Аолафма яҙых.
Уҡых рседмефыныо дөйөм хасакфеситфикаһы
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10- ты клаты өтөн башҡпсф феленюн эш рспгсаммаһы фөҙөгюндю дөйөм
белем бисеү тфандасффасыныо федесаль кпмрпненфы, сетрхблика закпндасы фаларфасы фпсмпшҡа ашысыла:
Мюғасиф минитфслығыныо 1089-ты нпмеслы 5.03.2004 йылғы ”Дюүлюф белем бисеү тфандасффасыныо федесаль
кпмрпненффасын саулах фхсаһында ”Закпны;
«Рютюй Федесациѐһы халыҡфасы фелдюсе фхсаһында» Закпны;
Рютюй Федесациѐһыныо «Мюғасиф фхсаһында» Закпны;
«Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы халыҡфасы фелдюсе фхсаһында» закпны;
Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо «Мюғасиф фхсаһында» Закпны;
15-те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбе мхницираль авфпнпмиѐлы дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых рланы»;
15-те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбенео эш рспгсаммаласыныо фөҙөлөшөн һюм хға фаларфасҙы билдюлюүте лпкаль
акфы.
Башҡпсфптфан Псезиденфыныо 1999 йылдыо 15 февсалендюге Указы менюн башҡпсф феле сетрхбликабыҙҙа, схт феле
менюн бес сюффюн, дюүлюф феле ифер сауланды. Ошп хказға ѐсашлы һюм Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо «Мюғасиф
фхсаһында» Закпны нигеҙендю “Ретрхблика мюкфюрфюсендю хҡыфых һюм фюсбию бисеү” Кпнцерциѐһы фөҙөлдө. Унда милли
мюкфюрфюсҙю фхған фелдюсҙе хҡыфыхҙыо мөһим рспблемаласы, бхсытфасы һюм ялдасы билдюлюнде.
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙен 10-ты клаты өтөн башҡпсф (дюүлюф) феленюн эш рспгсаммаһы.
Эш рспгсаммаһы 35 тюғюфкю бүленгюн (аҙнаға 1 тюғюф) , шхл иуюрфюн кпнфспль эшфюс өтөн-5 тюғюф.
Төҙөүте:
Дәсетлек: Башҡпсф феле: Уҡыфых хсыу фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 тиныф хҡыхтыласы өтөн дюсетлек.
Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. һ.б. Өфө: Кифар, 2013
Пспгсамма кимәле: базитлы
Уҡыфыхтыныо фел бхйынта хҡых-хҡыфых мефпдик кпмрлекфы:
Ғюбифпва З.М., Утманпва М.Ғ. Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 9–11-те клатфасы өтөн «Башҡпсф феле»
дюсетлегеню мефпдик күсһюфмюлюс. Өфө: Кифар, 2009.
Ғюбифпва З.М., УтманпваМ.Ғ. Башҡпсф феленюн дикфанффас һюм излпжениелас йыйынфығы. Уҡыфых схт фелендю алыр
басылған мюкфюрфюсҙео 5-11 тиныф хҡыхтыласы өтөн ҡхлланма. Өфө: Кифар, 2009

Уҡыхтылас өтөн фел бхйынта хҡых-хҡыфых мефпдик кпмрлекфы:
Башҡпсф феле: Уҡыфых хсыу фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 тиныф хҡыхтыласы өтөн дюсетлек.
Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. һ.б. Өфө: Кифар, 2005.
Әхмюфпв М.Х. Омпнимдас (аҙаш һүҙҙюс) һүҙлеге. Өфө: Кифар, 2006.
Усаҡтин З.Ғ.Башҡпсф феленео фсазеплпгик һүҙлеге. Өфө: Кифар, 2006.
Хитамефдинпва Ф.Г., Сисазефдинпв З.А. Рхтткп-башкисткий тлпвась-трсавпчник названий нателенных рхнкфпв Ретрхблики
Башкпсфптфан. Уфа: Кифар, 2001.
Ф.И. Ғасирпв, З.Г. Усаҡтин, Г.З. Хютюнпв, Г.К. Ҡхнафина, Г.Г. Ғюлиева, З.Ф. Ғасирпва, Ю.З. Усаҡтин. Рхтта- башҡпсфта
иҡфитади фесминдас һүҙлеге.Өфө: Кифар, 2007.
Хөтюйенпв Ғ.Б. Әҙюбиюф ғилеме һүҙлеге.Өфө: Кифар, 2006.
Утманпва М.Г., Саѐхпва Л.Г., Киньѐгхлпва З.И. Башкисткп-схтткий, схтткп-башкисткий хчебный тлпвась. Уфа, 2006.
Әхмюфпв М.Х. Гсаммафика һүҙлеге: һүҙ үҙгюсеше.Өфө: Кифар, 2007.
Хитамефдинпва Ф.Г., Р.З. Шакхспв, З.А. Сисазефдинпв, Ю.Х.Юлдашбаев. Рхтткп-башкисткий тлпвась впдных пбъекфпв
Ретрхблики Башкпсфптфан. Уфа: Кифар, 2005.
Рютюй Фюндюс академиѐһы Өфө фюндюс үҙюге Тасих һюм юҙюбиюф интфифхфы, Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы фюндюс
академиѐһы Гхманифас фюндюс бүлеге. Хюҙесге башҡпсф юҙюби феленео аолафмалы һүҙлеге. Өфө, 2004.
Ф.Ф. Атадхллина,З.Г.Сахирпва .Рхтткп-башкисткий хчебный тлпвась. – Уфа: Кифар, 2003.
Пспгсамма үҙентәлекфәсенео хасакфеситфикаһы:
Эш рспгсаммаһы Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы Мюғасиф минитфслығы фасафынан сауланған «Башҡпсф феленюн рспгсамма»
(Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео I-IX клатфасы өтөн) нигеҙендю фөҙөлдө. Төҙөүтелюсе Тплпмбаев Х. А.,
Дюүлюфшина М.С., Ғюбифпва З. М., Утманпва М. Г.- Ижевтк: «Книгпгсад», 2008.
Башҡпсфптфан Мюғасиф Минитфслығы фасафынан фюҡдим ифелгюн рспгсамма «15-те хсфа дөйөм белем бисеү мюкфюбе»
мхницираль авфпнпм дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых рланы»на ѐсашлы сюүешфю фпсмпшҡа ашысыла.
Пспгсамма йөкмәфкеһе 3 йүнәлешфән фпса:
фелмюс эшмюкюслеген фпсмалашфысых;
фелдео титфемаһын ( фпнефика, псфпгсафиѐ, псфпэриѐ, гсаммафика, рхнкфхациѐ) өйсюнеү;
бюйлюнешле фектф менюн эшлюсгю өйсюфеүҙе күҙ хоында фпфа. Шхлай хҡ хнда милли фюсбию фхсаһында ла мютьюлю күфюселю.
Пспгсамманыо йөкмәфкеһе һәм фөҙөлөшө.
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Рхт һюм башҡа мюкфюрфюсҙю фелде белмюгюн балаласға башҡпсф фелен өйсюфеүҙео байфаҡ үҙентюлекфюсе бас. Уласҙыо ио
мөһимдюсен һанар кифюбеҙ:
1. Балаласҙы һөйлюшесгю өйсюфеү-үҙюк бхсыт.
2. 1-11-те клатфасҙа башҡпсф фелен өйсюнеү өтөн хҡыфых рланында аҙнаға 2-юс тюғюф ваҡыф биселю. Был дюсетфюсҙю
балаласҙы башҡпсфта һөйлюшесгю, хҡысға, элеменфас ѐҙысға өйсюфеү бесгю алыр басыла. Тел менюн юҙюби
мафесиалдасы бесгю кхшыр өйсюнелю (инфегсациѐ).
3. Башҡпсф феле мпфлаҡ рсакфик сюүешфю өйсюнелю. Лингвитфик һюм юҙюби күсенешфюс, хҡых мафесиалы нигеҙендю,
рсакфик ҡхлланых маҡтафынан тығыр өйсюнелю (кпммхникафив йүнюлеш).
Уҡыфых рседмефыныо фөр йөкмәфкеһе
1.Белем көнө. (5 тюғюф).
1 тенфѐбсь - Белем көнө, Вафан, фынытлыҡ, мюкфюр, хҡых һюм хға мөнютюбюф фхсаһында фектфас хҡых дахам ифю. Уҡыхтыласҙыо
фелмюсен үуфесеү өуфөндю эш даими дахам ифю.
Мюкфюр, Тыхған ил, фыхған фөйюк хаҡында юогюмюлюс үфкюсеү.
Гсаммафика:
9-ты клатфа үфелгюнде ҡабафлах.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Күоел, һағыных, фпйғп, ғюзиз, күоелле, мпо, фөскөм, кюоюш, пнпфплпх, иуфюн тығых, ғүмес, ҡыоғысах, мюкфюр йылдасы, заман,
имфихан, хөсмюф, сөхтюф, һхоынан, бюхеф, йүлюс, кюйеф, дөсөу ял һайлах.
2.Башҡпсфптфан ҡпшфасы. (4 тюғюф)
Башҡпсфптфан ҡпшфасы, хласҙыо көн ифеүҙюсе, һюс ҡпш фөсөнөо үҙентюлекле ѐҡфасы менюн фанышфысых. Яҙыхты,
шағисҙасҙыо ҡпшфас фхсаһында ѐҙған юуюсҙюсен хҡых. Улас ѐсҙамында хҡыхтыласҙыо һүҙлек байлығын асффысых, фелмюс
үуфесеү. Башҡпсфптфанда ҡышлахты һюм күтес ҡпшфасға ҡасафа һаҡтыл ҡасаш фюсбиюлюү.
Гсаммафика:
Итемдео 1-те заф ѐлғахҙасы.
Бес тптфавлы һөйлюмдюс.
Сифаф дюсюжюлюсе.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Ҡпшфас, ҡанаф, ҡахысый, ҡаслхғат, һандхғат, тюртек, аҡ тюртек, тюүкю, һайыуҡан, һхйыс, ҡпс, тел, ҡпҙғпн. кюкүк, фхмысфҡа,
тыйыстыҡ, фхсғай, ҡасға, фпсна, бүҙюню, бөскөф, ҡастыға, фөйлөгюн, ҡасабаш фхсғай, һабанфхсғай, күгюстен, файҙалы, ҡпсф
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3.Башҡпсф йплаласы, ғөсөф-ғәҙәффәсе, әҙәр-ҡағиҙәләсе. (3 тюғюф)
Башҡпсф халҡыныо һаҡланыр, быхындан-быхынға фаршысылыр килгюн йплаласы, ғөсөф-ғюҙюффюсе, юҙюр-ҡағиҙюлюсе менюн
фанышфысых, хлас фхсаһында һөйлюсгю өйсюфеү. Һюс йпланыо үҙентюлекле ѐҡфасын билдюлюү, башҡпсф халыҡ йплаласын
башҡа халыҡ йплаласынан айысмалы ѐҡфасын билдюлюй белеү. Күсенекле шюхетфюсҙео фюһемле һүҙҙюсе, ѐҙыхты,
шағисҙасҙыо юуюсҙюсе менюн фанышых.
Гсаммафика:
Бес һюм ике тптфавлы һөйлюмдюс.
Алмашфыо килеш менюн үҙгюсеүе.
Ҡылымдыо заман фпсмаласы.
Алмаш фөскөмтюлюсе.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Йпла, ғөсөф-ғюҙюф, юҙюр ҡағиҙюлюс, ғаилю, фюсбию, дпнъѐға ҡасаш, фыйыхҙас, фюсфир, ғюҙюф, асалашых, ҡхнаҡтыллыҡ, бпйпспҡ,
йпмасф, табыслыҡ, плплах, фыйнаҡ, намыулы, ышанытлы, һаҡлах, юттюлюмюғюлюйкүм, хюйесле көн (исфю. кит) , пҙпн ғүмесле
бхлһын! Ҡпфлп бхлһын! Еоел аѐғыо менюн! Ҡхл-аѐғыо еоел бхлһын! Һабанфхй, ҡасға бхфҡаһы, кюкүк тюйе, өмю. Ҡаҙ өмюһе.
Һахмыһығыҙ,ахылдашфас! Ахлаҡ өй, кит хлфысых.
4.Башҡпсфптфанда ҡыш. (3 тюғюф)
Башҡпсфптфанда ҡыш, хныо билдюлюсе, балаласҙыо ҡышҡы хйындасы һюм байсамдасы фхсаһында хҡых. Тюбиғюффе күҙюфеү,
ҡышын йюнлекфюс һюм ҡпшфас фпсмпшп фхсаһында хҡых, һөйлюү, фанышых. Был фхсала хҡыхтыласҙы дөсөу, аныҡ, фхлы
ифер һөйлюсгю өйсюфеү маҡтафын фпсмпшҡа ашысых өуфөндю даими эш алыр басых.
Гсаммафика:
Һөйлюмдео айысымланған эйюстюн киуюкфюсе.
Алмашфыо килеш менюн үҙгюсеүе.
Ҡылым фпсмаласы.
Ҡхшма ҡылымдас.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Ынйы, ғюжюр, хайсан ҡалых, һхйыс, илгюҙюк, ҡпсалай, яллафых, шюм, бюу, фылтымлы, телфюсле, юогюмю, фамаша, фанфана,
шысшы, таоғы, көсф, һысғалаҡ өйөү, һхнас, өо, эҙ, айых, ҡышҡы йпҡп, мылфыҡ, һыхыҡ,бхсан, өйөсмю, ҡпѐш байый.
Диалпг фемаласы:
Тахҙа хйнағанда.
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Яоы йыл байсамы.
Ҡышҡы һаха фпспшп.
Ҡыш фхсаһында һынамышфас, мюҡюл, юйфемдюс, йпмаҡфас.
5.Беҙҙео өтөн ио ҡәҙесле байсам. (2 тюғюф).
Ҡафын-ҡыҙҙас, һөйөклө ютюйҙюс фхсаһында һөйлюшеү, хласға ҡасафа хөсмюф хѐфых, иғфибаслы, ихфисамлы бхлыхҙы
фюсбиюлюү.
Гсаммафика:
Ҡылымдасҙыо башланғыт фпсмаһы.
Элек, хюҙес, фпсмпш, илах, тюогелдюк йысы, исфю, наҙлы, ҡайғы килфесеү, ѐсафҡан, ғюҙел, хыѐл, хыѐлланых, лайыҡ, мпхфаж,
бафыслыҡ, теслюшеү.
6.Һөнәсҙәс. (4 тюғюф)
Гсаммафика:
Ҡхшма ҡылымдас.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Һөнюс, кютер, фелюк, һайлах, пуфа, ѐлҡах, егюсле, хоған, үҙ эшен ѐсафа, эшһөйюс, ҡхлы пуфа, алфын ҡхллы, ефеҙ, бейеүте, йысты,
тюхню пуфаһы, быҙах ҡасахты, һахынты, үлтюү, һыйыс һахых, исфю, йылмайых.
7.Башҡпсфптфандыо иуфәлекле хсындасы. (4 тюғюф)
Башҡпсфптфандыо иуфюлекле хсындасы фхсаһында хҡыхтыласҙы һөйлюсгю өйсюфеү. Уҡыхтыласҙан Башҡпсфптфан
Ретрхбликаһындағы данлыҡлы хсындас фхсаһында мафесиалдас йыйҙысых, хлас бхйынта башҡпсф фелендю хҡыхтылас
менюн хсфаҡлашфысых. Уҡыхтыласҙа үҙ сетрхбликаһына , фыхған фөйюккю ҡасафа ғпсхслыҡ фпйғпһп фыхҙысых.
Гсаммафика:
Тхса фелмюсле һөйлюмдюс.
Эш-хюсюкюф һюм эшмюкюслек ҡылымдасы.
Телмюс ҡылымдасы. Өн пҡшафых ҡылымдасы.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Мюмесйю, иуфюлек, иуфюлекле хсын, фасих, һүсюф, бауҡыт, быхаф, фаш киуюге, фюсюнлек, бпҙ, мюогелек, птпс, ҡасахылты, мхзей,
тплпҡтплпҡ, һхнастылыҡ, кюшюню, ғалимдас, мисау, фюбиғи ҡпмасфҡы, саулах, бейеклек, фөсөү, бауҡыт фхфыҡҡан, өукө ҡаф,
дпнъѐ күлюмендю.
8.Башҡпсф мхзыка ҡпсалдасы. (5 тюғюф)
5

Башҡпсффасҙыо сххи һюм мафесиаль кхльфхсаһында халыҡ мхзыка кпсалдасыныо юһюмиюфле хсын алыр фпспхы менюн
фанышфысых. Данлыҡлы кешелюсҙео фпсмпш ялы һюм ижады менюн фанышых.
Гсаммафика:
Бюйлюүетфюс. Ҡхшма итемдео ѐһалышы.
Ҡылымдыо килютюк заманы.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс:
Рххи дпнъѐ, мхзыка ҡпсалдасы, милли көй, башҡпсф кпмрпзифпсҙасы, бпспнғп ҡхсай, ҡхмыҙ, дхмбыса, ҡыл ҡхмыҙ, һпснай,
дөогөс, мюғлүмюф, элек, быхаф, тютюн, ялдаш, ил бафысҙасы, дан, фыхған ес, бафша, хөкүмюф, ижад, өйсюнеү, фысышых,
ѐсафых, йысласға ѐсафых, көй тығасых, кпмрпзифпс, үҙешмюкюс, йыс бхйынта ѐсыш хҙғасых, бес аҙ, фаланфлы, үфкюн йыл,
9. Бигесәк йәмле йәй көндәсе. (5 тюғюф)
Бюйлюнешле фелмюс үуфесеү бхйынта фөслө эш фөсҙюсе үфкюсеү. Йюй миҙгеле, байсамдас, һхоғы кыоғысах шылфысахы, йюйге
ѐл фемаһы бхйынта юогюмюлюс үфкюсеү, фектфас хҡых.
Гсаммафика.
Үфелгюндюсҙе ҡабафлах.
Һүҙҙәс һәм һүҙбәйләнешфәс.
Ҡыоғысах, пѐ, йпсф, фаныш итем, заман, ваҡыф, имфихан, бхсыт, өлкюн, ял, һанах, маҡтаф, ашхана, фао, фөндю, тесҙюш, бөҙсю,
ѐоғыҙ,бес үҙе, бес кем дю, кеую, ҡхлъѐхлыҡ, ѐлҡын, ѐл ифеү, бейек, яғасы, бөйөк, фюлгюш, фаршысых, намыу, ватыѐф, хюфесҙю
Уҡыхтыласҙыо белем кимәленә фаларфас
Ххдпжетфвп юуюсҙюсен (шхл иуюрфюн дсама юуюсҙюсен) фатхиси хҡых.
Уҡылған юуюсҙюсҙе йюки хласҙыо өҙөкфюсен ѐҙма йюки фелдюн һөйлюр бисеү.
Өйсюнелю фпсған юуюс бхйынта фелдюн һюм ѐҙма сюүешфю фекес йөсөфөү хасакфесындағы инша ѐҙых, һпсахҙасға фхлы ѐхар
бисеү.
Яҙма йюки фелдюн тығыш ѐһах өтөн рлан фөҙөй белеү.
Биселгюн фема бхйынта диалпг фөҙөү, диалпгфы дахам ифю белеү;
Тектфы икенте фелгю фюсжемю ифер һөйлюү;
14-16 шиғысҙы ѐффан фатхиси ифер һөйлюй белеү.
Тектфы мюғюнюүи өлөшфюсгю бүлеү, хласға итем бисеү, рлан фөҙөү;
Гюзиф-жхсналдасҙан, кифарфасҙан мафесиал йыйыр, хикюйю фөҙөү;
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1.





2.

3.

Әуюсҙюн кюсюкле өлөшфюсҙе һайлар ала белеү;
Һүҙбюйлюнеш, һүҙбюйлюнешфю эйюсфеүте һюм эйюстюн киуюкфюсен ( аныҡлахты,фхлфысыхты, хюлдюс) айыса белеү.
Уҡых-хҡыфых рспгсаммаһында рланлашфысылған һөҙөмфәләсҙен үҙләшфеселеүен баһалах
Клатфа һюм өйҙю башҡасыла фпсған ѐҙма эшфюс өйсюфеү һюм фикшесеү хасакфесында бхла.
Уласға фүбюндюгелюс иню:
башҡпсф феленюн фөслө фирфағы күнегеүҙюс;
фюсжемю эшфюсе (башҡпсф феленюн схт феленю һюм кисеһентю);
дюсетлекфюсҙюге юҙюби фектфасға рландас фөҙөү;
һпсахҙасға ѐҙма ѐхарфас һюм иншалас;
фел һюм юҙюби мафесиалдас бхйынта аналифик һюм дөйөмлюшфесеү фибындағы тхемалас, рспекффас һ.б. фөҙөү.
Башҡпсф феленео ағымдағы, тисек йюки йыл аҙағында, шхлай хҡ хҡых йылы башында инеү дикфанфы, ҙхс фемаласҙан һхо
йпмғаҡлах кпнфспль эшфюсе үфкюселю. Ағымдағы кпнфспль эшфюс рспгсамманыо өйсюнелгюн мафесиалын үҙлюшфесеүҙе
фикшесеү маҡтафында хҙғасыла. Уласҙыо фөсө һюм үфкюсеү йышлығы өйсюнелю фпсған мафесиалдыо ҡафмаслылығынан,
хҡыхтыласҙыо белем кимюленюн тығыр билдюлюню. Ағымдағы кпнфспль эшфюс өтөн хҡыфыхты йю фпфпш дюсетфе, йю хныо бес
өлөшөн геню файҙалана ала.
Уҡых йылы башында инеү дикфанфы, тисек һюм йыл аҙағында йпмғаҡлах кпнфспль эшфюсе мюкфюр админитфсациѐһы менюн
беслекфю фөҙөлгюн гсафик бхйынта үфкюселю. Кпнфспль эшфюсҙе тисекфео бесенте көнөндю һюм дүшюмбелю үфкюсеү фюҡдим
ифелмюй.
Пспгсамма мафесиалыныо үҙлюшфесеү кимюле хҡыхтыласҙыо дюсетфюсҙю фелдюн бисгюн ѐхарфасына һюм ѐҙма эшфюсеню
ҡасар баһалана. Быныо өтөн башҡпсф феленюн 10-ты клатфа фүбюндюге күлюмдю кпнфспль эшфюс, ѐҙма эшфюс үфкюсеү ҡасала:
Дикфанф - 4;
Излпжение - 2;
Инша - 2.
Яҙма эш фөсҙюсе (излпжение, инша) ѐҙых хҡыхтыласҙыо хҡых кимюленю, белеменю, мөмкинтелегеню ҡасар хҡыфыхты
ҡасамағына ҡалдысыла һюм хлас хсынына шхл хҡ күлюмдю фүбюндюге ѐҙма эшфюс үфкюсесгю мөмкин:
-касфпчкалас менюн эш;
-фетф;
-һүсюф бхйынта һөйлюмдюс фөҙөү;
-фектфа һөйлюмдюсҙю һүҙҙюс фюсфибе;
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-фесюк фектфас менюн инша ѐҙысға өйсюнеү:
-һүҙлек дикфанфы;
-һөйлюмдюс фөҙөү;
-һүҙлек менюн эш;
-һүсюфлюү иншаһы;
-тинквейн фөҙөү (тлайд фөҙөү: шюжюсюлюс, минео ғаилюм һ.б.)
Календась-фемафик рлан
№

1

10
Дюсет фемаһы

Сюғюф
һаны

Белем көнө (5 сәғәт)
Белем көнө.
С. Әлибаев. Мюкфюр ялы.

1

Һ.Дәүләфшина
ижады.Ысғыз.
Кпнфспль дикфанф.
Рххи хазина.

1

4

Е. Кхчеспв. Көҙ еффе.

1

5

Инша.
Минео ясафҡан
миҙгелем.

1

2
3

1

Йөкмюфкенео өлөшфюсе

С. Әлибаевфыо фпсмпш ялы һюм ижады; 9-ты
клатфа үфелгюндюсҙе ҡабафлах; белем алыхҙыо
һюм мюкфюрфео юһюмиюфе фхсаһында һөйлюшеү
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах, үфелгюнде
ҡабафлах
Һ. Дюүлюфшинаныо фпсмпш ялы һюм ижады;
башҡпсф халҡыныо фпсмпш-көнкүсешеню
ҡыҙыҡһыных фюсбиюлюү; спман фхсаһында
фөшөнтю; «Ысғыҙ» спманыныо фасихы
Көҙ миҙгеле (үфелгюндюсҙе ҡабафлах); фюбиғюфкю
ҡасафа һаҡтыл ҡасаш фюсбиюлюү
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах, үфелгюндюсҙе
титфемалашфысых
Башҡпсфптфан ҡпшфасы (4 тәғәф)
8

Иукюсмю

6

Башҡпсфптфан ҡпшфасы.

1

7

1

8
9

Кюкүк – ѐоғыҙ ҡпш.
Ҡыҙылфүш – йпмасф
ҡпш.
Излпжение. Ҡпш юлы.
Хафалас өуфөндю эш

10

Әҙюр ҡағиҙюлюсе

11- Башҡпсф йплаласы һюм
12 ғөсөфғюҙюффюсе

13

Р. Ғасирпв. Тюүге ҡас.

14

Яоы йыл һюм всач
кюоюшфюсе
Кпнфспль дикфанф.
Ҡышҡы хсман.

15

Башҡпсфптфанда ҡышлахты һюм күтес ҡпшфас;
фюбиғюфкю ҡасафа һөйөү
фюсбиюлюү;хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү; бес
һюм ике тптфавлы һөйлюмдюс (ҡабафлах)
Тема б-та фектфасҙыо йөкмюфкеһен үҙлюшфесеү;
хҡыхтыласҙыо һөйлюү фелмюсен үуфесеү

1
1

Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах
Хафалас өуфөндю эш, ҡағиҙюлюсҙе иукю фөшөсөү
һюм ҡабафлах
Башҡпсф йплаласы, ғөсөф-ғәҙәффәсе, әҙәр ҡағиҙәләсе (3 тәғәф)
1
Башҡпсф халҡыныо юҙюр ҡағиҙюлюсе; баш һюм
эйюстюн киуюкфюс (ҡабафлах)
2
Башҡпсф халҡыныо йплаласы, ғөсөф-ғюҙюффюсе
менюн фанышфысых; йплаласҙыо үҙентюлекле
ѐҡфасы; ҡылымдыо заман фпсмаласы
(ҡабафлах)
Башҡпсфптфанда ҡыш (3 тәғәф)
1
«Ҡыш» фемаһы бхйынта хҡыхтыласҙыо
белемен асффысых; һөйлюмдео айысымланған
эйюстюн киуюкфюсе, өуфюлмюлекфюсҙео
айысымланыхы; фелмюс үуфесеү
1
Тема бхйынта фектфасҙыо йөкмюфкеһен
үҙлюшфесеү; һөйлюү фелмюсен үуфесеү
1
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах, үфелгюнде
ҡабафлах
Беҙҙео өтөн ио ҡәҙесле байсам (2 тәғәф)

9

16

Хафалас өуфөндю эш.
Беҙҙео өтөн ио ҡюҙесле
байсам

1

17

З. Биишева. Бюхеф
тығанағы.

1

18

Б. Вюлид. Күк Исюндек
бхйында.

1

19

З. Биишева. Игенте.

1

20

Клатфан фыш хҡых.

1

21

Инша. Мин кем бхлысға
феләйем

1

22

Хафалас өуфөндю эш.
Ғ. Ибсаһимпв.
Башҡпсфптфанда ио ҙхс
мюмесйю.
Ғ. Мпсфазин.
Башҡпсфптфан
ҡхстахлығы.
Касханһасай

1

23

24

1

1

Әтю кешенео бөйөклөгөн аолафых, ютюйҙюсгю,
ҡафын-ҡыҙға ҡасафа ихфисам фюсбиюлюү;
аныҡлахтыласҙыо айысымланыхы; фелмюс
үуфесеү
Ҡафын-ҡыҙға ҡасафа хөсмюф фпйғпһп фюсбиюлюү;
«Бюхеф тығанағы нимюлю?» фемаһына юогюмю;
фелмюс үуфесеү
Һөнәсҙәс (4 тәғәф)
Б. Вюлидфео фпсмпш ялы һюм ижады; фюбиғюфкю
ҡасафа һаҡтыл ҡасаш фюсбиюлюү; фелмюс
үуфесеү
З. Биишеваныо ижады фхс-нда өуфюлмю
мюғлүмюф; фектфыо йөкмюфкеһен үҙлюшфесеү;
фелмюс үуфесеү
Ф. Иуюнғплпвфыо «Тюүге һынах» юуюсе менюн
фанышых
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
үфелгюндюсҙе титфемалашфысых
Башҡпсфптфандыо иуфәлекле хсындасы (4 тәғәф)
Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо күсенекле
хсындасы, фюбиғюф һюйкюлдюсе менюн фанышых;
фхса фелмюсле һөйлюмдюс; хҡыхтыласҙыо
фелмюсен үуфесеү
Башҡпсфптфандын
фюбиғюф һюйкюлдюсе менюн фанышыхҙы дахам
ифеү; диалпг һюм хныо үҙентюлекфюсе.
Касханһасай фхсаһында мюғлүмюф;
фелмюс үуфесеү
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25

Кпнфспль дикфанф.
Шүлгән мәмесйәһе.

1

26

Хафалас өуфөндю эш.
Башҡпсф мхзыка
ҡпсалдасы
Ә Хюкимпв. Дхмбыса
тыоы.

1

28

Башҡпсф халыҡ юкиюфе
«Ҡхсайты»

1

29

Излпжение. Ҡхсай.

1

30

Хафалас өуфөндю эш.

1

31

Т. Бикҡхжина. Умысзаѐ –
ѐҙ күске.

1

32

Кпнфспль дикфанф.
Һабанфхй.
Хафалас өуфөндю эш.
Г. Яҡхрпва. Ияль.

1

Р. Нпғпманпв. Тесе
баспмефсҙас.

1

27

33

34

1

1

Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
үфелгюндюсҙе ҡабафлах
Башҡпсф мхзыка ҡпсалдасы (5 тәғәф)
Башҡпсф мхзыка ҡпсалдасы һюм хласҙыо
үҙентюлекфюсе;
фелмюс үуфесеү
Дхмбыса һюм хныо үҙентюлек -фюсе менюн
фанышфысых; фектфыо йөкмюфкеһен
үҙлюшфесеү; башҡпсф фелендю һөйлюм фөҙөлөшө
(ҡабафлах)
Данлыҡлы ҡхсайтылас һюм хласҙыо ижады
фхсаһында мюғлүмюф; юкиюффео йөкмюфкеһен
үҙлюшфесеү; хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
титфемалашфысых
Хафалас өуфөндю эш, ҡағиҙюлюсҙе иукю фөшөсөү
һюм ҡабафлах
Бигесәк йәмле йәй көндәсе (5 тәғәф)
Файҙалы үуемлекфюс менюн фанышфысых,
хласҙы йыйысға өйсюфеү; фюбиғюфкю ҡасафа
һаҡтыл ҡасаш фюсбиюлюү
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах, үфелгюндюсҙе
ҡабафлах
Йюй миҙгеле, байсамдас, йюйге эшфюс, йюйге
фюбиғюф фхсаһындаһөйлюшеү;
хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Йюй миҙгеле (үҙентюлекфюсе); фектфыо
йөкмюфкеһен үҙлюшфесеү; хҡыхтыласҙыо
фелмюсен үуфесеү
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35

X клатфа үфелгюндюсҙе
йпмғаҡлах

1

Үфелгюндюсҙе титфемалашфысых

Уҡых - хҡыфых мефпдик ҡхлланмалас итемлеге
1.Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе. Башҡпсф фелен дюүлюф феле ифер өйсюнеүтелюс өтөн. – Өфө: Кифар, 2009. – 128 биф.
2.Раҡаева Ә.С., Дюүлюфшина М.С. Башҡпсф феленюн кпнфспль һпсахҙас, фетфас ҡхлланмаһы. – Өфө: Педкнига, 2008. – 96 биф.
3.Башҡпсф феленюн хсфа мюкфюр, гимназиѐ, махтхт хсфа белем бисеүте хҡых йпсффасы хҡыхтыласы өтөн күсгюҙмю ютбар. –
Өфө, 2005.
4.Башҡпсф юҙюбиюфенюн хсфа мюкфюр, гимназиѐ, махтхт хсфа белем бисеүте хҡых йпсффасы хҡыхтыласы өтөн күсгюҙмю ютбар. –
Өфө, 2005
5.Утманпва М. Г. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа һюм тхемаласҙа.
6.Атлаев Т. Х., Афнағплпва С.В. Телмюс үуфесеү бхйынта тяжефлы касфиналас.-Өфө: Кифар, 1996.
7.Башҡпсф юҙюбиюфе бхйынта ахдип-видепютбар.- Өфө: Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо Мюғасиф минитфслығы, 2005.
8.Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа. Фпнефика. Мпсфплпгиѐ. - Башҡпсфптфандыо бюлюкюй даһийы. Өфө: «Эдвит»
хҡыфых – мефпдика үҙюге, 2008.
Һүҙлекфәс:
1. Әхмюфпв М.Х. Омпнимдас (аҙаш һүҙҙюс) һүҙлеге.- Өфө: Кифар, 2006.
2. Усаҡтин З.Ғ.Башҡпсф феленео фсазеплпгик һүҙлеге. - Өфө: Кифар.
3. Хитамефдинпва Ф.Г., Сисазефдинпв З.А. Рхтткп-башкисткий тлпвась-трсавпчник названий нателенных рхнкфпв
Ретрхблики Башкпсфптфан.- Уфа: Кифар, 2001.
4. Ф.И. Гасирпв, З.Г. Усаҡтин, Г.З. Хатанпв, Г.К. Кхнафина, Г.Г. Галеева, З.Ф. Гасирпва, Ю.З. Усактин. Рхтта-башҡпсфта
иҡфитади фесминдас һүҙлеге.Өфө: Кифар, 2007.
5. Хөтюйенпв Ғ.Б. Әҙюбиюф ғилеме һүҙлеге.- Өфө: Кифар, 2006.
6. Утманпва М.Г., Саѐхпва Л.Г., Киньѐгхлпва З.И. Башкисткп-схтткий, схтткп-башкисткий хчебный тлпвась. Уфа, 2006.
7. Әхмюфпв М.Х. Гсаммафика һүҙлеге: һүҙ үҙгюсеше.- Өфө: Кифар, 2007.
8. Хитамефдинпва Ф.Г., Р.З. Шакхспв, З.А. Сисазефдинпв, Ю.Х.Юлдашбаев. Рхтткп-башкисткий тлпвась впдных пбъекфпв
Ретрхблики Башкпсфптфан. - Уфа: Кифар, 2005.
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9. Рютюй Фюндюс академиѐһы Өфө фюндюс үҙюге Тасих һюм юҙюбиюф интфифхфы, Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы фюндюс
академиѐһы Гхманифас фюндюс бүлеге. Хюҙесге башҡпсф юҙюби феленео аолафмалы һүҙлеге. – Өфө: 2004.
10. Ф.Ф. Атадхллина, З.Г. Сахирпва. Рхтткп-башкисткий хчебный тлпвась. –Уфа: Кифар, 2003.
Мафесиаль-фехник ҡхлланмалас








фелевизпс;
видепмагнифпфпн,
мхльфимедиѐ рспекфпсы,
кпмрьяфес,
элекфспн дюсетлекфюс,
магнифпфпн,
мхзыкаль үҙюк
Төр һәм өуфәлмә әҙәбиәф

1. Башҡпсф феле: Уҡыфых хсыу фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 тиныф хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. Утманпва
М.Ғ., Ғюбифпва З.М. һ.б.–Өфө: Кифар, 2005
2. Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе.–Өфө: Кифар, 2009.
3. Башҡпсф феле. ru: хҡых өтөн фектфас. Төҙөүтеһе С.Т. Ғюлина. – Өфө: 2007.
4. Башҡпсфта – схтта мюҡюлдюс һюм юйфемдюс һүҙлеге.–Өфө: Кифар, 1994.
5. Башҡпсф феле фаблицаласҙа, тхемаласҙа hюм ҡағиҙюлюсҙю. Әүбюкиспва З.Ф.–Өфө, 2006
6. Тел фөҙюфкетфюс, фиҙюйфкетфюс, һанамышфас. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле
динатфиѐ, 2008.
7. Салахаф Галин. Башҡпсф халҡыныо ахыҙ-фел ижады. Өфө: Кифар, 2004.
8. Жхсналдас: «Башҡпсфптфан хҡыфыхтыһы», «Аҡбхҙаф», «Аманаф».
9. Ял минхффасы өтөн күнегеүҙюс. Мефпдик ҡхлланма. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле
динатфиѐ, 2008.
Инфеснеф –сетхстфас:
1. http://blang.ru/textbooks.php -тайф длѐ хчифелѐ
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2. http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 - элекфспнные хчебники
3. http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml - элекфспнные хчебники
4. http://bash-perevod.ru/ - ресевпдчик
5. http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/• тлпваси
6. www.bashklip.ru -пнлайн реседачи
7. http://ru.yourwebsite.com/tag
8. http://tel.bashqort.com тайф башкпсф феле, кпфпсый рптвѐщен изхчения башкисткпгп ѐзыка.
9. http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content..
10. "Башкисткий Язык" - Хитамифдинпва Ф.Гhttp://www.gsrb.ru/
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