
Аңлатма яҙыу, 5класс 
 

5-се  класс өсөн туған (башҡорт) теленән һәм әҙәбиәтенән эш программаһы. 

Программа  бөтәһе 105  сәғәткә планлаштырылған. Аҙнаһына 3 сәғәт иҫәбенән. 

Дәреслек: Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 5-се класында уҡыусы башҡорт балалары 

өсөн дәреслек.Толомбаев Х.А. Солтанбаева Х.В.  – Өфө: Китап, 2007.- 336 бит. 

Программа  кимәле : базис 

Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты : 

1. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М.Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар 

йыйынтығы.– Өфө: Китап, 2009.  

2. Ғафаров Б.Б.Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы. – Өфө : Китап, 2008. – 352 бит.  

3. Аҙнағолов Р.Ғ., Тикеев Д.С. һ.б. 5-9 кластарҙа башҡорт телен уҡытыу 

методикаһы .– Өфө : Китап, 1996. – 320 бит. 

4. Раҡаева Ә.С., Дәүләтшина М.С. Башҡорт теленән контроль һорауҙар, тестар 

ҡулланмаһы. – Өфө: Педкнига, 2008. – 96 бит.  

5. Баһауетдинова М. И., Йәғәфәрова Г. Н. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә 

яңы технологиялар ҡулланыу. 

 

 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты : Башҡорт 

теле: Рус мәктәптәренең 5-се класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн 

дәреслек.Толомбаев Х.А. Солтанбаева Х.В. . – Өфө: Китап, 2007.- 336 бит. 

 Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: Эш программаһы 

Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған “Башҡорт 

теле һәм әҙәбиәтенән программа”(Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I 

– XI кластары өсөн) буйынса төҙөлдө. Программаның төҙөүселәре:Тикеев Д.С., 

Толомбаев Х.А. һ.б.– Ижевск: «КнигоГрад», 2008.  

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары 

тормошҡа ашырыла: 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы, Рәсәй Федерацияһының 

«Мәғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре 

тураһында» Законы, Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы, 

Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы. 

 

Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары:  

 Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, тыңлағанды аңлау 

күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

 Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп, үҙ-ара һөйләшергә, тәҡдим 

ителгән темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү. 

 дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт гәзит-журналдарын үҙ 

аллы һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү. 

 Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп, үҙ фекерҙәрен билдәле 

кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу. 

 Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик 

файҙаланырға өйрәтеү. 

 Башҡорт телен практик өйрәнеүгә бәйләп, балаларҙы башҡорт халҡының тарихы, 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, башҡорт халҡының күренекле 

шәхестәре, уларҙың эшмәкәрлеге, ижады менән таныштырыу, башҡорт халҡына, 

үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

 текстағы яңы һүҙҙәр, фразаларҙы аңлатыу, һүҙлек эше үткәреү мотлаҡ.  

 
 


