимдар. Ф.Фәтҡуллина. 

1  

 

 Бурыс, тере 

аҡса, 

файҙаланыу, 

Дәреслек, таблица өс синоним, 

өс антоним, 

өс омоним 
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Эшҡыуарҙар  

 

 

 

хыял, сәнғәт, 

тулҡынлана 

ятларға 

9 Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ 

исемдәр. Ағиҙел 

1   Ҡала, 

ҡунаҡхана, 

йылға, 

урынлашҡан 

Дәреслек, “Ағиҙел” 

презентация 

Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

10 Контроль 

диктант.Башҡортостан. 

1   Һөйөклө, 

яулап алынған 

Дәреслек,карточкалар, 

Башҡортостан картаһы 

31-се бит, 

һөйләргә 

Хобби (4 сәғәт)  

11 Ғ.Хөсәйенов. Кеше ғүмере. 

Хобби. Ҡылымдарҙың 

заман ялғауҙары. 

1   Ғүмер, ғалим, 

быуат, 

файҙалы, 

шөғөл 

Дәреслек   Ғ.Хөсәйенов  

портреты 

“Минең 

хобби”,инша 

яҙырға 

12 Ә. Сөләймәнов. Яңы аш. 

Ҡылымдарҙың заман 

   Ҡапҡас, бәлә, 

мул, үҙҙәренсә 

Дәреслек, таблица 50-се бит, 

тасуири 



 55

ялғауҙары. уҡырға 

13 Мөхәррәм бабай – 

умартасы. Башҡорт балы. 

Хәҙергә заман ҡылымының 

зат һәм һан ялғауҙары.  

   Тәмле, бал, 

теләк теләргә, 

кәрәҙ 

Дәреслек, таблица 60-сы бит, 

һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

14 Ғ.Ҡадиров – спортсы. 

Минең буш ваҡытым. 

Ҡылымдың үткән заман 

ялғауҙары. 

1   Атҡаҙанған, 

боҙҙа, ярыш, 

ярышырға 

Дәреслек,  “Ғ.Ҡадиров – 

спортсы”, презентация 

63-сө бит, 

һөйләргә 

 Табипта. Поликлиникала ( 2 сәғәт) 

        

15 

Беренсе ярҙам. Кем көслө. 

Башҡорт телендә бойороу 

мәғәнәһе. Сифат. 

1   Бысраҡ, 

таҙалыҡ, 

көслө, 

“Ашығыс 

ярҙам”, 

һаулыҡ, 

ауырыу 

Дәреслек., карточкалар Сифатты 

ҡулланып 

биш һөйләм 

яҙырға 

16 Һаулыҡ ҙаҡлау. 

Исем+сифат (берлектә һәм 

1   Һыуыҡ, көрәш, Дәреслек 93-95-се 

биттәр, 
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күплектә) саф, сығыныу уҡырға 

                                                                                                         Почтала ( 1 сәғәт)  

17 С.Агиш.Бүләк. Почтала. 

Ҡылым темаһын ҡабатлау. 

Һорауҙарға яуаптар 

 

1   Хат, бүләк, 

шылтыратыу, 

ҡотлау, 

ҡулдарын 

ҡыҫты, телгә 

алды 

Дәреслек, һүрәттәр 112 – се бит, 

кроссворд 

эшләргә 

     Башҡортостан тәбиғәте ( 4 сәғәт)  

18 Дүрт миҙгел. Е.Кучеров. 

Ҡарҙағы эҙҙәр. 

Һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре. 

1   Ҡор, арыраҡ, 

боролдолар, 

эҙ, тигеҙ, 

серле 

Дәреслек,  Е.Кучеров. 

тураһында мәғлүмәт. 

125-се бит, 

тасуири 

уҡырға 

19 Башҡортостан тәбиғәте. 

Һаналып килеүсе һүҙҙәр 

араһында тыныш 

билдәләре. 

1   Тәбиғәт, 

байлыҡ, 

алтын, тимер, 

баҡыр, 

үҫемлектәр, 

Дәреслек, презентация Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 
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йәнлектәр 

20 Ф. Бәширова. Үгәй инә 

үләне. Һөйләм төрҙәре. 

1   Үгәй инә 

япрағы, дарыу 

үләндәре, 

шифалы, 

һауығыу 

Дәреслек, һүрәттәр   Һүҙлек 

һүҙҙәрен 

ятларға 

21  

С.Кәрим. Һабаҡ. Һөйләм 

төрҙәрен ҡабатлау. 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, һүрәттәр Үтелгәнде 

ҡабатларға 

 Башҡортостандың иҫтәлекле урындары (3 сәғәт)  

22 Башҡортостан. С.Юлаев – 

башҡорт халҡының милли 

батыры 

1   Милли, сағыу, 

һыбайлы, ял 

Дәреслек, Башҡортостан 

картаһы, Өфө күренештәре 

137-се бит, 

уҡырға 

23 Башҡортостандың 

иҫтәлекле урындары. 

Диктант. Өфө урамдары. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, диктанттар 

йыйынтығы, 117- се бит. 

Үтелгәнде 

ҡабатларға 

24 Хаталар өҫтөндә эш. 

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ 

1   Телмәр 

күнегеүҙәре 

Дәреслек,карточкалар 85-86-сы 

биттәр 
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исемдәр тасуири 

уҡырға 

 Башҡортостандың күренекле шәхестәре ( 3 сәғәт)  

25 Зәки Вәлиди. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәр 

1    Кластан тыш уҡыу китабы,  

Зәки Вәлиди портреты 

реферат 

яҙырға 

26 Фәйзи Ғасҡаров. Һан. Ябай 

һәм ҡушма һандар. 

1   Бейеү серҙәре, 

шәп, таң 

ҡалдыра, 

Дәреслек, фотоһүрәттәр реферат 

яҙырға 

27 Ҡасим Дәүләткилдеев     Ҡурай, 

рәссам, 

биҙәктәр 

Дәреслек, Ҡасим 

Дәүләткилдеев тураһында 

мәғлүмәт 

Пейзаж 

төшөрөргә 

                                             Ауыл тормошо ( 3 сәғәт) 

28 Ҡалаламы, ауылдамы? Ат- 

кешенең дуҫы.Рәт, йыйыу 

һәм сама һандары. 

1   Ҡойроҡ, еҫ, 

тәгәрмәс, 

һулыш, тояҡ, 

хис шикһеҙ 

Дәреслек, «Ауылда» 

презентацияһы 

166-сы бит, 

уҡырға 

29 Мәҡәлдәр һәм йомаҡтар 1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

Дәреслек, йомаҡтар китабы Һүрәт 

төшөрөргә, 
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күнегеүҙәр өс йомаҡ 

ятларға 

30 Ҡылымдарҙың күплек 

ялғауы 

1   өндәрҙе дөрөҫ 

әйтеү өҫтөндә 

күнегеүҙәр 

Дәреслек, таблица Ҡылым 

ҡулланып 

биш һөйләм 

яҙырға 

 Үтелгән темаларҙы йомғаҡлау (4 сәғәт)  

31 Диктант. Йәй. Алдаусы 

әкиәттәр һәм көләмәсләр. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Дәреслек,таблица, әкиәттәр 

йыйынтығы 

Бер көләмәс 

һөйләргә 

32 Хаталар өҫтөндә эш. 

Үтелгән темаларҙы 

йомғаҡлау. 

1   Телмәр 

гимнастикаһы 

Дәреслек, тест Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

33 Саф һауала хәрәкәтле 

уйындар. 

1   Фонетик-

орфоэпик 

күнегеүҙәр 

Туп, ҡулъяулыҡ Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 

34 Саф һауала хәрәкәтле 

уйындар. Йомғаҡлау. 

1    Туп, ҡайыш Үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау 
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