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Аолафма яҙых.
Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео 9-ты клаты өтөн башҡпсф феле һюм юҙюбиюфенюн эш рспгсаммаһы.
Эш рспгсаммаһы 68 тюғюфкю бүленгюн (аҙнаға 2 тюғюф).
Төҙөүтеһе:
Дюсетлек: Башҡпсф феле: Усыу мюкфюрфюсенео 9 клатында хҡыған башҡпсф балаласы өтөн башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе
дюсетлеге.– Өфө: Кифар, 200
Төҙөүтелюсе: Ғюбифпва З.М., Утманпва М.Ғ. – Өфө: Кифар, 2005.
Пспгсамма кимюле: базитлы
Пспгсамма бхйынта башҡпсф феленю өйсюфеүҙео маҡтафы һюм бхсытфасы:
Уҡыхтыласҙы башҡпсф юҙюби фелендю дөсөу һөйлюшесгю, өйҙю, йюмюғюф хсындасында, хеҙмюф рспцетында башҡпсф юҙюби фелен
рсакфик файҙаланысға өйсюфеү.
Башҡпсф феленео фпнефик, лектик, гсаммафик нпсмаласы бхйынта белем һюм күнекмюлюс бисеү.
Дюсетлекфюге, хҡых ҡхлланмаласындағы фектфасҙы, башҡпсф фелендю тыға фпсған «Йюншишмю», «Аҡбхҙаф», «Аманаф»,
«Шпоҡас», «Йюшлек» гюзиф-жхсналдасын үҙ аллы һюм аолы хҡых күнекмюлюсен бисеү.
Асалашыхҙа кюсюк бхла фпсған фирик һөйлюмдюсҙе күтесер, үҙ фекесҙюсен билдюле кимюлдю үҙ аллы ѐҙых күнекмюлюсен
бхлдысых.
Башҡпсф фелен өйҙю, йюмюғюф фпсмпшпнда, хеҙмюф рспцетында рсакфик файҙаланысға өйсюфеү.
Башҡпсф фелен рсакфик өйсюнеүгю бюйлюр, балаласҙы башҡпсф халҡыныо фасихы, мюҙюниюфе, тюнғюфе, юҙюбиюфе, милли
йплаласы, башҡпсф халҡыныо күсенекле шюхетфюсе, хласҙыо эшмюкюслеге, ижады һюм башҡалас менюн фанышфысых,
балаласҙы башҡпсф дпнъѐһына алыр инеү, башҡпсф халҡына, үҙҙюсе йюшюгюн фөйюккю ихфисам һюм һөйөү фюсбиюлюү.
Уҡыфыхтыныо фел бхйынта хҡых- хҡыфых мефпдик кпмрлекфы:
«Башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе рспгсаммаһы» (Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео I-XI клатфасы өтөн). Төҙөүтелюсе
Тикеев Д.С., Тплпмбаев Х.А., Вилданпв Ә.Х., Дюүлюфшина М.С.,Хөтнөфдинпва Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевтк: «КнигпГсад», 2008.
Башҡпсф феле: Усыу мюкфюрфюсенео 9 тиныфында хҡыған башҡпсф балаласы өтөн башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе дюсетлеге. Өфө:
Кифар, 2001.
М.Ғ Утманпва, З.М Ғюбифпва. Башҡпсф феленюн дикфанффас һюм излпжениелас йыйынфығы. Уҡыфых схт фелендю алыр басылған
мюкфюрфюсҙео 5-11 тиныф хҡыхтыласы өтөн ҡхлланма. Өфө, “Кифар”, 2002.
Мөхюммюфтюлим Өмөфбаев: хҡыфыхтығы ѐсҙамға. Башҡпсфптфан Ретрхбликаhы фюндюс акад. Рютюй фюндюс акад. ТТӘИ
«Эшлекле динатфиѐ». Өфө, 2009 й.
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5. Ринаф Камал: хҡыфыхтығы ѐсҙамға. Башҡпсфптфан Ретрхбликаhы фюндюс акад. Рютюй фюндюс акад. ТТӘИ «Эшлекле динатфиѐ».
Өфө, 2009 й.
6. Раҡаева А.С., Дюүлюфшина М.С. «Башҡпсф феленюн кпнфспль һпсахҙас». Өфө, Педкнига – 2008 й.
7. Птюнчин В.Ш. Телдео күскюмлек тасаласы. Өфө: Кифар, 2003 й.
8. Әхмюфйюнпв К. Әҙюбиюф фепсиѐһы. 3-тө баума. - Өфө: Кифар, 2004й.
Уҡыхтылас өтөн фел бхйынта хҡых- хҡыфых мефпдик кпмрлекфы :
1. Башҡпсф феле: Усыу мюкфюрфюсенео 9 тиныфында хҡыған башҡпсф балаласы өтөн башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе дюсетлеге.– Өфө:
Кифар, 2001
2. Әүбюкиспва З.Ф., Әүбюкиспва Х.E., Дилмөхюмюфпв М.И. Мин башҡпсфта хҡыйым – Өфө: Кифар, 2007.
3. Башҡпсф феле фаблицаласҙа, тхемаласҙа hюм ҡағиҙюлюсҙю. Әүбюкиспва З.Ф.– Өфө, 2006.
Пспгсамма үҙентюлекфюсенео хасакфеситфикаһы: Эш рспгсаммаһы Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы Мюғасиф минитфслығы
фасафынан сауланған «Башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе рспгсаммаһы» (Уҡыфых схт фелендю алыр басылған мюкфюрфюсҙео I-IX
клатфасы өтөн) нигеҙендю фөҙөлдө. Төҙөүтелюсе Тикеев Д.С., Тплпмбаев Х.А., Вилданпв Ә.Х., Дюүлюфшина М.С.,Хөтнөфдинпва
Ф.Ә, Хажин В.И. – 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.
Был эш рспгсаммаһында федесаль һюм сетрхблика закпндасы фаларфасы фпсмпшҡа ашысыла:
««Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы;
Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы;
«Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы;
Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы;
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.
Пспгсамма йөкмюфкеһе 3 йүнюлешфюн фпса: фелмюс эшмюкюслеген фпсмалашфысых һюм камиллашфысых; 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.
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Пспгсамманыо йөкмюфкеһе һюм фөҙөлөшө.
Рхт һюм башҡа мюкфюрфюсҙю фелде белмюгюн балаласға башҡпсф фелен өйсюфеүҙео байфаҡ үҙентюлекфюсе бас. Уласҙыо ио
мөһимдюсен һанар кифюбеҙ:
1. Башҡпсф фелен башланығыт клатфасҙа алған белем һюм күнекмюлюсҙе фаларфасға ѐсашлы рсакфик йүнюлешфю фюсюнюйфеү,
башҡпсф феленео өндюс титфемаһы, лектик байлығы, мпсфплпгик кафегпсиѐласы һюм тинфактик фөҙөлөшө фхсаһында белем
бисеү.
2. Тхған юҙюбиюф мафесиалы еоелдюн ахысға басых рсинцибына ѐсашлы хсынлашфысыла. Йөкмюфкеһендю нигеҙҙю идеѐ-фемафик,
фасихи-хспнплпгик һюм жанс рсинцибы һаҡлана. Башҡпсфптфандыо мюҙюниюфе, юҙюбиюфе, тюнғюфе өйсюнелю.
3. Башҡпсф феле мпфлаҡ рсакфик сюүешфю өйсюнелю. Лингвитфик һюм юҙюби күсенешфюс, хҡых мафесиалы нигеҙендю, рсакфик
ҡхлланых маҡтафынан тығыр өйсюнелю (кпммхникафив йүнюлеш).
Уҡыфых рседмефыныо фөр йөкмюфкеһе
Башҡпсф халыҡ эрпты йюки ҡпбайысҙас – 8 тюғюф
Һүҙлек менюн эш. Эрптфа күфюселгюн филптпфик, редагпгик һюм юхлаҡ-эфик рспблемалас. Ҡхшма һөйлюм фхсаһында фөшөнтю
бисеү, һөйлюм фөсҙюсен, фыныш билдюлюсен үҙлюшфесеү.
Сютюндюс ижады – 1 тюғюф
Сютюндюс ижады фхсаһында белешмю. Әуюсҙюсҙео фөр идеѐһы, пбсаздас титфемаһы, тағышфысмата хасакфеситфика. Әйфеш
фхсаһында фөшөнтю.
Шюжюсюлюс – 2 тюғюф.
Шюжюсю фхсаһында фөшөнтю. Шюжюсюлюсҙео идеѐ-фемафик йөкмюфкеһе. Баш һюм эйюстюн һөйлюм.
Салахаф Юлаев – 8 тюғюф.
Яхгис-шағисҙыо фпсмпшп һюм ѐҙмышы. Салахаф – ѐхгис, шағис, тютюн. Шиғысҙасыныо фемафикаһы һюм рспблемафикаһы.
Тыхған ил, фюбиғюф, мөхюббюф, азафлыҡ һюм бафыслыҡ фхсаһындағы шиғысҙасы. Тасихи шюхет, юҙюби геспй, фасихи ваҡиға һюм
ххдпжетфвплы юуюс фхсаһында фөшөнтю. Касфиналас бхйынта эш. Эйюстюн һөйлюм фөсҙюсе.
Аҡмхлла – 8 тюғюф.
Бипгсафик белешмю. Филптпфик лисика. Тюбиғюф лисикаһы. Шиғыс-ҡпбайысҙас. Эйюстюн һөйлюм фөсҙюсе.
Өмөфбаев –3 тюғюф.
М.Өмөфбаевфыо ғилми-ағасфых, фасих, эфнпгсафиѐ, фпльклпс, фюсжемю өлкюһендюге эшмюкюслеге. Ҡафмаслы тинфактик
фөҙөлмюлюс. Күр эйюстюнле ҡхшма һөйлюмдюс һюм хласҙа фыныш билдюлюсе.
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Сафхан Яҡшығплпв – 2 тюғюф.
Яҙыхтыныо фпсмпш ялы һюм ижадына белешмю. Ҡафнаш ҡхшма һөйлюмдюс һюм хласҙа фыныш билдюлюсе.
Мюжиф Ғафхси – 10 тюғюф.
Яҙыхтыныо фпсмпш ялы һюм ижадына белешмю. Әуюсҙюсендю тпциаль фигеҙһеҙлекфе, ғюҙелһеҙлекфе фашлах. Ххдпжетфвп
мефпды, ххдпжетфвп пбсаз фхсаһында фөшөнтю. Рюшиф Нхсмөхюммюфпвфыо касфинаһы бхйынта эш. Һыҙыҡ, нөкфюле өфөс, ике
нөкфюнео ҡхйылых птсаҡфасы.
Ш.Бабич – 5 тюғюф.
Шағисҙюыо фпсмпш һюм ижад ялы фхсаһында белешмю. Башҡпсфптфан, азафлыҡ өтөн көсюш, фюбиғюф, мөхюббюф фемаһы.
Йюйюлюс һюм фыснаҡфас ҡхйылых птсаҡфасы. Синфактит һюм рхнкфхациѐ бхйынта үфелгюндюсҙе дөйөмлюшфесеү һюм титфемаға
һалых.
Уҡыхтыласҙыо белем кимюленю фаларфас
Ҙхс бхлмаған эрик юуюсҙюсҙе йюки хласҙыо өҙөкфюсен һөйлюр бисеү.
Ххдпжетфвп юуюсҙюсҙе интцениспвкалах.
Уҡыфыхты ҡхйған рспблемалы һпсах ѐсҙамында геспйға хасакфеситфика бисеү.
Тюҡдим ифелгюн юуюсҙюсҙе фюсжемю ифю белеү, фаныш бхлмаған һүҙҙюсҙе айыса белеү.
12-14 шиғысҙы ѐффан фатхиси һөйлюй белеү.
Эрик, лисик, лиспэрик һюм дсамафик юуюсҙюсҙе айыса белеү.
Һпсахҙасға фхлы ѐхар һюм геспйҙасға баһалама бисеү
Уҡылған юуюсҙюсгю үҙ мөнютюбюфеоде белдесю белеү.
Телмюс ағышында өндюсҙео үҙгюсеүен айыса һюм аолафа белеү.
Диалпгфасҙа башҡа кешелюсҙео фелмюсендюге псфпэрик хафаласҙы күҙюфю һюм фөскөмлюй белеү.
Һүҙлекфюс менюн файҙалана белеү
Дикфанф, излпжение һюи иншалас ѐҙых
Уҡых-хҡыфых рспгсаммаһында рланлашфасылған һөҙөмфюлюсҙе үҙлюшфеселеүен 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;
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 һпсахҙасға ѐҙма ѐхарфас һюм иншалас;
 фел һюм юҙюби мафесиалдас бхйынта аналифик һюм дөйөмлюшфесеү фибындағы тхемалас, рспекффас һ.б. фөҙөү.
2. 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.
3. 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:
Пспгсамма мафесиалыныо үҙлюшфесеү кимюле хҡыхтыласҙыо дюсетфюсҙю фелдюн бисгюн ѐхарфасына һюм ѐҙма эшфюсеню
ҡасар баһалана. Быныо өтөн башҡпсф феленюн фүбюндюге күлюмдю кпнфспль эшфюс, ѐҙма эшфюс үфкюсеү ҡасала:
Дикфанф – 5
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;
-һүҙлек дикфанфы;
-фетф;
-һөйлюмдюс фөҙөү;
-һүсюф бхйынта һөйлюмдюс фөҙөү;
-һүҙлек менюн эш;
-фектфа һөйлюмдюсҙю һүҙҙюс фюсфибе;
-һүсюфлюү иншаһы;
-фесюк фектфас менюн инша ѐҙысға өйсюнеү:
-тинквейн фөҙөү (тлайд фөҙөү: шюжюсюлюс, минео ғаилюмде<)
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Календась-фемафик рлан
№

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Тема

Сюғ.

Биф.

Үфкюселеү ваҡыфы
План.
Үфкюс
ел.

Иукюсмю

I тисек
1

Мпсфплпгиѐ бхйынта үфелгюндюсҙе
3
ҡабафлах.Итем, тифаф, алмаш
Ябай һөйлюм тинфактиты бхйынта
1 5-6
үфелгюндюсҙе ҡабафлах.
Һүҙбюйлюнешфюс
Ябай һөйлюм тинфактиты бхйынта
1 7-8
үфелгюндюсҙе ҡабафлах.
Айысымланған эйюстюн киуюкфюс.
Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар.
«Усал бафыс» эрпты.
1 92-130
Эрпт фхсаһында фөшөнтю. Эрптфыо идеѐ
1 130фемафик йөкмюфкеһен, пбсаздасын атых.
134
Ҡхшма һөйлюм һюм хныо фөсҙюсе.
1 11-12
Ретрхбликабыҙҙыо фасихынан
Теҙмю һюм эйюсфеүле ҡхшма һөйлюмдюс.
1 12-16
Дикфанф
1
Халыҡ ижады фхсаһында. Афпситфик жанс
1 134фөсҙюсе.
136
Теҙмю ҡхшма һөйлюмдюс һюм хласҙыо
1 17-18
фөсҙюсе.
Бпспнғп юҙюби ҡпмасҡылас. Ҡпл Ғюли.
1 138Ҡитта-и Йптпф.
142
6

13

Сютюндюс ижады. Аҡмысҙа тютюн менюн
Ҡпбағыш тютюндео юйфешкюне.

14

Шюжюсюлюс. Юсмафы ысыхы шюжюсюһе.
Тескюүетле феҙмю ҡхшма һөйлюмдюс,
хласҙағы фыныш билдюлюсе.
Милли кплпниаль иҙеүгю ҡасшы көсюш.
«Бафысшаныо бафшаға ѐҙған хафы».

15

16
17
18
19
20
21

22

23
24

Салахаф Юлаевфыо фпсмпшп, шиғысҙасы.
Эйю һөйлюм.
Эйюстюн һөйлюмде баш һөйлюмгю бюйлюүте
тасалас. Тыныш билдюлюсе.
Кпнфспль дикфанф.
Хафалас өуфөндю эш.Кластан тыш уҡыу.
II тисек
Хюбюс эйюстюн һөйлюмдюсҙео баш һөйлюмгю
бюйлюүте тасаласы.
Тасихи шюхет һюм юҙюби геспй. Тасихи
ваҡиға һюм ххдпжетфвплы юуюс. Аныҡлахты
эйюстюн һөйлюм.
Һөйлюмдюсгю тинфактик анализ ѐһах.Усыу
ғалимдасы һюм ѐҙыхтыласы ижадфасында
Башҡпсфптфан фемаһы.
Тхлфысыхты эйюстюн һөйлюмдюсҙю фыныш
билдюлюсе.
Эйюстюн һөйлюмле эйюсфеүле ҡхшма

Сәсәндәр ижады.
146151
Шәжәрәләр.
1 151154
1

154157
Салават Юлаев.
1 157159
1 26-29
1
1
1

34-35

1 172173
1 173

1

39

1

40
7

25
26
27
28

29

һөйлюмдюс. Башҡпсф фпльклпсын
өйсюнеүтелюс.
Кластан тыш уҡыу.Башҡпсф фпльклпсы.
Хюл, ваҡыф һөйлюмдюс.
Башҡпсфптфан фхсаһында хсыу ѐҙыхтыласы
Ҡюҙим Асалбай«Касханһасай». Усын
һөйлюмдю фыныш билдюлюсе.

30

Миффахефдин Аҡмхлла. Тпсмпшп һюм
ижады.
Аҡмхлланыо мюғсифюфтепек ҡасашфасы.

31

М Аҡмхлла . Афайға хаф.

32
33

Кпнфспль дикфанф.
Хафалас өуфөндю эш. М. Аҡмхлла. Усыным
– зиндан.
Рюүеш һөйлюмдю фыныш билдюлюсе.
Сюбюр һөйлюмдю фыныш билдюлюсе.
М .Акмхлла .Нютихюффюс. Маҡтаф һөйлюм.

34
35
36
37

38
39

Маҡтаф һөйлюмдю фыныш билдюлюсе
Аҡмхлланыо шиғыс-ҡпбайысҙасы. Күлюмдюсюжю һөйлюм.
М.Аҡмхлланыо фюбиғюфкю асналған
шиғысҙасы.Яҙ. Көҙ. Уѐных.
Шасф һөйлюмдюс.

1
1
1
1

41
176177
178

М. Аҡмулла.
1 179180
1 180182
1 182183
1
1
1
1
1

45
46
47
III тисек
1 50

1

190

1

54
8

40

41
42
43
44

45
46

Аҡмхлланыо ҡасашфасы. Аҡмхлламюғсифюфте шағис.
Ҡ.Асалбай. Аҡмхлла.
Телмюс үуфесеү. Излпжение.
Мөхюмюфтюлим Өмөфбаевфыо фпсмпш ялы
һюи ижады, ғилми-ағасфых эшмюкюслеге.
Мөхюмюфтюлим Өмөфбаевфыо шиғысҙасы.
Ҡафмаслы тинфактик фөҙөлмюлюс. Күр
эйюстюнле ҡхшма һөйлюмдюс һюм хласҙа
фыныш билдюлюсе.
Сафхан Яҡшығплпв. Тпсмпшп һюм ижады,
мюуюлдюсе.
Ҡафнаш ҡхшма һөйлюмдюс һюм хласҙа
фыныш билдюлюсе.

47

Мюжиф Ғафхси. Тпсмпшп һюм ижады.

48

М.Ғафхси шиғысҙасы, мюуюлдюсе.

49
50

Телмюс үуфесеү. Инша
Хафалас өуфөндю эш. Теҙемдюсҙю фыныш
билдюлюсе.
Ҡхшма һөйлюм бхйынта үфелгюндюсҙе
ҡабафлах.Ҡхшма һөйлюм фөсҙюсе. Тыныш
билдюлюсе.

51

1

192194

1
М. Өмөтбаев.
1 194197
1 199200
1 60-61

Сафуан Яҡшығолов.
1 203305
1 63-64
М. Ѓафури.
1 207212
1 210218
1
1 64-65
1

67

9

52

1

53

М.Ғафхсиҙыо Окфѐбсь севпляциѐһына
фиклем ижады.
М.Ғафхси. Яслылас йюки өйҙюш ҡафын.

54
55

Кпнфспль дикфанф.
Хафалас өуфөндю эш. Кластан тыш уҡыу.

1
1

56 М.Ғафхсиҙыо Окфѐбсь севпляциѐһынан
һхоғы ижады. «Шағисҙыо алфын
рсииткаһында»рпветы.
57 Һөйлюм аҙағында фыныш билдюлюсе.
58 Өфөсҙөо ҡхйылых птсаҡфасы. Тикшесеү
дикфанфы.
59 Тхлфысыхты эйюстюн һөйлюмдюсгю
тинфактик анализ
60 Ххдпжетфвп мефпды. Ххдпжетфвплы пбсаз.
61 Телмюс үуфесеү. Излпжение.
62 Шюйехзада Бабич. Тпсмпшп һюм ижады.
Рпманфик лисика
63 Ш. Бабич ижадында фхса һюм күтмю
мюғюнюлю килгюн һүҙбюйлюнешфюс. Ш.Бабич
ижадында ҡхсай пбсазы.
64 Ш.Бабич ижадында фпсмпш-көнкүсеш
мпфивфасы. Тюбиғюф, мөхюббюф лисикаһы.
Мюуюлдюсе, фюмуилдюсе һюм балладаласы.
65 Ш.Бабич ижадында фюбиғюф, мөхюббюф
лисикаһы. Мюуюлдюсе, фюмуилдюсе һюм

1

222248
224231

1

IV тисек
249287

1
1

72-73
74
75-76

1
1
Ш. Бабич.
1 290293
1 293298
1

304306

1

306309
10

66
67
68
69
70








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

балладаласы.
Мпсфплпгиѐ һюм тинфактит бхйынта
үфелгюндюсҙе дөйөмлюшфесеү һюм ҡабафлах
Кпнфспль дикфанф.
Хафалас өуфөндю эш. Ш. Бабич ижадында
Башҡпсфптфан фемаһы һюм халыҡ пбсазы.
Кластан тыш уҡыу.
Йпмғаҡлах дюсете.

1
1
1
1
1

Мафесиаль-фехник ҡхлланмалас
фелевизпс;
видепмагнифпфпн;
кпмрьяфес;
фпсферианп; баѐн; ҡхбыҙ;
DVD;
мхльфимедиа рспекфпс.
Әҙюбиюф итемлеге
Башҡпсф феле: Усыу мюкфюрфюсенео 9 тиныфында хҡыған башҡпсф балаласы өтөн башҡпсф феле һюм юҙюбиюфе дюсетлеге.– Өфө:
Кифар, 2001
Ғюбифпва З.М. Телмюс үуфесеү дюсетфюсе. – Өфө: Кифар, 2009.
Башҡпсфта – схтта мюҡюлдюс һюм юйфемдюс һүҙлеге. – Өфө: Кифар, 1994.
Әүбюкиспва З.Ф., Әүбюкиспва Х.E., Дилмөхюмюфпв М.И. Мин башҡпсфта хҡыйым – Өфө: Кифар, 2007.
Башҡпсф феле фаблицаласҙа, тхемаласҙа hюм ҡағиҙюлюсҙю. Әүбюкиспва З.Ф.– Өфө, 2006.
Тел фөҙюфкетфюс, фиҙюйфкетфюс, һанамышфас. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле динатфиѐ, 2008.
Жхсналдас «Башҡпсфптфан хҡыфыхтыһы», «Аҡбхҙаф», «Аманаф».
Ял минхффасы өтөн күнегеүҙюс. Мефпдик ҡхлланма. Төҙөүтелюс: Иуюнғплпва Ә.Ф., Дюүлюфҡплпва Г.Ш. – Өфө: Эшлекле динатфиѐ,
2008.
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9. Башҡпсф шиғсиюфе анфплпгияһы. Тасих, фел һюм юҙюбиюфе интфифхфы. Башҡпсфптфан Ретрхбликаһы Яҙыхтылас. Рахил
Бикбаев. Өфө: Кифар, 2001й.
10. Әбтюлюмпв З.З. Башҡпсфта-схтта гсаммафик-псгпгсафик һүҙлек. Рхт мюкфюрфюсендю хҡыған башҡпсф балаласы өтөн ҡхлланма. –
Өфө: Кифар, 1993й.
11. Хажин В.И. Башҡпсфта-схтта һюм схтта-башҡпсфта кеую һүҙлеге. Өфө: Кифар, 2006 й.
12. Ғ.Ғ.Хөтюйенпв һ.б. Башҡпсф юҙюбиюфе фасихы (6 фпмда). Өфө: Кифар, 1990-1996й.
13. Шасарпв И. Ә. Дюсетфюсҙю юҙюбиюф фепсиѐһын һюм фыхған ѐҡфы ѳйсюнеү / Ишмѳхюмюф Шасарпв. – Ѳфѳ : Кифар, 2008. – 96 б.
14. Утманпва М.Ғ., Абдхллина Ф.Ф. Башҡпсф феле. Мюкфюр хҡыхтыласы һюм яғасы хҡых йпсффасына хҡысға инеүтелюс өтөн
ҡхлланма. – Өфө: Кифар, 2000й.
15. Күтюйев А.Н. Рхтта-башҡпсфта фехника фесминдасы һүҙлеге. – Өфө: Кифар, 2003й.
16. Птюнчин В.Ш. Телдео күскюмлек тасаласы. Өфө: Кифар, 2003 й.
17. Әхмюфйюнпв К. Әҙюбиюф фепсиѐһы. 3-тө баума. - Өфө: Кифар, 2004й.
18. Әхмюҙиев Р.Х. Дсамафхсгиѐла жанс фпсмаласы. Өфө: Кифар, 2003 й.
19. Сюлимпв Н.Р. Башҡпсф юҙюби феленео рхблицитфик тфиле. Өфө: Кифар, 2003 й.
20. Хаситпв Ә.И. Башҡпсф халҡыныо юҙюби мисауы: XVIII-XIX быхаффас. Өфө: Башҡпсфптфан кифар нюшсиюфе, 1965й.
21. Шюхиев Р.В. Әҙюбиюффю геспй псбифаһы: юҙюби фюнҡиф мюҡюлюлюсе, сецензиѐлас, ижади рпсфсеффас. Өфө: Кифар, 2010 й.
22. Әхфюмпв М.Ә. Башҡпсф халыҡ мюҡюлдюсе һюм юйфемдюсе һүҙлеге. Өфө: Кифар, 2008 й.
23. Шасарпв И. Ә. Йысахҙас, тютюндюс, мюғсифюфтелюс. Өфө: Кифар, 2007 й.
Перечень образовательных Интернет- ресурсов
1. Сайт, посвященный изучению башкирского языка - http://tel.bashqort.com/home
2. Электронный журнал учителей башкирского языка и литературы - http://ostaz.ru/
3. Башкирский языковой портал - http://bashkort-tele.narod.ru/
4. Башкирский форум - http://www.bashforum.net/
http://bashkort-tele.livejournal.com/
5. www.morb.ru Официальный сайт Министерства образования Республики Башкортостан
6. www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
7. www.минобрнауки.рф.минобрнауки.рф Министерство образования и науки РФ
http://www.pravitelstvorb.ru/ Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан
8. www.apkpro.ru Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
9. www.ege.edu.ru официальный информационный портал ЕГЭ
10. www.zankov.ru Образовательная система Л.В.Занкова
11. kpolyakov.narod.ru Методические материалы и программное обеспечениедля школьников и учителей
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12. window.edu.ru информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
13. school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
14. fcior.edu.ru федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
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