
Календарь-тематик планлаштырыу 

4 сирек Дистанцион уҡыу 

№ Тема  Сәғәт һаны Үткәрелеү ваҡыты Иҫкәрмә  

Практик дата Фактик 

дата 

 

 IV сирек – 16 дәрес 5а       5б 5а 5б 

1.  Фразеологик берәмектәр 1 1.04 1.04 06.04 06.04  

2.  К, Ҡ, П өндәренең үҙенсәлектәре 2 3.04 8.04 3.04 8.04 10.04 08.04 Темалар ҡушып 

үткәрелде 

3.  Башҡорт телендә “в”өнө. 1 10.04 10.04 13.04 13.04  

4.  Тәржемә өҫтәндә эш. 1 15.04 15.04 17.04 15.04  

5.  Изложение. Бесәйем. 2 17.04 22.04 17.04 

22.04 

20.04 20.04  

6.  Хаталар өҫтөндә эш.  Һүҙбәйләнеш 1 24.04 24.04    

7.  Һүҙбәйләнеш 1 29.04 29.04    

8.  “Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре” 

темаһын ҡабатлау.. 

1 6.05  6.05     

9.  “Башҡорт телендә тартынҡылар” темаһын 

ҡабатлау. 

1 13.05 13.05    

10.  “Башҡорт телендә баҫым” темаһын ҡабатлау. 1 15.05 15.05    

11.  “Һүҙҙәрҙең тамыры һәм ялғауы” темаһын 

ҡабатлау. 

1 20.05 20.05    

12.  Контроль күсереп яҙыу.Яңғыҙ ҡайын. 1 22.05 22.05    

13.  Хаталар өҫтөндә эш. Күнегеүҙәр өҫтөндә эш. 1 27.05 27.05    

14.  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Йомғаҡлау дәресе 1 29.05 29.05   
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Аңлатмалы яҙыу 

 “Туған (башҡорт) тел”енән  эш   программаһы Рәсәй Федерацияһының мәғариф тураһындағы законына, Рәсәй Федерацияһының яңы 

быуын дөйөм белем биреү дәүләт стандарттарына, “Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында“ законына, “Башҡортостан 

халыҡтары телдәре”законы, “Рәсәй милләттәре берҙәмлеген нығытыу һәм Рәсәй халыҡтарының этномәҙәниәт үҫеше тураһындағы федераль 

маҡсатлы программаһы”на, башҡорт мәғарифын үҫтереү концепцияһы һәм Башҡортостан Республикаһында туған телдәрҙә уҡытыу 

прининциптарына ярашлы, уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 5-11-се кластары өсөн “Туған (башҡорт) 

тел һәм әҙәбиәт” предметы буйынса белем биреү программаһына (авторы ‒ В.И. Хажин), Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала 

округы “2-се Башҡорт лицейы” муниципаль бюджет  белем биреү учреждениеһының 2018-2019 уҡыу йылдарына яҡынса уҡыу планына һәм 

башҡа норматив-әхлаҡи документтарға  нигеҙләнеп төҙөлдө.  

Дәрестәр һаны : 

5-се класс — 68 сәғәт (2 сәғәт), 

6-сы класс — 34 сәғәт (1 сәғәт), 

 7-се—класс — 34 сәғәт (1 сәғәт). 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету “Родной (башкирский) язык” составлена на основании Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации”, Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, Закона Российской Федерации "О языках 

народов Российской Федерации", Закона “О языках народов Республики Башкортостан”, федеральной целевой программы “Укрепление 

единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России”, концепции национального образования и принципов обучения на 

родных языках в Республике Башкортостан,  примерного учебного плана МБОУ “Башкирский лицей №2” на 2017-2018 учебный год, 

примерной образовательной программы по предмету “Родной (башкирский) язык и литература” для 5-11 классов общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения (автор — В.И.Хажин) и других нормативно-правовых документов. 

На изучение родного (башкирского) языка выделяется: 

              5 класс — 68 часов (2 часа в неделю ), 

           6 класс - 34 часов  (1 час в неделю), 

        7 класс — 34 часов (1 час в неделю). 
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I. Уҡыу предметын үҙләштереүҙең һөҙөмтәләре 

 

Шәхси үҫеш кимәле:  

-  башҡорт теленең. башҡорт халҡының иң төп милли-мәҙәни ҡиммәте икәнен аңлау; 

- туған телгә ихтирамлы булыу, уның “бер телдән дә кәм” булмауын аңлау, уны милли мәҙәниәт күренеше булараҡ һаҡлау, телмәр 

мәҙәниәтен камиллаштырырға ынтылыу; 

-  башҡорт телендә әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға ихтыяжлыҡ булдырыу; 

- аралашыу процесында уйындыы, хистәреңде тулы кимәлдә иркен сағылдыра алыу өсөн етерлек һүҙ байлығы булдырыу, грамматик 

сараларҙы үҙләштереү. 

 

Метапредмет һәләттәре: 

-телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен дә үҙләштереү; 

- ишеткән һәм уҡыған мәғлүмәттәрҙең мәғәнәһен дөрөҫ аңлау; 

- төрлө сығанаҡтарҙан (әҙәбиәт, СМИ, интернет) кәрәкле мәғлүмәтте эҙләп таба алыу, һүҙлектәр, белешмә, материалдар менән эшләй 

белеү; 

- билдәле темаға ярашлы материал эҙләй, таба, системалаштыра белеү, уларҙы анализлай һәм һайлай белеү; 

- йөкмәткеһе, стилистик үҙенсәлектәре, тел сараларын ҡулланыуы яғынан төрлө телмәрҙе сағыштырыу, баһа бирә белеү; 

- фекереңде яҙып һәм телдән иркен һәм дөрөҫ әйтә белеү; 

- башҡорт телмәр этикетын һаҡлап, төрлө кешеләр менән һәм төрлө шарттарҙа һөйләшеүҙргә, әңгәмәләргә ҡушыла белеү; 

- телмәреңә (яҙма текстҡа һәм һөйләүгә) баһа бирә алыу, уны төҙәтә, камиллаштыра, редакторлай белеү; аудитория алдында сығыш 

яһай алыу. 

 

Предмет һөҙөмтәләре:  

-телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле булыуы, телдең мәҙәниәтенән айырылғыһыҙ 

булыуы тураһында төшөнсә алыу; 

-туған тел тураһындағы фәнни мәғлүмәттәрҙе үҙләштереү, уның берәмектәренең һәм кимәлдәренең үҙ-ара бәйләнешен аңлау; 

-башҡорт теленең лексикаһын һәм фразеологияһын, орфоэпик, лексик, грамматик, стилистик нормаларын үҙәләштере; 

-телмәр этикеты нормаларын белеү; 

-тел берәмектәрен, грамматик катеогрияларҙы таныу һм анализлай алыу, тел берәмектәрен телмәр ситуацияһында урынл һәм дөрөҫ 

ҡулланыу; 

-һүҙгә, һүҙбәйләнешкә, һөйләмгә төрлө типтағы анализ (фонетик, һүҙъяһалыш, лексик, морфологик, синтакисик) яһай белеү, уларҙы 

рус теле менән сағыштыра алыу; 

-телмәр практикаһында лексик,грамматик синонимияның  мөмкинлектәрен аңлау, уларҙы дөрөҫ ҡуллана белеү. 
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II. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Vкласс 

Тел буйынса башланғыс кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. 

Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр.Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт 

телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр.Тартынҡы 

өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән 

сағыштырыу. Башҡорт телендәге ғ, һ, в,к , ҡ, п тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү 

күнекмәләре үткәреү. 

 Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү 

ҡағиҙәләре менән танышыу. 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт 

һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 

Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсә биреү. Тамырға ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүен 

күҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү.Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, телмәр 

мелодикаһы, тойғо баҫымы.Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе 

дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү күнекмәләре биреү. 

Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле 

һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 

Башҡорт телендә һүҙьяһалыш. Һүҙ составы. Башҡорт теленең агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар.  

Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу, ул 

варианттарҙың барлыҡҡа килеү сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу.Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау 

ҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын, йәки һуҙынҡылар өҫтәлеүен практик үҙләштереү.Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер 

һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы.Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын 

билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, ҡушма һүҙ. 

Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәне асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу, 

алмаштырыу күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. Башҡорт һәм рус телендәге һүҙбәйләнештәрҙе 

сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. 
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VI класс 

Морфология. Йыл башында башҡорт теленән һәм класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау ойошторола. Һүҙ төркөмдәре. Исем. Исемгә, 

уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәгә төшөнсә биреү. Исемдәрҙең зат һәм һан менән үҙгәреүен, яһалышын, килеш менән үҙгәрешен, исемдәрҙең 

эйәлек заты менән үҙгәрешен үҙләштереү.  

Сифат. Сифат дәрәжәләре, сифаттарҙың яһалышын өйрәнеү, төп шартлы сифаттарға төшөнсә биреү һәм күнегеүҙәр башҡарыу, ижади 

проект эштәре башҡарыу. 

Алмаш төркөмсәләренә төшөнсә биреү. Алмаштарҙың килеш менән үҙгәрешен үҙләштереү. Телмәрҙә алмаштаҙы ҡулланырға өйрәтеү. 

Күнегеүҙәр, ижади эштәр башҡарыу. 

Һан төркөмсәләренә һәм һандарҙың үҙгәрешенә төшөнсә биреү, һандарҙың дөрөҫ яҙылышын өйрәнеү. Күнегеүҙәр башҡарыу. 

 

 

VII класс 

Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  

Ҡылым.Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус теленә тәржемә 

итеү күнегеүҙәрен эшләтеү. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан, зат менән үҙгәреше, ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы. 

Бойороҡ, ниәт, шарт һөйкәлеше ҡылымдарына, исем ҡылымға,сифат ҡылымға, уртаҡ ҡылымға, хәл ҡылымға төшөнсә биреү.  

күнегеүҙәр башҡарыу. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүен аңлатыу. 

Ҡылымдарҙың юҡлыҡ формаларын үҙләштереү. 

Рәүеш. Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, 

сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә. 

Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Дәрәжәләре. Рәүештәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе бәйләп йөрөүе. 

Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, уларҙың телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү. 

Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән 

белдерелә, яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән парлы теркәүес һүҙҙәр. 

Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу.. 

Бәйләүес. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш һөйләм араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа 

килтереүе. Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте.  

Киҫәксә. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшөнсә. 

Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Ымлыҡ. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. Ымлыҡ төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. 

Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы. 
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III. Календар – тематик планлаштырыу 

№ Тема  Сәғәт һаны Үткәрелеү ваҡыты Иҫкәрмә  

План. дата Фактик дата 

I сирек – 16 дәрес 

15.  I-IV кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 03.09    

16.  Фонетика. Башҡорт теленең үҙенсәлекле 

өндәре. 

1 05.09   

17.  Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. 1 10.09   

18.  Телмәр үҫтереү. Минең ғаиләм. 1 12.09    

19.  Башҡорт телендә “уы” өнө. 1 17.09   

20.  Башҡорт телендә “й” өнө менән һуҙынҡылар 

ҡушылмаһы. 

1 19.09   

21.  Контроль диктант. Көҙгө урман. 1 24.09   

22.  Хаталар өҫтөндә эш. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 1 26.09   

23.  Рус һәм башҡорт телдәрендә  “ы” өнөнөң 

әйтелеше. 

1 1.10   

24.  Синоним тураһында төшөнсә. 1 3.10   

25.  Рус теленән ингән һүҙҙәрҙең башҡортса 

әйтелеше. 

1 8.10   

26.  Башҡорт теленең һуҙынҡы өндәре. 2 10.10 15.10   

27.  Һүҙлек диктанты.  1 17.10   

28.  Хаталар өҫтөндә эш. Антоним тураһында 

төшөнсә. 

1 22.10   

29.  Башҡорт телендә “у” өнө. 1 24.10   
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II сирек – 16 дәрес 

30.  Омоним тураһында төшөнсә. 1 5.11   

31.  Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре (ғ, һ ) 2 7.11 12.11   

32.   “Исемдәр” темаһын ҡабатлау. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәр. 

2 14.11 19.11   

33.  Башҡорт телендә үҙләштерелгән һүҙҙәр. 2 21.11 26.11   

34.  Ижек. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү. 2 28.11 3.12   

35.  Изложение. Юлбарыҫ менән төлкө. 2 5.12 10.12   

36.  Хаталар өҫтөндә эш. Ер-һыу атамалары. 2 12.12 17.12   

37.  Башҡорт телендә баҫым. 2 19.12 24.12   

38.  Контроль диктант. Ҡарағай ағасы.  1 26.12   

III сирек-20 дәрес 

39.  Алфавит. 2 14.01 16.01   

40.  Е, э хәрефтәрен сағыштырыу. 2 21.01 23.01   

41.  Һөйләм. 2 28.01 30.01   

42.  Һүҙҙәрҙең тамыры һәм ялғауы. 2 4.02 6.02   

43.  Ялғауҙарҙың төрҙәре 1 11.02   

44.  Тамырҙаш һүҙҙәр. 2 13.02 18.02   

45.  Башҡорт телендә һүҙьяҙалыш. 2 20.02 25.02   

46.  Ҡушма һүҙҙәр. 2 27.02 4.03   

47.  Телмәр үҫтереү. Минең әсәйем. 2 6.03 11.03   

48.  Хаталар өҫтөндә эш.  Ҡушма һүҙҙәр” 

темаһына күнегеүҙәр эшләү. 

1 13.03    
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49.  Контроль диктант.Өләсәйем. 1 18.03   

50.  Хаталар өҫтөндә эш.  “Фразеологик 

берәмектәр 

1 20.03   

IV сирек – 16 дәрес 

51.  Фразеологик берәмектәр 1 1.04   

52.  К, Ҡ, П өндәренең үҙенсәлектәре 2 3.04 8.04   

53.  Башҡорт телендә “в”өнө. 1 10.04   

54.  Тәржемә өҫтәндә эш. 1 15.04   

55.  Изложение. Бесәйем. 2 17.04 22.04   

56.  Хаталар өҫтөндә эш.  Һүҙбәйләнеш 1 24.04   

57.  Һүҙбәйләнеш 1 29.04   

58.  “Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре” 

темаһын ҡабатлау.. 

1 6.05    

59.  “Башҡорт телендә тартынҡылар” темаһын 

ҡабатлау. 

1 13.05   

60.  “Башҡорт телендә баҫым” темаһын ҡабатлау. 1 15.05   

61.  “Һүҙҙәрҙең тамыры һәм ялғауы” темаһын 

ҡабатлау. 

1 20.05   

62.  Контроль диктант. Яңғыҙ ҡайын. 1 22.05   

63.  Хаталар өҫтөндә эш. Күнегеүҙәр өҫтөндә эш. 1 27.05   

64.  Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Йомғаҡлау дәресе 1 29.05   

65.  Резерв дәрес.Китап иленә сәйәхәт     

 


