
Аңлатма яҙыу, 7 класс  

 
 Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең   7-се  класы  өсөн башҡорт (дәүләт)  

теленән  эш программаһы. 

Эш программаһы 70 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 2 сәғәт) . 

Төҙөүселәре : Зекрина Гөлназ Хафиз ҡыҙы 

Дәреслек: Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7-се синыф 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Усманова М.Ғ. – Өфө: Китап, 2008. 

Программа кимәле : базис. 

Уҡытыусының тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты : 

1. Башҡорт теленән программа. (Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең I 

– XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008.  

2. Башҡорт теленән диктанттар һәм изложениелар йыйынтығы. Усманова М.Ғ., 

Ғәбитова З.М. – Өфө: Китап, 2009.  

3. Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7-8-се кластары  өсөн 

«Башҡорт теле» дәреслегенә методик күрһәтмәләр. Усманова М.Ғ., Ғәбитова З.М. – Өфө: Китап, 

2006.  

4. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт (дәүләт) теле буйынса 

уҡыусыларҙың телмәр үҫтереүенә, яҙма эштәренә, дәфтәр тотоуҙарына һәм яҙма эштәр үткәреүгә 

берҙәм талаптар. (Протокол №4, 13 ғинуар 2010 йыл) 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты:   

Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7-се синыф 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Усманова М.Ғ. – Өфө: Китап, 2008. 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: Эш программаһы Башҡортостан 

Республикаһы  Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленән программа» 

(Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. 

Төҙөүселәре Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., Ғәбитова З.М., Усманова М.Г. – 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. 

 Программаның йөкмәткеһе 3 йүнәлештә төҙөлгән: 
1.  Балаларҙы һөйләшергә өйрәтеү үҙәк бурыс. 

2. Тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

3. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу 

маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Маҡсаттар һәм бурыстар:  

 Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радиотапшырыуҙар тыңлағанды 

аңлау күнекмәләре булдырыу (аудирование). 

 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 һәм башҡалар менән таныштырыу, балаларҙы башҡорт 

донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына, үҙҙәре йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү 

тәрбиәләү. Текстағы яңы һүҙҙәр, фразаларҙы аңлатыу, һүҙлек эше үткәреү мотлаҡ.  

 Әҫәрҙе өлөшләп, һайлап, ролдәргә бүлеп, сылбыр буйынса уҡыу, тексты магнитофон 

яҙмаһынан тыңлау, йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү кеүек эштәр башҡарғанда, 

һүҙлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

  5-6-сы кластарҙа алған белемдәр тулыландырыла. Темалар буйынса яҙыусылар, шағирҙар 

ижады менән таныштырыу, яңы текстар уҡыу, диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле 

һөйләм төҙөү дауам итә. 


