I. ПЛАНЛАШТЫРЫЛҒАН ҺӨ ӨМТӘЛӘР
Төп дөйөм белем биреү мәктәбенең 5-9 класс у ыусыларының баш орт ә әбиәте программаһын ү ләштереү ә һө өмтәләр булып
түбәндәгеләр тора:
шәхси һө өмтәләр:
- баш орт телен баш орт хал ының төп милли-мә әни иммәте булара аңлау, интеллектуаль, ижади һәләттәрен һәм шәхестең мораль-этик
сифаттарын ү тереү ә баш орт теленең роле, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү;
- баш орт ә әбиәтенең эстетик иммәтен аңлау;
- баш орт ә әбиәтенә арата ихтирам, бай ә әби мира ыбы ға арата ы ы һыныу һәм уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү;
- аралашыу процесында кәрәкле һү лек запасын эйә булыу һәм ү фекереңде иркен еткереү өсөн тейешле грамматик саралар ы ү ләштереү;
- ү телмәреңде кү әтеү һәм уны баһалау күнекмәһен булдырыу.
Баш орт ә әбиәте буйынса у ыу программаһын ү ләштереү ең метапредмет һө өмтәләре.
Телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төр әрен ү ләштереү:
- аудирование һәм у ыу:
- телдән һәм я ма хәбәр иткән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп фекер; төп һәм ө тәмә мәғлүмәт) адекват абул итеү;
- төрлөсә у ыу күнекмәләрен булдырыу (э ләнеү, арап сығыу, танышыу, өйрәнеү), төрлө стилдәге, жанр ағы текстар ы ү ләштереү;
- төрлө стилдәге һәм жанр ағы тексты ишетеп, адекват абул итеү; төрлө төр әге аудирование менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу);
- төрлө сығана тар ан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, у ыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет
ресурстары); төрлө типтағы һү лектәр менән иркен улланыу, белешмә өсөн ә әбиәт, шулай у электрон улланмалар ан һайлап алыу
күнекмәләрен булдырыу;
- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға килтереү; у ыу йә аудирование һө өмтәһендә
алынған мәғлүмәтте ү аллы э ләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте айтанан эшләй алыу, еткерә белеү;
- стилистик ү енселектәр е и әпкә алып, йөкмәткенән һәм улланылған тел сараларынан сығып, фекер е сағыштыра алыу; һөйләү һәм я ыу;
- алдағы у ыу эшмәкәрлегенең (индивидуаль һәм коллектив) ма сатын билдәләү һәләтлелеген, хәрәкәттең э мә-э лелеге, өлгәшелгән
һө өмтәләр е баһалау һәм улар ы телдән һәм я ма формала адекват аны итеп әйтеү;
- тыңлаған йә у ылған тексты тә дим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу;
- төрлө стилдә һәм жанр а, адресланыуға арап һәм аралашыу ситуацияһына арап телдән һәм я ма текст тө өй алыу;
- телдән һәм я ма формала ү фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик я тан э мә-э лекле тө өү талаптарын һа лау;
- ғәмәлдә төрлө телмәр әге аралашыу ың орфоэпик, лексик, грамматик, хә ерге баш орт ә әби теленең стилистик нормаларын һәм я ма
телдә төп орфографик һәм пунктуацион ағи әләр е һа лау; телмәр этикет нормаларын һа лап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында
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ым-ишара, мимиканы урынлы улланыу; у ыу процесында һәм көндәлек аралашыу а ү контролдә тота алыу; йөкмәткенән, һү әр е
урынлы улланыу ан сығып, ү телмәренеңде баһалай белеү; грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм улар ы тө әтә алыу; ү тексыңды
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; алынған белем һәм күнекмәләр е көндәлек тормошта уллана белеү; баш орт теленән баш а
фәндәр ә белем алыу сығанағы булара фай аланыу; аралашыу процесында тирә-я тағы кешеләр менән коммуникатив ма сатлы
бәйләнештә, ниндәй ер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән көнү әк темалар а фекер алышыу а атнашыу; шәхестәр менән мә әни
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияла а телмәр этикетының милли- мә әни нормаларын ү ләштереү.
Предмет һө өмтәләре:
- баш орт теленең баш орт хал ының милли теле, Баш ортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халы
мә әниәтенең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында араш булдырыу;
- гуманитар фәндәр системаһында баш орт ә әбиәтенең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау;
- баш орт ә әбиәте тураһында төп фәнни ниге е ү ләштереү;
- ә әбиәт ғилеменең төп аңлатмалары, уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм я ма телмәр, монолог, диалог һәм
улар ың төр әре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур ә әби тел;
- баш орт ә әби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын ү ләштереү;
- баш орт теленең эстетик функцияһын таныу, матур ә әбиәт текстарын анализлағанда телмәр ең эстетик кимәлен баһалау.
9-сы класты тамамлағанда у ыусылар белергә тейеш:
- өйрәнелгән ә әр әр ең авторын, исемен, мәғәнәһен;
- өйрәнелгән ә әр әр ең төп темаһын, композицион ү енсәлектәрен;
- өйрәнелгән ә әр әр ең ва иғаһын (сюжетын) һәм герой арын (герой ар һәм ва иғалар ың ү -ара бәйләнешен);
- ә әр ең художестволы образы, темаһы, идеяһы, сюжеты, композицияһы, рифма ха ындағы төшөнсәләр ең билдәләре;
- драматик һәм лиро-эпик ә әр әр ең характерлы ү енсәлектәре;
- программа тарафынан ятлау өсөн тә дим ителгән ә әр әр ең текстары.
У ыусылар түбәндәге күнекмәләргә эйә булырға тейеш:
1-се төр күнекмәләр:
- я ыусы һүрәтләгән художестволы картиналар ы уй менән кү алдына ба тырыу;
- художестволы ә әр әр е, фәнни һәм публицистика ә әр әрен айыра белеү;
- өйрәнелә торған ә әр әр ең сюжет элементтарының, композицияның (автор ылы һырламаһы, герой ар ың эше,
портретының, пейзаж һәм интерьер ың) идея-художество урынын билдәләү;
- контекст эсендә һүрәтләү сараларының идея-художество урынын билдәләү;
- у ытыусы уйған проблемалы һорау яр амында геройға ылы һырлама биреү;
- автор ың мөнәсәбәтен билдәләү ма сатында герой ар ы ү -ара сағыштырыу;
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ылы тары һәм

- эпик, лирик, лиро-эпик һәм драматик ә әр әр е айыра белеү.
2-се төр күнекмәләр:
- художестволы ә әр әр е, фәнни-популяр һәм публицистик текстар ы тасуири, дөрө , ете итеп ыс ырып у ыу;
- эпик ә әр әр е йәки улар ың ө өктәрен я ма рәүештә (телдән) тулы итеп йәки һайлап, ы артып һөйләп биреү (изложение тө өү);
- өйрәнелгән ә әр буйынса телдән йәки я ма рәүештә фекерләү характерындағы инша я ыу;
- һорау арға тулы яуап һәм герой арға (индивидуаль һәм сағыштырма) баһалама биреү;
- эпик ә әргә йәки уның ө өгөнә план тө өү;
- ү аллы у ылған ә әби сәнғәт ә әр әренә (ә әр әге герой һәм ва иғаларға арата ү мөнәсәбәтеңде белдереп) я ма йәки телдән баһалама
бирә белеү.
Ә әбиәт буйынса у ыусы белемен баһалау ың төрлө юлдары һәм ү енсәлектәре бар. Исеменән үк күренеүенсә, ә әбиәт дәресе
у ыусылар ы ә әпкә, тәртипкә, кешелеклелеккә өйрәтеү менән бергә матур ы йәмһе ән, я шыны насар ан айырырға ла күнекмә бирә.
Тимәк, һәр ә әбиәт дәресе у ыусыға тәь ир итерлек, һо ланып ултырырлы та булырға тейеш. Шуның менән бергә һәр ә әбиәт дәресендә
тиерлек у ыусы белеме лә баһаланырға, сиреккә, йыллы а билдәләр уйылырға бурыслы. Ә әбиәт дәрестәрендә баһалар уйылыу
мөмкинлектәре, юлдары төрлө булырға мөмкин.
У ыу ти леген тикшереү.
Башланғыс кластар ан алып, һәр бала билдәле бер кимәлдә, ти лектә шыма итеп у ый белергә лә бурыслы. Ғөмүмән, ете , дөрө , тасуири
у ыу, у ырға өйрәтеү ә әбиәт дәрестәренең тәүге мөһим талаптарының береһе. Уны, йәғни у ыу ти леген, 1 бала минутына күпме һү
укыуына арап билдәләй әр. Түбәндә башланғыс кластар ан алып, у ыусы минутына күпме һү у ырға тейеш булған һандар килтерелә.
Уларға арап, у ыу ти легенә ниндәй талаптар уйылғанын билдәләргә мөмкин.
Билдәләр
Класс

«5» «4»

«3»

«2»

V
VI
VII

100
110
120

90
100
110

80
90
100

80-дән кәмерәк
90 -дан кәмерәк
100 - ән кәмерәк

VIII

130

120

110

110-дан кәмерәк

IX

140

130

120

120-нән кәмерәк

Белемдәр е тикшереү өсөн төп контроль эштәр төр әре: тест, телдән яуаптар, контроль эштәр.
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Телдән биргән яуаптар ы билдәләү нормалары:
Үтелгәндәр е абатлау, у ыусылар ан яуап алыу, улар ың баш орт ә әбиәте буйынса белемдәрен, белеү әрен һәм күнекмәләрен
тикшереү, и әпкә алыу, шуның менән бергә, алған белемдәргә таянып, ә әбиәт теорияһы күренештәренә аңлатма бирергә өйрәтеү
алымдарының береһе и әпләнә.
У ыусының яуабын баһалағанда, түбәндәге критерий ар менән эш ителергә тейеш:
1) яуаптың тулы һәм дөрө булыуы;
2) үтелгәнде аүлы ү ләштереү, аңлау кимәле;
3) яуаптың телмәр тө өлөшө, ә әби тел нормаларына ярашлы булыуы.
У ыусының телдән биргән яуабы үтелгән материалдың у ытыусы тә дим иткән өлөшөнә логик э мә-э лекле аңлатманы
эсенә алған бәйләнешле телмәр булырға, яуап биреүсе баланың өйрәнелгән ә әр әргә, билдәләмәләргә таянып эш итә белеүен
күрһәтергә тейеш.
5-се класс өсөн йомға лау контроль эше (тест).
1. « амыр батыр» әкиәте әкиәттәр ең ниндәй төрөнә арай?
а) батыр ар тураһында;
в) тормош-көнкүреш әкиәттәре
б) хайуандар тураһында;
г) тылсымлы әкиәттәр
2. «Әминбәк» әкиәте ниндәй төргә арай?
а) батыр ар тураһында;
в) тормош-көнкүреш әкиәттәре
б) хайуандар тураһында;
г) тылсымлы әкиәттәр
3. Был ө өк ниндәй әкиәттән алынған?
«Егеттәр өсәүләп китеп барғандар. Бара торғас бер тугайлы а барып еткәндәр. Туғайлы та бик күп күлдәр ялтырап ята. Ә шул
күлдәр араһында бер егет йөрөй. Ул бер нисә күлде бергә уртлап ала ла икенсе бер урынға илтеп оя икән. Батыр ар был ғәжәп егеткә,
хөрмәт менән баш эйеп, сәләм биргәндәр…»
а) «Әминбәк»
в) «А ъял батыр»
б) « амыр батыр»
г) « әмән менән Сэмән, картуф сәскән Сәлмән»
4. Муйыны дуға – ар аһы эйәр. Был йома ниндәй төркөмгә арай?
а) Фән-техника тураһында
в) Хайуандар тураһында
б) Тәбиғәт тураһында
г) Хе мәт тураһында
5. «Урманда» хикәйәһенең авторы кем?
а) К.Кинйәбулатова
в) Ғ. Рамазанов
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б) А . Карнай
г) Р. Ниғмәти
6. “…Эй алйот, ы анға былтыр, ыс ыралармы быйыл!” Был юлдар кемдең ә әренән?
а) М.Кәрим
в) Ғ.Ту ай
б) Р.Ниғмәти
г) М.Ғафури
7. Түбәндәге ө өк ниндәй ә әр ән: “…Кирәмәт башына менеү – бөркөт осор бейеклеккә күтәрелеү тигән һү ул. Төндәрен уның
ө төндә, - ти Шәрифулла, - уса тирәһендә әйләнгән күбәләктәр тө лө, йондо ар һикерешеп уйнай. Улар түбән үк төшәләр – үрел дә
тот ү әрен! айһы бер шу тары, яңылыш аяға һуғылып, селпәрәмә лә киләләр. Ана шуны инде йондо атылыу ти әр.
а) М.Кәрим “Өс таған”
в) А.Карнай “Урманда”
б) Р.Ниғмәти “Хәйерле юл”
г) Д.Юлтый “Бәләкәй отош”
8. “Һары ты кем ашаған?” мә әленең авторы кем?
а) М.Кәрим
в) Ғ.Ту ай
б) Р.Ниғмәти
г) М.Ғафури
9. “Баш ортостандың халы я ыусыһы” исеме иң беренсе булып кемгә бирелгән?
а) М.Кәрим
б) Р.Ниғмәти
в) Ғ.Ту ай
г) М.Ғафури
10. Бе ең республикала балалар өсөн ниндәй гәзит-журналдар ба ыла? (һанап сы )

6-сы класс өсөн йомға лау контроль эше (тест).
1. обайыр ар, әкиәттәр ниндәй сәнғәт төрөнә арай?
а) Би әү сәнғәте.б) Бейеү сәнғәте. в) Һү сәнғәте.
2. Тереһыу тураһында ниндәй әкиәттә әйтелә?
а) “Урал батыр”.б) “А ъял батыр”. в) “ амыр батыр”.
3. Ф. Чанышеваның “Икмәк е е” шиғырында айһы осор сағылдырыла?
а) Бала сағы. б) Ү мер сағы. в) Йәшлек йылдары.
4. “Йософ иссаһы” ә әрен кем я ған?
а) ашғари. б) ол Ғәли. в) Сәйф Сараи.
5. “Яу ан айт ан урай” ә әренең авторы кем?
а) Н. Ғәлимов. б) . Аралбай. в)А. Игебаев.
6. “ әнәфер сәскәһе” ә әре ниндәй жанрға арай?
а) Әкиәт. б) Повесть. в) Хикәйә.
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7. “Бөрөкөт һауала үлә” ә әрендә күкрәге менән амбразураны аплаусы егет кем ул?
а) Матросов. б) Артюхов. в) Лалетин.
8. Ә әр ә Шәкирйән ү исемен нисек ү гәртә?
а) А. Матросов. б) Г. Тарасов. в) А. Петров.
9. “Шүрәле” ә әренең авторы кем?
а) Ш. Бабич. б) Ғ. Ту ай. в) . Даян
10. Кешегә, йән эйәләренә хас һы аттар ы йәнһе предметтарға һәм күренештәргә күсереү нимә тип атала?
а) Сағыштырыу. б) Һүрәтләү. в) Йәнләндереү.
7-се класс өсөн йомға лау контроль эше (тест).
1. М. А мулланың аң-белемгә өндәгән шиғыры нисек атала?
1) “Ду лы ” 2) “Баш орттарым, у ыу кәрәк!” 3) “Бәхет”
2. Шиғыр юлдары а ағындағы өндәр о шашлығы нисек атала?
1) ритм 2) рифма 3) строфа
3. М.Ғафури асан тыуған?
1) 1880 2) 1895 3) 1900
4. М.Ғафури иң а а тан ниндәй мә рәсәне тамамлай?
1) Рәсүлиә 2) Ғосмания 3) Ғәлиә
5. Бер а ым алға ба ам да
Әйләнәм мин артыма. Был юлдар М. Ғафури ың айһы шиғырынан алынған?
1)“Мин ай а” 2) “Ү ем һәм хал ым” 3) “Гөлдәр ба саһында”
6. Егерме дүрт йыл ғына йәшәгән баш орт шағиры кем?
1) С. Юлаев 2) М.Ғафури 3) Ш.Бабич
7.Д.Юлтый ың “Тимеркәй фәлсәфәһе” ндә Тимеркәй кемдең кү әрен алы йондо арға о шата?
1) Атаһының 2) Әсәһенең 3) Күрше ы ы Гөлбикәнең
8. Сәми арт ниндәй эш баш арған?
1) ауылда эшләгән 2) урман арауыллаған 3) батрак булған
9. Етем алғас, Тимеркәй кем улына барып эләгә?
1) амышбикәгә 2) Никлудин баярына 3) отлоярға
10. Тимеркәй ең я мышы нисек тамамлана?
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1) ауылына айта 2) һуғышта үлеп ала.
11. “ Айбикә” повесы асан ба ыла?
1) 1926 2) 1931 3) 1934
12.”Айбикә” повесындағы Айбикәнең ире кем?
1) Юлдыбай 2) отлояр.
13. Колхозға ингәс, Айбикә ниндәй һөнәр ала?
1) һауынсы 2) у ытыусы 3) тракторсы
14. отлояр улына Айбикә асан килеп эләгә?
1) аслы йылында 2) Юлдыбай һуғыш а киткәс
15. Айбикәгә отлояр улынан отолорға кемдәр яр ам итә?
1) Алма ай менән Хә исә; 2) Ғәйшә; 3) Юлдыбай
8-се класс өсөн йомға лау контроль эше (тест).
1. Ә әр әге әл-ва иғалар ың, күренештәр ең һәм уй-тойғолар ың образлы ойошторолоу формаһы нисек атала:
а) төйөнләнеү; б) сюжет; в) ва иғалар ү еше г) композиция?
2. Баш орт восстаниелары етәксеһе булмаған шәхесте күрһәтергә:
а) Алдар И әнгилдин; б) Кинйә Ары ланов; в) Ғәфиәт Ары ланов; г) Ба арғол Юнаев?
3. Риүәйәттән легенда нимһе менән айырыла?
а) Фантастик элементтар ың киң урын алыуы менән;
б) Йыр ар ың тарихын һөйләүе менән;
в) Ер-һыу атамаларының килеп сығыуын аңлатыуы менән; г) Образдар системаһы менән?
4.
Салауат Юлаевтың ниндәй шиғырынан ө өк тә дим ителгән:
Шул бөркөттәй, егет, батыр бул, тайғаныңда таян ду тарға.
Яу а ары ландай ажғырып, йән аямай ташлан дошманға.
а) «Егеткә»; б) «Һандуғас»; в) «У »; г) «Тирмәмдә»?
5.
Б.Рафи овтың «Эйәрләнгән ат» ә әренең жанры:
а) хикәйә;
б) повесть;
в) роман;
г) тарихи фараз?
6. Шәхес культы йылдары фажиғәһен Р.Ғарипов айһы ә әрендә сағылдыра:
а) « Туған тел»;
б) «Аманат»; в) «Табыныу»;
г) «Уй арым»?
7. Әхмәт Ғ.Сәләмдең айһы ә әре геройы:
а) «Һәйкәл»;
б) « Шоң ар»; в) « Ғүмер»;
г) «Республика иртәһе»?
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8. Р. Бикбаев айһы ә әрендә тыуған тәбиғәтте һа лау, я лау мәсьәләһен күтәрә:
а) «Йүкәләр ән һығылып бал тама»;
б) « Ғүмер уртаһы»;
в) «Хал ыма хат»?
9. М. Кәримдең 1938 йылда ба ылып сы ан тәүге китабы нисек атала?
а) «Отряд у ғалды»; б) «Таныш булмаған уна »; в) «Я ғы тауыштар»;
г) « айтыу»?
10.
Әбйәлил районында тыуған сәсәнде билдәләге :
а) Мөхәмтша Буранғолов; б) Фәррәх Дәүләтшин; б) Шафи Әминев-Тамъяни сәсән;
11.
Бе ең көндәргә килеп еткән әйтеш автор арын билдәләге :
а) А мыр а сәсән менән обағош сәсән; б) И еүкәй менән Мора ым; в) Ерәнсә сәсән менән арас сәсән.
12.
Б. Бикбай айһы ауылда тыуған:
а) Диңге бай;
б) Хәсән;
в) Үрге Ильяс;
г) алта?
13.
М. Кәримдең «Үлмә бай» ә әренең жанры:
а) роман;
б) поэма;
в) драма;
г) комедия?
9-сы класс өсөн йомға лау контроль эше (тест).
1. Я ыусы тыуған ер (тура килтереп я )
1. Абдул адир Инан
А. ырмы алы р-ны, Ибраһим ауылы
2. М.А мулла
Б. Миәкә р-ны, Илсеғол
3. М.Өмөтбаев
В. Миәкә р-ны,Ту һанбай
4. С.Я шығолов
Г. Һамар губ, Кисеүсат
5. Р.Фәхретдинов
Д. Силәбе өлкәһе, Шығай
2. Был һү әр е кем әйткән?
«А аба баш орт а өс нәмәне белеү мотла : беренсеһе – ү еңдең сығышыңды, йәғни шәжәрәңде белеү, икенсеһе – йондо ар ы
исемләп аңлатыу, һәм өсөнсөһө - тарихи өләңдәр е, йыр ар ы белеү».
3. Был һү әр е кем әйткән?
Мин хә ер өс нәмәгә инанам. Беренсеһе – ислам дине, икенсеһе – ғилем, өсөнсөһө - бөйөк төрөк милләте.
4. Был һү әр е кем әйткән?
Ә ип һәм ғалимдары булмаған әүем — бәхетһе , мәшһүр кешеләре булмаған халы — я лаусыһы , ә әбиәте булмаған –
рухһы .
5. Был һү әр е кем әйткән?
Ә әми зат ни ылһа ла – ү е өсөн,
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Яманлы ылһаң, ахыры бер сәсәрһең.
6. Был һү әр е кем әйткән?
Бына йәштәр! Һе гә алтын кәңәш бар: Бойо мағы , еребе алды, тип тар, ырағайлы тан, на анлы тан асығы , У ырға төрлө
мәктәптәр асығы .
7. Был герой кемдең ә әренән?
1. Әсмә
2. Тимербай 3. Шиһабетдин Мәржәни 4. айыш 5. Йо лап ят ан баш орт
8. Был ә әр ең авторы кем?
1. «А ар»
2. «Салауат батыр»
3. «Баш орт хәлдәре»
4. «Инсафлы »
5. «Йәдкәр»
9. Төшөнсәләр е тура килтер:
1. Кадет корпусын тамамлаған
А. Абдул адир Инан
2. Анкара университеты профессоры
Б. М.А мулла
3. Диниә назаратында мөфтөй
В. М.Өмөтбаев
4. Ил ги еүсе сәсән-шағир
Г. Р.Фәхретдинов
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II. У ЫУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЙӨКМӘТКЕҺЕ
Программа буйынса баш орт ә әбиәтен өйрәтеү ең ма саттары һәм бурыстары:
- баш орт ә әбиәте дәрестәре аша яңы шарттар а гармоник ү ешкән яңы шәхес тәрбиәләү;
- у ыусылар ы нәфис ә әбиәт менән таныштырыу барышында замандың рухи тормошона я ынайтыу, ә әбиәт, сәнғәткә ылы тырыу юлы
менән дөйөм мә әни кимәлен күтәреү;
- урта звено у ыусыһының йәш ү енсәлектәренә бәйле эстетик зауы , нәфис ә әбиәт аша ватансылы , юғары гражданлы позицияһы
тәрбиәләү;
- ә әбиәт теорияһы, тарихы аша донъяға, ил, халы я мышына фәнни араш формалаштырыу, фекерләү, бәйләнешле телмәр ү тереү, ижади
ү аллылы тәрбиәләү;
- ауы -тел һәм хә ерге ә әбиәт ә әр әренә ихтирам, ы ы һыныу, китап у ыуға ынтылыш тәрбиәләү;
- у ыусылар ың һү байлығын арттырыу ө төндә эшләү;
- у ылған ә әр е аңлы абул итеү, уның буйынса фекер йөрөтөү һәләтен ү тереү өсөн текс а я ын һөйләтеү.
У ыу предметына дөйөм характеристика.
Коммуникатив компетенция

телмәр эшмәкәрлегенең төр әре, һөйләү һәм я ма телмәр төр әрен ү ләштереү е и әптә тота, тел

материалын һәм күнекмәләр е кәрәкле ситуациялар а уллана алыу ы талап итә. Коммуникатив компетенция аралашыу ың ма сатын
билдәләй, телмәр ситуацияһын баһалай белеү е, аралашыусының коммуникация ысулдарын һәм ниәттәрен и әпкә алыу ы, адекват
стратегик аралашыу ы һайлау ы һәм ү телмәреңде аңлы рәүештә ү гәртеүгә ә ер булыу ы кү уңында тота.
Мә әни компетенция туған телдең мә әниәтен сағылдырыусы форма булара аңлау ы кү уңында тота, тел һәм халы

тарихының

бәйләнештә булыуын, баш орт теленең милли-мә әни ү енсәлеген, баш орт телмәр этикет нормаларын ү ләштереү е, халы -ара аралашыу
мә әниәтен ү ләштереү; милли мә әни компонентлы һү әр мәғәнәһен аңлатыу ы белдерә.
Баш орт ә әбиәте курсының коммуникатив-эшмәкәрлек йүнәлешен көсәйтеү, уны белем алыу а метапредмет һө өмтәләргә йүнәлтеү
кешенең тыш ы мөхиткә ти яра лашыу һәләтле һәм унда әү ем эшмәкәрлете дауам итеүгә һәләтле булара , функциональ грамоталы ты
формалаштырыу ың мөһим шарттары булып тора.
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5-СЕ КЛАСС
№

Бүлек

Бүлектең йөкмәткеһе

1

Белем бар байлы тан да
арты .
У ытыусы – ул ур исем.

Баш ортостан Республикаһының дәүләт гимны. М.Ғафури «Нурлы мәктәп».
Р.Ниғмәти «Хәйерле юл, һе гә!» Р.Байбулатов «Ағас һәйкәл». Р. Фәхретдин «Белем».
М.Кәрим «У ытыусыма». Н.Нәжми «Беренсе дәрес».
Лира Я шыбаева. «Бәхетең ү ең менән».
Д.Юлтый. «Кө ». Али Карнай «Урманда».
Ғ.Рамазанов. «Ура ө тө». Ф.А булатова «Атай икмәге».
.Аралбай. «Баш орт теле». Б.Бикбай «Туған тел», «Рус теле».
Р.Ғарипов. «Туған тел». Х.Тапа ов «Бибинур «улуәсәй».
М.Ғафури. «Балалар һәм китап». Д.Бүләков. «Яралы китап».
Я. олмой. « ы ы лы китап». Н.И елбай. «Иң я ын ду ».
Баш орт халы ижады. «Алпамыша». «Әминбәк». « әмән менән Сәлмән, картуф
сәскән Сәлмән». (әкиәттәр). Йома тар. Мә әлдәр ә – халы а ылы. Көләмәстәр.
Салауат Юлаев. « айтып киләм». Ғ.Усман. «Егет булһаң». « армасан менән
Сәрмәсән» («Һуңғы һартай» ә әренән ө өк).
С.Я шығолов. «Дим буйында я ғы таң», Я.Юмаев «Шәкерт».
Н.Нәжми. «Беренсе ар». Г.Юнысова. « отло булһын Яңы йыл».
С.Сурина « ышты аршылағанда».
Р.Ғарипов. «Баш ортостан». И.Кинйәбулатов. «Ду лы төйәге».
М.Кәрим. «Өс таған» повесынан ө өк.
Р.Шәкүр. «Урал батыр иле - сал Урал».
Р.Ниғмәти. « ы ымдың һорау арына яуаптар». А.Йәғәфәрова. «Урал иле».
К.Кинйәбулатова. «Әсә күңеле». Х.Назар. «Та та сәй». Ғ.Вәлиев. «Әсәйем фатихаһы».
Д.Бүләков «Я ғы таш ын менән килгән бәхет». («Э е ар» пов. ө өк)
Ш.Бик ол «Я ғы уй ар»
«Еңеүселәргә дан!» Й.Мостафин. «Ыласын». М.Кәрим. «Билдәһе һалдат».
Т.Ғиниәтуллин. «Ми ал».
Р.Ғарипов. «Һабантурғай». А.Карнай. «Турғай». З.Хисмәтуллин. «Урман унағы».
Т.Йосопов. «Ерән аш а». С.Агиш. «Туры ай».
Ф.И әнғолов. «Хәмит күпере». А.Игебаев. «Һыу буйында балы сы». М.Әбсәләмов.
«Йомағужа тирәктәре».

2
3
4

Килеп
етте
кө өң
алтыны…
Күңел күрке – тел.

6

Китап – юл күрһәтеүсе
йондо .
Халы әйтһә – ха әйтә.

7

Боронғонан аманат.

8

Килеп
етте
ыштың
һыуығы…
Баш ортостан – тыуған
төйәгем
Урал ай ы һөймә тә йән
булма .
Изгеләр ән-изге әсәй әр.
Я килә, я !

5

9
10
11
12

14

Бер кем дә, бер нәмә лә
онотолмай.
Тәбиғәт осағында.

15

Йәмле йәй килде.

13

12

Сәғәт
һаны
4
3
5
4
6
12
2

3
6
3
3
4
4
6
3

16

Туғандаш
ә әбиәте.

халы тар

М.Йәлил. «Йыр арым». Дәрдмәнд. «Нурый менән Зәйнәб», «Бер хазина».

1

6-СЫ КЛАСС.
№
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

Бүлек

Бүлектең йөкмәткеһе

Алтын һу ма .

Сәғәт
һаны
«Баш ортостан
3

Баш ортостан Республикаһының Дәүләт флагы. Ф.Ғөбәй уллина,
флагы» шиғыры.
С.Әлибаев,
«Мәктәп юлы», Я.Вәлиев, «Беренсе көн», Я. олмой, «Мәктәп»,
Р.Фәхретдин, «Мәктәп».
Уй ың күрке - тел, телдең З.Биишева, «Баш орт теле»,
.Аралбай, «Баш орт оролтайына»,
Р.Бикбаев,
күрке - һү .
«Хал ыма хат».
Ил еүәте –икмәктә.
Г.Юнысова, «Ер улына», Д.Бүләков, « ара икмәк», Ф.Чанышева, «Икмәк е е».
Хикәйәләү тураһында. Ә.Вахитов, «Өс бөртөк бой ай».
Халы һү ен ташлама.
«Урал батыр» әкиәте. Батыр ар тураһында әкиәттәр. « ари ел» легендаһы. Легенда
тураһында. Бәйеттәр. Та ма тар.
У ытыусы! Ошо исемдән К.Кинйәбулатова «У ытыусым», Л.Я шыбаева, «У ытыусы - ул белем биреүсе
дә юғарыра ниндәй исем лә,икенсе әсәй ә…», Р.Шаммас, «У ытыусыға», Ф.И әнғолов, «У ытыусы Ғүмәров».
бар?!
Бе ең
боронғо
ол Ғәли, «Йософ иссаһы»нан ө өк. Шәжәрә тураһында. Табын әбиләһенең ара
ә әбиәтебе .
Табын ырыуы шәжәрәһе.Сәйф Сараи, «Парсалар».
Батыр ар ы яу а күп Т.Йосопов, «Ай Уралым,Уралым», Н.И елбай, «Салауат ташы», Ж.Кейекбаев, «Урал
күр ек, Салауаттай батыр тураһында обайыр». Н.И елбай, «Зөлхизә».
ю икән…
С.Юлаев, «Ағи елкәй аға ая аралап», «Йыр ар ан», “Юлай менән Салауат” (эпостан
ө өк), Мирас И елбаев, «Төш» («Юлай улы Салауат» китабынан), Рәми Ғарипов,
«Салауат батыр».
Баш ортостан Ш.Бабич, «Баш ортостан», Ялы Бурна улы (“Һуңғы һартай “ ә әренән ө өк),
гөлбостан.
З.Биишева, Н.Нәжми, «Баш ортостан».
Һы ырт, урай,баш орт
“ урай” (Баш орт халы йыры), Нур Ғәлимов, ”Яу ан айт ан урай”, ә им Аралбай,
моңдарын…
«Йомабай урайы”.
Әсәй күңеле – тулы ояш А.Игебаев ”Әсәйемә”, Й.Солтанов, ” әнәфер сәскәһе”, Р. Ғарипов, “Әсәм улдары”,
.
“Бер әсәнең зары аны” әкиәте.
Яу а еңеп айтығы .
“Шайморатов генерал” йыры, Ә.Бикчәнтәев, “Бөркөт һауала үлә” (ө өк). Батыр үлһә,
13

2
7
8
5

4
11

3
3
4
7

12
13
14

даны ала. Т.Килмөхәмәтов, “Турайғыр”. Кластан тыш у ыу. Т.Сәғитов, “Аманат”.
Телмәр ү тереү. “Ир анаты ат була”.
Тәбиғәт донъяһында.
Г.Юнысова, “Талы бөгөлөп тора”, Ф.Ғөбәй уллина, “Умырзая”, А.Игебаев,
“Сыйырсығым”, Р.Назаров, “Офо тағы ояш”, С.Я упов, “ арабаш турғай”.
Туғандаш
халы тар Ғ.Ту ай, “Шүрәле”. Халы ижады һәм ә әбиәт. В.Бианки, “ оторған тейен”,
ә әбиәте.
И.Йосопов, “ ара бүрек ха ында һү ”.
Үтелгәндәр е абатлау.
Үтелгәндәр е абатлау (3 сәғәт).

4
4
3

7-СЕ КЛАСС.
№

Бүлек

1

Туған телем.

2

Баш орт халы ижады.

3
4

В.Зефиров
М.А мулла.

5

М.Ғафури.

6
7
8

Мамин - Сибиряк
Ш.Бабич.
Д.Юлтый.

9

Һ.Дәүләтшина.

10

Р.Ниғмәти.

Бүлектең йөкмәткеһе
И.Кинйәбулатов. « ур ышаныс һе гә, у ытыусы!». Ә.Әминев «Инша».
Р.Ғарипов. «Тел». Р.Ғамзатов «Туған тел».
Йыр ар, риүәйәттәр, сеңләү әр.
Тарихи ва иғалар, хәрби поход, һуғыш тураһындағы йыр ар һәм риүәйәттәр.
Баструкка йәки һөргөнгә ебәрелгән кешеләр тураһындағы йыр ар һәм риүәйәттәр.
Түрәләр тураһындағы йыр ар: « олой кантон», «Абдулла ахун», «Тәфтиләү».
атын- ы я мышы, тәбиғәт тураһындағы йыр ар һәм риүәйәттәр: «Зөлхизә»,
«Ғилмияза», «Таштуғай». Тарихи йыр ар - халы күңеленең кө гөһө.
Сеңләү әр ә баш орт атын- ы ының ауыр я мышы. «Ерәнсә сәсән» әкиәте.
«Йәнтүрә хикәйәһе».
М.А мулланың тормош юлы. М.А мулла шиғыр ары.
А мулла шиғыр арында мораль-этик проблемалар.
М.Ғафури ың тормош юлы. «Ү ем һәм хал ым», «Мин ай а», «Гөлдәр ба саһында»
шиғыр ары. Кластан тыш у ыу. М.Ғафури. «Тормош ба ыстары».
«Һунарсы арт».
Ш.Бабичтың тормош юлы. Ш.Бабичтың шиғыр ары. Идея-тематик йөкмәткеһе.
Д.Юлтый ың тормош юлы. «Тимеркәй фәлсәфәһе» хикәйәһе.
Ә әр ә ябай кешенең фажиғәле я мышын сағылдырыу.
Һ.Дәүләтшинаның тормош юлы. «Айбикә» повесы. Идея- тематик йөкмәткеһе.
“Һырға һабағы” хикәйәһе.
Р.Ниғмәти. «Йәмле Ағи ел буй ары» поэмаһы. Поэманың художество ү енсәлектәре.
14

Сәғәт
һаны
2
6

1
2
2
1
2
2
3
2

11

М.Кәрим.

12
13
14
15

М.Шолохов.
Ғ.Хөсәйенов
Я.Хамматов
Р.Өмөтбаев.

16

Үтелгәндәр е абатлау.

Т.ү. « артлас Урал ни күрһә, шуны күргән Ағи ел».
М.Кәримдең тормош юлы. «Айгөл иле» драмаһы. Драманың йөкмәткеһе, темаһы,
идеяһы. «Шағир шатлығы»,«Ап-а мөғжизә».
«Кеше я мышы»
«Һуңғы тарпан». Хикәйәттең идея- тематик йөкмәткеһе.
«Ғәйзулла»
Р.Өмөтбаевтың тормошо. «Атлы баш орт» повесы. «Атлы баш орт» повесында батыр
яугир ар һәм ат образы.
Үтелгәндәр е абатлау.

3
1
2
1
2
2

8-СЕ КЛАСС.
№

Бүлек

1

Тыуған ер һәм батыр ар.

2

З.Биишева

3

М.Кәрим.

4

Р.Ғарипов.

5

Р Бикбаев.

6

Т.Ғиниәтуллин.

7
8
9
10

Н.Нәжми.
Ә.Әминев.
Р.Камал.
Үтелгәнде абатлау.

Бүлектең йөкмәткеһе
Илем, телем, ерем (шиғыр ар). В.Распутин. “Француз теле дәрестәре”.
Дини ә әбиәт. Р.Бикбаев «Хә истәр». М.Ямалетдинов « өрьән сүрәләре».
Шафи Әминев – Тамъяни ижады. Ғ.Ибраһимов «Кинйә» романы.
Кинйә - хал ыбы ың данлы батыры. обайыр ар. Әйтештәр.
Р. Солтангәрәев. «Осто бөркөт».
З.Биишева «Һөнәрсе менән Өйрәнсек».
Т.ү. Инша. «Йәшәү бәхете - хе мәт аша тыуған шатлы та»
М.Кәрим. « айын япрағы тураһында», «Үлмә бай», «Россиянмын».
Телмәр ү тереү. «Үлмә бай» поэмаһында юмор һәм сатира.
Р.Ғариповтың тормош юлы. “Урал йөрәге”. “Аманат”, “Уй арым” обайыр ары.
Т.ү Инша. «Тел - милләтте һа лаусы орал».
Р.Бикбаев. «Баш ортостан бында башлана», «Уралым».
«Йүкәләр ән һығылып бал тама», «Йәншишмәбе ошо тупра та».
Т.Ғиниәтуллин. «Мәтрүшкә е е» хикәйәһе. «Әсә һәм бала» хикәйәһе.
Т. ү.«Әсә күңеле балала,бала күңеле далала»
Н.Нәжми ең тормош юлы. Шиғыр арының идея-тематик йөкмәткеһе.
Ә.Әминев. « ытайгород» ә әре. Т.ү. Ерен һат ан- илен һат ан.
Р.Камал. «Таня - Таңһылыу» ә әре. Ә әр ең идея-тематик йөкмәткеһе.
Йомға лау контроль эше. (тест). Үтелгәнде абатлау.
15

Сәғәт
һаны
14

2
2
3
2
3
2
2
2
2

9-СЫ КЛАСС.
№

Бүлек

1

Халы ижады

2

Йырау ар һәм сәсәндәр.

3

С.Юлаев.

4

6

Боронғо һәм урта
быуаттар ағы улъя ма
ә әбиәт.
XIX быуатта
Баш ортостанда я ма һәм
ба ма ә әбиәт
Мәғрифәтселәр ижады

7

Үтелгәнде абатлау.

5

Бүлектең йөкмәткеһе
Художестволы ә әбиәт. Халы ижады. «Урал батыр» эпосы.
«Урал батыр» эпосы - рухи омарт ыбы . Тү. Инша. «Урал батыр» эпосында үлем һәм
үлемһе лек». “И еүкәй менән Мора ым “ эпосы.
XIV – XVI быуаттар йырау ары. Сәсәндәр ижады. Ерәнсә сәсән. обағош менән
А мыр а сәсәндәр. арас, Байы Ай ар һәм Мәхмүт сәсәндәр иэжады.
С.Юлаевтың тормошо һәм яу юлы. Салауат – шағир һәм сәсән. «Бүгәсәүгә
ушылып…» обайыры. Тү. «Салауат – халы батыры».
ол Ғәли. “Йософ вә Зөләйхә”. Дастансылы традициялары (Хәрәзми, Кәтиб, Сәиф
Сараи). XVI- XVIII быуаттар прозаһы. “Һуңғы һартай”. Шәжәрәләр.
Тажетдин Ялсығол.“Тарихнамә-и Болғар». «Батыршаның батшаға я ған хаты».
Анализ. Уры ғалимдары һәм я ыусылары ижадында Баш ортостан темаһы.
Мәғрифәтселек башланғыстары. Суфый шағир ар ижады. “ у ыйкүрпәс менән
Маянһылыу” ә әре. “Алдар менән Зөһрә” ә әре. “Бу йегет”.
Мифтахетдин А мулланың тормошо һәм ижады. А мулланың мәғрифәтселек
араштары. Тү. Инша. «А мулла – я тылы йырсыһы».
Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевтың тормошо һәм ижады. “Баш орттар”.
Тарихи-этнографик хе мәттәре . «Йәдкәр».
Р.Фәхретдиндең тормошо һәм ижады. “Әсмә” романы.
Сафуан Я шығоловтоң тормошо һәм ижады.
Фәтхел адир Сөләймәнов ижады. “Тимербай урайсы”.
М.Ғафури ың тормошо һәм башланғыс ижады. Поэзияһының төп мотивтары.
«Шағир ың алтын приискыһында” повесы.
Шәйехзада Бабичтың тормошо һәм ижады.
Т.ү. “Көрәшеп үткәр ы а ғүмереңде”.
Баш орт ә әбиәтенән йомға лау контроль эше (тест).
Үтелгәндәр е абатлау, йомға лау.

16

Сәғәт
һаны
5

3
3
5

5

11

2

III. ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРЫУ
5-СЕ КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дәрес темаһы
Белем бар байлы тан да арты .
У ытыусы – ул ур исем.
Килеп етте кө өң алтыны…
Күңел күрке – тел.
Китап – юл күрһәтеүсе йондо .
Халы әйтһә – ха әйтә.
Боронғонан аманат.
Килеп етте ыштың һыуығы…
Баш ортостан – тыуған төйәгем
Урал ай ы һөймә тә йән булма .
Изгеләр ән-изге әсәй әр.
Я килә, я !
Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмай.
Тәбиғәт осағында.
Йәмле йәй килде.
Туғандаш халы тар ә әбиәте.
Бөтәһе:

Дәрестәр һаны
4
3
5
4
6
12
2
3
6
3
3
4
4
6
3
1
68

6-СЫ КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7

Дәрес темаһы
Алтын һу ма .
Уй ың күрке - тел, телдең күрке - һү .
Ил еүәте –икмәктә.
Халы һү ен ташлама.
У ытыусы! Ошо исемдән дә юғарыра ниндәй исем бар?!
Бе ең боронғо ә әбиәтебе .
Батыр ар ы яу а күп күр ек, Салауаттай батыр ю икән…
17

Дәрестәр һаны
3
2
7
8
5
4
11

8
9

Баш ортостан - гөлбостан.
Һы ырт, урай,баш орт моңдарын…

3
3

10
11
12
13
14

Әсәй күңеле – тулы ояш .
Яу а еңеп айтығы .
Тәбиғәт донъяһында.
Туғандаш халы тар ә әбиәте.
Үтелгәндәр е абатлау.
Бөтәһе:

4
7
4
4
3
68

7-СЕ КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дәрес темаһы
Туған телем.
Баш орт халы ижады.
В.Зефиров
М.А мулла.
М.Ғафури.
Мамин - Сибиряк
Ш.Бабич.
Д.Юлтый.
Һ.Дәүләтшина.
Р.Ниғмәти.
М.Кәрим.
М.Шолохов.
Ғ.Хөсәйенов
Я.Хамматов
Р.Өмөтбаев.
Үтелгәндәр е абатлау.
Бөтәһе:
18

Дәрестәр һаны
2
6
1
2
2
1
2
2
3
2
3
1
2
1
2
2
34

8-СЕ КЛАСС
№

Дәрес темаһы

Дәрестәр һаны

1

Илем, телем, ерем.

1

2

В.Распутин. “Француз теле дәрестәре”.

2

3

Шафи Әминев-Тамъяни

1

4

өрьән тураһында белем

1

5

Р.Бикбаев “Хә истәр”, М.Ямалетдинов “ өрьән сүрәләре”

2

5

Ғ.Ибраһимов. «Кинйә» романы

2

6

Б.Бикбай. «Ер» поэмаһы, « аһым түрә» драмаһы

2

7

Ғ.Сәләм. «Шоң ар» поэмаһы

2

8

З.Биишева. «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» хикәйәте

3

9

М.Кәрим. «Йәшәйһе бар» шиғыры, «Үлмә бай» поэмаһы

3

10

Р.Ғарипов. «Урал йөрәге», «Аманат», «Уй арым» обайыр ары

2

11

Н.Мусин. «Йырт ыс тиреһе» повесынан ө өк

2

12

Ғ.Хөсәйенов. «Һуңғы тарпан» хикәйәте

2

13

Р.Бикбаев шиғыр ары.

1

14

Т.Ғиниәтуллин. «Мәтрүшкә е е», «Әсә һәм бала» хикәйәләре

3

15

Ә.Әминев. « ытайгород»

3

16

Р.Камал. «Таня-Таңһылыу» повесынан ө өк

2

17

Үтелгәнде абатлау

1

Бөтәһе:

34

19

9-СЫ КЛАСС
№

Дәрес темаһы

Дәрестәр һаны

1

Халы ижады

5

2

Йырау ар һәм сәсәндәр.

3

3

Салауат Юлаев.

3

4

Боронғо һәм урта быуаттарҙағы ҡулъяҙма әҙәбиәт.

5

5

XIX быуатта Баш ортостанда я ма һәм ба ма ә әбиәт

5

6

Мәғрифәтселәр ижады

11

7

Үтелгәнде абатлау.

2

Бөтәһе:

34

20

