
Башҡорт теленән аннотация  

Эш программаһы  10,11-се класс уҡыусылары менән эшләүгә йүнәлтелгән. Башҡорт 

теленән эш программаһы - “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” 2012 йылдың 29 

декабрендәге 273-ФЗ һанлы Федераль Законы; - “Башҡортостан Республикаһында 

Мәғариф тураһында” БР-һы 2013 йылдың 1 июлендәге 696-3 һанлы Законы; - 

“Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” 1999 йылдың 15 феврален- 

дәге 216-3 һанлы БР-һы Законы; - Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 

тарафынан тәҡдим ителгән “Башҡорт теленән программа” (Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең I-ХI кластары өсөн), / төҙөүсеһе: З.М.Ғәбитова., М.Г.Усманова – 

Өфө: Книгоград, 2008; 

рограммаһы нигеҙендә төҙөлдө. Эш программаһы башҡорт теле буйынса уҡыу-уҡытыу 

комплектын ҡулланып эшләүгә йүнәлтелгән: Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең 10-сы класс уҡыусылары өсөн дәреслек. Төҙөүселәре: Усманова 

М.Ғ.,Ғәбитова З.М.,– Өфө: Китап, 2005. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең 11-се класс уҡыусы-лары өсөн дәреслек. Төҙөүселәре: Усманова 

М.Ғ., Ғәбитова З.М.,– Өфө: Китап, 2005. Башҡорт теле предметын уҡытыу маҡсаттары: - 

башҡорт (туған) теленә ҡарата һөйөү, мәҙәниәт күренеше булараҡ, телгә ҡарата аңлы 

ҡараш тәрбиәләү; башҡорт телендә аралашыу, кеше эшмәкәрлегенең төрлө сфераһынан 

белем алыу ҡоралы булыуын, йәмғиәттә ҡабул ителгән әхлаҡ-этик нормаларҙы 

үҙләштереү сараһы булыуын аңлау; башҡорт теленең эстетик ҡиммәттәрен үҙләштереү; - 

көндәлек тормошта һәм уҡыу эшмәкәрлегендә башҡорт (туған) телен аралашыу сараһы 

булараҡ үҙләштереү; үҙ-ара аңлашыу һәм үҙ-ара фекер алышыуға һәләтлелекте үҫтереү; үҙ 

телмәреңде камиллаштырыу; мөһим төп уҡыу белемен һәм универсаль уҡыу хәрәкәттәрен 

(эшмәкәрлек маҡсаттарын аныҡ итеп әйтә белеү, уны планлаштырыу, библиографик 

эҙләнеү үткәреү, төрлө типтағы лингвистик һүҙлектәрҙән, сығанаҡтарҙан, Интернеттан 

тейешле мәғлүмәтте алыу һәм эшкәртеү һ.б.) үҙләштереү; - тел системаһы төҙөлөшөн һәм 

уның хәрәкәттә булыу законлығын үҙләштереү; стилистик ре- сурстарҙы һәм төп әҙәби тел 

нормаларын күҙәтергә өйрәнеү; анализлау, сағыштырыу, клас- сификациялау һәм тел 

факттарын баһалау һәләттәрен үҫтереү; яҙма һәм һөйләү телмәрен, телмәр эшмәкәрлеге 

төрҙәрен, аралашыуҙың төрлө ситуацияларында телде ҡулланыу ҡағиҙәләрен, телмәр 

этикет нормаларын үҙләштереү; актив һәм потенциаль һүҙлек запасын байытыу; телмәрҙә 

грам- матик сараларҙы ҡулланыу күләмен киңәйтеү; алынған белемде, күнекмәне 

аралашыу процесында, уҡыу эшмәкәрлегендә һәм көндәлек тормошта ҡулланыу 

һәләтлеген камиллаштырыу. Башҡорт теле башҡорт мәҙәниәтен өйрәнеүгә нигеҙ булып 

тора һәм башҡорт әҙәбиәтенең рухи тел байлығын үҫтереүгә булышлыҡ итә; уҡыусыларҙы 

кешелектең мәҙәни тарихи тәжрибәһенә ылыҡтыра. Киләсәктә төрлө белемде үҙләштереү 

һәм һаҡлау формаһы булараҡ, башҡорт теле бөтә предметтар менән тығыҙ бәйләнештә 

тора һәм профессиональ күнекмәләрҙе үҙләштереү сифатына йоғонто яһай. Аралаша 

белеү, шул һөҙөмтәлә уңыштарға өлгәшеү, юғары профессиональ һәм социаль әүҙемлек 

шәхес тормошоноң төрлө өлкәләрендә өлгәшелгән уңыштарын билдәләүсе 

характеристикаһы булып тора. Башҡорт теле баланың төрлө тормош ситуацияларында 

тәрбиә-этик нормаларын формалаштырыу нигеҙе; үҙ ҡылыҡтарына дәлилле баһа биреү 

мөмкинлеген үҫтерә. Башҡортостан Республикаһының башҡорт телендә уҡытылған дөйөм 



белем биреүсе мәктәбе өсөн йыллыҡ уҡыу планы башҡорт телен уҡытыуға 10-cы класта – 

35 сәғәт, 11-се класта – 34 сәғәт (аҙнаһына 1 сәғәт) иҫәбенән бүленә. 


