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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ
БЕЛЕМДӘРЕН ТИКШЕРЕҮҘӘ ЗАМАНСА АЛЫМДАР

Уҡыу эшмәкәрлеген контролләү һәм баһалау объектив 
һыҙаттарға эйә. Методика фәне билдәләүенсә, дәрес 
барышында айырып йөрөтөлгән уҡытыу маҡсаты -  процесс -  
һөҙөмтә - икенсе маҡсат араһында ныҡлы дидактик бәйләнеш 
бар. Маҡсатты дөрөҫ итеп билдәләр өсөн, иң тәүҙә, уҡыу 
барышында ниндәй һөҙөмтәләргә өлгәшәсәкте асыҡлау 
мөһим.

«Рәсәй Федерацияһының Мәғариф тураһындағы» 
законы [2; 3] дәүләт сәйәсәтенең төп принциптарының береһе 
итеп белем биреү системаһының уҡыусыларҙың үҫеш 
үҙенсәлектәре һәм кимәлдәренә тура килеүен күҙ уңында 
тота. Шунлыҡтан заманса башҡорт теле дәрестәрендә һәр 
бер бала өсөн яраҡлаштырылған контроль эш формалары, 
йәғни, уҡыусыларҙың эшмәкәрлек һөҙөмтәләрен тикшереү 
һәм лайыҡлы баһалау темаһын актуаль, тип һанайбыҙ.

Педагогик контроль -  уҡытыу, үҫеш һәм тәрбиәләү 
һөҙөмтәләрен тикшереү системаһы булып тора. [Хуторской, 
2017, 34 б.]. Ул тышҡы бәйләнеште тәьмин итә (уҡытыусы 
башҡарған контроль) һәм эске кире бәйләнеш (уҡыусының 
үҙаллы контроле) менән тығыҙ бәйләнештә була. Уҡыу 
процесында кире бәйләнеш булдырыу тейешле үҙгәрештәр 
һәм конкретлаштырыуҙар индереп, метод, форма, йөкмәтке 
билдәләнеп һәм уҡыусыларҙың танып белеү эшмәкәрлеген 
камиллаштырыу аша ойошторола.

Уҡытыу барышында контролдең объекты булып 
түбәндәгеләр тора:

- тирә -  яҡтағы предметтар һәм күренештәр тураһында 
алынған белем, уҡыу, танып -  белеү эшмәкәрлеге;

- үҙләштергән белемде оҫта ҡуллана белеү;
- ижади эшмәкәрлек тәжрибәһе;
- тирә-яҡ донъяға, башҡа кешегә, үҙҙәренә ҡарата 

мөнәсәбәт [Фицула, 2002, 16 б.].
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Уҡыусыларҙың белемдәрен тикшереү һәм баһалауҙың 
төп функциялары булып диагностик төҙәтеүҙәр, прогностик 
уҡытыу, үҫтереү, тәрбиә биреү, мотивациялау тора 
[Пальчевский, 2007, 23 б.].

Телдән йәки яҙма рәүештә эштәрҙе тикшереү 
уҡыусыларҙың материалды аңлап, төплө үҙләштереп, 
теоретик һәм практик йәһәттән төшөнөргә һәм белемде 
төрлө ситуацияларҙа ҡулланырға ярҙам итә. Шуға күрә уҡыу 
эшмәкәрлеген контролләү өсөн ижади күнегеүҙәр бик отошло 
тип һанайбыҙ. Мәҫәлән, 6 класта лексиканы ҡабатлаған 
ваҡытта квест үткәреү уҡыусылар өсөн дә бик ҡыҙыҡлы һәм 
белемдең иҫтә ҡалыуын контролдә тотоуҙа отошло булыр 
ине. Класты бер-нисә төркөмсәгә бүлеп ярыш формаһында 
үткәрергә мөмкин.Мәҫәлән:

һандарҙы хәрефтәргә әйләндерегеҙ:
16,8,14,24,12,14,20,16,20,4,12,42,18,37

15,1,2,1,26,16,1,27.
Ярҙамсы материал рәүешендә таҡтаға алфавит элеп 

ҡуйырға була.
а -  1, б 1 ҺО ГО 1■ 3, г 1ц

-1 5, д  --  6, ҙ -  7, е - 8, е -  9, ж -
10, 3 - 11, и - 12,
й -  13, к - 14, Ҡ - 15, л -  16, м -  17,
Н -  18, ң - 19, О - 20, Ө -  21, п -  22,
Р -  23, С - 24, ҫ - 25, т -  26, У -  27,
ү -  28, Ф - 29, х - 30, һ -  31, Ц -  32,
Ч -  33, ш - 34, щ - 35, ъ -  36, ы -  37,
ь -  38, э -  39, ә -40, ю -  41, я -  42.

Әгәр иһә көслө класс йәки алфавитты белеү йәки 
белмәүҙе тикшерергә теләһәгеҙ, ярҙамсы материалдар 
ҡулланмаҫҡа ла мөмкин. Яуап:

16,8,14,24,12,14,20,16,20,4,12,42,18,37 
Л е к с и к о л о г  и я н ы 
15, 1, 2, 1, 26, 16, 1, 27. 
ҡ а б  а т л а у .

Тағы ла бер эш төрө. Мәҡәлдәрҙә һүҙҙәр буталған, 
уларҙы дөрөҫ итеп яҙырға кәрәк.

1. Көслө осорорға ел ил көрәшергә көслө.
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2. Өрөп килгән ҡурҡ түрәнән көлөп килгән түрәнән 
ҡурҡма.

3. Рәхәтен яратҡас түҙ яфаһына ла.
4. Тый оҫта телең барҙа ҡулың сәсән барҙа тый.
5. Теле уртаҡ оҫтаның, сәсәндең йөҙө уртаҡ, сибәрҙең 

ҡулы уртаҡ.
Дөрөҫ яуап:
1. Осорорға ел көслө, көрәшергә ил көслө.
2. Өрөп килгән түрәнән ҡурҡма, көлөп килгән түрәнән 

ҡурҡ.
3. Рәхәтен яратҡас, яфаһына ла түҙ.
4. Сәсән барҙа телең тый, оҫта барҙа ҡулың тый.
5. Сәсәндең теле уртаҡ, сибәрҙең йөҙө уртаҡ, оҫтаның 

ҡулы уртаҡ.
Шулай уҡ уҡыусыларҙа үҙаллы рефлексия эшләү 

алымын үҫтерергә кәрәк. Был иһә аңлы рәүештә уҡыу һәм үҙ 
эшмәкәрлеген тәнҡитле баһаларға өйрәтә. Рефлексия 
әлкәһендә С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, М.А. 
Данилов, М.И. Махмутов һәм башҡалар эшләй.

Дәрес барышында уҡыусылар үҙ әүҙемлектәрен 
анализлау өсөн үҙенең яуаптарын символик сифатта 
билдәләп барыу мөмкин:

«+» -  үҙ инициативаһы буйынса яуап бирә, яуап дөрөҫ;
«-» -  үҙ инициативаһы буйынса яуап бирә, ләкин яуап 

дөрөҫ түгел;
«П» -  уҡытыусының һорауы буйынса яуап бирә, яуап 

дөрөҫ;
«Н» -  уҡытыусының һорауы буйынса яуап бирә, ләкин 

яуап дөрөҫ түгел;
«0» -  яуап бөтөнләй юҡ.
Дәрес аҙағында үҙҙәренең һөҙөмтәләре тураһында 

фекер алышҡанда, уҡыусылар үҙ әүҙемлектәрен һәм эш 
кимәлен дөрөҫ баһалай алалар.

Рефлексив инша. Уны класта башҡарыу өсөн 5-7 минут 
ваҡыт талап ителә. Был алымды өйгә эш сифатында ла 
ҡулланырға мөмкин. Дәрестең һәр этабында уҡыусыларҙың 
фекерләүе яҡынса планға ярашлы:

- Башта беҙ ошолай фекерләнек...
- Артабан беҙ киләһе проблема менән осраш тыҡ.
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- Беҙ артабан ошоно эшләнек (сағыштырҙыҡ)...
- Беҙ күрҙек (аңланыҡ).../ Тимәк...
- Хәҙер беҙҙең мөмкинлек б а р .
Тимәк, уҡыусыларҙың белемдәрен тикшереү һәм 

баһалау хәҙерге башҡорт теле йә әҙәбиәте дәрестәрендә бик 
мөһим. Үҙаллы рефлексия йәки ижади күнегеүҙәр уҡыусылар 
өсөн үҙҙәренең уҡыу һөҙөмтәләрен күрергә мөмкинселек 
бирә. Шулай уҡ белемдәрен камиллаштырырға, 
системалаштырырға һәм мәсьәләләрҙе ижади хәл итергә 
булышлыҡ итә.
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