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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического
мышления,
развитие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность
возможности ее решения;

выполнения

учебной

задачи,

собственные

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5-се класс
С. Муллабаев. Шатлыҡлы иртә.
Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән
уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу.
Б. Бикбай. Туған тел. Р. Ғарипов. Туған тел.
Шиғырҙарҙа туған телде данлау, хөрмәтләү мотивтарының сағылышы. Тасуири
уҡыу күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында
әңгәмә.
Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте).
Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү.
Һүҙлек өҫтөндә эш.
К. Кинйәбулатова. Көҙ еткәс. Ф. Рәхимғолова. Көҙгө Урал. Р. Ғарипов. Торналар.
Н. Иҙелбай. Дүрт миҙгел.
Б. Ноғоманов. Йәйбикә менән Көҙбикә.
Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр
менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири

уҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү.
Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү.
М. Кәрим. Сыйырсыҡ балаһы. А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ.
Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре
үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу.
Н. Әминева. Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. Ғәниева.
Уралиә тигән ил (әкиәт).
Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин –
Башҡортостандан. Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты.
«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер,
тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.
А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Мөхәмәтйәнов. Ҡыҙыҡ һүҙ.
Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Йылмайыу. Р. Ғарипов. Алма.
Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм
хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының
сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү.
С. Әлибаев. Ҡыш. Н. Мусин. Ҡоралайҙар. В. Әхмәҙиев. Ҡышҡы урманда. Ҡ. Даян.
Шыршы. М. Кәрим. Ҡыш бабай бәләкәй саҡта.
Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының
тасуирланыуы. Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен
үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе,
һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү
тураһында төшөнсә.
Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр», «Ҡамыр батыр» әкиәттәре.
Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар.
Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның
традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау.
Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,
әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Әкиәт геройҙарына характеристика
биреү.
Мәҡәлдәрҙең,
йомаҡтарҙың,
таҡмаҡтарҙың,
йырҙарҙың
жанр
үҙенсәлектәренә төшөнөү.
Р. Солтангәрәев. Эшләп ашаһаң. З. Биишева. Йәшәү – хеҙмәт. Ф. туғыҙбаева. Яңы
күлдәк. «Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте.
Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем»
темаһына әңгәмә. Төрлө һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.
Д. Бүләков. Яралы китап. Ғ. Рамазанов. Ағайым хаты. Ә. Вахитов. Өс бөртөк бойҙай.
М. Кәрим. Дан кәпәс түгел.
Н. Мусин. Атайымдың ос һәнәге.
Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн
көрәш. Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә
өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында
төшөнсә.
Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйем ҡулы. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Ғ.
Аллаяров. Таҫтамал.
К. Кинйәбулатова. Әсә күңеле.

Әҫәрҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу
күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү.
Р. Назаров. Яҙ килә. З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ. С. Әлибаев. Яҙҙы кем килтергән? М.
Кәрим. Һеңлемдең төшө.
Ҡ. Даян. Торналар. Р. Ғарипов. Һабантурғай йыры.
Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр
алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, хайуандарҙың
тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,
һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади
эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә.
«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. Ҡарһылыу менән
Яҙһылыу. Ғ. Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт.
Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу.
Әкиәт геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт.
М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр.
Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу
күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ
тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына
характеристика биреү.
А. Игебаев. Еңеү көнө. К. Мәргән. Ҡурайсының үлеме. Р. Ниғмәти. Еңеүселәргә дан. В.
Исхаҡов. Миҙал һәм малай.
Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле
тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының сағылышын
күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн һуғышта
күрһәткән батырлығы тураһында әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу.
Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар
өйрәнеү.
Р. Назаров. Тракторсы йыры. З. Хисмәтуллин. Урман ҡунағы. С. Агиш. Турыҡай. М.
Ғафури. Һарыҡты кем ашаған?
Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү,
ил, халыҡ, киләсәк алдында бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә
әҫәрҙәрҙе тасуири итеп уҡыу үҙенсәлектәренә төшөнөү. Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә
төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә
бүлеп уҡыу, образдарға характеристика биреү.
Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә.
С. Муллабаев. Йомарт йәй. Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. М. Кәрим. Ап-аҡ
мөғжизә.
Шиғырҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең тормошон
күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр
башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,
образдарға характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия
ойоштороу.

6-сы класс

Йырым минең- Башҡортостан. З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов.
“Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. Ф.Туғыҙбаева. “Эй, яҙмышым минең,
Башҡортостан”. Ш.Бабич. “Башҡортостан”. Башҡорт теле буйынса алдағы
кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Башҡорт әҙәби теле, уның нормалары
тураһында төшөнсә биреү.
Уҙған

ғүмер-

ҡалған

хәтер.

Ә.

Усманов.

“Башҡорттарҙың

ғәскәри

хеҙмәте”.“Ҡолой кантон” (Башҡорт халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов. “Рудасы
Исмәғил Тасим улы“(повестан өҙөктәр) М.Ғафури. “Беҙҙең нәмәләрҙе
һатҡанда”. Һүҙ төркөмдәре турһында төшөнсә.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ
төркөмдәре. Исем.
Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап. Ғ. Хөсәйенов. “Алдар батыр ҡиссаһы”. Степан
Злобин. “Салауат Юлаев”. Һүрәтләү саралары. Исемдәрҙең һан, эйәлек,
килеш һәм хәбәрлек категориялары менән үҙгрешенең үҙенсәлектәрен,
ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын практик күҙәтеү
күнегеүҙәре. Бәйет тураһында төшөнсә.
Уралып ятҡан Уралтау. Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Б. Бикбай. “Урал”.
“Уралтау”.

Исем,

сифат.Исем

буйынса

үтелгәндәрҙе

ҡабатлау,

дөйөмләштереү. Риүәйәт тураһында төшөнсә.
Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын. Башҡортостан йылғалары тураһында
белешмә. Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел буйҙары». Тамыр, яһалма,
ҡушма сифаттар.
Тау башында балҡый бер ҡала. Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр).
А. Камалов. “Боронғо башҡорт ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам.
Башҡор йолалары.

А.

Ҡобағошов.

“Ҡарға

бутҡаһы

тәмлеме”?

“Т.

Ҡарамышева.” Кәкүк сәйе”. Башҡорт йолалары тураһында белешмә.
Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр.
Башҡорт аштары.

Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт

ҡорото”. Н. Сафин. “Бишбармаҡ”. Башҡорт халҡының милли аштары
тураһында белешмә. Сифаттарҙың үҙгәреше. Башҡорт һәм рус телендәге
оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.
Әсәм теле- сәсән теле. Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”.
Башҡорт халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында
баллада.” Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән
сағыштырыу, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан
алмаштарҙы табыу.

Башҡорттар китте һуғышҡа. Ҡ. Даян. “Шайморатов генерал” (йыр). Ә.
Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә”(өҙөк). Алмаштарҙың башҡорт телендә
мәғәнә үҙенсәлектәрее, төркөмсәлере, телмәрҙә ҡулланыу.
Тылсымлы әкиәттәр. Башҡорт халыҡ әкиәттәре (белешмә). «Аҡъял батыр»
башҡорт халыҡ әкиәте. «Алдар менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте.
Тормош- көнкүреш әкиәттәре. «Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай
моңо» әкиәте. Йомаҡтар. Алмаш төркөмсәләрен ҡабатлау. Һандар. Ябай
һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙә ҡулланылышы.

7-се класс

Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. «Етем төлкө», Тылсымлы әкиәттәр. «Алтын
алма», Тормош-көнкүреш әкиәттәре «Алтын тамсы», Әкиәттәрҙе мәғәнәүи
өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп, план төҙөргә өйрәтеү.Әҙәбиәт
теорияһы.Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау.Риүәйәт һәм
легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырмалы
яктары. Ер-һыу, ырыу-ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән Зөһрә».
Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар.
Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан
йырҙарҙың төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле.
Тарихи һәм лирик йырҙар. Тарихи йырҙар («Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм
халыҡ берҙәмлеге тураһында («Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай»,
«Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында («Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатынкыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»). Таҡмаҡтар тураһында
төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу
үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр,
бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары.
Алтын көҙ
М.Тажи «Алтын көҙ», Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ
билдәләренең һүрәтләнеше.Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү
сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә.М.Ғафури. «Ҡыр ҡаҙы»
хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм уның атаһының ҡыр
ҡаҙына ҡарата мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш
тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы. Кеше һәм тәбиғәт темаһына әңгәмә үткәреү.
Уҡыу - белем шишмәһе
Раил Байбулатов. «Нурлы күҙҙәр». Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ,
тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы.
Хәмзә һәм уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт менән
Әсҡәт дуҫлығы. Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау.
Дуҫлыҡта – берҙәмлек

Б.Бикбай. «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ», М. Кәрим.
«Миләш».
Р.Байбулатов.
«Һарыбай».
Әҫәрҙең
идея-тематик
йөкмәткеһен
үҙләштереүӘ.Бикчәнтәев. «Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен
үҙләштере
. Хеҙмәте юҡтың - хөрмәте юҡ
М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» Ж.Кейекбаев.
«Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Оморҙаҡ
бабай образына хас сифаттар.
Ж.Кейекбаев. «Туғандар һәм таныштар» романынан өҙөкБашҡорт телендә уртаҡ
Башҡортостан-ғәзиз ерем
Ә.Үтәбай. «Башҡортостан». А.Игебаев. «Онотманым һине, ауылым»
М. Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында» Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы.
Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы.
Ап-аҡ карҙар яуа
К.Кинйәбулатова. «Һаумы, аҡ ҡыш!», Ш.Бикколов. «Урман», Ә.Әхмәт-Хужа. «Эй,
Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!», Г.Ғәлиева. «
Ә.ӘҺлиуллин. «Биҙәкле сана».
Ил намыҫы - ир күңелөндә
Р.Шәкүр. «Һаҡта тора илдең улдары. Ф.Акбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе.
Рәүештәр..
В.Исхаков. «Кеше күңеле - тәрән даръя».
А.Баһуманов. «Ҡайҙа һин генерал?»
Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр
Г.Юнысова «Әсәйҙәр байрамы», «Йырлайым әсәйҙәр тураһында» (йыр).
Ф.Мөхәмәтдинов «Әсәйем ҡулы Ф.Иҫәнолов. «Бер ҡаҙаҡ май». Ә.Бикчәнтәев.
«Яраланған бүре күҙҙәре». Г.Яҡупова. «Әсәйҙәр ниңә ҡартая?», «Мейес әбей».
Эх, күңелле яҙ килә!
Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!». Р.Ғариповтың «Һабантурғай» Һ.Дәүләтшина.
«Айбикә» повесы (өҙөк).
Тел - тере шишмә
Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел», Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә. М.Кәрим. «Оҙон-оҙак
бала саҡ»
Йәмле йәй
М.Ғафури. «Болон»
Х.Назар. «Йәйге йәшен».
С.Әлибай. «Ямғыр теләү» Н.Игеҙйәнова. «Өйөрөлмәк».
8- се класс
Әмир Моратов,Рауил Бикбаев, Мәхмүт Уразаев. “Башҡортлоҡ”,“Бөтә донъя
башҡорттары ,берләшегеҙ ”,“Башҡортостан сәләме” шиғырҙары.
Ҡобайырҙар ,әйтештәр. Бейек тауҙың үлгәне”.,“Ил тигәндең кеме юҡ,”“Бер тигәс
тә ни яман” Ҡобайыр,әйтеш тураһында белешмә биреү.
Шафиҡ Әминев –Тамъяни. - 4 сәғәт.Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен
үҙләштереү. Авторҙың Тыуған илде һаҡлағанир-егеттәрҙе данлауы,ер-һыуҙы
Уралдың матур тәбиғәтен тасуирлауы.

Ғәли Ибраһимов. Кинйә”романының йөкмәткеһе менән танышыу.Өҙөктә
һүрәтләнгән осорға характеристика.Халыҡ образының бирелеше.Һөйләмдең
эйәрсән киҫәктәре.
Баязит Бикбай..Яҙыусының биографияһы. “Ер”поэмаһынан өҙөк уҡыу,идеятематик йөкмәткеһен асыу.“Ҡаһым түрә”драмаһының йөкмәткеһе. Драма
,хәтирә жанры тураһында төшөнсә.
Ғәлимов Сәләм. Шоңҡар”поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһен асыу. Төп
образдарға характеристика. Поэманың тел-стиль үҙенсәлектәре.
Зәйнәб Биишева. Яҙыусының биографияһы.Әҫәрҙең идея-тематик
йөкмәткеһе.унда күтәрелгән төп проблемалар.Һөнәрсе менән Өйрәнсек
образдары. Мостай Кәрим. -1 сәғәт.“Үлмәҫбай” поэмаһы,шиғырҙары. Яҙыусының
биографияһы. “Үлмәҫбай” поэмаһында Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында
башҡорт яугирҙарының батырлыҡтарын кәүҙәләндереү..
Лиро-эпик поэмаға төшөнсә.
Ноғман Мусин.
“Йыртҡыс тиреһе”повесының идея-темаһын,төп прблемаһын
асыу.Һолтанбайҙың фажиғәле яҙмышын тасуирлау.Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәҙерге
замандың.йәмғиәттең төп һыҙаттарын асыҡлау.
Рәми Ғарипов.
«Урал йөрәге» шиғыры. «Аманат»шиғыры.
. Ғайса Хөсәйенов. «Һуңғы тарпан»әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһен
үҙләштереү.
Рауил Бикбаев.
Талха Ғиниәтуллин.
«Мәтрүшкә еҫе»,«Әсә һәм бала»әҫәрҙәренең йөкмәткеһен үҙләштереү.
Назар Нәжми.
«Башҡортостан»,«Аҡ шишмә»шиғырҙары
Фаҡиһа Туғыҙбаева.
Ринат Камал. Хәсән Назар .
Китап тураһында халыҡ фекере. Башҡорт китабы.
Башҡорт теленән бөтә йыл буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау
9-сы класс

Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар
Һүҙлек менән эш. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик
проблемалар.
Сәсәндәр ижады
Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, образдар
системаһы, сағыштырмаса характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә.
Шәжәрәләр
Шәжәрә тураһында төшөнсә. Шәжәрәләрҙең идея-тематик йөкмәткеһе.
Салауат Юлаев
Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән.
Шиғырҙарының тематикаһы һәм проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт,
мөхәббәт, азатлыҡ һәм батырлыҡ тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес,

әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында төшөнсә.
Картиналар буйынса эш. Эйәрсән һөйләм төрҙәре.
Аҡмулла
Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғырҡобайырҙар. Өмөтбаев
М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә
өлкәһендәге эшмәкәрлеге. Ризаитдин Фәхретдин
Р. Фәхретдиндең тормошо һәм ижады. Һөйләмдәр аҙағында тыныш билдәләре.
Сафуан Яҡшығолов
Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр
һәм уларҙа тыныш билдәләре.
Фәтхелҡадир Сөләймәнов
Ф. Сөләймәнов «Тимербай – ҡурайсы”. Һыҙыҡтың ҡуйылыу осраҡтары.
Мәжит Ғафури
Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль
тигеҙһеҙлекте, ғәҙелһеҙлекте фашлау. Художество методы, художество образ
тураһында төшөнсә. Рәшит Нурмөхәммәтовтың картинаһы буйынса эш.
Һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары.
Ш.Бабич Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә.
Башҡортостан, азатлыҡ өсөн көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы. Йәйәләр һәм
тырнаҡтар ҡуйылыу осраҡтары. Синтаксис һәм пунктуация буйынса
үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға һалыу.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы
5
Ватан. Родина
Туған тел. Родной язык
Тыуған ер тарихы. История
родного края
Башҡорт халыҡ ижады.
Башкирское народное
творчество
Башкирская национальная
культура. Народные обычаи и
традиции
Хеҙмәт. Труд
Минең ғаиләм. Моя семья
Мәктәп тормошо. Школьная
жизнь.
Балалар. Дуҫлыҡ тураһында.
Детство. О дружбе.
Иҫтәлекле урындар. Памятные
места
Йыл миҙгелдәре. Времена года
Тәбиғәт. Природа.
Сәйәхәт. Йәйге ял.
Путешествие. Летний отдых
Билдәле шәхестәр. Известные
личности
Ҡабатлау. Повторение
Итого

3
5
2

Классы
6
7
Количество часов
4
2
4
3
3
8

8

9

2
4
3

2
6
7

8

3

7

3

3

5

5

3

4

4

2

2
1
2

2
2
1
3

2

1

2

1

2

2
2
1

2

4

3
3
1

4

3

5

8

2
34

3
34

1
34

1
34

34

