
Календарь-тематик планлаштырыу 

4 сирек Дистанцион уҡыу 

 

№ Тема 
Сәғәт 

һаны 
Практик Фактик Иҫкәрмә 

1 
З.Биишева“Тылсымлы ҡурай”.Рәүеш.Уның мәғәнәләре, дәрәжәләре, 

яһалышы. 
4 

20.03 

02.04 

03.04 

09.04 

20.03 

08.04, 

Өс сәғәт 

ҡушылып 

уҡытылды 

2 З.Биишева “Кәмһетелгәндәр”. Ҡылым. 6 

10.04 

16.04 

17.04 

23.04 

24.04 

30.04 

09.04 

15.04 

16.04 
 

3 Инша «Мин кемгә оҡшар инем?» 2 
07.05 

08.05 
  

4 
Хәбәр һөйкәлеше ҡылымы, уның заман формалары.Бойороҡ һәм шарт 

һөйкәлеше ҡылымы. 
2 

14.05 

15.05 
  

5 Н. Нәжми шиғриәте.Сифат ҡылым. Уның заман менән үҙгәреше. 1 21.05   

6 Ҡылым йүнәлештәре. Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. 1 22.05   

7 Контроль диктант «Тел һәм ер». 1 28.05   

8 Хаталар өҫтөндә эш. Нығытыу өсөн күнегеүҙәр. (Ҡылым) 1 29.05   
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Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округы 

«2-се Башҡорт лицейы» 

 муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы  
 

 

МБ ултырышында 

ҡаралды, протокол № 1 

МБ етәксеһе  

_______Э.И.Янбаева 

«__»________2018 йыл  

 

 

 

Килешелгән   

директор урынбаҫары 

 

_______Ф.Ф.Кулазина 

«__»________2018 йыл 

 

 

 Раҫлайым 

 директор вазифаһын башҡарыусы 

 МБББУ “2-се Башҡорт лицейы”  

______________Ф.Ф.Ханнанова 

Приказ  «__»_______2018 йыл №__   

 

Эш программаһы 
  

 Предмет: Туған (башҡорт)  әҙәбиәт   

 Класс:  5-9 

 Тормошҡа ашырыу ваҡыты: 2018-2023й.й. 

 Уҡытыусы: Янбаева Эльвера Ислам ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы 

    Билалова Әлфиә Миндебай ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы 

    Ханнанова Флүзә Хәмзә ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы 

               Котлоғәләмова Таңсулпан Тәминдәр ҡыҙы, йәш белгес 

 

   

  

Өфө – 2018
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Ғәлимова Кәшифә Сәфиулла ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы 

Заһитова Гөлназ Сабир ҡыҙы, беренсе категориялы уҡытыусы 

Ғәрифуллина Гөлгенә Азамат ҡыҙы 

 

 

 

 

 

Календарь - тематик планлаштырыу 

Предмет:     Туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт   

Класс :  11 

Уҡыу йылы:   2018 - 2019  

Уҡытыусы:  Янбаева Эльвера Ислам ҡыҙы, юғары категориялы уҡытыусы 

  

 

 

 

 

 

 

Өфө - 2018 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Башкирский лицей №2»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
 

Рассмотрено:      Согласовано:      Утверждаю: 

на заседании МО      Заместитель директора по УВР   «Башкирский лицей № 2» 

Руководитель МО      Кулазина Ф.Ф.     И.о. директора МБОУ  

Янбаева Э.И.            Ханнанова Ф.Х.  

Протокол № ______    _________________     ______________________  

   

от «____» _______ 2018г.     «____» ______2018г.    Приказ «____» _______2018г. №

 ____               

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

Предмет: Русский язык 

Класс:  6а 

Учебный год:  2018-2019 

Учитель:  Фахретдинова С.Н., соответствие занимаемой должности 

 

Уфа – 2018 
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Аңлатмалы яҙыу 

 “Туған тел һәм әҙәбиәт”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 2017-2018 уҡыу йылдарына яҡынса уҡыу планына һәм башҡа 

норматив-әхлаҡи документтарға  нигеҙләнеп төҙөлдө.  

Дәрестәр һаны : 

10-сы класс - 68 сәғәт (2 сәғәт), 

11-се класс - 66 сәғәт (2 сәғәт). 

 

Ι. Предметты өйрәнеү һөҙөмтәләре 

 

                      1.Шәхсән һөҙөмтәләр: 

 башҡорт теленең, башҡорт әҙәбиәтенең башҡорт халҡының 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 камиллаштырыуға ынтылыу; 

 башҡорт телендә әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға ихтыяж булдырыу; 

 аралашыу процессында уйыңды, хистәреңде тулы кимәлдә иркен сағылдыра алыу өсөн етерлек һүҙ байлығы булдырыу, 

грамматик сараларҙы үҙләштереү. 

                     2. Метапредмет һөҙөмтәләре: 

 телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен дә үҙләштереү; 

 ишеткән һәм уҡыған мәғлүмәттәрҙең мәғәнәһен дөрөҫ аңлау; 

 төрлө стилдәге һәм жанрҙағы текстарҙы тыңлап, дөрөҫ аңлау; 

 төрлө сығанаҡтарҙан (әҙәбиәт, газета һәм журналдар, интернет) кәрәкле информацияны эҙләп таба алыу, һүҙлектәр 

белешмә материалдар менән эшләй белеү; 

 билдәле темаға материал эҙләй, таба, системалаштыра белеү, уларҙы анализлай һәм һайлай алыу; 
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 йөкмәткеһе, стилистик үҙенсәлектәре, тел сараларын ҡулланыуы яғынан төрлө кимәлдә (тулы, ҡыҫҡартып, план 

формаһында) һөйләй белеү; 

 фекереңде яҙып һәм телдән иркен һәм дөрөҫ әйтә белеү; 

 башҡорт телмәр этикетын һаҡлап, төрлө кешеләр менән һәм төрлө шарттарҙа һөйләшеүҙәргә, әңгәмәләргә ҡушыла 

белеү; 

 үҙ телмәреңә (яҙма текстҡа һәм һөйләүеңә) баһа бирә белеү, уны төҙәтә, камиллаштыра, редакторлай белеү; 

 аудитория алдында сығыш яһай алыу; 

 башҡорт теленән һәм әҙәбиәтенән алған белемдәрҙе рус теле һәм әҙәбиәте (предмет-ара кимәл) буйынса белемдәр менән 

сағыштыра, анализлай белеү. 

                                  3. Предмет һөҙөмтәләре: 

 телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, тел мәҙәниәтенең айырылғыһыҙ 

өлөшө булыуы тураһында төшөнсә алыу; 

 туған әҙәбиәттең башҡорт халҡы тормошондағы урыны, уның башҡа әҙәбиәттәр менән уртаҡлығы һәм үҙенсәлеге 

тураһында белем алыу; 

 туған тел тураһындағы фәнни мәғлүмәттәрҙе үҙләштереү, уның берәмектәрен һәм кимәлдәренең үҙ-ара бәйләнешен 

аңлау; 

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

 телмәр этикеты нормаларын белеү; 

 тел берәмектәрен, грамматик категорияларҙы таный һәм анализлай алыу, тел берәмектәрен телмәр ситуацияһында 

урынлы һәм дөрөҫ ҡулланыу; 

 һүҙгә, һүҙбәйләнешкә, һөйләмгә төрлө типтағы анализ (фонетик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик, синтаксик) яһай, 

уларҙы рус теле менән сағыштыра белеү; 

 телмәр практикаһында лексик, грамматик синонимияның мөмкинлектәрен аңлау, уларҙы дөрөҫ ҡуллана белеү; 

 әҙәби-теоретик төшөнсәләрҙе рус әҙәбиәтендәге менән сағыштыра, уларҙы оҡшаш һәм айырмалы, үҙенсәлекле яҡтарын 

таный белеү; 

 әҙәби текстарҙы анализлағанда, туған телдең эстетик функцияһын баһалай белеү. 

I. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

X класс 

Д.Юлтый.  Дауыт Юлтыйҙың тормош юлы һәм ижады. “Ҡарағол”. Әҫәрҙә һүрәтләнгән тарихи осорға белешмә биреү.“Ҡан” 

романы. Әҫәрҙең темаһы, идеяһы һалдат образдары.  

Әхмәтзәки Вәлиди Туған. Хәтирәләр. Тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. 

М.Буранғол. “Башҡорт туйы”. Тормош юлы һәм ижады менән танышыу. Драманы үҙләштереү. 

Ғ.Хәйри. “Боролош”. Тормош юлы һәм ижады менән таныштырыу. 
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Һ.Дәүләтшина. “Ырғыҙ”. Яҙыусының биографияһы. Башланғыс ижады. Хикәйәләре. Ырғыҙ романының яҙылыу тарихы. Идея-

тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә халыҡ традицияларының сағылышы. Образдарға характеристика. 

С.Мифтахов.“Дуҫлыҡ һәм мөхәббәт”драмаһының идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Образдар системаһына характеристика.  

Ғ.Сәләм.”Бала”. Ғаилә, бала тураһында әңгәмә. Поэманың художество үҙенсәлектәре. 

Р.Ниғмәти. “Үлтер, улым, фашисты!” ,“Һинең кәләшеңдең хаттары”, “Һаҡмар ҡыҙы”. Яҙыусының тормошо һәм ижады. 

Башланғыс ижады. Шиғырҙар, поэмалар, лирик шиғырҙар циклы. Бөйөк Ватан һуғышы йылдары поэзияһы. “Үлтер, улым, 

фашисты” поэмаһында Тыуған ил, халыҡ образдары. Тел-стиль үҙенсәлектәре. Һуғыштан һуңғы йылдар ижадында хеҙмәт,  

Б.Бикбай. “Ҡарлуғас”. Биографияһы һәм ижады. Б.Бикбай әҫәрҙәрендә азатлыҡ темаһы, поэтик үҙенсәлектәре. “Ҡарлуғас” 

драмаһының идея-тематик йөкмәткеһе. 

З.Биишева. “Кәмһетелгәндәр”. Биографияһы һәм ижад юлы. Трилогия. Трилогияның композицияһы, тел-стиль тыныслыҡ 

темалары. Әҙәби тәнҡит. Лирик герой тураһында төшөнсә.үҙенсәлектәре, художестволы эшләнеше. 

Н.Нәжми.“Туған ил тураһында һүҙ”, “Ватан”, “Урал” Н.Нәжмиҙең тормош юлы һәм ижады. Әҙәбиәт һәм йәмғиәт эшмәкәрлеге. 

Һуғыштан һуңғы поэзияһы. Хәҙерге башҡорт поэзияһында Н.Нәжми ижадының роле, әһәмиәте.”Йәшлек йыры” һ.б. әҫәрҙәренең 

идея-тематик йөкмәткеһе. Образдар системаһы. 

Тел тураһында дөйөм төшөнсә. Тел ғилеменең бүлектәре. Башҡорт теленең һүҙлек составы. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе ҡабатлау.  

Һүҙьяһалыш.  Һүҙ төҙөлөшө һәм һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын ҡабатлау буйынса практик күнегеүҙәр. 

Фонетика һәм орфография. Өн һәм хәреф. Тартынҡы өндәрҙең төркөмләшеүе. Һуҙынҡы өндәр ассимиляцияһы. Тартынҡы 

өндәрҙең үҙгәрешен (ассимиляция, дисимиляция)  күнегеүҙәр аша күрһәтеү. 

Орфография.  Орфография тураһында төшөнсә. Орфография принциптарын ҡабатлау. Фонетик анализ яһау, дөрөҫ әйтелештәге 

ижектәрҙең бүленещен практик күнегеүҙәр аша күрһәтеү. 

Морфология. Морфология-тел ғилеменең бер бүлеге. Һүҙ төркөмдәре.  

Исем. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Эйәлек һәм хәбәрлек категорияларының ялғауҙарын күрһәтеү. Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәрешен ҡабатлау. 

Сифат. Сифат дәрәжәләре. Исемләшкән сифат. Сифаттарҙың предметтың билдәһен белдереүен практик күнегеүҙәр аша нығытыу. 

Һан. Һан төркөмсәләре. Кәсер һандар. Тәртип һандар. Төп һандар. Бүлем һандар. Сама һандар. Нумератив һүҙҙәр тураһында 

төшөнсә.  

Алмаш.  Уның төркөмсәләре. Зат алмаштары. Күрһәтеү алмаштары. Һорау алмаштары. Билдәләү алмаштары. Билдәһеҙлек 

алмаштары. Юҡлыҡ алмаштары. Эйәлек алмаштарыны ялғауҙары. Рус теленә тәржемә итеү күнегеүҙәр эшләү.  

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

рәүештәре, сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә. 

Ҡылым.Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш категориялары менән 

практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылым йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын күрһәтеү һәм 
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башҡорт телендә биш йүнәлеш: төп йүнәлеш, ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, йөкмәтеү йүнәлеше һәм уртаҡлыҡ йүнәлеше 

барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Теркәүестәр. Бәйләүестәр. Киҫәксәләр. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар.  

 XI класс 

Мостай Кәримдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге.Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы ижады. Мөхәббәт һәм нәфрәт 

темаһы.Һуғыштан һуңғы ижадында хеҙмәткә,бәхетле, тыныс тормошҡа дан йырлау.”Ҡара һыуҙар” поэмаһында төп темаларҙың 

контраст бирелеүе:һуғыш һәм тыныслыҡ,батырлыҡ һәм ҡурҡаҡлыҡ.Фәлсәфәүи шиғырҙарында тормош, яҙмыш тураһында 

уйланыуҙары.”Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесында әҙәп-әхлаҡ проблемаһының ҡуйылышы. Повеста йәмғиәттең,ғаиләнең 

роле.Әҫәрҙең жанр үҙенсәлектәре.”Ай тотолған төндә” трагедияһында башҡорт ырыуҙары көнкүрешенең 

һүрәтләнеүе.Трагедияның жанр үҙенсәлектәре.Трагедияларында азатлыҡ өсөн көрәш идеяһының сағылышы.Трагедияның 

драматик эшләнеше,поэтик теле һәм стиле. 

Р.Ғариповтың биографияһы һәм ижады.Тыуған төйәккә ,хеҙмәткә дан йырлау.Лирик шиғырҙарының тематикаһы. Шиғри хикәйәт 

һәм ҡобайырҙары. Шиғри хикәйәтендә Башҡортостан , ир-егеттәр образы.Ҡобайырҙары.Тыуған ил,халыҡ яҙмышы, ил улдары 

тураһында уйланыуҙары.Поэмалары . Шәхес культы йылдарында ил, халыҡ,милли интелигенцияның эҙәрлекләнеүе фажиғәһен 

күрһәтелеүе.Донъя һәм мөхәббәт темалары. Поэтик эшләнеше. 

Ә.Хәкимдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. 

Ә.Хәким-романист.“Өйөрмә”романында утыҙынсы йылдар фажиғәһе. Репрессияға юлыҡҡан башҡорт 

интеллегенцияһы,яҙыусылары яҙмышының һүрәтләнеше.Символик мәғәнәле өйөрмә образы. 

Ғайса Хөсәйенов.Әҙиптең  биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Парсаларында тормош тураһында уйланыуҙары. 

“Рудасы Исмәғил Тасим улы” тарихи-документаль повесын үҙләштереү, төп идеяһын асыҡлау.Унда  ҡаһарманлыҡһәм 

фажиғә,киләсәкте ҡайғыртыу мотивтары.“Ҡанлы илле биш” тарихи тематикалы роман.Романдың йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Рауил Бикбаев.Тормош юлы һәм фәнни эшмәкәрлеге.“Ғүмер уртаһы” шиғырында халыҡ,тыуған ил,ғүмер тураһындағыуйҙары. 

“Һыуһаным-һыуҙар бирегеҙ!” поэмаһында социаль,иҡтисади,экологик һәм мораль- этик проблемаларҙың ҡуйылышы.“Ете 

быуыным” ,”Салауат ҡылысы” шиғырҙарында милләттең изге аманаты,рухи байлығы,йолалары сағылышы.“Бөрйән 

ҡарағайы”, “Бикбай менән Бикбай һөйләшеүе” шиғырҙарында замана,мораль-этик мәсьәләләр.  

Ноғман Мусин.Яҙыусының биографияһы һәм ижады.Тәүге хикәйәләре.“Ауылым юлы” повесының тематикаһы.Әҫәрҙә мораль-

этик проблема.Кешенең тәбиғәткә,хеҙмәткә мөнәсәбәте.“Мәңгелек урман” романында сағылдырылған тарихи осор.Уның 

ҡаршылыҡтары. Геройҙарҙың яҙмышы аша халыҡтың социаль,милли-колониаль иҙелеүен һүрәтләү. Романдың художество 

эшләнеше,композицияһы.“Шайтан ҡуласаһы” повесында ғаилә,мөхәббәт бала тәрбиәләү,әҙәп,әхлаҡ проблемалары. 

Азат Абдуллин.Яҙыусының биографияһы,ижад юлы.”Ун өсөнсө председатель” драмаһының идея-тематик йөкмәткеһе.Драмала 

әҙәп-әхлаҡ мәсьәләһе.Әҫәрҙең популярлығы.мәскәүҙә Вахтанов исемендәге театрҙа ҙур уңыш менән барыуы. 

Рәшит Солтангәрәев.Яҙыусының тормошо һәм ижады.“Хамбал” хикәйәһендә Бөйөк Ватан һуғышы килтергән аслыҡ һәм ауыр 

тормоштоң һүрәтләнеүе. Яуыз Хамбал образы,уның фажиғәле үлеме.“Ҡиәмәтлек кейәү” хикәйәһендә оҙаҡ йылдар улын көткән 

ҡарт әсә образы.Уның уй- һағыштары.Хикәйәләге психологизм. Әҫәрҙең художество үҙенсәлеге. 
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Динис Бүләков. Яҙыусының тормошо һәм ижады.“Килмешәк” романының идея-тематик йөкмәткеһе.Унда 

ижтимағи,иҡтисади,мораль-этик мәсьәләләрҙең ҡуйылышыһәм хәл ителеше.Әҫәрҙә ерҙе тәбиғәтте һаҡлау өсөнкөрәш темаһы. 

Әҫәрҙең теле,художество эшләнеше.“Ғүмер бер генә” романында заман темаһы һәм экология, ғаилә, мөхәббәт мәсьәләләре. 

Романдың тел-стиль, художество үҙенсәлектәре. 

Хәсән Назарҙың тормошо һәм ижады.“Сәңгелдәк”, “Әсәйем”, “Атай тауышы”, “Йәшәйем” шиғырҙарында Әсәйҙең бөйөклөгө 

тураһында шағирҙың уй-фекерҙәрҙең бөйөклөгө.Ил яҙмышы,йәшәү мәғәнәһенең һүрәтләнеүе. 

“Таулыҡай “,”Ауылымда”,” Тау шишмәһе”,” Тауҙар” шиғырҙарында тыуған төйәккә,ергә, халыҡҡа һөйөүҙең фәлсәфәүи 

бирелеүе. 

“Шәмсыраҡ “поэмаһында лирик герой. Поэманың композицион,поэтик үҙенсәлектәре. 

Телдең ижтимағи әһәмиәте. Милләт һәм тел.Милли тел һәм милли мәҙәниәт,уларҙың бер-береһенә бәйле булыуы.Милли телдең 

милләттең үҫеш тарихына бәйле булыуы. 

Төрки тел һәм башҡорт теле. Башҡорт халҡының формалашыу тарихы.Хәҙерге башҡорт теле, уның диалекттары, 

һөйләштәре,уларҙың таралыу сиктәре.Башҡорт теленең ниндәй телдәр менән мөнәсәбәткә инеүен асыҡлау,уның сәбәптәрен аңлау. 

Хәҙерге башҡорт әҙәби теле. Хәҙерге башҡорт теленең стилдәре.Башҡорт теленең төрлө маҡсаттан сығып ҡулланылыуы.Халыҡ 

ижады әҫәрҙәренең жанрҙары. 

Синтаксис һәм тыныш билдәләре.Синтаксик берәмектәр һүҙбәйләнеш,һөйләм,текст,уларҙың үҙ-ара бәйләнеше.Ябай һөйләм 

синтаксисы һәм пунктуация. Башҡорт телендәге һөйләмдәрҙең тәғәйенләшеүенә ,төҙөлөшөнә һәм ҡулланыу үҙенсәлектәренә ҡарап 

төркөмдәре.Һөйләм дәрҙең әйтелеү маҡсаты буйынса төрҙәре хәбәр,һорау,өндәү-бойороҡ,тойғо һөйләмдәр,уларҙың үҙенсәлектәре. 

Синтаксик бәйләнештең төрҙәре.Теҙмә һәм эйәртеүле бәйләнеш,уларҙы барлыҡҡа килтереүсе сараларЭйәртеүле бәйләнештең 

төрҙәре.ярашыу,башҡарылыу.йәнәшәлек,һөйкәлеү. 

Һөйләмдең баш  киҫәктәре.Эйә,уның бирелеше.Эйәнең төп билдәләре һәм грамматик бирелеше,составы.Хәбәр,уның эйә 

тураһында нимә булһа ла хәбәр итеүе һәм эйә менән бәйләнеп килеүе.Хәбәрҙең төп билдәләре,уның составы.Эйә менән хәбәрҙең 

килеү урыны.эйә менән хәбәрҙең ярашыуы. 

Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Уларҙың баш киҫәкте асыҡлап,уға эйәреп килеүе,һөйләмдә бер эйәрсән киҫәкте икенселәре 

асыҡлап килеү осраҡтары.Аныҡлаусылар,уларҙың бирелеше.Уларҙың исем менән белдерелгән һөйләм киҫәгенә ҡарауы. 

Тултырыусылар,уларҙың ҡылым менән белдерелгән һөйләм киҫәгенә ҡарауы,исем һәм исемләшкән һүҙҙәрҙән килеүе.Тура һәм 

ситләтелгән тултырыусылар.Өҫтәлмәлек.Эйәреүсе киҫәктән һуң килеп,уның мәғәнәһенә өҫтәлмә аныҡлыҡ биреүе.Хәлдәр.уларҙың 

төрҙәре,бирелеше.Уларҙың мәғәнәләре һәм үҙҙәре эйәргән Һүҙҙәргә бәйләнеү саралары.Диктант яҙыу.Ябай һөйләмдәрҙең төҙөлөшө 

буйынса төрҙәре 

Ике һәм бер составлы һөйләмдәр.Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре: билдәле эйәле,билдәһеҙ эйәле,эйәһеҙ,атама һөйләмдәр. 

Тулы һәм кәм һөйләмдәр.Мәғәнә асыҡлығы өсөн кәрәк булған киҫәктәрҙең бөтәһенең дә бирелеүе.Алдағы һөйләмдәрҙән йәки 

фекер ағышынан аңлашыла торған һүҙҙәрҙең еңел генә төшөп ҡалыу мөмкинселеге.Һөйләм киҫәктәре менән бәйләнеше булмаған 

һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәр 

Өндәш һүҙҙәр һәм улар эргәһендә тыныш билдәләре.Өндәш һүҙҙәрҙең телмәр төбәп әйтелгән затты,предметты 

белдереүе,Һөйләмдә килеү урыны.йыйнаҡ һәм тарҡау була алыуы,предметтарға төбәп өндәшеүҙең мәғәнә биҙәге. 
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Инеш һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәр һәм һөйләмдәр,уларҙың һөйләмдәге уй-фекергә һөйләүсенең мөнәсәбәтен белдереүе,башҡа һөйләм 

киҫәктәренән өтөр менән айырылыуы. 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре 

Телмәрҙә айырым мәғәнә төҫмөрләнешен биреү өсөн ҡайһы бер  һөйләм киҫәктәренеңинтонация менән айырым 

әйтелеүе,уныңһөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибенә мөнәсәбәте.Башҡорт телендә аныҡлаусыларҙың,хәлдәрҙең 

айырымланыуы.Һөйләмдә һүҙ тәртибеЛогик баҫым.Башҡорт телендә ,рус теле менән сағыштырғанда,һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү 

тәртибенең үҙенсәлектәре:һүҙҙәрҙең ыңғай һәм кире тәртибе,уның сәбәптәре.Ябай һөйләм буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Ҡушма һөйләм 

Теҙмә ҡушма һөйләмдәр,уларҙың төркөмсәләре.Тыныш билдәләренең ҡуйылышы.Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр,уларҙың 

төрҙәре.Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар.Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр.Күп эйәрсәнле ҡушма 

һөйләмдәр.Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр.Теҙемдәр.Тыныш билдәләренең ҡуйылышы.Ҡушма һөйләм буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау 

Тыныш билдәләре.Тыныш билдәләрен төркөмләү.Һөйләм төҙөлөшө,мәғәнәһе,интонация һәм тыныш билдәләре ҡуйылышы. 

Тура һәм ситләтелгән телмәр.Һөйләүсенең үҙ телмәренә кешеләрҙең һүҙҙәрен дә индерәалыуы.Тура телмәрҙе ситләтелгән 

телмәргә әйләндереү.Тыныш билдәләренең ҡуйылышы.Текст төҙөлөшө.Текст-тамамланған телмәр берәмеге. Уның төп 

билдәләре.Текст эсендәге һөйләмдәрҙең үҙ-ара бәйләнеү юлдары һәм саралары. 


