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                                                                     Аннотация  

2  класс 

 

2-се класс өсөн туған (башҡорт) теленән һәм әҙәбиәтенән эш программаһы “Рәсәй 

Федерацияһында Мәғариф тураһында” 2012 йылдың 29 декабрендәге 273-ФЗ һанлы Федераль 

Законы;РФ мәғариф һәм фән министрлығының 2010 йылдың 17 декабрендәге 1897(үҙгәртелгән) 

һанлы приказы менән раҫланған төп дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттары; 

“Башҡортостан Республикаһында Мәғариф тураһында” БР-һы 2013 йылдың 1 июлендәге 696-3 һанлы 

Законы; “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” 1999 йылдың 15 февралендәге 

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

ителгән “Туған (башҡорт) теленән программа”I-IIкластары өсөн), 

/төҙөүсеһе:З.Ғ.Нафиҡова.,Ф.Ф.Мортазина–Өфө: Китап, 2017; Башҡортостан Республикаһының 

Мәғарифты Үҫтереү институты тарафынан тәҡдим ителгән "Эш программаһы эшкәртеү буйынса 

методик кәңәштәр. Башҡорт теле.” Яңы быуын стандарттары. – Өфө: БР МҮИ нәшриәте, 2017;  

Башҡортостан Республикаһы Мәғарифминистрлығы тарафынан тәҡдим ителгән “Уҡытыу рус 

телендә алып барылған мәктәптәрҙең 2 класы өсөн «Башҡорт теле» дәреслегенә методик 

күрһәтмәләр. – Өфө: Китап, 2017;Ҡырмыҫҡалы ауылы урта дөйөм белем биреү  гимназияһы 

муниципаль мәғариф бюджет учреждениеһының 2012 йылдың 31 авгусындағы 217/1–се һанлы 

приказы менән раҫланған  төп дөйөм белем биреү программаһы;  2018-2019 уҡыу йылына 

гимназияның уҡыу планы; 2018-2019 уҡыу йылына гимназияның йыллыҡ-календарь графигы планы 

нигеҙендә төҙөлдө. 

Эш программаһы башҡорт  теле буйынса уҡыу-уҡытыу комплектын ҡулланып эшләүгә 

йүнәлтелгән:  

Башҡорт теле: уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 2-се класы 

өсөн  туған (башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: 

Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017. 

 

Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 

Башҡорт теленән программа 

Уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 2-се класы өсөн  туған 

(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн программа.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: Ф.Ф.Мортазина, 

З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017. Башҡорт теле: 

уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 2-се класы өсөн  туған 

(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: 

Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017 

 

                                                                                    3 класс 

 

         3-сө класс өсөн туған (башҡорт) теленән эш программаһы “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф 

тураһында” 2012 йылдың 29 декабрендәге 273-ФЗ һанлы Федераль Законы; РФ мәғариф һәм фән 

министрлығының 2010 йылдың 17 декабрендәге 1897(үҙгәртелгән) һанлы приказы менән раҫланған 

төп дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттары; “Башҡортостан Республикаһында Мәғариф 

тураһында” БР-һы 2013 йылдың 1 июлендәге 696-3 һанлы Законы; “Башҡортостан Республикаһы 

халыҡтары телдәре тураһында” 1999 йылдың 15 февралендәге 216-3 һанлы БР-һы Законы; 

Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән “Башҡорт  теленән 

программа” I-II кластары өсөн), /төҙөүсеһе: З.Ғ.Нафиҡова., Ф.Ф.Мортазина – Өфө:  Китап, 2017; 

Башҡортостан Республикаһының Мәғарифты Үҫтереү институты тарафынан тәҡдим ителгән "Эш 

программаһы эшкәртеү буйынса методик кәңәштәр. Башҡорт теле.” Яңы быуын стандарттары. – 

Өфө: БР МҮИ нәшриәте, 2017;  Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан 

тәҡдим ителгән “Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 3 класы өсөн «Башҡорт теле» 

дәреслегенә методик күрһәтмәләр. – Өфө: Китап, 2017; Ҡырмыҫҡалы ауылы урта дөйөм белем биреү  

гимназияһы муниципаль мәғариф бюджет учреждениеһының 2012 йылдың 31 авгусындағы 217/1–се 
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һанлы приказы менән раҫланған  төп дөйөм белем биреү программаһы;  2018-2019 уҡыу йылына 

гимназияның уҡыу планы; 2018-2019 уҡыу йылына гимназияның йыллыҡ-календарь графигы планы 

нигеҙендә төҙөлдө. 

Эш программаһы башҡорт  теле буйынса уҡыу-уҡытыу комплектын ҡулланып эшләүгә йүнәлтелгән: 
Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 

Башҡорт теленән программа 

Уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 3-сө класы өсөн  туған 

(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн программа.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: Ф.Ф.Мортазина, 

З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017. Башҡорт теле: 

уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 3-сө класы өсөн  туған 

(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: 

Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017 

  

 

                                                                              4 класс 

 

       4-се класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” 

2012 йылдың 29 декабрендәге 273-ФЗ һанлы Федераль Законы; РФ мәғариф һәм фән 

министрлығының 2010 йылдың 17 декабрендәге 1897(үҙгәртелгән) һанлы приказы менән раҫланған 

төп дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттары; “Башҡортостан Республикаһында Мәғариф 

тураһында” БР-һы 2013 йылдың 1 июлендәге 696-3 һанлы Законы; “Башҡортостан Республикаһы 

халыҡтары телдәре тураһында” 1999 йылдың 15 февралендәге 216-3 һанлы БР-һы Законы; 

Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән “Башҡорт  теленән 

программа” I-II кластары өсөн), /төҙөүсеһе: З.Ғ.Нафиҡова., Ф.Ф.Мортазина – Өфө:  Китап, 2017; 

Башҡортостан Республикаһының Мәғарифты Үҫтереү институты тарафынан тәҡдим ителгән "Эш 

программаһы эшкәртеү буйынса методик кәңәштәр. Башҡорт теле.” Яңы быуын стандарттары. – 

Өфө: БР МҮИ нәшриәте, 2017;  Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан 

тәҡдим ителгән “Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4 класы өсөн «Башҡорт теле» 

дәреслегенә методик күрһәтмәләр. – Өфө: Китап, 2017; Ҡырмыҫҡалы ауылы урта дөйөм белем биреү  

гимназияһы муниципаль мәғариф бюджет учреждениеһының 2012 йылдың 31 авгусындағы 217/1–се 

һанлы приказы менән раҫланған  төп дөйөм белем биреү программаһы;  2018-2019 уҡыу йылына 

гимназияның уҡыу планы; 2018-2019 уҡыу йылына гимназияның йыллыҡ-календарь графигы планы 

нигеҙендә төҙөлдө. 

   Эш программаһы башҡорт  теле буйынса уҡыу-уҡытыу комплектын ҡулланып эшләүгә 

йүнәлтелгән:  

Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4-се класс уҡыусылары өсөн 

дәреслек. (Төҙөүселәре: З.Ғ.Нафиҡова, Ф.Ф.Мортазина). – Өфө:  Китап, 2017. 

 

                                   Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 

                                          Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән программа 

                  Уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 4-се класы өсөн  

туған (башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн программа.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: 

Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017. Башҡорт теле: 

уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының 4-се класы өсөн  туған 

(башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн уҡыу ҡулланмаһы.-2-се баҫма.Төҙөүселәре: 

Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ Нафиҡова.– Өфө: Китап, 2017 


