I. 10 -11-СЕ КЛАСС У ЫУСЫЛАРЫНЫҢ БЕЛЕМ КИМӘЛЕНӘ ТАЛАПТАР.
Баш орт телен йр не буйынса у ыусылар белергә тейеш:
- йәмғиәт тормошонда телдең роле, туған телдең әһәмиәте, баш а донъя телдәре араһында тот ан урыны, йәмғиәт ү ешендәре роле, ижтимағи әһәмиәтен
аңлы абул итеү;
- ябай, ушма һөйләм синтаксисын, стилистикаһын иркен фай алана белеү;
- тыныш билдәләре, текст, һөйләм интонацияһы, телмәр тибын аңлы абул итеү;
- һү бәйләнеш, ябай, ушма һөйләм, тура телмәр, диалог, айырымланыу күренештәре менән эш итә белеү;
- бөтә төр анализдар:фонетик, лексик, морфологик, һү ьяһалыш, синтаксик, стилистик анализдар ы үтәү;
- орфоэпия, графика, орфография ағи әләре;
- текст һәм уның эсендәге һөйләмдәр, улар ың стилдәре;
- телмәр төр әре (типтары) буйынса анализдар;
- һүрәтләү сараларын текстан таба белергә һәм улланырға, баш орт теленең һү лек байлығын белергә тейеш.
Баш орт
би тен йр не буйынса у ыусылар белергә тейеш:
- өйрәнелгән ә әр әр ең авторын, исемен, исемдәр ең мәғәнәһен;
- өйрәнелгән ә әр әр әге ва иғалар ы (сюжетты, герой ар ы, герой ар менән ва иғалар ың ү ара бәйләнешен);
- өйрәнелгән ә әр ең төп темаһын композицияһы ү енсәлектәрен билдәләй белергә тейеш;
- боронғо ә әби ә әр әр ең жанр ү енсәлектәрен билдәләү, автор ары менән ы ы һыныу һәм ә әби төр әр ең төп билдәләрен белергә тейеш.
У ыусылар белергә тейеш күнекмәләр:
- дөйөм ә әбиәттә художестволы ә әбиәттең һү сәнғәте булара ауы -тел ижадына, улъя ма ә әбиәткә һәм автор ар ә әр әренә бүленешен билдәләй
алырға тейеш;
- я ыусы ижад иткән картиналар ы, герой ар ы ылы һырлай, мөһим эпизодтар ы күрһәтә телергә тейеш:
- өйрәнелгән ә әр ең сюжет, композиция элементтарын, идея – художество иммәтен билдәләү;
- ә әр буйынса проблемалы һорау арға яуап, образдар ы ылы һырлау, тел-һүрәтләү сараларын билдәләү;
- боронғо ә әбиәт менән я ма ә әбиәт ә әр әрен айыра белеү;
- художестволы ә әр әр е фәнни һәм публицистик ә әр әр ән айыра белергә тейеш;
- художестволы ә әр әр е тасуири у ыу, ете һәм дөрө у ыу, у ығанды һөйләү, уның буйынса план тө өү.
У ыу предметын ү ләштереү ең шәхси һәм предмет һө өмтәләре.
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;
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- ү телмәреңде кү әтеү һәм уны баһалау күнекмәһен булдырыу.
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.
У ыусылар ың белемдәрен, белеү әрен (умение) һәм күнекмәләрен баһалау нормалары.
Телдән биргән яуаптар ы билдәләү нормалары:
Үтелгәндәр е абатлау, у ыусылар ан яуап алыу, улар ың баш орт теле буйынса белемдәрен һәм күнекмәләрен тикшереү, и әпкә алыу, шуның менән
бергә, алған белемдәргә таянып, тел берәмектәренә, күренештәренә аңлатма бирергә өйрәтеү алымдарының береһе и әпләнә.
У ыусының яуабын баһалағанда, түбәндәге критерий ар менән эш ителергә тейеш:
- яуаптың тулы һәм дөрө булыуы;
- үтелгәнде аңлы ү ләштереү, аңлау кимәле;
- 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 ағи әләргә, билдәләмәләргә таянып эш итә белеүен күрһәтергә тейеш.
Әгәр у ыусы:
- тә дим ителгән теманы тулы аңлатһа, тел төшөнсәләренә дөрө билдәләмә бирһә;
- үтелгән материалды тулы аңлауын, белемдәрен практик уллана белеүен күрһәтһә;
- материалды э мә-э лекле һәм ә әби тел нормаларына ярашлы аңлатһа, уның яуабы «5» билдәһе менән баһалана.
Әгәр у ыусы «5» билдәһен уйыу талаптарына ярашлы яуап бирһә, ләкин һирәк яһала торған хаталар ебәреп тә у ытыусы и кәртеүенән һуң улар ы
тө әтеп барһа, телендә, телмәр тө өлөшөндә һирәк-һая яңылышлы тар китһә, уның яуабы «4» билдәһе менән баһалана.
Әгәр у ыусы тә дим ителгән темаға араған төп төшөнсәләр е аңлауын һәм белеүен күрһәтһә, ләкин
- материалды тулы аңлата алмаһа, төшөнсәләр ең һәм ағи әләр ең билдәләмәһендә хаталар ебәрһә;
- әйткән фекер әрен тулы һәм и батлау ы ниге ләй белмәһә, ү ми алдарын килтерә алмаһа;
- яуабында э мә-э лелек һа ланмаһа, телмәр тө өлөшөнда хаталар булһа, уның яуабы «3» билдәһе менән баһалана.
Әгәр у ыусы һоралған материалдың күберәк өлөшөн белмәүен,билдаләмәләр е һәм ағи әләр е әйткәндә улар ың төп фекерен бо оуға килтерә торған
хаталар ебәрһә, материалды икеләнеү әр менән системаһы аңлатһа, уның яуабы «2» билдәһе менән баһалана.
Диктанттар ы баһалау.
У ытыусы башта тексты у ып сыға. Өйрәнелмәгән орфограммалы һү әр алдан у та тала я ылған булырға тейеш. У ытыусы синыфтың ә ерлегенә
арап, әйтеп я ырыу темпын ү е билдәләй. Тексты орфоэпия, ә әби тел нормаларына ярашлы у ыу талап ителә.
3

Диктант я ылып бөткәс, у ыусыларға тексты у ып һәм тикшереп сығыу рөхсәт ителә. Ләкин диктантты баштан у уйлап, аңлап, иғтибарлы я ырға
өйрәтергә һәм һуңғы тикшертеү менән мауы ма а кәрәк. У ытыусы тексты икенсе тап ыр тулы килеш у ып сы ас та, грамматик эш тә дим ителергә
тейеш.
Контроль диктантты тикшергәндә, түбәндәге хаталар тө әтелә, ләкин баһалағанда и әпкә алынмай:
- мәктәп программаһына индерелмәгән ағи әгә я ылыштар;
- әле үтелмәгән ағи әгә яһалған хаталар;
- автор уйған атмарлы пунктуацияға хаталар;
- механик рәүештө бер хәреф урынына икенсеһен я ыу (мә әлән: ата урынына аша).
Диктант а билдә уйғанда шулай у хаталар ың характерына иғтибар итергә кәрәк. Хаталар ы и әпләгәндә тупа булмағандары, йәғни грамоталылы ты
билдәләү өсөн әһәмиәте ю тары, айырым билдәләнә. Бындай хаталар ың икеһе берәүгә и әпләнә.
Түбәндәге хаталар тупа булмаған хаталарға инә:
- ағи әләр ең и кәрмәләренә араған хаталар;
- бәйләү юлы менән яһалған ушма яңғы лы атамалар а ур хәрефтең я ылышына хаталар;
- бер тыныш билдәһе урынына икенсеһен уйыу;
- ү ләштерелгән һү әр ең ялғау ары я ылышына хаталар.
Диктант бер генә билдә менән баһалана.
«5» билдәһе — тупа булмаған 1 орфографик, 2 пунктуацион хата булған эшкә,
«4» билдәһе 4 орфографик, 3 пунктуацион йә 1 орфографик, 6 пунктуациоң, йә орфографик хатаһы , 7 пунктуацион хатаһы булған диктант а уйыла.
Әгәр хаталар араһында бер типтағылар булһа, 5 орфографик хаталы эшкә лә «4» билдәһе уйырға мөмкин.
«3» билдәһе 6 орфографик, 6 пунктуацион йә 3 орфографик, 9 пунктуацион, йә 12 пунктуацион хаталы эшкә уйыла. Әгәр эштә өс бер типтағы хата
ебәрелһә, 8 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкә лә «3» билдәһе уйырға мөмкин.
«2» билдәһе 9 орфографик, 9 пунктуацион йә 8 орфографик, 10 пунктуацион хатаһы булған диктант а уйыла. Хаталар һаны 15 орфографик хатанан да
артып китһә, «1» билдәһе уйыу у ытыусы арамағында.
Әгәр контроль диктанттан һуң ө тәмә грамматик, орфографик, лексик эштәр тә дим ителһә, улар ың һәр береһе айырым баһалана.
Грамматик биремдәр е баһалағанда түбәндәгеләр е и әпкә алыу тә дим ителә:
«5» билдәһе бөтә эште лә теүәл йә бер хата булғанда,
«4» билдәһе эштең яртыһынан күберәге дөрө эшләнгәндә,
«3» билдәһе яртыһынан ә ерәге дөрө эшләнгәндә,
«2» билдәһе бер эш тә дөрө эшләнмәгәндә уйыла.
Иншалар ы һәм изложениелар ы баһалау.
Инша һәм изложениелар я ырыу аша у ыусылар ың:
- теманы аса белеүе,тел сараларын инша йәки изложениеның темаһына һәм улар ағы төп фекер е аңлатыу бурыстарына ярашлы һайлай белеүе;
- я ғанда, грамматик нормалар а һәм дөрө я ыу ағи әләренә таянып эш итеүе тикшерелә. Шуның өсөн иншаға ла, изложениеға ла һәр ва ыт ике билдә
уйыла. Беренсе билдә менән улар ың йөкмәткеһе һәм телмар тө өлөшө, икенсе билдә менән грамоталылы кимәле баһалана.
Баһалар ың төп критерий ары:
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- я ма эштең йөкмәткеһе тулыһынса темаға тура килһә, фактик хата булмаһа, йөкмәтке э мә- э лекле бирелһә (план буйынса йәки планһы ), эш лексик
я тан бай булыуы менән айырылып торһа, эш темаға һәм төп фекер е аңлатыу ма сатына ярашлы стилдә я ылһа, телмәре тасуири булһа, я ма эштә 1
орфографик йә 1 пунктуацион, йәки 1 грамматик хата (тимәк, бөтәһе 1 генә хата булһа, «5» билдәһе уйыла.
- эштең йөкмәткеһе, темаға тура килһә, йөкмәтке дөрө бирелһә, әммә эштә а ғына хата булһа, төп фекер е аңлатыу э мә-э лелегендә тупа
етешһе лектәр генә булһа, я ма эштә, синонимик, грамматик формаларға бай булһа, эш бер төрлө стилдә я ылһа, тасуири я тан айырылып торһа, я ма
эштә 2 орфографик һәм 2 пунктуацион хата, йәки 1 орфографик һәм 3 пунктуацион хата ебәрелһә, «4» билдәһе уйыла.
- я ма эштә теманы ситкә китеүгә араған етди хаталар булһа, төп фекер дөрө аңлатылһа, әммә эштә фактик хаталар булһа, айырым өлөштәрендә төп
фекер е аңлат анда э мә-э лелек бо олһа, я ма эш бер төрлөрәк типтағы синтаксик конструкциялар ан торһа, һү леге ярлы, һү әр ә хаталар булһа, яңы
теманы асыу ы талап иткән стилдә 4 орфографик һәм 4 пунктуацион хата йәки 3 орфографик, 5 пунктуацион хата йәки 7 пунктуацион хата һәм
орфографик хатаһы булһа, «3» билдәһе уйыла.
- я ма эш темаға тура килмәһә, фактик хаталар күп булһа, эштең бөтә өлөштәрендә фекер аңлатыу э мә-э лелеге бо олһа, текст өлөштәрендә бәйләнеш
булмаһа, һү лек ярлы булһа, эш бер стилдә я ылмаһа, орфографик хаталары 7, пунктуацион - 7, грамматик хата - 7-нән артһа, «2» билдәһе уйыла.
Баш орт телен н йомға лау контроль диктанты.
10-сы класс.
ТОРМОШ ЙӘМЕ
Тәбиғәттең үҙ вайымы менән ағышын ситтән генә күҙәтеп торһаң, ер йөҙөн иң әрһеҙ, бер үк төрлө ағастар ғына ҡаплап алмаҫ тимә. Әгәр шулай була
ҡалһа, бер төрлө генә ағас үҫкән урмандың ни йәме? Уның хәҙерге төҫө лә, хуш еҫе лә, хозурлығы ла булмаясаҡ бит. Матурлыҡ – төҫтәр, еҫтәр
төрлөлөгөндә ул. Уларҙы беҙ, кешеләр, илебеҙҙең ысын хужалары, һәр ҡайһыһын үҙ урынына ҡуйырға, үҙенсә балҡыта белергә тейешбеҙ. Имәнгә – имән,
ҡарағайға – ҡарағай, уҫаҡҡа – уҫаҡ, ҡайынға ҡайын алмашҡа килһен. Юғиһә мәғрүр
имәнһеҙ, зифа ҡайынһыҙ, мәңге йәшел ҡарағайһыҙ, ут ҡыҙыл миләшһеҙ урмандың ни йәме?! Бал тамыҙған йүкә сәскәһеҙ, балыҡ ҡаптырыр муйыл сәскәһеҙ
урмандың ни еҫе?! Туғайҙағы әрәмәләр урынында өйәңкеләр генә һерәйешеп ултырһа, һандуғастар уны төйәк итерме?
(Н.Мусин.)

11-се класс.
ВАТАНЫМ
Ватаным минең йөрәгемдә ниндәй ҙә булһа айырым өлөштәре менән түгел, ә үҙенең бөтә киңлектәре, төҫ-буяуҙары, бөтә дәүерҙәре, үткәне, бөгөнгөһө,
киләсәге менән йәшәй. Ватанды өлөштәргә, киҫәктәргә бүлеп яратыу мөмкинме һуң?
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Тауҙарҙағы йәшен йәшнәүе лә, сабый бала көлөүе лә, далалағы яңғыҙ убала, республикам өҫтөндә елберләгән өс төҫлө байраҡ та – улар бөтәһе лә минең
Ватаным.
Ватаным тиһәк, ергә уны үҙҙәренең эш-фекере менән биҙәү өсөн килгән, был донъяла әллә күпме байлыҡтар ҡалдырып киткән ата-бабаларыбыҙҙы күҙ
алдына килтерәбеҙ. Ватан тиһәк, беҙ хәтер, мөхәббәт һәм хыялды аңлайбыҙ.
Уның үткәндәре менән ғорурланам, хәсрәтләнәм дә мин, бөгөнгөһөн яратам, киләсәге тураһында тулҡынланып уйлайым.
(М.Кәримдән)

Баш орт

би тен н йомға лау контроль эше (тест).
10-сы класс.

1. I донъя һуғышында атнаш ан я ыусы һәм уның романы.
2. З.Вәлиди ең псевдонимы. Ул ай ан алынған?
3. З.Вәлиди Рәсәй ә йәшәгәндә ниндәй мә рәсәлә у ыт ан?
4. З.Вәлиди Әхмәт ибн Фа лан я маларын асан, ай а тап ан?
5. «Хәтирәләр» ең жанры.
6. М.Буранғоловтың сәхнәгә уйылған тәүге драмаһы.
7. Туй йолаларын сағылдырған драма.
8. 1944 йылда М.Буранғолов а ниндәй юғары исем бирелә?
9. Д.Юлтый ың « арағол» һәм М.Буранғоловтың тәүге драмаларын ниндәй режиссер сәхнәләштергән?
Һ. Дәүләтшинаның тормошо һәм ижад юлы буйынса тест һорау ары.
1. Һ. Дәүләтшина нисәнсе йылда тыуған?
А) 1903 йыл
Б)1905 йыл
В) 1908 йыл
Г) 1954 йыл
2. « Ырғы » романы нисәнсе йылда ба ылып сыға?
А) 1954 йыл
Б) 1967 йыл
В) 1957 йыл
Г) 1955 йыл
4. «Һылыу ай- пионерка» ә әре ниндәй гәзиттә тәүге тап ыр ба ылып сыға?
А) «Октябрь» журналы Б) «Баш ортостан йәштәре» гәзите В) Айырым китап булып ба ылып сыға. Г) «Ә әби Баш ортостан» журналы
5. отлояр, Юлдыбай, Рәйсә я ыусының ниндәй ә әре герой ары?
А) «Баша тул ындары»
Б) «Ырғы »
В) «Айбикә»
Г) «Ял ынлы йылдар»
6. Һ. Дәүләтшина ниндәй алала үлә?
А) Бөрө
Б) Өфө
В) Силәбе өлкәһендә
Г) Үрге ыйғы ауылында
7. Һ. Дәүләтшина үлгәс, «Ырғы » романын басып сығарыу өсөн кем ә ерләй?
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А) А. Таһиров
Б) Р. Ниғмәти
В) Д. Юлтый
Г.) З. Сафин
8. Һ. Дәүләтшина нисәнсе йылда үлә?
А) 1905 йыл
Б) 1954 йыл
В) 1955 йыл
Г) 1950 йыл
9. Һ. Дәүләтшинаның тәүге хикәйәһе . . .
А) «Айбикә» Б) «Партизан»
В) «Баша тар тул ыны» Г) «Һылыу ай- пионерка»
10. 1967 йылда «Ырғы » романы өсөн ниндәй премия бирелде?
А) С. Юлаев исемендәге премия
Б) Ш. Бабич исемендәге йәштәр премияһы
В) Баш ортостандың халы я ыусыһы.
11-се класс.
1. Я ыусы тыуған ер (тура килтереп я )
1. М. Кәрим
А. Салауат р-ны, Ар ауылауылы;
2. Р. Ғарипов
Б. Ишембай р-ны, олғона ауылы;
3. Р. Бикбаев
В. Шишмә р-ны, Келәш ауылы;
4. Н. Мусин
Г. Мәләүез р-ны, Ары лан ауылы;
5. Д. Бүләков
Д. Ырымбур өлкәһе, Үрге уна бай ауылы.
2. Түбәндәге образдар М. Кәримдең ниндәй ә әр әренән.
1. Лирик герой, Я уп, атын.
А. ”Ай тотолған төндә”;
2. Әсғәт, Талип, А йондо .
Б.”О он-о а бала са ”;
3. А йегет, Зөбәржәт, Шәфә , Дәрүиш, Ялсығол.
В. “ ара һыу ар”.
3. Рәми Ғарипов а ү е үлгәндән һуң республикабы ың ниндәй премияһы бирелде?
А) А мулла исемендәге премия; Б) Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы; В) Зәйнәб Биишева исемендәге премия.
4. Һү кем тураһында бара?
Уның “ уштирәк” тигән бәләкәй романы, бигерәк тә “Һауыр умта”, “Думбыра сыңы” “Өйөрмә”, “ ош юлы”, “Каруан” исемле тарихи романдары ә әби
тән ит һәм китап у ыусылар тарафынан йылы абул ителде. Күпселек проза ә әр әре рус, а а , үзбәк телдәренә тәржемә ителгән.
А. Д. Бүләков; Б. Ә. Хәкимов; В. Р. Солтангәрев.
5. Был һү әр е кем әйткән?
Ә әби тән ит – минең ижад эшемдең бары бер тармағы. Икенсеһе – ә әбиәт ғилеме. Асылда, төп профессиям минең – ә әбиәт белгесе. Әлбиттә, был ике
ижад төрө араһында оло айырма ю . Улар, - әгәр шулай сағыштырырға яраһа, икеһе бер йөккә егелгән аттар. Ә әбиәт ғилеме төпкө ат икән, тән ит ос о
ат, мисәү.
А. Ғ. Хөсәйенов; Б. Ә. Хәкимов;
В. М. Кәрим.
6. “Ун өсөнсө председатель” драмаһының авторы.
А. М. Кәрим; Б. Р. Бикбаев; В. А. Абдуллин.
7. Р.Солтангәрәев ниндәй
ре өсөн 1978 йылда Салауат Юлаев исемендәге Дәүләт премияһына лайы булды?
А. «Йылы ямғыр» һәм «Нефтселәр юлынан» ә әр әре өсөн; Б. « иәмәтлек кейәү» ә әре өсөн; В. «Осто бөркөт» ә әре өсөн.
8. Д. Бүләковтың тәүге хикәйәләр йыйынтығы нисек атала?
А. “ ояш ярсығы”; Б. “Ауылымдың а өй әре”; В. “Һары һандуғас балаһы”.
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9. Тәбиғәт һәм кеше, урмандар я мышы тураһында я ыусы:
А) Ноғман Мусин; Б) Мостай Кәрим; В) Һә иә Дәүләтшина
10. «Баш ортостандың халы шағиры» исеме тәүге тап ыр кемгә бирелгән:
А) Рәми Ғарипов; Б) Рауил Бикбаев; В) Мәжит Ғафури.
II. У ЫТЫУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЙӨКМӘТКЕҺЕ.
10-СЫ КЛАСС.
№
1

2

3

4
5

6
7

8
9

Бүлек

Бүлектең йөкмәткеһе

Баш орт
совет
ә әбиәтенең Яңы ә әбиәттең барлы а килеүенең социаль- тарихи ерлеге. Октябрь
формалашыуы. Д.Юлтый ижады.
революцияһы һәм граждандар һуғышы йылдарында баш орт совет
Лексика.
поэзияһының тыуыуы.
Дауыт Юлтый ың тормошо һәм ижады. Шиғыр ары, поэмалары.
« арағол» драмаһы. « ан» романы.
Ә. Вәлиди Туған.
Ә. Вәлиди Туғандың тормошо. Дәүләт һәм ғилми эшмәкәрлеге. Баш орт
Фонетика.
тарихы, этнографияһы буйынса ғилми хе мәттәре. Төрки халы тары тарихы
буйынса китаптары. Ә. Вәлиди Туған – мемуарист. «Хәтирәләр» китабы.
Телмәр ү тереү «Һин хал ыңа айттың».
М. Буранғол.
М. Буранғолдоң тормош юлы. Баш орт фольклорын йыйыуы. Сәсәнлек
Һү ьяһалыш.
ижады. М. Буранғол –драматург. «Баш орт туйы» драмаһы.Пьесала
баш орт туй йолаһының һүрәтләнеше, жанр ү енсәлектәре.
Ғ.Хәйри ижады. Уты ынсы йылдар Ғ.Хәйри ең тормошо һәм ижады. «Боролош» романы.
ә әбиәте. Ү аллы һү төркөмдәре.
Уты ынсы йылдар ә әбиәте. Поэзия. Проза, драматургия.
Һ. Дәүләтшина. Сифат.
Һ.Дәүләтшинаның тормош юлы. Ижадының башланғыс осоро. «Ырғы »
романы. Романда баш орт хал ының тормош-көнкүрешенең сағылышы.
Образдар системаһы. Телмәр ү тереү. Һә иә Дәүләтшинаның тормош һәм
ижад аһарманлығы.
Ғ.Сәләм. Алмаш.
Ғ.Сәләмдең тормош һәм ижад юлы. «Бала» поэмаһы.
Р.Ниғмәти.
Р.Ниғмәти ең тормошо һәм ижады. 30-сы йылдар ағы поэзияһы Бөйөк
ылымдар ың лексик-семантик
Ватан һуғышы йылдарындағы ижады. Поэмалары. «Һа мар ы ы» поэмаһы.
төркөмдәре.
Поэманың художество ү енсәлектәре.
Б.Бикбай. Һөйкәлеш категория ы.
Б.Бикбай ың тормошо һәм
ижады. «Салауат» драмаһы. « арлуғас»
драмаһы. «А сәскә» повесы.
З.Биишева.
З.Биишеваның тормошо һәм ижад юлы. Драмалары. «Тылсымлы урай»
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Сәғәт
һаны
8

4

7

4
9

7
4

6
9

ылым төркөмсәләре.

10

Һуғыштан һуңғы осор ә әбиәте.
Н.Нәжми ижады.

11

Үтелгәндәр е абатлау

драматик поэмаһы.З.Биишеваның проза ә әр әре. «Сәйер кеше», «Уй ар,
уй ар», « ай а һин, Гөлниса».
«Я тыға» трилогияһы.
Һуғыштан һуңғы осор ә әбиәте. Поэзия, проза, драматургия.
Н.Нәжми ең тормош юлы һәм ижады. Баллада һәм поэмалары. «Урал»
поэмаһы. Уның патриотик рухы. урайсы образы. «Шағир һәм шаһ»
поэмаһы. Ижад азатлығы мәсьәләһе. Талант һәм власть проблемаһы. Драма
ә әр әре. Н.Нәжми ижадының баш орт поэзияһын ү тереү әге әһәмиәте.
Б т

6

4
68

е:
11-СЕ КЛАСС.

№

Бүлек

1

Мостай Кәрим .
Ябай һөйләм синтаксисы.

2

Рәми Ғарипов.
Һөйләмдең баш һәм эйәрсән
ки әктәре.

3

Әхиәр Хәким .
Ике һәм бер составлы
һөйләмдәр.

Бүлектең йөкмәткеһе
Мостай Кәримдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Бөйөк Ватан һуғышы
йылдарындағы ижады. Фәлсәфәүи шиғыр арында тормош, я мыш тураһында
уйланыу ары. “О он-о а бала са ” повесында ә әп-әхла
проблемаһының
уйылышы. Трагедияларында азатлы өсөн көрәш идеяһының сағылышы.
Ябай һөйләм. Һөйләмдәр ең әйтелеү ма саты буйынса төр әре. Синтаксик
бәйләнештең төр әре. Те мә һәм эйәртеүле бәйләнеш, улар ы барлы а килтереүсе
саралар.
Р.Ғариповтың биографияһы һәм ижады. Тыуған ил, халы я мышы, ил улдары
тураһында уйланыу ары. Шәхес культы йылдарында ил, халы , милли
интелигенцияның э әрлекләнеүе фажиғәһен күрһәтелеүе. Донъя һәм мөхәббәт
темалары.
Һөйләмдең баш ки әктәре. Эйә, уның бирелеше. Хәбәр, уның эйә тураһында нимә
булһа ла хәбәр итеүе һәм эйә менән бәйләнеп килеүе. Һөйләмдең эйәрсән ки әктәре.
Улар ың баш ки әкте асы лап, уға эйәреп килеүе.
Ә.Хәкимдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. “Өйөрмә” романында
уты ынсы йылдар фажиғәһе. Тоталитар режимдың сағылышы.
Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәр ең төр әре: билдәле
эйәле, билдәһе эйәле, эйәһе , атама һөйләмдәр. Тулы һәм кәм һөйләмдәр. Өндәш
һү әр һәм улар эргәһендә тыныш билдәләре. Инеш һү әр, һү бәйләнештәр һәм
9

Сәғәт
һаны
12

7

5

4

Ғайса Хөсәйенов.

5

Рауил Бикбаев.

6

Ноғман Мусин.
ушма һөйләм.

7

Азат Абдуллин

8

Рәшит Солтангәрәев.
Тыныш билдәләре.

9

Динис Бүләков.
Тура һәм ситләтелгән телмәр.

10

Хәсән Назар.
Үтелгәндәр е абатлау.

һөйләмдәр. Һөйләмдең айырымланған эйәрсән ки әктәре.
Ә иптең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Парсаларында тормош тураһында
уйланыу ары. “Рудасы Исмәғил Тасим улы” тарихи-документаль повесының идеятематик йөкмәткеһен анализлау. “ анлы илле биш” - тарихи тематикалы роман.
Тормош юлы һәм фәнни эшмәкәрлеге. “Ғүмер уртаһы” шиғырында халы , тыуған
ил, ғүмер тураһындағы уй ары. “Һыуһаным - һыу ар биреге !” поэмаһында социаль,
и тисади, экологик һәм мораль- этик проблемалар ың уйылышы. “Хал ыма хат”
шиғырында туған тел я мышының бирелеше.
Я ыусының биографияһы һәм ижады. “Мәңгелек урман” романында сағылдырылған
тарихи осор. Романдың художество эшләнеше, композицияһы.
“Шайтан уласаһы” повесында ғаилә, мөхәббәт бала тәрбиәләү, ә әп, әхла
проблемалары.
ушма һөйләм. Те мә ушма һөйләмдәр, улар ың төркөмсәләре. Эйәртеүле ушма
һөйләмдәр, улар ың төр әре. атмарлы синтаксик тө өлмәләр.
А. Абдуллин тормошо һәм ижады. “Ун өсөнсө председатель”. Драманың идеятематик йөкмәткеһе. “Һуңғы у аман”. Күп эйәрсәнле ушма һөйләмдәр.
Я ыусының тормошо һәм ижады. “Хамбал” хикәйәһендә Бөйөк Ватан һуғышы
килтергән аслы һәм ауыр тормоштоң һүрәтләнеүе. “ иәмәтлек кейәү” хикәйәһенең
художество ү енсәлеге.
Синтаксис һәм тыныш билдәләренең уйылышын абатлау.
Я ыусының тормошо һәм ижады. “Килмешәк” романының идея-тематик
йөкмәткеһе. “Ғүмер бер генә” романында заман темаһы һәм экология, ғаилә,
мөхәббәт мәсьәләләре.
Тура һәм ситләтелгән телмәр. Тыныш билдәләренең уйылышы.
Хәсән Назар ың тормошо һәм ижады. “Шәмсыра “поэмаһында лирик герой.
Поэманың композицион, поэтик ү енсәлектәре.
Үткәндәр е дөйөмләштереп абатлау.

III. ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРЫУ
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10-СЫ КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дәрес темаһы
Баш орт совет ә әбиәтенең формалашыуы. Д.Юлтый ижады.
Лексика.
Ә. Вәлиди Туған. Фонетика.
М. Буранғолов. Һү ьяһалыш.
Ғ.Хәйри ижады. Уты ынсы йылдар ә әбиәте. Ү аллы һү төркөмдәре
Һ. Дәүләтшина. Сифат.
Ғ.Сәләм. Алмаш.
Р.Ниғмәти. ылымдар ың лексик-семантик төркөмдәре.
Б.Бикбай. Һөйкәлеш категория ы.
З.Биишева. . ылым төркөмсәләре.
Һуғыштан һуңғы осор ә әбиәте. Н.Нәжми ижады.
Үтелгәндәр е абатлау
Бөтәһе:

Дәрестәр һаны
8
4
7
4
9
7
4
6
9
6
4
68

11-СЕ КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дәрес темаһы
Мостай Кәрим . Ябай һөйләм синтаксисы.
Рәми Ғарипов. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән ки әктәре.
Әхиәр Хәким . Ике һәм бер составлы һөйләмдәр.
Ғайса Хөсәйенов.
Рауил Бикбаев.
Ноғман Мусин. ушма һөйләм.
Азат Абдуллин
Рәшит Солтангәрәев. Тыныш билдәләре.
Динис Бүләков. Тура һәм ситләтелгән телмәр.
Хәсән Назар. Үтелгәндәр е абатлау.
Бөтәһе:

11

Дәрестәр һаны
12
7
5
10
6
10
5
5
5
4
68

