
                                                                       

Рабочая программа по предмету “Родная литература” (башкирская)
5-9 классы

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:
-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самым основным национально-культурной ценностью башкирского

народа;
-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не хуже других языков, сохранить его как явление национальной культуры,

стремиться к усовершенствованию речевой культуры;
-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке;
-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения;
Метапредметные результаты:
-усвоение всех видов речевой деятельности;
-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций;
-прослушав разностилевые и разножанровые тексты , правильно понять их;
-уметь  находить  из  разного  рода  источников  (литература,  СМИ,  интернет)  нужную  информацию,  уметь  работать  со  справочными

материалами;
-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и выбор
-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку;
-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, сокращенный, в форме плана);
-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;
-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с разными людьми и в разных условиях;
-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, усовершенствовать, радактировать;
-уметь выступать перед аудиторией;
-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный

уровень), анализировать.
            Предметные результаты:

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является национальным языком башкирского народа, язык
неотрывен от культуры;

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее
особенностей;

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и уровней между собой;
-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм;
-знание норм этикета речи;
-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту применять единицы языка;
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-уметь  делать  анализы  различного  типа  словам,  словосочетаниям,  предложению  (фонетический,  словообразовательный,  лексический  ,
морфологический), уметь их сравнивать с русским языком;

-понимание в речевой практике возможности грамматической синонимии, лексической синонимии, уметь их правильно применять;
-уметь  сравнивать  литературно-теоретические  понятия  с  аналогичными из  русской литературы,  определять  их похожие и  отличительные

черты, выявлять оригинальные стороны;
-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных текстов.

Основное содержание.

1-ый раздел. День знаний.
1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом

учебном  годе,  о  первом  звонке.  Разговор  о  летнем  отдыхе.  Усвоение  содержания  литературных  произведений,  анализ.  Характеризация  героев
произведений,  выявление  важных  мест  в  тексте,  уточнение  моральных  проблем  и  особенностей  языка  и  композиции,  составление  плана,  сбор
материала по теме сочинения .Объяснения особенностей жанра литературного произведения и сравнения его с другими, поиск в тексте выразительных
средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация полученных знаний,
закрепление знаний  и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать учащимся навыки выразительно
чтения, применение навыков проектирования.

2-ой раздел. Родной язык
Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его особенностях. Обращение к произведениям искусства,

прославляющим величие родного языка. Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идейно-тематического
содержания  литературных  произведений  о  башкирском  языке,  уточнение  значений  непонятных  слов,  обогащение  словарного  знания,  давать
характеристику  образу  родного  языка  и  другим  образам.  Уточнение  выразительных  средств,  возвышающих  образ  родного  языка,  определение
композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную
работу.

3-ий раздел. Башкортостан.
Усвоение  идейно-тематического  содержания  произведений  о  Башкортостане.  Дать  полную  характеристику  образу  Башкортостана.

Пронаблюдать приемы описания и выразительные средства в произведениях о родной земле и Башкортостану, принадлежащих перу писателей разных
поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем.

Опереться при изучении литературных произведений о Башкортостане на богатый фактический материал.
Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, телерадиопередачами, выполнение проектных

работ.
4-ый раздел. Дружба.

Усвоение  содержания  произведений  о  дружбе,  родстве,  верности  и  объяснения  величия  дружбы.  Дать  характеристику  основным  героям
произведения,  уточнение  выразительно-описательных  средств  языка,  структуру  произведения,  его  жанра.  Провести  беседу  о  дружбе  между
представителями  разных  наций,  взрослыми  и  детьми,  людьми  и  животными,  привести  аргументы  из  прочитанных  текстов,  жизни.  Просмотреть
кинофильмы,  спектакли,  произведения  изобразительного  искусства  и  обменяться  мнениями.  Слушание  песен,  чтение  пословиц  и  поговорок,
выполнение разных творческих и проектных работ.

5-ый раздел. Времена года.
Усвоение  идейно-тематического  содержания  произведений о  временах года.  Определите  темы произведений,  их  проблем,  анализ  системы

образов, обратить внимание средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах осени, зимы,
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весны,  лета.  Усовершенствовать  навыки  выразительного  чтения,  слушание  аудиозаписей.  Прочитать  произведения  русских  писателей  о  природе,
животных, сравнить их и обменяться мнениями.

Опираясь на литературные произведения дать знания по теории литературы. Дать определение об оживлении, закрепить его на основе примеров,
выполнить разноплановую работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление.

Организовать  экскурсии,  выполнить  творческие  работы,  опираясь  на  наблюдения  о  природе.  Используя  навыки  проектирования,  научить
учащихся давать справки о разных птицах и зверях, растениях.

Провести  беседу,  опираясь  на  тексты  о  таких  праздниках,  как  праздник  осеннего  изобилия,  новый  год,  сабантуй  и  сбор  урожая,
снегозадержания,  сенокосы  и  коллективная  помощь  (т.е.  өмә).  Выполнение  творческих  работ  по  произведениям  изобразительного  искусства
выдающихся художников.

6-ой раздел. Башкирское народное творчество.
Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь применять в жизни малые жанры народного творчества –

посовицы, загадки. Научить учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, присущие сказке. Научить
уточнять  и  понимать  художественные  приемы сказки,  мораль  и  композиционные  части.  Усвоение  терминов,  присущих народному творчеству,  и
применение  их  в  учебном  процессе,  овладеные  навыками  рассказа  и  монологической  речи,  умение  ставить  познавательную  цель.  Применение
инфомационно-поискового метода. 

Научить  умению  узнавать  виды  народных  рассказов,  песен,  такмаков,  кубаиров,  баитов,  понимание  и  уточнению  их  специфических
особенностей, анализу с позиции идейно-тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение особенностей исполнения
песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание
аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов.
История происхождения баитов, уточнение особенностей посвяшения и рассказа.

7-ой раздел. Древняя литература.
Изучение  древнетюркских  писменных  памятников,  шежере  (т.е.  родословных),  творчество  сэсэнов  (т.е.  сказителей),  образцов  древней

литературы: знакомство с творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и идей.
Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. Прислушивание эйтешов (т.е.
стихотворных  состязаний)  по  аудиозаписям  и  обмен  мнениями.  Просмотр  фильм,  исторических  документов,  спектаклей   Салавате  Юлаеве  и
Мифтахетдине  Акмулле,  обмен  мнениями.  Дать  информацию  о  поставленных  им  памятникам.  Разговор  об  авторе  памятника  Салавата  Юлаева
Сосланбека Тавасиева. От теории литературы к определению к понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, варваризм, неологизм.

8-ой раздел. Салават батыр.
Подробное  знакомство  с  биографией  Салавата  Юлаева,  историческая  информация  –  справка  о  воспитании  под  его  руководством.  Чтение

исторической информации и документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках крепости Рогервик. Усвоение
содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями. 

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и
обмен мнениями. 

9-ый раздел. Судьба женщин.
Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить

место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. Прослуивание песен о
матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснить их значения, связав с жизнью. Просмтор произведений искусства, посвященных матерей, беседа и
выполнение  разного  типа  творческих  и  проектны  работ.  Изучение  законов,  защищающих  и  охранящих  материнство.  Просмтор  спектаклей,
кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, организация обена мнениями.
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10-ый раздел. Вечный огонь.
Беседа  о  Дне  Победы.  Дать  историческую  справку  о  Великой  Отечественной  войне.  Обмен  мнениями  о  Георгиевской  ленте,  памятнике

Неизвестному солдату. Освоение содержания произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение средств и
приемов  описания  образа  солдата-воина.  Работа  над  поэтикой  произведения.  Выполнение  упражнений  по  выразительному  чтению.  Воспитание
патриотических чувств. Посмотреть историко-документальные, художественные фильмы, спектакли, посвященные теме войны. Организовать беседу об
участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и
Дню Победы, выполнить проектные работы.

11-ый раздел. История.
Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного

состава терминами, имеющими отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в
защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об
исторических  личностях,  руководителей восстаний,  башкирских  полководцах.  Дать  объяснить  по теории литературы суть  понятий жанров хитап,
повесть, роман.

                                            12 – й раздел. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники.
Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные блюда,  раскрытие идей.  Обогащение словарного

состава,  анализ  системы  образов.  Выполнение  творческих  и  проектных  работ.  Ознакомление  с  сохранившимися  в  памяти  народа  обычаями,
передающимися из поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему.

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про
башкирские народные традиции и национальные блюда и сравнение их описанными в литературных произведениях. 
          Беседа  о лечении кумысом в Башкортостане известных лисностей – А.П.Чехова и Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы.

13-ый раздел. Вежливость, мораль.
         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание 
положительных качеств у учащихся на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, совести, обмен 
мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ.

14- раздел. Народные поэты и писатели Башкортостана.
       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные 
фильмы, чтение творческих портретов, написанные учеными. У истории написания литературных произведений, анализ содержания, уточнение темы, 
идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, 
выполнить проектные работы.

15-ый раздел. Искусство
     Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать характеристику образу курая. Слушать легенды  о курае. 
Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. Слушать мелодию курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 
Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Смотреть о них исторические документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров 
искусств. Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, 
выполнение творческих работ. Найти сведения о растении курае, составление справки.

16-ый раздел. Уфа.
      Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть 
об Уфе историко-документальные фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д.
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                                                                                                      Тематическое планирование 
      

№ Разделы 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 День знаний 1 - - - -
2 Родной язык 2 - - - -
3 Башкортостан 2 1 1 - 1
4 Дружба 1 2 2 1 1
5 Времена года 2 2 1 - -
6 Башкирское народное творчество 2 2 2 - 2
7 Древняя литература - 1 - 1 1
8 Салават батыр 1 2 1 2 2
9 Судьба женщин - - - 2 1

10 Вечный огонь - 1 1 1 -
11 История 1 1 2 2 2
12 Башкирские народные блюда, обычаи, 

праздники
2 1 1 1 2

13 Вежливость, мораль - 1 2 2 1
14 Народные поэты и писатели Башкортостана 2 1 2 2 2
15 Искусство - 1 1 2 1
16 Уфа 1 1 1 1 1

Итого 17,5 17,5 17,5 17,5 17
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                       Уҡыу предметын үҙләштереүҙә планлаштырылған  һөҙөмтәләр

Төп  мәктәп  сығарылыш  уҡыусыларының  башҡорт  (туған)  теленән  программаны  үҙләштереүҙең  шәхси  һөҙөмтәләре булып
түбәндәгеләр тора:

1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм
шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү;

2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, уның менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли
мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү; телмәр үҙ камиллаштырыуға ынтылыу;

3) аралашыу  процесында  кәрәкле  һүҙлек  запасына  эйә  булыу  һәм  үҙ  фекереңде  иркен  еткереү  өсөн  тейешле  грамматик
сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны баһалау күнекмәһен булдырыу.

Башҡорт (туған) теле программаһын үҙләштереүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып:
1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү:
аудирование һәм уҡыу:
• телдән һәм яҙма хәбәр иткән  мәғлүмәтте  (коммуникатив йүнәлеш,  текст  темаһы, төп фекер;  төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт)

адекват ҡабул итеү;
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү,  ҡарап сығыу,  танышыу, өйрәнеү),  төрлө стилдәге,  жанрҙағы текстарҙы

үҙләштереү;
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; төрлө төрҙәге аудирование менән эш итеү (һайлап алыу,

танышыу);
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар,

Интернет  ресурстары);  төрлө типтағы  һүҙлектәр  менән  иркен  ҡулланыу,  белешмә өсөн әҙәбиәт,  шулай  уҡ электрон  ҡулланмаларҙан
һайлап алыу күнекмәләрен булдырыу;

• һайлап алыу алымдары менән эш итә  белеү һәм тәғәйен  темаға  материалды системаға  килтереү;  уҡыу йө аудирование
һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү;

• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткенән һәм ҡулланылған тел сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу;
һөйләү һәм яҙыу:
• алдағы  уҡыу  эшмәкәрлегенең  (индивидуаль  һәм  коллектив)  маҡсатын  билдәләү  һәләтлелеге,  хәрәкәттең  эҙмә-эҙлелеге,

өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау һәм уларҙы телдән һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү;
• тыңланған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу;
• төрлө стилдә һәм жанрҙа, адресланыуға ҡарап һәм аралашыу ситуацияһына карап телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу;
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау;
• төрлө төрҙәге монологты (хәбәрләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү; төрлө төрҙәге монологтарҙың берләшеүе) һәм диалог (этикеты

һүҙ  эсенә  алған,  диалог-һорашыу,  диалог-аралашыуға  өндәү,  диалог-фекер  алышыу  һ.б;  төрлө  төрҙәге  диалогтың  берләшеүен)
үҙләштереү;
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• ғәмәлдә  төрлө  телмәрҙәге  аралашыуҙың  орфоэпик,  лексик,  грамматик,  хәҙерге  башҡорт  әҙәби  теленең  стилистик
нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау;

• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу процесында ым-ишара, мимиканы урынлы ҡулланыу;
• уҡыу  процесында  һәм  көндәлек  аралашыуҙа  үҙ  телмәреңде  контролдә  тота  алыу;  йөкмәткенән,  һүҙҙәрҙе  урынлы

ҡулланыуҙан  сығып,  үҙ  телмәреңде  баһалай  белеү;  грамматик  һәм  телмәр  хаталарын  таба  һәм  уларҙы  төҙәтә  алыу;  үҙ  тексыңды
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү;

• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш яһау; бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып,
көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа ҡатнашыу;

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туган телде башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы
булараҡ файҙаланыу; тел күренештәрен анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. дәрестәрҙә)
ҡулланыу;

3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү,
бәхәстә, күтәрелгән көнүҙәк темаларҙа фекер алышыуҙа ҡатнашыу; шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа
телмәр этикетының милли-мәҙәни нормаларын үҙләштреү.

Предмет һөҙөмтәләре:
1) телдең  төп  функциялары  тураһында,  башҡорт  теленең  башҡорт  халының милли теле,  Башҡортостан  Республикаһының

дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында
караш булдырыу;

2) гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау;
3) туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр бәйләнешен аңлау;
4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма

телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт теле;
фукциональ-мәғәнәүи  телмәр  төрҙәре  (хикәйәләү,  һүрәтләү,  фекер  йөрөтөү);  текст,  текст  төрҙәре;  телдең  төп  берәмектәре,  уларҙың
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү;

5) башҡорт  теленең  лексиксикаһы  һәм  фразеологияһының  төп  стилистик  ресурстарын,  башҡорт  әҙәби  теленең  төп
нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү;

6) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы
ҡулланыу;

7) һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән
сығып, күп аспектлы анализ яһау;

8) тел-һүрәтләү саралары һөм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу;
9) туған телдең эстетик фукцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау.

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе
1-се бүлек. Белем көнө

1-се сентябрь – Белем көнө, уҡытыусы һөнәре тураһында әңгәмәләшеү, шиғырҙар уҡыу, йырҙар тыңлау һәм фильм ҡарау. Яңы
уҡыу йылы, тәүге ҡыңғырау тәьҫораттары менән бүлешеү. Йәйге ял тураһында һөйләшеү.

8



Әҙәби  әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеләрен  үҙләштереү,  анализлау.  Әҫәр  геройҙарына  характеристика  биреү,  текста  мөһим  урындарҙы
билдәләү, әхлаҡи проблемаларҙы һәм тел-композиция үҙенсәлектәрен асыҡлау, план төҙөү, инша темаһы буйынса материалдар туплау.
Әҙәби әҫәрҙең жанр үҙенсәлеген аңлатыу һәм икенселәре менән сағыштырыу, текста тел-һүрәтләү сараларын табыу һәм уларҙың ролен
асыҡлау,  аңлашылмаған  һүҙҙәрҙең  мәғәнәләрен  аңлатыу,  йөкмәткеһен  һөйләү,  алынған  белемдәрҙе  дөйөмләштереү  һәм
системалаштырыу,  белем  һәм  күнекмәләрҙе  нығытыу,  ижади  эшмәкәрлекте  үҫтереү  һәм  патриотик  тойғо  тәрбиәләү.  Тасуири  уҡыу
күнекмәләре биреү, проект эшмәкәрлеге күнекмәләрен ҡулланыу.

2-се бүлек. ТУҒАН ТЕЛ
Башҡорт теленең төрки телдәр араһында тотҡан урыны, телдең нәфислеге,  үҙенсәлеге тураһында фекер алышыу. Туған телдең

бөйөклөгөн данлаған сәнғәт әҫәрҙәренә мөрәжәғәт итеү. Йырҙар тыңлау, легендалар уҡыу, мәғәл-әйтемдәр һәм йомаҡтар әәтеү. Интернет
селтәренән Халыҡ-ара туған тел көнөнөң билдәләнеүе тураһында мәғлүмәттәр уҡыу.

Башҡорт теле тураһындағы әҙәби әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеләрен үҙләштереү, аңлашылмаған һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен асыҡлау,
һүҙлек байлығын арттырыу, туған тел образына һәм башҡа образдарға характеристика биреү. Туған тел образын һүрәтләү сараларын
асыҡлау, композиция, жанр үҙенсәлектәрен билдәләү. Туған тел тураһында башҡа милләт шағирҙарының шиғыр һәм башҡа әҫәрҙәрен
уҡып фекер алышыу, проект эше башҡарыу.

3-сө бүлек. БАШҠОРТОСТАН
Башҡортостан тураһындағы әҫәрҙәрҙең идея-тематик йөкмәткеләрен үҙләштереү.  Башҡортостан образына тулы характеристика

биреү. Төрлө быуын яҙыусыларының тыуған ер һәм Башҡортостнды һүрәтләү алымдарын һәм сараларын күҙәтеү, һығымталар эшләү.
Башҡортостандың тарихи үткәне менән таныштырыу, хәҙергеһе һәм киләсәге тураһында фекер алышыу.

Башҡортостан  тураһындағы  әҙәби  әҫәрҙәрҙе  өйрәнгәндә  бай  фактик  материалдарға  таяныу.  Башҡортостан  картаһы,  тарихи
мәғлүмәтле китаптар, кинофильмдар, аудиояҙмалар, теле-, радиотапшырыуҙар һ.б. ҡарау, проект эштәре башҡарыу.

4-се бүлек. ДУҪЛЫҠ
Дуҫлыҡ,  туғанлыҡ,  тоғролоҡ  тураһындағы  әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен  үҙләштереү  һәм  дуҫлыҡтың  бөйөклөгөн  төшөндөрөү.

Әҫәрҙәрҙең  төп  геройҙарына  характеристика  биреү,  тел-һүрәтләү  сараларын,  әҫәрҙең  төҙөлөшөн,  жанрын  асыҡлау.  Төрлө  милләт
кешеләре,  олола  һәм балалар,  кешеләр  һәм хайуандар  араһындағы дуҫлыҡ тураһында  әңгәмәләшеү,  уҡылған  текстарҙан,  тормоштан
дәлилдәр  килтереп  иҫбатлау.  Дуҫлыҡ,  тоғролоҡ  тураһында  кинофильмдар,  спектаклдәр,  һынлы  сәнғәт  әҫәрҙәрен  ҡарау  һәм  фекер
алышыу. Йырҙар тыңлау, мәҡәл-әйтемдәр уҡыу, төрлө ижади һәм проект эштәре башҡарыу.

5-се бүлек. ЙЫЛ МИҘГЕЛДӘРЕ
Йыл миҙгелдәре тураһындағы әҙәби әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙең темаһын, проблемаларын билдәләү,

образдар системаһын анализлау, образдар тыуҙырыу сараларына иғтибар итеү, идеяһын асыу. Текстарҙа көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдрен
хикәйләү  һәм  һүрәтләү  алымдарын,  сааларын  үҙләштереү.  Тасуири  уҡыу  күнекмәләрен  камиллаштырыу,  аудиояҙмалар  тыңлау.  Рус
яҙыусыларының тәбиғәт, хайуандар тураһындағы әҫәрҙәрен уҡып сағыштырыу, фекер алышыу.

Әҙәби әҫәрҙәргә бәйләп әҙәбиәт теорияһынан белем биреү. Йәнләндереүгә төшөнсә биреү, миҫалдар нигеҙендә нығытыу, төрлө
характерҙағы эш һәм күнегеүҙәр башҡарыу. Өйрәнелгән текстарҙан йәнләндереүгә миҫалдар табыу.
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Экскурсия ойоштороп, тәбиғәт күренештәрен күҙәтеүгә нигеҙләнеп ижади эштәр башҡарыу. Проектлау алымын ҡулланып төрлө
ҡош һәм йәнлектәргә, үҫемлектәргә белешмәләр төҙөргә өйрәтеү.

Текстарға бәйләп көҙгө муллыҡ байрамы, яңы йыл, һабантуй кеүек байрамдар һәм уңыш йыйыу, ҡар тотоу, иген сәсеү, бесән сабыу
кеүек эштәр һәм өмәләр тураһында әңгәмәләшеү. Күренекле рәссамдарҙың һынлы сәнғәт әҫәрҙәре буйынса төрлө характерҙағы ижади
эштәр башҡарыу.

6-ы бүлек. БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ИЖАДЫ
Халыҡ  ижадының бәләкәй  жанрҙарын  –  мәҡәл,  йомаҡтарҙы  танып  белергә,  төрҙәрен  билдәләргә,  һөйләү  һәм  яҙма  телмәрҙә,

тормошта ҡуллана белергә өйрәтеү. Әкиәттәрҙең төрҙәрен үҙенсәлектәренән сығып танырға һәм аралашҡанда әкиәткә хас элементтарҙы
ҡуллана белергә өйрәтеү. Әкиәттең художестволы алымдарын, морален һәм композицион өлөштәрен асыҡларға һәм аңларға өйрәтеү.
Халыҡ ижадына хас булған терминдарҙы үҙләштереү һәм уҡыу процесында ҡулланыу, һөйләү һәм монологик телмәр күнекмәләренә эйә
булыу, танып белеү маҡсатын ҡуя белеү. Информацион эҙләнеү методын ҡулланыу.

Халыҡ хикәйәләре, йыр, таҡмаҡ, ҡобайыр, бйеттәрҙең төрҙәрен танып белергә, специфик үҙенсәлектәрен асыҡларға, идея-тематик,
проблематик йәһәттән анализларға, образдарына характеристика бирергә өйрәтеү. Йыр һәм таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәрен
асыҡлау.  Башҡорт  йыр сәнғәте  һәм  башҡорт  халыҡ  йырҙарын  башҡарыусылар  тураһында  һөйләшеү,  халыҡ  йырҙарын  һәм заманса
йырҙарҙы аудиояҙманан тыңлау, фекер алышыу. Ҡобайыр стиле, көйләп башҡарыу манераһы, сәсәндәр ижадында ҡобайырҙар. Бәйеттең
килеп сығыу тарихы, арналыуы һәм һөйләнелеү манераһының үҙенсәлектәрен асыҡлау.

7-се бүлек. БОРОНҒО ӘҘӘБИӘТ
Боронғо уртаҡ төрки ҡомартҡыларҙы, шәжәрәләрҙе, сәсәндәр ижадын, боронғо әҙәбиәт үрнәктәрен: Салауат Юлаев, Мифтахетдин

Аҡмулла  ижадтарын өйрәнеү.  Әҫрҙәрҙең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  образдарын,  идеяһын  асыу.  Һүҙлек  байлығын арттырыу.  Шәжәрә
ағасын ҡарау, өйрәнеү һәм үҙ ырыуың шәжәрәһе ағасын төҙөү. Сәсәндәр әйтешен аудиояҙманан тыңлау һәм фекер алышыу. Салауат
Юлаев,  Мифтахетдин  Аҡмулла  тураһында  тарихи  документтар,  фильмдар,  спектаклдәр  ҡарау,  фекер  алышыу.  Уларға  ҡуйылған
һәйкәлдәр тураһында мәғлүмәт биреү. С. Юлаев һәйкәленең авторы Сосланбәк Тавасиев тураһында һөйләшеү.

Әҙәбиәт теорияһынан ҡиссаға, архаизм, варваризм, неологизмдарға төшөнсә биреү.

                                              8-се бүлек. САЛАУАТ БАТЫР
Салауат Юлаевтың биографияһы менән ентекле танышыу, уның етәкселегендәге ихтилал тураһында тарихи белешмә биреү. Юлай 

Аҙналин һәм Салауат Юлаевтың Рогервик ҡәлғәһендә тотҡонда булыуы тураһындағы тарихи мәғдүмәт һәм документтарҙы уҡыу, өйрәнеү
әм әңгәмәләшеү. Әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеләрен үҙләштереү, идеяларын асыҡлау, салауат Юлаев образын һүрәтләү саралары аша тикшереү
һәм башҡа әҫәрҙеке менән сағыштырыу.

Юлай Аҙналин һәм Салауат Юлаев тураһында тарихи-документаль һәм художестволы кинофильмдар, спектаклдәр ҡарау, йырҙар 
тыңлау һәм фекер алышыу.

«Салауат Юлаев фольклорҙа, әҙәбиәттә, сәнғәттә», тигән темаға төрлө характерҙағы ижади һәм поект эштәре башҡарыу, саралар 
ойоштороу.

9-сы бүлек. ҠАТЫН-ҠЫҘ ЯҘМЫШЫ
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Әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,  һүҙлек байлығын арттырыу,  төп идеяны асыҡлау,  Әсә образына тулы характеристика
биреү,  әсәйҙең  ғаиләләге,  йәмғиәттәге  урынын  баһалау.  Хәҙерге  йәмғиәттәге  ата-әсәләр  һәм  балалар  проблемаһы  тураһында  фекер
алышыу, һәғәмталар яһау. Әсәйҙәр тураһында йырҙар тыңлау, мәҡәл-әйтемдәр уҡыу һәм тормош менән бәйләп мәғәнәләрен аңлатыу. Әсә
обраына  бағышланған  сәнғәт  әҫәрҙәрен  ҡарау,  әңгәмәләшеү  һәм  төрлө  характерҙағы  ижади  һәм  проект  эштәре  башҡарыу.  Әсәлек
хоҡуҡтарын  яҡлаусы  һәм  һаҡлаусы  закондарҙы  өйрәнеү.  Ғаилә,  әсә  һәм  уның  тормошо,  яҙмышы  тураһындағы  спектаклдәр,
кинофильмдар ҡарау һәм фекер алышыу ойоштороу.

10-сы бүлек. МӘҢГЕЛЕК УТ
Еңеү көнө тураһында әңгәмәләшеү. Бөйөк Ватан һуғышы тураһында тарихи белешмә биреү. Георгий таҫмаһы, Исемһеҙ һалдат

һәйкәле тураһында фекер алышыу. Һуғыш темаһына һәм Еңеү көнөнә арналған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдар системаһын
анализлау.  Яугир  һалдат  образын  һүрәтләү  сараларын  һәм  алымдарын  асыҡлау.  Әҫәрҙең  поэтикаһы  өҫтәндә  эш.  Тасуири  уҡыу
күнекмәләре биреү. Патриотик рух тәрбиәләү. Һуғыш темаһына арналған тарихи-документаль, нәфис кинофильмдар, спектаклдәр ҡарау.
Еңеү парадындағы «Үлемһеҙ  полк» тураһында әңгәмә ойоштороу.  Һуғыш үткән урындар буйлап ситтән  тороп сәйәхәт  итеү.  Һуғыш
темаһына һәм Еңеү көнөнә арналған йырҙар тыңлау, проект эштәре эшләү.
                                                                                                                11 – се бүлек.Тарих

Башҡорт халҡының данлы тарихын сағылдырған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, проблемаларын, идеяларын асыу. Боронғо хәрби 
хеҙмәткә ҡағылышлы терминдар менән һүҙлек запасын тулыландырыу. Образдарға характеристика биреү. Ата – бабаларҙың азатлыҡ 
яулап,илен һаҡлап  яу сабыуы тураһында әңмәләшеү . Әҫәрҙең композицион үҙенсәлектәрен, тел – һүрәтләү сараларын асыҡлау.Тарихи 
документтар , тарихи кинофильмдар ҡарап , тарихи шәхестәр. Ихтилал башлыҡтары ,башҡорт полководецтары тураһында мәғлүмәттәр 
биреү. Музейҙарға экскурсия ойоштороу  йәки интернет селтәре аша милли музейға сәйәхәт итеү. Һынлы ,музыка, йыр сәнғәте әҫәрҙәрен 
ҡулланыу.
   Әҙәбиәт теорияһынан хитап,повесть ,роман тураһында төшөнсә биреү.      

12- се бүлек .Башҡорт милли аштары, йолалары ,байрамдары.

Башҡорт халҡының йолалары һәм милли аштары тураһындағы әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, идеяларын асыу. Һүҙ байлығын 
арттырыу, образдар системаһын анализлау.Ижади һәм проект эштәрен башҡарыу. Халыҡ хәтерендә һаҡланып быуындан быуынға күсә 
килгән йолалары, ғөрөф – ғәҙәттәре менән таныштырыу һәм улар тураһында әңгәмә ҡороу.
Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу.Уларҙы әҙерләү буйынса белешмәләр төҙөү.
   Башҡорт халҡының йолалары һәм милли аштары тураһында видеояҙмалар, кинофильмдар ҡарау һәм әҙәби  әҫәрҙәрҙә тасуирланғаны 
менән сағыштырыу.
     Күренекле шәхестәрҙең : А.П.Чеховтың. Л.Н.Толстойҙың һ.б. Башҡортостанда ҡымыҙ менән дауаланыуҙары тураһында әңгәмәләшеү, 
проект эштәре башҡарыу.

13 – сө бүлек. Әҙәп, әхлаҡ

           Әҙәп , әхлаҡ темаларын сағылдырған әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Һүҙ байлығын арттырыу. Йөкмәткене анализлау, ыңғай 
геройҙарҙың характерҙары миҫалында уҡыусыларҙа яҡшы сифаттар тәрбиәләү. Тәртип, әҙәп, иман тураһында фильмдар ҡарау , фекер 
алышыу , диспут үткәреү . проект эштәре эшләү.
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14-се бүлек. БАШҠОРТОСТАНДЫҢ ХАЛЫҠ ШАҒИРҘАРЫ ҺӘМ ЯҘЫУСЫЛАРЫ
Башҡортостандың  халыҡ  шағирҙары  һәм  яҙыусыларының  тормош  һәм  ижад  юлы  менән  танышыу.  Улар  тураһында  теле-,

радиотапшырыуҙар,  документаль  фильмдар  ҡарау,  ғалимдар  яҙған  ижади  портреттарҙы  уҡыу.  Әҙәби  әҫәрҙең  яҙылыу  тарихтарын
үҙләштереү,  йөкмәткеләрен  анализлау,  тема,  идеяларын  асыҡлау,  образдарын  характерлау.  Шағир  һәм  яҙыусыларҙың  исемдәрен
мәңгеләштереү: уларға бағышланған музейҙар, һынлы сәнғәт әҫәрҙәре һ.б. тураһында мәғлүмәт биреү, проект эштәре эшләү.

15 – се бүлек. СӘНҒӘТ.

Ҡурай тураһындағы әҙәби әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Ҡурай образына характеристика биреү. Ҡурай тураһында 
легендалар тыңлау. Республикабыҙҙа киң билдәле булған мәшһүр ҡурайсыларҙың тормошо һәм ижады менән таныштырыу. Йомабай 
Иҫәнбаев . Ишмулла Дилмөхәмәтов,  Азат Айытҡолов башҡарыуында ҡурай моңо тыңлау. Улар тураһында тарихи документтар,  
кинофильмдар, фотоһүрәттәр ҡарау. Сәнғәт оҫталарының ҡурай мәктәбе тураһында фекер алышыуы.  Сәнғә оҫталарына һәм уларҙың 
ижадтарына бағышланған конкурстар тураһында фекер алышыу. Сәнғәт оҫталарының музйҙары буйлап ситтән тороп сәйәхәт итеү,ижади 
эштәр башҡарыу. Ҡурай үләне тураһында мәғлүмәт табыу, белешмә төҙөү.
    Әҙәбиәт ғилеме тураһында төшөнсәне үҙләштереү . К.Әхмәтйәнов, Ғ. Хөсәйеновтың хеҙмәттәренән әҙәбиәт ғилеме тураһындағы 
билдәләмәне уҡыу, проект эше эшләү.

16-сы бүлек. ӨФӨ

Баш  ҡала  –  Өфө  тураһында  тарихи  белешмә  биреү.  Ҡаланың  архитектураһы,  мәҙәни  усаҡтары,  халҡы,  иҫтәлекле  урындары
тураһында  мәғлүмәт  биреү.  Өфө  тураһында  тарихи-документаль  фильмдар  ҡарау,  уға  бағышланған  йырҙарҙы,  легендаларҙы  һ.б.
үҙләштереү, проект эше эшләү.

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе                                             
5-се класс

Көҙ 
С. Муллабаев. Шатлыҡлы иртә. Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем,
яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу.
Б.  Бикбай.  Туған  тел.  Р.  Ғарипов.  Туған  тел.  Шиғырҙарҙа  туған  телде  данлау,  хөрмәтләү  мотивтарының сағылышы.  Тасуири  уҡыу
күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. М. Кәрим. Сыйырсыҡ балаһы. А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ.
Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу.
Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү
Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин - Башҡортостандан. Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты.
«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә.  Тасуири уҡыу күнекмәләре.  Тыуған ер,  тыуған төйәк,  Башҡортостан,  Урал тураһындағы
башҡа  әҫәрҙәрҙе  иҫкә  төшөрөү.  Н.  Иҙелбай.  Дүрт  миҙгел.  Б.  Ноғоманов.  Йәйбикә  менән  Көҙбикә.  Әҫәрҙәрҙә  көҙгө  тәбиғәттең
тасуирланыуын  ҡарау,  уны  үҙең  күргәндәр  менән  сағыштырыу.  Шиғырҙарҙы  тасуириуҡыу,  һүрәттәр  төшөрөү.  Яңы  һүҙҙәрҙе,
һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү.
Тыуған ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). «Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре.
Тыуған ер, тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.
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А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт).  Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Р. Ғарипов. Алма. Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу
күнекмәләре  үткәреү.  Әкиәттәрҙең  һәм  хикәйәнең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  уларҙа  дуҫлыҡ,  хеҙмәт  темаһының  сағылышын  ҡарау.
Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү
Р. Ғарипов. Алма. Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа
дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү.
Н. Әминева. Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. Ғәниева. Уралиә тигән ил (әкиәт).
Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин - Башҡортостандан. Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты.
«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә.  Тасуири уҡыу күнекмәләре.  Тыуған ер,  тыуған төйәк,  Башҡортостан,  Урал тураһындағы
башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.
А.  Йәғәфәрова.  Дуҫлыҡ менән  шаярмайҙар  (әкиәт).  Ф.  Мөхәмәтйәнов.  Ҡыҙыҡ һүҙ.  Ф.  Иҫәнғолов.  Хәмит  күпере.  Р.  Ғарипов.  Алма.
Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре  үткәреү.  Әкиәттәрҙең  һәм хикәйәнең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  уларҙа  дуҫлыҡ,  хеҙмәт
темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү.
Ҡыш.
С. Әлибаев.  Ҡыш. Н.  Мусин.  Ҡоралайҙар.  В.  Әхмәҙиев.  Ҡышҡы урманда.  Ҡ.  Даян.  Шыршы. М. Кәрим. Ҡыш бабай бәләкәй  саҡта.
Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең
йөкмәткеһен  үҙләштереү,  һөйләргә  өйрәнеү.  Образдарға  характеристика  биреү.  Яңы һүҙҙәрҙе,  һүҙбәйләнештәрҙе  үҙләштереү.  Шиғри
телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә.
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  халҡының ауыҙ-тел  ижады.  «Аҡъял батыр»,  «Ҡамыр батыр»  әкиәттәре.  Мәҡәлдәр.  Йомаҡтар.  Таҡмаҡтар.  Йырҙар.Башҡорт
халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау.
Әкиәттәрҙең  тематик  төркөмдәрен  ҡарау.  Әкиәттәрҙең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  әкиәт  стилендә  һөйләү  күнекмәләре  үткәреү.  Әкиәт
геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү.
Р. Солтангәрәев. Эшләп ашаһаң. З. Биишева. Йәшәү - хеҙмәт. «Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте. Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә
һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.
Д. Бүләков. Яралы китап. Ғ. Рамазанов. Ағайым хаты. М. кәрим. Дан кәпәс түгел. Н. Мусин. Атайымдың өс һәнәге. Хикәйәләрҙә һуғыш
темаһының  бирелеше.  Фронтта  һәм  тылда  ил  азатлығы  өсөн  көрәш.  Образдарға  характеристика.  Әҫәрҙәрҙең  йөкмәткеһен  тасуири
һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә.
Синонимдар.  Төп  башҡорт  һүҙҙәре  һәм  үҙләштерелгән  һүҙҙәр.  Бер  мәғәнәле  һәм  күп  мәғәнәле  һүҙҙәр.  Һүҙҙәрҙең  күсмә  мәғәнәлә
ҡулланылыуы.
Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйем ҡулы. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Ғ. Аллаяров. Таҫтамал. К. Кинйәбулатова. Әсә күңеле. Әҫәр-
ҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,
һөйләргә өйрәнеү.
Яҙ килә. 
Р. Назаров. Яҙ килә. З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ. С. Әлибаев. Яҙҙы кем килтергән?
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Р. Ғарипов. Һабантурғай йыры.Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, тәбиғәттең
уяныуы,  яҙ  килеүе,  ҡоштарҙың,  хайуандарҙың  тормошондағы  үҙгәрештәрҙе  күҙәтеү.  Хикәйәләрҙең  йөкмәткеһен  үҙләштереү,  һөйләү,
тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә.
«Айыу менән  бал  ҡорттары» башҡорт  халыҡ әкиәте.  Б.  Ноғоманов.  Ҡарһылыу менән  Яҙһылыу.  Ғ.  Хисамов.  Аҡъяурын сал  бөркөт.
Әҫәрҙәр-ҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады
һәм әҙәбиәт.
Фразеологик берәмектәр, парлы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик эштәр башҡарыу.
М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре
үткәреү.  Әҫәрҙә  ысын  дуҫлыҡтың  сағылышын  ҡарау,  дуҫлыҡ  тураһында  әңгәмә  ойоштороу.  Ғабдулла,  Вәзир,  Айҙар  образдарына
характеристика биреү.
Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ 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  сингармонизм.  Башҡорт  телендә  сингармонизм,  уҡыусыларҙы  уларҙың  төрҙәре  менән  таныштырыу.  Фонетик
күнегеүҙәр.
А. Игебаев. Еңеү көнө. К. Мәргән. Ҡурайсының үлеме. Р. Ниғмәти. Еңеүселәргә дан. В. Исхаҡов. Миҙал һәм малай.Еңеү көнөнә арналған
шиғырҙарҙы  тасуири  уҡыу.  Шағирҙарҙың  был  иҫтәлекле  тарихи  ваҡиғаға,  еңеүселәргә  мөнәсәбәтен,  ватансылыҡ  тойғоларының
сағылышын  күҙәтеү,  Еңеү  көнө,  Бөйөк  ватан  һуғышы,  халҡыбыҙҙың  ил  азатлығы  өсөн  һуғышта  күрһәткән  батырлығы  тураһында
әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар өйрәнеү.
Р. Назаров. Тракторсы йыры. З. Хисмәтуллин. Урман ҡунағы. С. Агиш. Турыҡай. М. Ғафури. Һарыҡты кем ашаған? Шиғырҙы тасуири
итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу.
Сәсмә  әҫәрҙәрҙе  тасуири  итеп  уҡыу  үҙенсәлектәренә  төшөнөү.  Мәҫәл  мәғәнәһенә  төшөнөү,  йөкмәткеһен  үҙ  һүҙҙәреү  менән  һөйләп
өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға характеристика биреү.
Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә.
Йәй. - 
С. Муллабаев. Йомарт йәй. Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. М. Кәрим. Ап-аҡ мөғжизә. Шиғырҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы.
Үҫемлектәрҙең,  бөжәктәрҙең  тормошон  күҙәтеү.  Йәй,  йәйге  каникул,  йәйге  эштәр  тураһында  әңгәмәләшеү,  ижади  эштәр  башҡарыу.
Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Башҡорт теле
буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация
менән уҡыуға күнегеүҙәр.

6-сы класс
Йырым минең- Башҡортостан. З. Биишева.Башҡортостан. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. Башҡорт теле буйынса алдағы

кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Башҡорт әҙәби теле, уның нормалары тураһында төшөнсә биреү.
Уҙған  ғүмер-  ҡалған  хәтер  .  Ә.  Усманов  “  Башҡорттарҙың  ғәскәри  хеҙмәте”(өҙөк).  Ғ.  Хөсәйенов.  “Рудасы  Исмәғил  Тасим

улы“(повестан өҙөктәр). 
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Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап  Башҡорт ихтилалдары (белешмә). Башҡорт халыҡ йыры «Салауат». Степан Злобин. “Салауат Юлаев”
(романдан өҙөк).

Төньяҡ амурҙары Я. Хамматов.“Төньяҡ Амурҙары”. Рус-француз һуғышы бәйете. Һүрәтләү саралары. Бәйет тураһында төшөнсә.
Башҡорт Автономияһы өсөн көрәш  Әхмәтзәки Вәлиди Туған. “Башҡорт ҡоролтайы”.  
Уралып ятҡан Уралтау Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Б. Бикбай. “Урал”.  
Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә.  Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле Ағиҙел буйҙары». Р.

Бикбаев.” Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ
Тау башында балҡый бер ҡала Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). Минең тыуған ҡалам.
Башҡорт йолалары Башҡорт йолалары тураһында белешмә. Башҡорттарҙың борондан килгән байрамдары. 
Башҡорт аштары Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә. Н. Сафин. “Бишбармаҡ”. 
Әсәм теле- сәсән теле Башҡорт теле(белешмә). З.Биишева. Башҡорт теле.  Башҡорт халыҡ әкиәте «Яҡшы һүҙ-йән аҙығы». 
Башҡорттар  китте һуғышҡа Я. Хамматов.” Башҡорттар китте һуғышҡа…” 
Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады  Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады (белешмә). «Урал  батыр» башҡорт халыҡ әкиәте.  
  Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ Башҡорт әҙәбиәте тарихынан (белешмә). Ҡол Ғәли “Йософ” ҡиссаһы. Архаизмдар, неологизмдар,

варваризмдар тураһында төшөнсә. С.Юлаев. Бүгәсәүгә ҡушылып, Ир-батырға ҡуш булып. 
Башҡортостандың халыҡ шағирҙары,  яҙыусылары  Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән  танышыу,  ижадтарына  ҡыҫҡаса

күҙәтеү яһау, уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында урыны тураһында фекер алышыу. М.Ғафури. “Бир ҡулыңды”. Р.Ниғмәти.”Ҡыҙымдың
һорауҙарына яуаптар”.  Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ  Ҡ. Аралбай.  “Дуҫлыҡ һәйкәле”.  М. Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме”.  Әҙәбиәт теорияһы
буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 

7-се класс
Теле барҙың – иле бар 
Халыҡ  ижады  тураһында.  Әкиәттәр. Әкиәттәр  тураһында  түбән  кластарҙа  үткәнде  иҫкә  төшөрөү.  Тематик  яҡтан  әкиәттәрҙең

төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы әкиәттәр.
Хайуандар  тураһындағы  әкиәттәр.  «Етем  төлкө»,  «Айыу  мөнән  бал  ҡорттары».  Тылсымлы  әкиәттәр.  «Алтын  алма»,  «Әбйәлил».

Тормош-көнкүреш әкиәттәре «Алтын тамсы», «Һаранбай менән Зиннәт ағай».
Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп план төҙөргә өйрәтеү.
Әҙәбиәт теорияһы. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау.
Риүәйәт һәм легендалар. Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма яктары. 
Йырҙар.  Йыр  тураһында  төшөнсә.  Боронғо  һәм  хәҙерге  йырҙар.  Оҙон  һәм  ҡыҫҡа  йырҙар.  Йырҙарҙа  көй  һәм  моңдоң  әһәмиәте.

Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың  төркөмдәргә  бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. Тарихи  һәм  лирик
йырҙар. 

Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. 
Алтын көҙ  
М.Ғафури. «Ҡыр  ҡаҙы»  хикәйәһенең  идея-тематик  йөкмәткеһе.  Малайҙың  һәм  уның  атаһының  ҡыр  ҡаҙына  ҡарата  мөнәсәбәте.

Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы.   
Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта

килеүе. Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше.
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Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы. Хәмзә һәм
уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт менән Әсҡәт дуҫлығы. Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау.

Дуҫлыҡта – берҙәмлек 
Б.Бикбай.  «Рус теле»,  Ш.Бикҡол.  «Дуҫлыҡ». Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм башҡорт халҡы

араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү.
Ә.Бикчәнтәев. «Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда батырлыҡтың сағылышы. Ата һәм ул образдары.

Шарт һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше.
Хеҙмәте юҡтың - хөрмәте юҡ 
М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеүе.
М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте. Уйылдан образы.
Ж.Кейекбаев. «Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар.
Башҡортостан-ғәзиз ерем 
Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә Башҡортостан, Тыуған ил образы.  А.Игебаев. «Онотманым

һине, ауылым» шиғырында хистәр байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү.
М. Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында». Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы.
Ап-аҡ ҡарҙар яуа 
К.Кинйәбулатова. «Һаумы,  аҡ  ҡыш!»,  Ә.Әхмәт-Хужа.  «Эй,  Ҡыш  бабай,  Ҡыш  бабай!».  Шиғырҙарҙа  ҡыш  миҙгеленең,  тәбиғәт

күренештәренең һүрәтләнеше.
Ә.ӘҺлиуллин. «Биҙәкле сана». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Боронғо сана яһау һөнәренең сағылышы. Имаметдин ҡарттың һөнәре,

халыҡ араһындағы абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулык мотивы.
Ил намыҫы - ир күңелендә 
Р.Шәкүр. «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил улдары образдары.
Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр 
Г.Юнысова  «Әсәйҙәр байрамы», «Йырлайым  әсәйҙәр тураһында» (йыр).  Шиғырҙы  һәм йырҙы тасуири уҡыу. Әсәйҙәр изгелегенең,

бөйөклөгөнөң сағылышы.
Эх, күңелле яҙ килә! 
Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, яҙғы эштәр башланыуының һүрәтләнеше. Р.Ғариповтың

«Һабантурғай» шиғырында яҙ килтереүсе һабантурғай образы. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп идеяларын асыу.
Тел - тере шишмә 
Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел», Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә» шиғырҙарында туған телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. 
Йәмле йәй 
М.Ғафури. «Болон» шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы.

8-се класс
Ә.Моратов.”Башҡортлоҡ”, Р.Бикбаев. “Берләшегеҙ, бөтә донъя башҡорттары!” шиғырҙары 
Ҡобайырҙар - 
Әҙәбиәт теорияһы. Ҡобайыр тураһынды төшөнсә. Жанр үҙенсәлеге, шиғыр төҙөлөшө. Әйтеш тураһында.
Шафиҡ Әминев-Тамъяни.“Урал”,“Башҡорт бабаларының тарихы” 
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Мөхәммәт пәйғәмбәр. “Ҡөрьән китабы” 
Б Бикбай. “Ер”, “Ҡаһым түрә”
Әҙәбиәт теорияһы. Художестволы әҫәрҙең композицияһы тураһында төшөнсә. Драма тураһында төшөнсәне ҡабатлау, тәрәнәйтеү.
Предмет-ара бәйләнештәр.  1812 йылғы Ватан һуғышы. Унда башҡорт ғәскәрҙәренең батырлыҡтары хаҡында тарихи мәғлүмәттәр

биреү. Сәнғәт. “Башҡорттар Гамбургта”, “Башҡорттар Дрезденда” гравюраларының репродукциялары.
Ғ.Сәләм.”Шоңҡар”
Әҙәбиәт теорияһы. Поэтик синтаксис (риторик һорау, риторик өндәү) тураһында төшөнсә.
З.Биишева “Һөнәрсе менән өйрәнсек”
Әҙәбиәт теорияһы. Хикәйәт тураһында төшөнсәне нығытыу, тәрәнәйтеү.
М.Кәрим.”Үлмәҫбай”поэмаһы,  “Айһылыуҙың күҙ йәштәре”.
Әҙәбиәт теорияһы. Лиро-эпик поэмаларының үҙенсәлектәре тураһында.
Н.Мусин. “Йыртҡыс тиреһе” романынан өҙөк.
Р.Ғарипов. “Урал йөрәге”, “Аманат”, “Уйҙарым”.
Ғ.Хөсәйенов. “Һуңғы тарпан”
Р. Бикбаев. “Башҡортостан бында башлана”, “Йәншишмәбеҙ ошо тупраҡта”.
Т.Ғиниәтуллин.  “Әсә һәм бала” әҫәре.
Н.Нәжми. “Башҡортостан”, “Аҡ шишмә”. Ҡ.Аралбаев. “Беҙ-кеше”(поэманан өҙөк).
Ә.Әминев. “Ҡытай город”.
Х.Назар. “Башҡортостан – минең баш йортом”,  “Дауа” 
Әҙәбиәт теорияһы буйынса алынған төшөнсәләрҙе ҡабатлау һәм системалаштырыу.

9-сы класс
Башҡорт халыҡ ижады 
  «Урал батыр» эпосы. Эпос  тураһында төшөнсә. Эпостың идея тематик йөкмәткеһен, образдарын асыу. Эпоста күтәрелгән философик,

педагогик һәм әхлаҡ-этик проблемалар.  
Боронғо әҙәби ҡомарҡылар 
Мәхмүд Ҡашғари. Йософ Балағуни. Ҡол Ғәли. Ҡисса-и Йософ.
Урта быуат әҙәби ҡомартҡылары 
Ҡотоб “Хәсрәү вә Ширин”. Сәиф Сараи”Гөлөстан бит-төрки”.  Хәрәзми “Мөхәббәтнамә”.  Хөсәм Кәтиб “Жөмжөмә Солтан” 
Йырауҙар ижады тураһында белешмә.
Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы. Әйтеш тураһында төшөнсә.
Салауат Юлаев. Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, азатлыҡ һәм

батырлыҡ тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында төшөнсә. 
Рус ғалимдары һәм яҙыусылары ижадында Башҡортостан темаһы

Башҡорт фольклорын өйрәнеүселәр. Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. 
XIX  быуат әҙәбиәте 
Аҡмулла. Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғыр-ҡобайырҙар. 
М.Өмөтбаев. М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 
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XX быуат башындағы әҙәбиәт 
 Сафуан Яҡшығолов. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Мәжит  Ғафури. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә.
Әҫәрҙәрендә социаль тигеҙһеҙлекте, ғәҙелһеҙлекте фашлау. Һыҙыҡ, нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары. 

 Ш.Бабич. Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ өсөн көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы. 
                                                                                                            

 
                                                                                                              Тематик планлаштырыу 

№ Бүлектәр 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 Белем көнө 1 - - - -
2 Туған тел 2 - - - -
3 Башҡортостан 2 1 1 - 1
4 Дуҫлыҡ 1 2 2 1 1
5 Йыл миҙгелдәре 2 2 1 - -
6 Башҡорт халыҡ ижады 2 2 2 - 2
7 Боронғо әҙәбиәт - 1 - 1 1
8 Салауат батыр 1 2 1 2 2
9 Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы - - - 2 1

10 Мәңгелек ут - 1 1 1 -
11 Тарих 1 1 2 2 2
12 Башҡорт милли аштары, йолалары, 

байрамдары
2 1 1 1 2

13 Әҙәп, әхлаҡ - 1 2 2 1
14 Башҡортостандың халыҡ шағирҙары һәм 

яҙыусылары
2 1 2 2 2

15 Сәнғәт - 1 1 2 1
16 Өфө 1 1 1 1 1

                                                        Бөтәһе 17,5 17,5 17,5 17,5 17
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