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I. Туған (башҡорт) теле предметын өйрəнеүҙə планлаштырылған

һөҙөмтəлəр

Төп дөйөм белем биреү мəктəбенең сығарылыш уҡыусыларының башҡорт  (туған)

теле программаһын үҙлəштереҙə шəхси һөҙөмтəлəре булып түбəндəгелəр тора:

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мəҙəни ҡиммəте булараҡ аңлау,

интеллектуаль,  ижади һəлəтлектəрен һəм шəхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙə

туған телдең ролен, уның мəктəптə белем алыу процесындағы əһəмиəтен билдəлəү;

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммəтен аңлау; туған телгə ҡарата ихтирам, һөйөү, уның

менəн ғорурланыу тойғоһо тəрбиəлəү; милли-мəҙəни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең

таҙалығын һаҡлау тураһында хəстəрлек күреү;  үҙ телмəреңде камиллаштырыуға

ынтылыу;

3) аралашыу процесында кəрəкле һүҙлек запасына эйə булыу һəм үҙ фекереңде иркен

еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙлəштереү;  үҙ телмəреңде күҙəтеү һəм уны

баһалау күнекмəһен булдырыу.

Башҡорт (туған) теле программаһын үҙлəштереүҙең метапредмет һөҙөмтəлəре:

1) телмəр эшмəкəрлегенең бөтə төрҙəрен үҙлəштереү:

аудирование һəм уҡыу:

• телдəн һəм яҙма бирелгəн мəғлүмəтте  (коммуникатив йүнəлеш,  текст темаһы,  төп

фекер; төп һəм өҫтəмə мəғлүмəт) адекват ҡабул итеү;

• төрлөсə уҡыу күнекмəлəрен булдырыу  (эҙлəнеү,  ҡарап сығыу,  танышыу,  өйрəнеү);

төрлө стилдəге, жанрҙағы текстарҙы үҙлəштереү;

• төрлө стилдəге һəм жанрҙағы тексты ишетеп,  адекват ҡабул итеү;  аудирование

менəн эш итеү (һайлап алыу, танышыу);

• төрлө сығанаҡтарҙан мəғлүмəтте һайлап алыу һəлəтлелеге (матбуғат саралары, уҡыу

өсөн тəғəйенлəнгəн компакт-дискылар,  Интернет ресурстары);  төрлө типтағы һүҙлектəр

менəн иркен ҡулланыу;  белешмə өсөн əҙəбиəт,  шулай уҡ электрон ҡулланмаларҙан

һайлап алыу күнекмəһен булдырыу;

• һайлап алыу алымдары менəн эш итə белеү һəм тəғəйен темаға материалды

системаға килтереү;  уҡыу йə аудирование һөҙөмтəһендə алынған мəғлүмəтте үҙ аллы

эҙлəй алыу күнекмəлəренə эйə булыу; мəғлүмəтте ҡайтанан эшлəй алыу, еткерə белеү;

• стилистик үҙенсəлектəрҙе иҫəпкə алып,  йөкмəткенəн һəм ҡулланылған тел

сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу;

һөйлəү һəм яҙыу:
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• алдағы уҡыу эшмəкəрлегенең  (индивидуаль һəм коллектив)  маҡсатын билдəлəү

һəлəтлелеге,  эштең эҙмə-эҙлелеге,  өлгəшелгəн һөҙөмтəлəрҙе баһалау,  уларҙы телдəн һəм

яҙма формала адекват аныҡ итеп əйтеү;

• тыңланған йə уҡылған тексты тəҡдим ителгəн кимəлдə  (план,  һөйлəү,  конспект,

аннотация) һөйлəй алыу;

• төрлө телмəр стилендə һəм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап телдəн

һəм яҙма текст төҙөй алыу;

• телдəн һəм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерə белеү, тексты логик яҡтан эҙмə-

эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау;

• төрлө төрҙəге монологты  (хикəйəлəү,  һүрəтлəү,  фекер йөрөтөү;  төрлө төрҙəге

монологтарҙың берлəшеүе)  һəм диалогты  (этикетты үҙ эсенə алған,  диалог-һорашыу,

диалог-аралашыуға өндəү,  диалог-фекер алышыу һ.  б.;  төрлө төрҙəге диалогтың

берлəшеүе) үҙлəштереү;

• ғəмəлдə төрлө телмəрҙəге аралашыуҙың орфоэпик,  лексик,  грамматик,  хəҙерге

башҡорт əҙəби теленең стилистик нормаларын һəм яҙма телдə төп орфографик һəм

пунктуацион ҡағиҙəлəрҙе һаҡлау;

• телмəр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмəр аралашыу процесында ым-

ишара, мимиканы урынлы ҡулланыу;

• уҡыу процесында һəм көндəлек аралашыуҙа үҙ телмəреңде контролдə тота алыу;

йөкмəткенəн,  һүҙҙəрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып,  үҙ телмəреңде баһалай белеү;

грамматик һəм телмəр хаталарын таба, уларҙы төҙəтə алыу; үҙ тексыңды мөхəррирлəү һəм

камиллаштыра белеү;

• үҙ тиңдəштəрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад,  реферат менəн сығыш яһау;

бəхəстə,  төрлө аргументтар ҡулланып,  көнүҙəк проблемалар буйынса сығыштарҙа

ҡатнашыу;

2)  алынған белем һəм күнекмəлəрҙе көндəлек тормошта ҡуллана белеү;  туған телде

башҡа төрлө фəндəрҙəн белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу;  тел күренештəрен

анализлау буйынса алған белем һəм күнекмəлəрҙе предмет-ара  (сит тел,  əҙəбиəт һ.  б.

дəрестəрҙə) ҡулланыу;

3)  аралашыу процесында тирə-яҡтағы кешелəр менəн коммуникатив маҡсатлы

бəйлəнештə,  ниндəйҙер эш төрөн бергə эшлəү,  бəхəстə,  күтəрелгəн көнүҙəк темаларҙа

фекер алышыуҙа ҡатнашыу;  формаль һəм формаль булмаған шəхестəр менəн мəҙəни

аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмəр этикетының   милли-  мəҙəни

нормаларын үҙлəштереү.

Предмет һөҙөмтəлəре:
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1) телдең төп функциялары тураһында,  башҡорт теленең башҡорт халҡының

милли теле, Башҡортостан Республикаһының дəүлəт теле булыуы тураһында, тел һəм

халыҡ мəҙəниəтенең бəйлəнештəре тураһында,  туған телдең кеше һəм йəмғиəт

тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу;

2) гуманитар фəндəр системаһында туған телдең урынын һəм мəғарифта

тулыһынса уның ролен аңлау;

3) туған тел тураһында төп фəнни нигеҙҙе үҙлəштереү; уның кимəл һəм берəмектəр

бəйлəнешен аңлау;

4) тел ғилеменең төп аңлатмалары:  лингвистика  (тел ғилеме)  һəм уның төп

бүлектəре;  тел һəм телмəр,  телмəр аралашыуы,  һөйлəү һəм яҙма телмəр,  монолог,

диалог һəм уларҙың төрҙəре;  аралашыу ситуациялары,  фəнни,  публицистик,  рəсми-

эшлекле  *  стилдəр,  матур əҙəбиəт теле;  функциональ-мəғəнəүи телмəр төрҙəре

(хикəйəлəү,  һүрəтлəү,  фекер йөрөтөү);  текст,  текст төрҙəре;  телдең төп берəмектəре,

уларҙың билдəлəре һəм телмəрҙə ҡулланыу үҙенсəлектəрен үҙлəштереү;

5) башҡорт теленең лексикаһы һəм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын,

башҡорт əҙəби теленең төп нормаларын, һөйлəү этикет нормаларын үҙлəштереү;

6) телдең төп берəмектəрен,  грамматик категорияларын анализлау һəм таныу,  тел

берəмектəрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу;

7) һүҙгə төрлө анализ төрҙəрен  (фонетик,  морфематик,  һүҙьяһалыш,  лексик,

морфологик), һөйлəм һəм һүҙбəйлəнешкə

синтаксик анализ, төп билдə һəм структура күҙлегенəн сығып, күп аспектлы анализ яһау;

8) тел-һүрəтлəү саралары һəм уларҙы уҡыусы телмəрендə ҡулланыу;

9) туған телдең эстетик функцияһын таныу,  матур əҙəбиəт текстарын анализлағанда

телмəрҙең эстетик кимəлен баһалау.

Универсаль эш төрҙəренə өйрəтеү:  танып белеү,  шəхси,  ойоштороу һəм

коммуникатив эшмəкəрлек. Шəхси эшмəкəрлек баланы уҡымышлы һəм аңлы шəхес итеп

үҫтереү. Эшмəкəрлекте уның тормош һəм кешелеклелек ҡиммəттəрен, əхлаҡи һəм мораль

нормаларҙы аңлап ҡабул итеүеп,  əйлəнə-  тирəлəге күренештəргə һəм ваҡиғаларға шəхси

ҡарашын формалаштырыуға йүнəлтеү.

Ойоштороу эшмəкəрлеге танып белеү процесы менəн идара итеүҙе күҙ уңында

тота:  эшмəкəрлекте күҙаллау,  планлаштырыу,  башҡарыу,  тикшереү,  үҙгəрештəр индереү

һəм баһалауҙы үҙ эсенə ала.

Аралашыу  (коммуникатив)  эшмəкəрлеге белем алыу процесында аралашырға

өйрəнеүҙе ойоштороуға йүнəлтелгəн.  Ул башҡа кешелəрҙе тыңлай белеү һəм аңлауҙы,

мəғлүмəтте теүəл тапшырыуҙы үҙ эсенə ала.
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Предмет кимəле. Уҡыу предметын өйрəнеүҙə яңы белем үҙлəштереү, уны эшкəртеү

һəм ҡулланыу өлкəһендə тейешле тəжрибə туплау.

     ИКТ-кометентлығы.  Компьютер технологияларының өҫтөнлөгө  -  күргəҙмəлелек,

мəғлүмəттəрҙең график һүрəтлəнеш  (текст,  төшөрөлгəн графика,  слайдтар,  реалистик

һүрəттəр), стереотауыш (музыка, төрлө тауыштар), анимация (хəрəкəтсəн һүрəттəр, видео)

берлегендə бирелеүе.

II. 5-9-сы  класс уҡыусылары төп белем биреү курсын үҙлəштергəндəн һуң

түбəндəге һөҙөмтəлəргə ирешергə тейеш:

 1. Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмəлəре, филологик

белемдəре сиктəрендə генə ҡалмайынса,  телмəр эшмəкəрлегенең бөтə төрҙəрендə

лə ҡулланырлыҡ кимəлдə булырға тейеш.

      2.Уҡыусыларҙа башҡорт телендə һөйлəгəнде,  уҡығанды,  радиотелетапшырыуҙар

тыңлағанды аңлау күнекмəлəре булдырыу (аудирование);

-  башҡорт теленең   орфоэпик ҡағиҙəлəрен үҙлəштереп,  уҡылған əҫəрҙəрҙең

йөкмəткеһе буйынса   үҙ-ара һөйлəшергə,  тəҡдим ителгəн темалар,  ситуациялар буйынса

һөйлəй белеү;

- һəр класс өсөн махсус төҙөлгəн дəреслектəрҙəге,  уҡыу һəр ҡулланмаларындағы

текстарҙы башҡорт телендə сыға торған  “Йəншишмə”,  “Аманат”,  “Шоңҡар”,  “Йəшлек”

гəзит-журналдарын үҙ аллы һəм аңлы уҡый белеү;(чтение)

- əҫəрҙəрҙе   уҡып,  үҙ фекерҙəрен билдəле кимəлдə үҙ аллы яҙыу күнекмəлəрен

булдырыу; (инша, изложениелар яҙыу)

- башҡорт телен өйҙə, йəмəғəт тормошонда, хеҙмəт процесында практик файҙаланыу;

     -башҡорт халҡының тарихын,  сəнғəтен,  əҙəбиəтен,  милли йолаларын,  башҡорт

халҡының күренекле шəхестəрен, уларҙың эшмəкəрлеген, ижадын белеү, йəшəгəн төйəккə

ихтирам һəм һөйөү менəн ҡарау.  Үҙеңде һанап бөтөргөһөҙ бəйлəнештəрҙəн торған

донъяның бер өлөшө итеп тойоу, кешелəрҙең тел ярҙамында бер-береһе менəн бəйлəнеше

əҙəплелекте таныуға нигеҙлəнеүен аңлау.

-аралашыуҙы йəмғиəттең,  мəҙəниəттең əһəмиəтле бер өлөшө итеп таныу.  Башҡорт

теленең матур, яғымлы халыҡ байлығы булыуын аңлап үҙлəштереү.

-хеҙмəт кешелек йəшəйешенең төп шарты булыуын ҡабул итеү.

Хеҙмəткə һөйөү тəрбиəлəүҙə уҡыу эшмəкəрлегенең əһəмиəте ҙур.

-уҡыу эшмəкəрлеге барышында ойошҡанлыҡҡа,  үҙаллылыҡҡа,  яуаплылыҡҡа,

хеҙмəтте һөйөргə өйрəнергə мөмкин икəнлеген аңлау.

-  башҡорт телен һəм халҡыңды хөрмəт итеү,  халыҡтың йолаларын,  ғөрөф-ғəҙəттəрен

өйрəнеү,  ғаилə,  ил алдында бəлəкəйҙəн үк яуаплы булыуҙы тойоп үҫеү.  Үҙең һəм
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башҡалар өсөн яуаплылыҡ тойоп үҫеү,  кешенең йəшəү урыны булған тəбиғəтте һаҡлау

кəрəклеген аңлау.

Башҡорт теле   нормалары  -фонетика һəм орфоэпия,  башҡорт əҙəби теле,  һүҙ

төркөмдəре,  ябай һөйлəм һəм ҡатмарлы һөйлəм төрҙəре,  синтаксисы һəм пунктуация,

һүҙбəйлəнеш һəм һөйлəм.  Һөйлəмдең баш һəм эйəрсəн киҫəктəре.  Синтаксик-  стилистик

күнегеүҙəрҙе башҡарыу.  Фольклор əҫəрҙəренəн һуң башҡорт яҙыусылары һəм

шағирҙарының туған тел,  тыуған ер,  дуҫлыҡ,  хеҙмəт,  ил яҙмышы,  азатлыҡ өсөн көрəш

темаларына арналған  иң күренекле əҫəрҙəре үҙлəштереү

III. Уҡытыу предметының төп йөкмəткеһе

5-се класс

Фонетика һəм орфоэпия. Өн һəм хəреф. Башҡорт теленең өндəр системаһы. Уларҙы

белдергəн хəрефтəр.  Башҡорт теленең өндəр системаһын рус теленең өндəр системаһы

менəн сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəре, уларҙы белдергəн хəрефтəр.

Һуҙынҡы һəм тартынҡы өндəр.  Һуҙынҡы өндəр,  уларҙың һаны һəм əйтелеше.

Башҡорт телендəге һуҙынҡы өндəрҙең əйтелешен рус телендəге һуҙынҡы өндəрҙең

əйтелеше менəн сағыштырыу.

Тартынҡы өндəр, уларҙың һаны һəм əйтелеше. Башҡорт телендəге тартынҡыларҙың

əйтелешен рус телендəге тартынҡыларҙың əйтелеше менəн сағыштырыу.  Фонетик

күнегеүҙəр.

Башҡорт телендəге к-г,  һ-х,  н-ң,  с-ҫ,  з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ əйтелешенə

күнекмəлəр үткəреү, фонетик күнегеүҙəр эшлəү.

Башҡорт телендə сингармонизм.  Башҡорт телендə сингармонизм,  уҡыусыларҙы

уларҙың төрҙəре менəн таныштырыу.

Башҡорт телендə ижектəр.  Ижектəрҙең төрҙəре.  Башҡорт һəм рус телдəрендəге

ижектəрҙе сағыштырыу. Һүҙҙəрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙəлəре менəн танышыу.

Башҡорт телендə баҫым, уның үҙенсəлектəре. Баҫымдың һуңғы ижеккə төшөүе һəм

ялғау ҡушҡан һайын күсə барыуы.  Башҡорт һүҙҙəрендəге һəм рус теленəн һуңғы осорҙа

үҙлəштерелгəн һүҙҙəрҙəге баҫымды сағыштырыу.

Синонимдар.  Төп башҡорт һүҙҙəре һəм үҙлəштерелгəн һүҙҙəр.  Бер мəғəнəле һəм

күп мəғəнəле һүҙҙəр. Һүҙҙəрҙең күсмə мəғəнəлə ҡулланылыуы.

Башҡорт телендəге к-г,  һ-х,  н-ң,  с-ҫ,  з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ əйтелешенə

күнекмəлəр үткəреү, фонетик күнегеүҙəр эшлəү.

Телмəр ағышында өндəрҙең бер-береһенə йоғонтоһо. Тартынҡы өндəрҙең үҙгəреше.

Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйлəү күнекмəлəре үткəреү.
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Башҡорт телендə сингармонизм.  Башҡорт телендə сингармонизм,  уҡыусыларҙы

уларҙың төрҙəре менəн таныштырыу. Фонетик күнегеүҙəр.

Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгəндəрҙе ҡабатлау.  Бəйлəнешле телмəр

үҫтереү.  Орфоэпик ҡағиҙəлəрҙе дөрөҫ ҡулланыуға,  тексты интонация менəн уҡыуға

күнегеүҙəр.

6-сы класс

Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгəндəрҙе ҡабатлау.  Башҡорт əҙəби

теле, уның нормалары тураһында төшөнсə биреү.

Һүҙ төркөмдəре турһында төшөнсə.Үҙ аллы һəм ярҙамсы һүҙ төркөмдəре. Исем.

Исемдəрҙең һан,  эйəлек,  килеш һəм хəбəрлек категориялары менəн үҙгрешенең

үҙенсəлектəрен,  ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын практик күҙəтеү

күнегеүҙəре.

Сифат. Сифат дəрəжəлəре. Дəрəжə формаларының яһалышы.

Исем сифат.Исем буйынса үтелгəндəрҙе ҡабатла, дөйөмлəштереү.

Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар.

Һүҙҙəр һəм һүҙбəйлəнештəр.

Сифаттарҙың үҙгəреше.Башҡорт һəм рус телендəге оҡшаш һəм айырмалы яҡтарҙы

билдəлəү. Сифат темаһын ҡабатлау.

Алмаш.Төп үҙенсəлектəре.  Рус телендəге алмаштар менəн сағыштырыу,  тəржемə

күнекмəлəре үткəреү. Килтерелгəн текстарҙан алмаштарҙы табыу.

Алмаштарҙың башҡорт телендə мəғəнə үҙенсəлектəрее,  төркөмсəлере,  телмəрҙə

ҡулланыу.

Алмаш төркөмсəлəрен ҡабатлау.  Һандар.  Ябай һəм ҡушма һандар.  Һандардарҙың

телмəрҙə ҡулланылышы.

           Һандар.  Фонетик күнегеүҙəр.  Һан төркөмсəлəре.  Һандарҙың яҙылышы.  Цифрҙар

менəн яҙылған һандарҙы уҡыу һəм яҙыу күнекмəлəрен үткəреү.

Тел буйынса йыл  буйына үтелгəндəрҙе ҡабатлау, дөйөмлəштереү.

7-се  класс

Сифаттарҙы, алмаштарҙы ҡабатлау.

Ҡылымдарҙың затлы һəм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күлəм

һəм йүнəлеш категориялары менəн практик таныштырыу күнегеүҙəре.  Төп йүнəлештəн

башҡа ҡылым йүнəлештəренең айырым ялғауҙары булыуын күрһəтеү.

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсəлектəрен:  һан,  зат,  заман менəн

үҙгəрешен асыҡлау, уларҙы рус теленə тəржемə итеү күнегеүҙəрен эшлəтеү.

 Ҡылым һөйкəлештəре. Хəбəр, бойороҡ һөйкəлеше ҡылымдары.
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Бойороҡ һөйкəлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы,  бойороуҙы белдереүе,  яһалышы,

һан, зат менəн үҙгəреше, барлыҡта йəки юҡлыҡта килеүе.

Телəк һөйкəлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мəғəнəһе, үҙгəреше.

Шарт һөйкəлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мəғəнəһе, үҙгəреше.

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары:  сифат ҡылым,  хəл ҡылым,  исем ҡылым,  уртаҡ

ҡылым. Уларҙың зат, һан менəн үҙгəрмəүе.

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдəлəре:  барлыҡ  -  юҡлыҡ,  ҡылым күлəмдəре һəм

йүнəлештəре ялғауҙарын ҡабул итə алыуы.

Исемлек билдəлəре:  килеш,  һан,  эйəлек  категориялары  менəн үҙгəреүе.

Исем ҡылымдарҙың исемгə күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленə тəржемə итеү.

Уртаҡ ҡылым,  уның мəғəнəһе,  яһалышы,  барлыҡ-юҡлыҡ менəн үҙгəреше.  Рус

телендəге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленə төрлө ҡылым формалары менəн тəржемə

ителеү мөмкинлектəрен миҫалдарҙа күҙəтеү. Киреһенсə, башҡорт телендəге уртаҡ ҡылым

рус теленə төрлө ҡылымдар менəн тəржемə ителə алыуын практик эштəр үтəлешендə

асыҡлау.

Башҡорт телендə уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе

ихтимал: бирешмəҫкə тырыша, күрергə телəй һ.б.

Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай,  ярамай,  тейеш,  тейеш түгел,  кəрəк,  мөмкин модаль

һүҙҙəре килеп,  төрлө модаль мəғəнəлəр белдерə алыуын практик күҙəтеү,  уларҙы рус

теленə тəржемə итеү.

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һəм ҡылымлыҡ мəғəнəһенең булыуы, йəғни

предметтың,  заттың билдəһен уның эше,  хəрəкəте буйынса белдереүе.  Сифат ҡылымдың

заман менəн үҙгəреүе.  Хəҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрө,  ябай һəм ҡушма

формалары, менəн практик таныштырыу, уларҙың барлыҡта йəки юҡлыҡта тора алыуы.

Үткəн заман сифат ҡылым,  уның яһалышы,  барлыҡта,  юҡлыкта килə алыуы.

Килəсəк заман сифат ҡылым,  уның яһалышы,  төрҙəре,  мəғəнəлəре.  Сифат ҡылымдарҙың

исемлəшеүе,  был осраҡта исемдəргə хас категориялар менəн үҙгəреүе.  Рус теленəн

айырмалы рəүештə, башҡорт телендə исем алдында   килеүсе   сифат   ҡылымдарҙың   һан,

эйəлек,   килеш ялғауҙарнын ҡабул итмəүе.

Исем ҡылым, уның эш, хəл һəм хəрəкəттең исемен атауы, яһалышы.

Хəл ҡылым, уларҙың яһалышы, мəғəнəлəре, төрҙəре, үҙенсəлектəре. Хəл ҡылымдар

процестың билдəһен белдереүҙəре менəн рəүештəргə оҡшай,  ə уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ,

күлəм,  йүнəлеш ялғауҙары ҡабул итеүе  -  ҡылымлыҡ билдəлəре.  Хəл ҡылымдарҙың

ҡулланышы һəм дөрөҫ яҙылышы.
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Ҡылым төркөмсəлəренең рус теленə тəржемə ителеү үҙенсəлектəрен практик эштəр

башҡарғанда күҙəтеү, уларҙы тəржемə итеү күнекмəлəрен үҫтереү.

Ҡылымдарҙы дөйөмлəштереп кабатлау.

Рəүештəр. Уларҙың мəғəнəлəре.

Рəүеш төркөмсəлəре:  төп рəүештəр,  ваҡыт рəүештəре,  урын рəүештəре,  оҡшатыу-

сағыштырыу рəүештəре,  күлəм-дəрəжə рəүештəре,  сəбəп-максат рəүештəре тураһында

төшөнсə.

Рəүештəрҙең яһалышы:  тамыр,  яһалма,  ҡушма рəүештəр.  Дəрəжəлəре.

Рəүештəрҙеңтелмəрҙə ҡулланылышы.

Теркəүестəр.  Уларҙың һөйлəм киҫəктəрен һəм ҡушма һөйлəмдə ябай һөйлəмдəрҙе

бəйлəп йөрөүе.  Теркəүестəрҙең төркөмсəлəре:  теҙеү һəм эйəртеү теркəүестəре,  уларҙың

телмəрҙəгө ҡулланышын күҙəтеү.

Теркəүес һүҙҙəр:  парлы һəм яңғыҙ теркəүес һүҙҙəр,  уларҙың һөйлəмдəрҙе һəм

һөйлəм киҫəктəрен бəйлəүе күрһəтеү алмаштары менəн белдерелə, яңғыҙ теркəүес һүҙҙəр:

һорау һəм күрһəтеү алмаштары менəн белдерелгəн парлы теркəүес һүҙҙəр.

Теркəүестəрҙең дөрөҫ яҙылышы,  уларҙы телмəрҙə дөрөҫ ҡулланыу күнекмəлəрен

нығытыу.

Бəйлəүестəр.  Уларҙың эйəреүсе киҫəк менəн эйəртеүсе киҫəкте,  эйəрсəн һөйлəм

менəн баш һөйлəм араһындағы бəйлəнеште барлыҡҡа килтереүе.  Бəйлəүестəрҙең

төркөмсəлəре,  мəғəнəлəре.  Уларҙың телмəрҙəге əһəмиəте.  Синоним бəйлəүестəрҙе

ҡулланыу күнекмəлəрен нығытыу.

Бəйлəүестəрҙең килештəргə мөнəсəбəте: 1) исемдəрҙең төп килештə, ə алмаштарҙың

эйəлек килештə килеүен талап итеүсе бəйлəүестəр;  2)  исемдəрҙең төбəү килешен талап

итеүсе бəйлəүестəр; 3) исемдəрҙең сығанаҡ килештə тороуын талап итеүсе бəйлəүестəр.

Киҫəксəлəр.  Уларҙың айырым һүҙгə йəки һөйлəмгə ниндəй булһа ла мəғəнə

төҫмөрлəнеше биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшенсə.  Киҫəксəлəрҙең

төркөмсəлəре,  уларҙың дөрөҫ яҙылышы,  телмəрҙə дөрөҫ ҡулланыу күнекмəлəрен

нығытыу.

Ымлыҡтар.  Уларҙың кешелəрҙең хис-тойғоһон,  телəк-ынтылыштарын белдереүе.

Ымлыҡ төрҙəре,  телмəрҙəге əһəмиəте,  дөрөҫ яҙылышы.  Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙəр яһауҙа

нигеҙ булыуы.

8- се класс

Морфология буйынса үтелгəндəрҙе ҡабатлау.

 Һүҙ һəм һөйлəм,һүҙбəйлəнеш,уларҙың яһалышы һəм төҙөлөшө.Ҡушма һүҙ һəм

һүҙбəйлəнеш,уларҙың оҡшашлығы һəм айырмаһы.
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 Һөйлəмдə һүҙҙəр бəйлəнеше;  теҙмə,эйəртеүле бəйлəнеш,уларҙы барлыҡҡа

килтереүсе саралар.Эйəртеүсе бəйлəнештең төрҙəре:ярашыу,

башҡарылыу,йəнəшəлек,һөйкəлеү.

.Һөйлəмдең эйəрсəн киҫəктəре.Уларҙы баш киҫəктəрҙе асыҡлап,уға эйəреп

килеүе.Аныҡлаусылар,уларҙың бирелеше,исем менəн бирелгəн һөйлəмдə киҫəккə

ҡарауы.Аныҡлаусы һəм аныҡланыусы һүҙ.Тиң һəм тиң булмаған аныҡлаусылар.Тиң

булмаған аныҡлаусыларҙың предметтарҙы,заттарҙы төрлө яҡлап

асыҡлауы,өҫтəлмəлектəр,уларҙың үҙенсəлектəре.

Тултырыусылар,уларҙың ҡылым менəн белдерелгəн һөйлəм киҫəгенə ҡарауы.Тура

һəм ситлəтелгəнтултырыусылар.Билдəле һəм билдəһеҙ тура тултырыусылар.

.Хəлдəр,уларҙың төрҙəре.Урын,ваҡыт.маҡсат,сəбəп хəлдəре.

Күлəм-дəрəжə,рəүеш,шарт,кире хəлдəр.Уларҙың грамматик

бүленеше,төҙөлөшө,мəғəнəлəре.

Тиң киҫəкле һөйлəмдəр.Тиң киҫəктəр тураһында төшөнсə,уларҙың һөйлəмдə бер үк

һүҙгə ҡарауы,бер һорауға яуап булыуы.Тиң киҫəктəр эргəһендəге тыныш билдəлəре.  Тиң

киҫəктəр эргəһендəге дөйөмлəштереүсе һүҙҙəр.Ике һəм бер составлы

һөйлəмдəр.Берсоставлы һөйлəмдəрҙең төрҙəре;билдəлеэйəле һөйлəмдəр,билдəһеҙ эйəле

һөйлəмдəр,эйəһеҙ һөйлəмдəр.атама һөйлəмдəр.

Тулы һəм кəм һөйлəмдəр.Мəғəнəне тулы асыҡлау өсөн кəрəк булған   киҫəктəренең

һөйлəмдə бирелеүе.

Һөйлəмдең айырымланған эйəрсəн киҫəктəре.Айырымланыу тураһында

төшөнсə.Башҡорт телендə аныҡлаусыларҙың айырымланыуы.

Хəлдəрҙең айырымланыуы. Хəл əйтемдəренең  айырымланыуы.

Өҫтəлмəлектəрҙең айырымланыуы Һөйлəмдең айырымланған эйəрсəн киҫəктəр

эргəһендə тынышбилдəлəре.

Өндəш һүҙҙəр,улар эргəһендə тыныш билдəлəре.

Инеш һүҙҙəр,һүҙбəйлəнештəр,уларҙыңһөйлəмдəге уй-фекергə һөйлəүсенең

мөнəсəбəтен белдереүе,йыйнаҡ һəм тарҡау була алыуы.

Инеш һүҙ һəм һөйлəмдəр.Телмəр авторының үҙ фекеренə ҡарата мөнəсəбəтен төп

һөйлəм эсенə ингəн айырым һөйлəм менəн белдереүе.Инеш Һөйлəмдəрҙең төп һөйлəмдəн

өтөр,һыҙыҡ һəм йəйəлəр  менəн айырылыуы.

Һөйлəм киҫəктəре менəн грамматик бəйлəнеше булмаған һүҙҙəр тураһында

үтелгəндəрҙе ҡабатлау.

Башҡорт теленəн бөтə йыл  буйынса үтелгəндəрҙе ҡабатлау.

9-сы класс
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Ҡушма һөйлəм тураһында төшөнсə биреү,  һөйлəм төрҙəрен,  тыныш билдəлəрен

үҙлəштереү.

Морфология,синтаксис буйынса үтелгəндəрҙе дөйөмлəштереү.Урта быуат

ҡомартҡылары.

Һөйлəмдəргə синтаксик анализ яһау.

Хəл һөйлəмдəр. Ваҡыт һөйлəм.

Урын һөйлəм. Рəүеш һөйлəм.

Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмəлəр.  Күп эйəрсəнле ҡушма һөйлəмдəр һəм уларҙа

тыныш билдəлəре.

Һыҙыҡ, нөктəле өтөр, ике нөктəнең ҡуйылыу осраҡтары.

Синтаксис һəм пунктуация буйынса үтелгəндəрҙе дөйөмлəштереү һəм системаға

һалыу.

IV. Календарь - тематик план

Тематик план (5 класс)

Бүлек темаһы Сəғəттəр һаны

Фонетика һəм орфоэпия.  Өн һəм хəреф.  Башҡорт теленең өндəр

системаһы.  Уларҙы белдергəн хəрефтəр.  Башҡорт теленең өндəр

системаһын рус теленең өндəр системаһы менəн сағыштырыу.  Башҡорт

теленең үҙенсəлекле өндəре, уларҙы белдергəн хəрефтəр.

Һуҙынҡы һəм тартынҡы өндəр. Һуҙынҡы өндəр, уларҙың һаны һəм

əйтелеше.  Башҡорт телендəге һуҙынҡы өндəрҙең əйтелешен рус

телендəге һуҙынҡы өндəрҙең əйтелеше менəн сағыштырыу.

Тартынҡы өндəр, уларҙың һаны һəм əйтелеше. Башҡорт телендəге

тартынҡыларҙың əйтелешен рус телендəге тартынҡыларҙың əйтелеше

менəн сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙəр.

Башҡорт телендəге к-г,  һ-х,  н-ң,  с-ҫ,  з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ

əйтелешенə күнекмəлəр үткəреү, фонетик күнегеүҙəр эшлəү.

Башҡорт телендə сингармонизм.  Башҡорт телендə сингармонизм,

уҡыусыларҙы уларҙың төрҙəре менəн таныштырыу.

Башҡорт телендə ижектəр.  Ижектəрҙең төрҙəре.  Башҡорт һəм рус

телдəрендəге ижектəрҙе сағыштырыу.  Һүҙҙəрҙе юлдан-юлға күсереү

ҡағиҙəлəре менəн танышыу.

6

Башҡорт телендə баҫым,  уның үҙенсəлектəре.  Баҫымдың һуңғы

ижеккə төшөүе һəм ялғау ҡушҡан һайын күсə барыуы.  Башҡорт

һүҙҙəрендəге һəм рус теленəн һуңғы осорҙа үҙлəштерелгəн һүҙҙəрҙəге

15
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баҫымды сағыштырыу.

Синонимдар. Төп башҡорт һүҙҙəре һəм үҙлəштерелгəн һүҙҙəр. Бер

мəғəнəле һəм күп мəғəнəле һүҙҙəр.  Һүҙҙəрҙең күсмə мəғəнəлə

ҡулланылыуы.

Башҡорт телендəге к-г,  һ-х,  н-ң,  с-ҫ,  з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ

əйтелешенə күнекмəлəр үткəреү, фонетик күнегеүҙəр эшлəү.

Телмəр ағышында өндəрҙең бер-береһенə йоғонтоһо.  Тартынҡы

өндəрҙең үҙгəреше.  Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйлəү

күнекмəлəре үткəреү.

Башҡорт телендə сингармонизм.  Башҡорт телендə сингармонизм,

уҡыусыларҙы уларҙың төрҙəре менəн таныштырыу. Фонетик күнегеүҙəр.

7

Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгəндəрҙе ҡабатлау.

Бəйлəнешле телмəр үҫтереү.  Орфоэпик ҡағиҙəлəрҙе дөрөҫ ҡулланыуға,

тексты интонация менəн уҡыуға күнегеүҙəр.

7

Тематик план (6 класс)

  Бүлек темаһы  Сəғəттəр

һаны

Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгəндəрҙе ҡабатлау. Башҡорт

əҙəби теле, уның нормалары тураһында төшөнсə биреү.

3

Һүҙ төркөмдəре турһында төшөнсə.Үҙ аллы һəм ярҙамсы һүҙ төркөмдəре.

Исем Исемдəрҙең һан,  эйəлек,  килеш һəм хəбəрлек категориялары менəн

үҙгрешенең үҙенсəлектəрен,  ялғауҙарының фонетик варианттарының

ҡулланышын практик күҙəтеү күнегеүҙəре.  Исем сифат.  Исем буйынса

үтелгəндəрҙе ҡабатлау, дөйөмлəштереү.

9

Сифат. Сифат дəрəжəлəре. Дəрəжə формаларының яһалышы. 6

Һүҙҙəр һəм һүҙбəйлəнештəр.Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар.

Сифаттарҙың үҙгəреше.Башҡорт һəм рус телендəге оҡшаш һəм айырмалы

яҡтарҙы билдəлəү. Сифат темаһын ҡабатлау.

4

Алмаш.Төп үҙенсəлектəре. Рус телендəге алмаштар менəн сағыштырыу,

тəржемə күнекмəлəре үткəреү. Килтерелгəн текстарҙан алмаштарҙы

табыу.Алмаштарҙың башҡорт телендə мəғəнə үҙенсəлектəрее,

төркөмсəлере, телмəрҙə ҡулланыу.Алмаш төркөмсəлəрен ҡабатлау.

6

Һандар.  Ябай һəм ҡушма һандар.  Һандардарҙың телмəрҙə

ҡулланылышы.Һандар.  Фонетик күнегеүҙəр.  Һан төркөмсəлəре.

7



13

Һандарҙың яҙылышы.  Цифрҙар                                 менəн яҙылған

һандарҙы уҡыу һəм яҙыу күнекмəлəрен үткəреү.

Тел буйынса йыл  буйына үтелгəндəрҙе ҡабатлау, дөйөмлəштереү.

Тематик план (7 класс)

Бүлек темаһы Сəғəттəр

һаны

Сифаттарҙы, алмаштарҙы ҡабатлау. 3

Ҡылымдарҙың затлы һəм затһыҙ,  барлык-юҡлык формалары.

Ҡылымдарҙың күлəм һəм йүнəлеш категориялары менəн практик

таныштырыу күнегеүҙəре.  Төп йүнəлештəн башҡа ҡылым

йүнəлештəренең айырым ялғауҙары булыуын күрһəтеү.

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсəлектəрен:  һан,  зат,

заман менəн үҙгəрешен асыҡлау,  уларҙы рус теленə тəржемə итеү

күнегеүҙəрен эшлəтеү.

 Ҡылым һөйкəлештəре. Хəбəр, бойороҡ һөйкəлеше ҡылымдары.

Бойороҡ һөйкəлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе,

яһалышы, һан, зат менəн үҙгəреше, барлыҡта йəки юҡлыҡта килеүе.

Телəк һөйкəлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мəғəнəһе, үҙгəреше.

Шарт һөйкəлеше ҡылымдары,  уларҙың яһалышы,  мəғəнəһе,

үҙгəреше.

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары:  сифат ҡылым,  хəл ҡылым,

исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан менəн үҙгəрмəүе.

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдəлəре:  барлыҡ  -  юҡлыҡ,  ҡылым

күлəмдəре һəм йүнəлештəре ялғауҙарын ҡабул итə алыуы.

Исемлек билдəлəре:   килеш,   һан,   эйəлек   категориялары   менəн

үҙгəреүе.

Исем ҡылымдарҙың исемгə күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленə

тəржемə итеү.

Уртаҡ ҡылым,  уның мəғəнəһе,  яһалышы,  барлыҡ-юҡлыҡ менəн

үҙгəреше. Рус телендəге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленə төрлө ҡылым

формалары менəн тəржемə ителеү мөмкинлектəрен миҫалдарҙа күҙəтеү.

Киреһенсə, башҡорт телендəге уртаҡ ҡылым рус теленə төрлө ҡылымдар

менəн тəржемə ителə алыуын практик эштəр үтəлешендə асыҡлау.

13
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Башҡорт телендə уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы

асыҡлап килеүе ихтимал: бирешмəҫкə тырыша, күрергə телəй һ.б.

Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай,  ярамай,  тейеш,  тейеш түгел,  кəрəк,

мөмкин модаль һүҙҙəре килеп,  төрлө модаль мəғəнəлəр белдерə алыуын

практик күҙəтеү, уларҙы рус теленə тəржемə итеү.

Сифат ҡылым,  унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һəм ҡылымлыҡ

мəғəнəһенең булыуы,  йəғни предметтың,  заттың билдəһен уның эше,

хəрəкəте буйынса белдереүе.  Сифат ҡылымдың заман менəн үҙгəреүе.

Хəҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрө,  ябай һəм ҡушма формалары,

менəн практик таныштырыу,  уларҙың барлыҡта йəки юҡлыҡта тора

алыуы.

Үткəн заман сифат ҡылым,  уның яһалышы,  барлыҡта,  юҡлыкта

килə алыуы.  Килəсəк заман сифат ҡылым,  уның яһалышы,  төрҙəре,

мəғəнəлəре.  Сифат ҡылымдарҙың исемлəшеүе,  был осраҡта исемдəргə

хас категориялар менəн үҙгəреүе.  Рус теленəн айырмалы рəүештə,

башҡорт телендə исем алдында   килеүсе   сифат   ҡылымдарҙың   һан,

эйəлек,   килеш ялғауҙарнын ҡабул итмəүе.

Исем ҡылым, уның эш, хəл һəм хəрəкəттең исемен атауы, яһалышы.

Хəл ҡылым,  уларҙың яһалышы,  мəғəнəлəре,  төрҙəре,

үҙенсəлектəре.  Хəл ҡылымдар процестың билдəһен белдереүҙəре менəн

рəүештəргə оҡшай, ə уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күлəм, йүнəлеш ялғауҙары

ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ билдəлəре. Хəл ҡылымдарҙың ҡулланышы һəм

дөрөҫ яҙылышы.

Ҡылым төркөмсəлəренең рус теленə тəржемə ителеү үҙенсəлектəрен

практик эштəр башҡарғанда күҙəтеү, уларҙы тəржемə итеү күнекмəлəрен

үҫтереү.

Ҡылымдарҙы дөйөмлəштереп кабатлау.

3

Рəүештəр. Уларҙың мəғəнəлəре.

Рəүеш төркөмсəлəре:  төп рəүештəр,  ваҡыт рəүештəре,  урын

рəүештəре,  оҡшатыу-сағыштырыу рəүештəре,  күлəм-дəрəжə рəүештəре,

сəбəп-максат рəүештəре тураһында төшөнсə.

Рəүештəрҙең яһалышы:  тамыр,  яһалма,  ҡушма рəүештəр.

Дəрəжəлəре. Рəүештəрҙеңтелмəрҙə ҡулланылышы.

6

Теркəүестəр.  Уларҙың һөйлəм киҫəктəрен һəм ҡушма һөйлəмдə

ябай һөйлəмдəрҙе бəйлəп йөрөүе.  Теркəүестəрҙең төркөмсəлəре:  теҙеү

3
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һəм эйəртеү теркəүестəре, уларҙың телмəрҙəгө ҡулланышын күҙəтеү.

Теркəүес һүҙҙəр:  парлы һəм яңғыҙ теркəүес һүҙҙəр,  уларҙың

һөйлəмдəрҙе һəм һөйлəм киҫəктəрен бəйлəүе күрһəтеү алмаштары менəн

белдерелə,  яңғыҙ теркəүес һүҙҙəр: һорау һəм күрһəтеү алмаштары менəн

белдерелгəн парлы теркəүес һүҙҙəр.

Теркəүестəрҙең дөрөҫ яҙылышы,  уларҙы телмəрҙə дөрөҫ ҡулланыу

күнекмəлəрен нығытыу.

Бəйлəүестəр.  Уларҙың эйəреүсе киҫəк менəн эйəртеүсе киҫəкте,

эйəрсəн һөйлəм менəн баш һөйлəм араһындағы бəйлəнеште барлыҡҡа

килтереүе.  Бəйлəүестəрҙең төркөмсəлəре,  мəғəнəлəре.  Уларҙың

телмəрҙəге əһəмиəте.  Синоним бəйлəүестəрҙе ҡулланыу күнекмəлəрен

нығытыу.

Бəйлəүестəрҙең килештəргə мөнəсəбəте: 1) исемдəрҙең төп килештə, ə

алмаштарҙың эйəлек килештə килеүен талап итеүсе бəйлəүестəр; 2)

исемдəрҙең төбəү килешен талап итеүсе бəйлəүестəр; 3) исемдəрҙең

сығанаҡ килештə тороуын талап итеүсе бəйлəүестəр.

3

Киҫəксəлəр.  Уларҙың айырым һүҙгə йəки һөйлəмгə ниндəй булһа

ла мəғəнə төҫмөрлəнеше биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында

төшенсə.  Киҫəксəлəрҙең төркөмсəлəре,  уларҙың дөрөҫ яҙылышы,

телмəрҙə дөрөҫ ҡулланыу күнекмəлəрен нығытыу.

2

Ымлыҡтар. Уларҙың кешелəрҙең хис-тойғоһон, телəк-ынтылыштарын

белдереүе. Ымлыҡ төрҙəре, телмəрҙəге əһəмиəте, дөрөҫ яҙылышы.

Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙəр яһауҙа нигеҙ булыуы.

2

Тематик план ( 8 класс)

Бүлек темаһы Сəғəттəр

һаны

Морфология буйынса үтелгəндəрҙе ҡабатлау. 2

Һүҙ һəм һөйлəм,һүҙбəйлəнеш,уларҙың яһалышы һəм төҙөлөшө.Ҡушма

һүҙ һəм һүҙбəйлəнеш,уларҙың оҡшашлығы һəм айырмаһы.

3

Һөйлəмдə һүҙҙəр бəйлəнеше;  теҙмə,эйəртеүле бəйлəнеш,уларҙы

барлыҡҡа килтереүсе саралар.Эйəртеүсе бəйлəнештең төрҙəре:ярашыу,

башҡарылыу,йəнəшəлек,һөйкəлеү.

2

Һөйлəмдең эйəрсəн киҫəктəре.Уларҙы баш киҫəктəрҙе асыҡлап,уға

эйəреп килеүе.Аныҡлаусылар,уларҙың бирелеше,исем менəн бирелгəн

4
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һөйлəмдə киҫəккə ҡарауы.Аныҡлаусы һəм аныҡланыусы һүҙ.Тиң һəм

тиң булмаған аныҡлаусылар.Тиң булмаған аныҡлаусыларҙың

предметтарҙы,заттарҙы төрлө яҡлап

асыҡлауы,өҫтəлмəлектəр,уларҙың үҙенсəлектəре.

Тултырыусылар,уларҙың ҡылым менəн белдерелгəн һөйлəм киҫəгенə

ҡарауы.Тура һəм ситлəтелгəнтултырыусылар.Билдəле һəм билдəһеҙ

тура тултырыусылар.

3

Хəлдəр,уларҙың төрҙəре.Урын,ваҡыт.маҡсат,сəбəп хəлдəре.

Күлəм-дəрəжə,рəүеш,шарт,кире хəлдəр.Уларҙың грамматик

бүленеше,төҙөлөшө,мəғəнəлəре.

4

Тиң киҫəкле һөйлəмдəр.Тиң киҫəктəр тураһында төшөнсə,уларҙың

һөйлəмдə бер үк һүҙгə ҡарауы,бер һорауға яуап булыуы.Тиң киҫəктəр

эргəһендəге тыныш билдəлəре.  Тиң киҫəктəр эргəһендəге

дөйөмлəштереүсе һүҙҙəр.Ике һəм бер составлы һөйлəмдəр.Берсоставлы

һөйлəмдəрҙең төрҙəре;билдəле эйəле һөйлəмдəр,билдəһеҙ эйəле

һөйлəмдəр,эйəһеҙ һөйлəмдəр.атама һөйлəмдəр.

4

Тулы һəм кəм һөйлəмдəр.Мəғəнəне тулы асыҡлау өсөн кəрəк булған

киҫəктəренең һөйлəмдə бирелеүе.

2

Һөйлəмдең айырымланған эйəрсəн киҫəктəре.Айырымланыу тураһында

төшөнсə.Башҡорт телендə аныҡлаусыларҙың айырымланыуы.

Хəлдəрҙең айырымланыуы. Хəл əйтемдəренең  айырымланыуы.

Өҫтəлмəлектəрҙең айырымланыуы Һөйлəмдең айырымланған эйəрсəн

киҫəктəр эргəһендə тынышбилдəлəре.

4

Өндəш һүҙҙəр,улар эргəһендə тыныш билдəлəре. 1

Инеш һүҙҙəр,  һүҙбəйлəнештəр,уларҙыңһөйлəмдəге уй-фекергə

һөйлəүсенең мөнəсəбəтен белдереүе,йыйнаҡ һəм тарҡау була алыуы.

1

Инеш һүҙ һəм һөйлəмдəр.Телмəр авторының үҙ фекеренə ҡарата

мөнəсəбəтен төп һөйлəм эсенə ингəн айырым һөйлəм менəн

белдереүе.Инеш Һөйлəмдəрҙең төп һөйлəмдəн өтөр,һыҙыҡ һəм йəйəлəр

менəн айырылыуы.

Һөйлəм киҫəктəре менəн грамматик бəйлəнеше булмаған һүҙҙəр

тураһында үтелгəндəрҙе ҡабатлау.

3

Башҡорт теленəн бөтə йыл  буйынса үтелгəндəрҙе ҡабатлау. 2

Тематик план ( 9 класс)
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Бүлек темаһы  Сəғəттəр

һаны

Ҡушма һөйлəм тураһында төшөнсə биреү, һөйлəм төрҙəрен, тыныш

билдəлəрен үҙлəштереү.

5

Морфология,синтаксис буйынса үтелгəндəрҙе дөйөмлəштереү. 3

Һөйлəмдəргə синтаксик анализ яһау. 2

Хəл һөйлəмдəр. Ваҡыт һөйлəм. 6

Урын һөйлəм. Рəүеш һөйлəм. 6

Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмəлəр.  Күп эйəрсəнле ҡушма һөйлəмдəр

һəм уларҙа тыныш билдəлəре.

6

Һыҙыҡ, нөктəле өтөр, ике нөктəнең ҡуйылыу осраҡтары. 5

Синтаксис һəм пунктуация буйынса үтелгəндəрҙе дөйөмлəштереү

һəм системаға һалыу

2


