Аолатма яҙыу.
Уҡых рседмефыныо дөйөм хасакфеситфикаһы
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 11-те 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.
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 11-те клаты өтөн башҡпсф феленюн эш рспгсаммаһы.
Эш рспгсаммаһы 34 тюғюфкю бүленгюн (аҙнаға 1 тюғюф).
Төҙөүте:
Дәсетлек: Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 клатт
хҡыхтыласы өтөн дюсетлек. Өфө: Кифар, 2005.
Пспгсамма кимәле: базитлы
Уҡытыутыныо тел буйынта уҡыу- уҡытыу метпдик кпмрлекты:
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙю башҡпсф феле бхйынта хҡыхтыласҙыо фелмюс үуфесеүеню, ѐҙма эшфюсеню,
дюффюс фпфпхҙасына һюм ѐҙма эшфюс үфкюсеүгю бесҙюм фаларфас.
Ғюбифпва З.М., Тплпмбаев Х.А. Усыу мюкфюрфюсендю башҡпсф фелен хҡыфыхҙы пйпшфпспх бхйынта мефпдик кюоюшфюс. - Өфө:
Башҡпсфптфан, 2006.-96 биф.;
Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе. Башҡпсф фелен дюүлюф ифер өйсюнеүтелюс өтөн.-Өфө: Кифар, 2009.-128 биф.;
Дюүлюфшина М.С. Башҡпсф фелен хҡыфых мефпдикаһы: башҡпсф феле дюүлюф феле ифер хҡыфылған мюкфюрфюс өтөн.1-те киуюк.Өфө: Кифар,2 010.-120 биф.
Уҡыутылас өтөн тел буйынта уҡыу- уҡытыу метпдик кпмрлекты: Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. Башҡпсф феле: Уҡыфых хсыу
фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 клатт хҡыхтыласы өтөн дюсетлек.-Өфө: Кифар, 2005.-176 биф.

Пспгсамма үҙентәлектәсенео хасактеситтикаһы: 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 авфпнпмиѐлы дөйөм белем бисеү хчсеждениеhыныо «Уҡых рланы»на ѐсашлы сюүешфю фпсмпшҡа ашысыла.
Пспгсамма йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тпса:
фелмюс эшмюкюслеген фпсмалашфысых;
фелдео титфемаһын (фпнефика, псфпгсафиѐ, псфпэриѐ, гсаммафика, рхнкфхациѐ) өйсюнеү;
бюйлюнешле фектф менюн эшлэсгю өйсюфеүҙе күҙ хоында фпфа.
Пспгсамманыо йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө
 Балаласҙы һөйлюшесгю өйсюфеү - үҙюк бхсыт.
 11-те клатфасҙа башҡпсф фелен өйсюнеү өтөн хҡыфых рланында аҙнаға 1-юс тюғюф ваҡыф биселю. Был дюсетфюсҙю балаласҙы
башҡпсфта һөйлюшесгю, хҡысға өйсюфеү бесгю алыр басыла. Тел менюн юҙюби мафесиалдасы бесгю ҡхшыр өйсюнелю
(инфегсациѐ).
 Лингвитфик һюм юҙюби күсенешфюс, хҡых мафесиалы нигеҙендю, рсакфик ҡхлланых маҡтафынан тығыр өйсюнелю
(кпммхникафив йүнюлеш).
Уҡытыу рседметыныо төр йөкмәткеһе
Тыуған илем – Башҡпстпттан - 5 тәғәт
Башҡпсфптфан, Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо Рютюй кимюлендю фпфҡан хсыны, хныо байлығы, күсенекле шюхетфюсе,
халҡы, бафысҙасы, тюнғюфе хаҡында фектфас хҡых, юогюмюлюс, птсашыхҙас, экткхстиѐлас пйпшфпспү. Диалпгик, мпнплпгик
фелмюс менюн эш ифю белеүгю өлгюшесгю кюсюк.
10-ты клатфа үфелгюндюсҙе ҡабафлах.
Башҡпстпттан тәнғәте – 3 тәғәт.
Башҡпсфптфан Ретрхбликаһында тюнғюф үуеше. Сюнғюф юһелдюсе менюн фанышыү, хлас хаҡында ѐҙылған фектфас менюн
фанышыү. Гсаммафика бхйынта үҙлюшфеселгюн мафесиалды ғюмюлдю дөсөу ҡхлланыхға өлгюшеү.
Бес тптфавлы һөйлюм фөсҙюсе.
Кемдәс улас тәтәндәс? - 3 тәғәт.
Сютюндюсҙео йюмғиюф фпсмпшпнда фпфҡан хсындасы, хласҙыо халыҡ шағисҙасы, редагпгы, фасихтыһы, ил-йпсф аҡһаҡалы
бхлыхы фхсаһында фанышфысых. Сютюнлек тюнғюфе. Итемдюсе билдюле һюм юуюсҙюсе хюҙесгютю һаҡланған тютюндюс (Ҡпбағпш
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тютюн, Ҡасат тютюн, Есюнтю тютюн, Бхсанбай – Йюскюй тютюн). Сютюндюс ижадында фпльклпс һюм юҙюбиюф фсадициѐласы
тағылышы.
Эйюсфеүле ҡхшма һөйлюмдюс. Баш һөйлюм һюм эйюстюн һөйлюм. Эйюстюн һөйлюм фөсҙюсе.
Башҡпст ысыуҙасы, шәжәсәләсе. – 3 тәғәт.
Башҡпсф халҡыныо ысыхҙасы менюн фанышых. Башҡпсф шюжюсюлюсенео ѐҙма ҡпмасфҡы бхласаҡ мафхс юҙюбиюфкю
мөнютюбюфе. Уҡыхтыласҙыо үҙ ысых шюжюсюһен фөҙөфөү, хлас фхсаһында һөйлюй белеү.
Ҡхшма һөйлюмдюс (ҡабафлах).
Башҡпст халыҡ шағисҙасы, яҙыутыласы – 21 тәғәт.
Башҡпсф халыҡ шағис-ѐҙыхтыласы фхсаһында белешмю. Уласҙыо фпсмпш һюм ижад ялы менюн фанышфысых. Уҡыхтылас
һюс шағис, ѐҙыхты хаҡында һөйлюй белесгю һюм хласҙыо юуюсҙюсен фаныр афай белесгю фейеш. Бес фелдюн икенте фелгю
фюсжемю ифеү; фектф өуфөндю эшлюүгю иғфибас асффысых.
Эйю һөйлюм. Эйюстюн хюбюс һөйлюм.
Уҡыутыласҙыо белем кимәленә талартас.
1. Ххдпжетфвплы, фюнни-рпрхлѐс һюм рхблицитфик фектфасҙы ҡытҡысыр ефеҙ хҡых.
2. Тюҡдим ифелгюн тифхациѐ бхйынта һпсахҙас бисю белеү, хҡыфыхтыныо (йюки башҡаласҙыо) һпсахҙасына ѐхар бисю белеү;
ѐхарфасҙы дөсөу инфпнациѐ менюн атыҡ, аолайышлы ифер юйфеү, һөйлюү.
3. Яҙма йюки фелдюн тығыш ѐһах өтөн рлан фөҙөй белеү.
4. Үҙ аллы хҡылған юҙюби тюнғюф юуюсҙюсеню ѐҙма йюки фелдюн баһалама бисю белеү.
5. Ххдпжетфвплы юуюсҙюсҙе, фюнни-рпрхлѐс һюм рхблицитфика юуюсҙюсен айыса белеү.
6. Яҙыхты һүсюфлюгюн ххдпжетфвплы касфиналасҙы хй менюн күҙ алдына бауфысых; биселгюн фема, һүсюф, касфина бхйынта
һөйлюй белеү.
7. Өйсюнелю фпсған юуюс бхйынта фелдюн һюм ѐҙма сюүешфю фекес йөсөфөү хасакфесындағы инша ѐҙых, һпсахҙасға фхлы ѐхар
бисеү, геспйҙасға индивидхаль, тағышфысма, фөскөмлюр хасакфеситфика бисеү.
8. Пспгсаммала күсһюфелгюн шиғысҙасҙы ѐффан белеү; фектфы икенте фелгю фюсжемю ифер һөйлюү.
9. Билдюле эйюле, билдюһеҙ эйюле, эйюһеҙ һөйлюм, дөйөм эйюле һюм афама һөйлюмдюсҙе айыса белеү; кешенео этке дпнъѐһын,
фюбиғюффео фөслөтю фпспшпн, фөслө хюл-ваҡиғаласҙы ҡыуҡа ғына һүсюфлюү өтөн бес тптфавлы һөйлюмдюсҙе файҙалана белеү.
Уҡыу-уҡытыу рспгсаммаһында рланлаштасылған һөҙөмтәләсҙе үҙләштеселеүен баһалау.
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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 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 һюс клатфа фүбюндюге күлюмдю кпнфспль эшфюс, ѐҙма эшфюс үфкюсеү
ҡасала: диктант – 3, излпжение – 1, инша – 1 .
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;
-фесюк фектфас менюн инша ѐҙысға өйсюнеү:
-һүҙлек дикфанфы;
-һөйлюмдюс фөҙөү;
-һүҙлек менюн эш;
-һүсюфлюү иншаһы;
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-тинквейн фөҙөү (тлайд фөҙөү: шюжюсюлюс, минео ғаилюмдео фасихы<)
Календась-тематик рлан
№

Дюсет фемаһы

Сюғ.

Дюсет фөсө

Йөкмюфкенео өлөшфюсе

Дафа
План.

1

2
3
4
5

6

7

1-те ясты йыллыҡ – 16 тәғәт
Тыуған илем – Башҡортостан! (5 сәғәт)
Башҡпсфптфан
касфаһы 1
Яоы фема өйсюнеү һюм Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо
алдында.
М.
Кюсим.
фелмюс үуфесеү дюсете фессифпсиѐһы
(юогюмю);
Ҡайын ѐрсағы фхсаһында.
хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Ғ.Дюүлюфпв. Ағиҙел.
1
Яоы фема өйсюнеү һюм Башҡпсфптфанйылғаласы(юогюмю
фелмюс үуфесеү дюсете хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Д.Мысҙаҡаева. Алфын ай.
1
Үфелгюндюсҙе ҡабафлах Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
дюсете
үфелгюндюсҙе ҡабафлах
Р. Йюнбюк. Мюоге балҡы, 1
Яоы фема өйсюнеү һюм Р. Йюнбюк ижады; хҡыхтыласҙыо
Башҡпсфптфан!
фелмюс үуфесеү дюсете фелмюсен үуфесеү
Тыхған
илем
– 1
Үфелгюндюсҙе ҡабафлах Тема
бхйынта
үфелгюндюсҙе
Башҡпсфптфан!
һюм һығымфа ѐһах ҡабафлах, өуфюлмю мюғлүмюффюс
(йпмғаҡлах)
дюсете
бисеү
Башҡортостан сәнғәте. (3 сәғәт)
Р.Әфлюфхнпв.
Башҡпсф 1
Яоы фема өйсюнеү Башҡпсфптфан тюнғюфе, башҡпсф
бейеүе.
һюм фелмюс үуфесеү бейеүе (юогюмю); фхлы һюм кюм
дюсете
һөйлюмдюс
Н.Мхтин.
Ижадҡа 1
Яоы фема өйсюнеү Ф.
Иуюнғплпв
ижады;
асналған ғүмес.
һюм фелмюс үуфесеү хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
дюсете

5

Үфк.

8

9

10
11

12

13

14

15

Р. Шюкүс. Йыс.

1

Яоы фема өйсюнеү Уҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү;
һюм фелмюс үуфесеү шиғысҙыо
йөкмюфкеһен
дюсете
үҙлюшфесеү
Кемдәр ул сәсәндәр? (3 сәғәт)
Б. Вюлид. Сютюндюс.
1
Ҡафнаш дюсет
Сютюндюсҙео халыҡ фпсмпшпндағы
спле (юогюмю), тютюндюс ижады
менюн
фанышых;
ҡхшма
һөйлюмдюс
Ғ. Ибсаһимпв. Ҡпнҡат 1
Яоы фема өйсюнеү Теҙмю ҡхшма һөйлюм (ҡабафлах)
тютюн.
дюсете
Излпжение яҙыу.
1
Телмюс
үуфесеү Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
дюсете
үфелгюндюсҙе
титфемалашфысых;
фектф менюн эшлюү күнекмюлюсен
үуфесеү
Башҡорт ырыуҙары, шәжәрәләре. (3 сәғәт)
Хафалас өуфөндю эш.
1
Ҡафнаш дюсет
Башҡпсф ысыхҙасы фхсаһында
Ефе ысых. С. Галин.
мюғлүмюффюс; шюжюсю (юогюмю);
Шюжюсю.
хҡыхтыласҙыо
фюсжемю
ифеү
күнекмюлюсен үуфесеү
Д. Мюһюҙиев. Үуюсгюндюс 1
Телмюс үуфесеү һюм Үуюсгюн
ысыхы
(юогюмю);
бүлюге.
гсаммафика бхйынта итемдюсҙео
килеш
ѐлғахҙасы
ҡабафлах дюсете
(ҡабафлах)
Кпнтспль диктант.
1
Үфелгюндюсҙе
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
Хәтес татҡыласы.
ҡабафлах дюсете
үфелгюндюсҙе ҡабафлах
Башҡорт халыҡ шағирҙары, яҙыусылары. (21 сәғәт)
Хафалас өуфөндю эш.
1
Яоы фема өйсюнеү М. Ғафхсиҙыо фпсмпш ялы һюм
М. Ғафхси. Бис ҡхлыоды.
дюсете
ижадын өйсюнеү
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16

17
18

19
20

21
22

23

24

25

Р. Ниғмюфи. Йюйге ѐмғыс.

1

Яоы фема өйсюнеү Р. Ниғмюфиҙео фпсмпш ялы һюм
һюм фелмюс үуфесеү ижады; «Йюйге ѐмғыс» шиғысы
дюсете
өуфөндю эш
2-те ясты йыллыҡ – 19 тәғәт
Р. Сабифпв. Ҡыс ҡаҙы.
1
Телмюс
үуфесеү «Мафхслыҡ – дпнъѐны ҡпфҡасыс»
дюсете
(юогюмю); фелмюс үуфесеү
Н. Нюжми. Һинео ниндюй 1
Яоы фема өйсюнеү Н. Нюжмиҙео фпсмпш ялы һюм
хлыомын мин?
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
Р. Бикбаев. Яоғыҙлыҡ.
1
Яоы фема өйсюнеү Р. Бикбаевфыо фпсмпш ялы һюм
һюм фелмюс үуфесеү д ижады; фелмюс үуфесеү
Ә. Афнабаев. Әтюйемю.
1
Яоы фема өйсюнеү Ә. Афнабаевфыо фпсмпш ялы һюм
һюм фелмюс үуфесеү ижады; һөйлюмдюсгю тинфактик
дюсете
анализ
М.
Кюсим.
Ҡпшфас 1
Яоы фема өйсюнеү М. Кюсимдео фпсмпш ялы һюм
птпсам.
дюсете
ижадын өйсюнеү
З. Биишева. Дхуфасға.
1
Яоы фема өйсюнеү З. Биишеваныо фпсмпш ялы һюм
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
Р. Ғасирпв. Һүҙем бас.
1
Яоы фема өйсюнеү Р. Ғасирпвфыо фпсмпш ялы һюм
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
Клатфан фыш хҡых.
1
Телмюс
үуфесеү Уҡыхтыласҙыо һөйлюү фелмюсен
С. Мөхюмюфйюнпв. Олп
дюсете
үуфесеү
һүҙен фыоламаһао<
М. Кюсимпв. Фатылдас.
1
Яоы фема өйсюнеү М. Кюсимпвфыо фпсмпш ялы һюм
Инша ѐҙыхға юҙеслек.
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
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26
27

28
29

30

31
32
33
34

Инша яҙыу.

1

Телмюс
үуфесеү Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
дюсете
үфелгюндюсҙе титфемалашфысых.
Хафалас өуфөндю эш.
1
Яоы фема өйсюнеү Т. Йптпрпвфыо фпсмпш ялы һюм
Т. Йптпрпв. Икмюк еуе.
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
Ғ. Хөтюйенпв. Ваҡыф.
1
Телмюс үуфесеү
Уҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Ә.
Хюкимпв
ижады. 1
Яоы фема өйсюнеү Ә. Хюкимпвфыо фпсмпш ялы һюм
Дхмбыса тыоы.
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фелмюсен
дюсете
үуфесеү
А.
Филиррпв
ижады. 1
Яоы фема өйсюнеү А. Филиррпвфыо фпсмпш ялы һюм
Ксылп дхши.
һюм фелмюс үуфесеү ижады; хҡыхтыласҙыо фюсжемю
дюсете
ифеү күнекмюлюсен үуфесеү
Йюш ѐҙыхтылас, шағисҙас 1
Яоы фема өйсюнеү Г. Ҡпфпева, З. Әхмюфйюнпва ижады;
ижады менюн фанышых.
дюсете
хҡыхтыласҙыо фелмюсен үуфесеү
Ә. Үфюбай. Башҡпсфптфан. 1
Яоы фема өйсюнеү Ә. Үфюбай ижады; хҡыхтыласҙыо
һюм фелмюс үуфесеү д фелмюсен үуфесеү
Кпнтспль
диктант. 1
Үфелгюндюсҙе
Уҡыхтыласҙыо белемен баһалах,
Ҡыстынташ.
ҡабафлах дюсете
үфелгюндюсҙе ҡабафлах
XI клатфа үфелгюндюсҙе 1
Үфелгюндюсҙе
Үфелгюндюсҙе
ҡабафлах
һюм
йпмғаҡлах.
нығыфых дюсете
нығыфых
Уҡыу - уҡытыу метпдик ҡулланмалас итемлеге.
1. Утманпва М. Г. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа һюм тхемаласҙа.
2. Башҡпсф феленюн хсфа мюкфюр, гимназиѐ, махтхт хсфа белем бисеүте хҡых йпсффасы хҡыхтыласы өтөн күсгюҙмю ютбар. –
Өфө, 2005.
3. Атлаев Т. Х., Афнағплпва С.В. Телмюс үуфесеү бхйынта тяжефлы касфиналас.-Өфө: Кифар, 2003.
4. Башҡпсф юҙюбиюфе бхйынта ахдип-видепютбар.- Өфө: Башҡпсфптфан Ретрхбликаһыныо Мюғасиф минитфслығы. 2005.
5. Башҡпсф феле гсаммафикаһы фаблицаласҙа. Фпнефика. Мпсфплпгиѐ. - Башҡпсфптфандыо бюлюкюй даһийы. Өфө: «Эдвит»
хҡыфых – мефпдика үҙюге, 2008.
6. Рхтткп-башкисткий тлпвась: В 2 ф. / Ппд седакцией З.Г. Усактина.-Уфа: Башкисткаѐ энциклпредиѐ, 2005.
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Матесиаль – техник ҡулланмалас.
 фелевизпс
 видепмагнифпфпн
 DVD рлеес
 кпмрьяфес
 рсинфес
Әҙәбиәт итемлеге.
1. Утманпва М.Ғ., Ғюбифпва З.М. Башҡпсф феле: Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 10-11 тиныф хҡыхтыласы
өтөн дюсетлек. – Өфө: Кифар, 2005.
2. Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе. – Өфө: Кифар, 2009.
3. Башҡпсфта – схтта мюҡюлдюс һюм юйфемдюс һүҙлеге. – Өфө: Кифар, 1994.
4. Әбүбюкиспва З.Ф., Әбүбюкиспва Х.E., Дилмөхюмюфпв М.И. Мин башҡпсфта хҡыйым – Өфө: Кифар, 2007.
5. Башҡпсф феле фаблицаласҙа, тхемаласҙа hюм ҡағиҙюлюсҙю. Әбүбюкиспва З.Ф.– Өфө, 2006.
6. Тел фөҙюфкетфюс, фиҙюйфкетфюс, һанамышфас. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле динатфиѐ,
2008.
7. Ял минхффасы өтөн күнегеүҙюс. Мефпдик ҡхлланма. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле
динатфиѐ, 2008.
Интеснет –сетусттас:
1. http://blang.ru/textbooks.php -тайф длѐ хчифелѐ
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..
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