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Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тормыш юлына 
һәм иҗатына багышланган «Моңлы саз чыңнары» 

дигән сыйныфтан тыш чаралар сценарийлары һәм дәрес 
эшкәртмәләре конкурсы «Мәгариф» журналы редакциясе 

тарафыннан оештырыла

• Конкурска татар, рус, инглиз телләрендә заманча дәрес эшкәртмәләре, класстан тыш 
чаралар сценарийлары кабул ителә.

• Җиңүчеләрне бүләкләү 2018 елның 26 нчы апрелендә Казанда узачак. Шулай ук кон-
курсның нәтиҗәләре «Мәгариф» журналының май санында игълан ителәчәк. Конкур-
ста I, II һәм III дәрәҗә Дипломга ия булучыларга Конкурсны оештыручыдан истәлек ле 
бүләкләр биреләчәк. 

• Язмалар «Мәгариф» журналының электрон почтасына (e-mail: magarif-konkurs@bk.ru)  
20 нче апрельгә кадәр кабул ителә. Хатның темасында «Моңлы саз чыңнары» конкур-
сына дип искәртергә кирәк.

Бәйге турында өстәмә мәгълүмат белән «Мәгариф» журналы редакциясендә 
(Казан ш., Декабристлар ур., 2) һәм magarif-uku.ru сайтында танышырга була.
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Татарстанның иң 
яхшы мәктәпләре

Чыңгыз АйтмАтов рухы иңгән 
мәгърифәт уЧАгы 

Кукмара шәһәренең үзәк урамна-
рының берсендә урнашкан 1 нче татар 
гимназиясе дөньяга танылган шәхес 
Чыңгыз Айтматов исемен йөртә. Тарихы 
ерак 1928 елларга барып тоташкан гый-
лем йортының мәшһүр кыргыз әдибенә 
бәйлелеге хәзер беребез өчен дә гаҗәп 
түгел. Соңгы елларда бөек әдипнең әнисе 
ягыннан нәсел шәҗәрәсе Кукмара төбә-
генең Мәчкәрә авылына барып тоташуы 
турында күп сөйләнде, күп язылды. Фән-
ни чыганакларга караганда, Чыңгызның 
бабасы Хәмзә Хәсән углы Габделвәлиев 
Мәчкәрәдә яши һәм сәүдә белән шө-
гыльләнә. Ул, 1870-1880 елларда шуннан 
кузгалып, хәзерге Кыр гызстанның Ка-
ракүл тирәсендәге Аксу бистәсенә килеп 
төпләнә. Шунда гаилә кора, һәм Габделвә-
лиевләрнең җиденче балалары булып 
күренекле язучының әнисе Нәгыймә туа. 

Күптән түгел гимназиягә Кыргызстан-
нан әдипнең улы – дипломат, дәүләт 
эшлеклесе Әскәр Айтматов җитәкчеле-
гендә бер төркем делегация кереп чык-
кан. Әтисенең тууына 90 ел тулу уңаеннан 
документаль фильм төшерү нияте белән 
йөрүләре икән. Булачак фильмга үзләре-
нең бөек шәхес исеменә бәйле булулары 
өчен горурлык кичергән әлеге уку йор-
тының укучы һәм укытучылары эләгүе, 
минемчә, бик табигый кабул ителәчәк.

Ил өстеннән әллә нинди кырыс җил-
ләр исүенә карамастан, татар мохитен 
саклап кала алган бай тарихлы Кукмара 
төбәгенең өлгесе ул 1 нче татар гимна-
зиясе. Узган уку елы нәтиҗәләре буенча 
республиканың иң яхшы йөз мәктәбе 
исемлегенә кергән, гимназияләр ара-
сында уздырылган рейтинг нәтиҗәләре 
буенча IV урынга чыккан белем йорты-
ның эшчәнлеге, бүгенге яшәеше, алдагы 
максат-бурычлары белән танышу йөзен-

нән Кукмарга барып чыккач, без аңа үз 
күзләребез белән күреп ышандык. 

Татарстан Милли архивыннан алын-
ган документлардан күренгәнчә, мәктәп-
кә 1928 елда нигез салына. Ул вакытта 
тирә-яктагы татар авылларыннан 
кешеләрне Украина шахталарына таш-
күмер чабарга, тимер рудасы эшкәр-
тергә, завод-фабрикалар төзергә эшкә 
җибәрәләр. Шуларның нәтиҗәле эш 
күрсәткечләрен бәяләп, Наркомтяжпром 
һәм Кадиевуголь идарәләреннән Саба 
һәм Кукмара районнарына милли мәк-
тәп төзү өчен 400 мең сум акча күче-
релә. Мәктәп бинасы менә шул акчага 
cалына. Тәүге вакытта рус мәктәбе бу-
лып саналса да, район үзәгенә тирә-як 
авыллардан татарлар күченеп утыра 
башлагач, биредә татар сыйныфлары 
ачыла. Белем йорты шулай акрынлап 
татар мәктәбенә әйләнә. Соңрак янкор-
малар төзелә. Балалар саны да шактый 
арта. 1991 елда, Татарстандагы авыл 
районнарында беренчеләрдән булып, 
аңа мәктәп-гимназия статусы бирелә. 
Ә инде аның Ч.Айтматов исеме белән 
атала башлавына, һичшиксез, озак еллар 
буе ябылып торган тарих битләренең  
шул чордагы демократия җилләре белән 
ачылып киткән сәхифәләре нигез була. 
Әлбәттә, 90 еллык тарихында әлеге 
үзенчәлекле мәктәпне җитәкләгән ун 
директорның һәрберсе аның үсешенә үз 
өлешен сала барган. 

Алар арасында беренче җитәкче Григо-
рий Абаев, озак еллар директор вазифасын 
башкарган Халык мәгарифе отличнигы, 
РСФСР ның һәм Татарстанның атказан-
ган укытучысы Хәким Гали улы Хәйрул-
лин һәм Татарстанның атказанган укы-
тучысы Рәфакъ Якуп улы Якуповларның 
исемнәрен атап китү дә урынлы булыр.



3

Бүгенге чорда мәгариф учреждениесе 
белән идарә итү, укытучылар коллекти-
вы, укучылар, ата-аналар белән уңышлы 
эшләү өчен, җитәкчедән күп сыйфатлар 
таләп ителә. Ул, беренче чиратта, кеше 
күңеленә юл таба белүче оста педа-
гог, талантлы оештыручы, заман куясы 
таләп ләрне алдан тоеп, киләчәкне ал-
дан күрә белүче һәм үз артыннан баш-
каларны ияртеп барырга сәләтле шәхес 
булырга тиеш. Гимназия директоры Ва-
сыйл Габдрахман улы Касыймов – нәкъ 
шундый җитәкчеләрнең берсе. Утыз ел 
элек хезмәт юлын Чыңгыз Айтматовның 
нәсел җепләре тоташкан Кукмара райо-
нының Мәчкәрә урта мәктәбендә тарих 
укытучысы буларак башлап җибәргән 
мөгаллим – 1992 елдан шушы белем 
йортын җитәкли.

– Васыйл Габдрахманович, гимназия-
нең күпкырлы талант иясе – журналист, 
публицист, депутат, дипломат, җәмәгать 
һәм дәүләт эшлеклесе Чыңгыз Айтматов 
исемен йөртүе, бер яктан караганда, го-
рурлык булса, икенче яктан, зур җавап-
лылык та өсти булыр...

– Аның тарихы болай, – дип башла-
ды сүзен Васыйл әфәнде. – Районның 
туган якны өйрәнү музее җитәкчесе 
Ләбүдә Дәүләтшина, Айтматовның нәсел 
шәҗәрәсен өйрәнеп, әдипнең үзе белән 
очрашу бәхетенә ирешә. Очрашу ба-
рышында шәһәрдәге татар гимназиясенә 
аның исемен бирү турында сүз чыккач, 
Айтматов моңа ризалыгын биреп кенә 
калмый, үзенең нәсел шәҗәрәсе башлан-
ган якларга кайту ниятен дә җиткерә. 
Ләкин Казанда кинәт авырып китү сәбәп-
ле, аны тиз генә Мәскәү аша Германиягә 
алып китәләр. Бөек әдип шунда мәңге-
леккә күзләрен йома. . . Элегрәк Татар-
станга килгән чакларында Айтматовның 
күңелендә шундый теләк туып өлгермәү 
безнең өчен дә, аның үзе өчен дә кызга-
ныч, билгеле. Ярый менә улы –дипломат, 
Кыргызстан сәясәтчесе, «Ауразия ини-
циативалары» халыкара фонды дирек-

торы Әскәр Айтматов белән күрештек. 
Гимназиябез мәшһүр әдип исемен йөрт-
кәнгә күрә, безгә «күз өстендәге каш» 
итеп караулары аңлашыла. Моны бала-
лар да, укытучылар да ачык төшенә. Мин 
Чыңгыз Айтматовның тормыш юлы һәм 
иҗаты аша тәрбия-иҗат юнәлешендә 
бер үзенчәлекле чылбыр булдырдык дип 
әйтер идем. Мәсәлән, алдан расланган 
проект буенча һәр бала башлангыч сый-
ныфлардан башлап мәктәпне тәмамлап 
чыкканчыга кадәр Чыңгыз Айтматовның 
нинди дә булса әсәренә иллюстрацияләр 
ясый, иҗаты, тормыш юлы белән таныша. 
Әлбәттә, бу эш дәрестән тыш чаралар, 
төрле конференцияләр, әдәби марафон-
нар рәвешендә бара. Гимназия музеен-
да Ч.Айтматов һәм аның нәсел-нәсәбе 
белән бәйле истәлекләр, фотолар, архив 
материаллары шактый тупланды. Алга 
китеп булса да, шуны әйтим: быел гим-
назиябез ишегалдында мәшһүр әдипнең 
һәйкәл-бюсты урнаштырылачак. 

– Укучыларда милләтебезгә хас ру-
хи-әхлакый кыйммәтләр тәрбияләү 
һәм моның өчен нигез булган ана телен 
саклап калу мәсьәләләре Сезне дә бор-
чый торгандыр. Татарстан мәктәпләрен-
дә татар телен укыту тирәсендә барган 
шау-шулы вазгыять гимназиянең укыту 
процессына үзгәрешләр керттеме?

– Татар мәктәбенең киләчәктә яшәе-
ше аның көндәшлеккә сәләтле булу 
дәрәҗәсенә һәм укучыларның белем 
сыйфатына бәйле. Шөкер, бездә укы-
ту-тәрбия эшен югары дәрәҗәдә оеш-
тырырга сәләтле, әзерлекле белгечләр 
эшли. Гомумән, күпчелек укытучыла-
рыбыз – педагогик стажы дистә еллар 
белән исәпләнүче мөгаллимнәр. Унбер 
укытучыбызның «Безнең яңа укытучы», 
икесенең «Укытучы-эксперт», «Ел укы-
тучысы» грантларына ия булуы да күп 
нәрсә хакында сөйли. Көндәшлеккә 
сәләтле дигәндә, мин шушы факторны 
да күз уңында тотам. Әгәр мәктәптә үз 
предметын яхшы белеп, аны балаларга 
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җиткерә алырлык мөгаллимнәр эшли 
икән, гимназиядә укучылар саны ки-
мемәячәк. Балада милли үзаң тәрбияләү 
өчен тәрбия процессының туган телдә 
өзлексез алып барылуы – шулай ук бик 
әһәмиятле шарт. Әлбәттә, татар теле укы-
туда килеп туган үзгәрешләр азмы-күпме 
безгә дә кагылды, сәгатьләр саны, югары-
дан таләп иткәнчә, берникадәр кимеде. 
Бүген бездә укучы 415 баланың бары-
сы да диярлек – татарлар. Шуңа күрә 
ата-аналар да бердәм булып үз телендә 
белем бирүне хуплап чыкты. «Үз халкы-
ның тарихын белмичә яши торган адәм, 
нинди генә байлыкта һәм рәхәттә яшәсә 
дә, бу дөньяның матурлыгын тулысынча 
күрә алмас», – дигән язучы һәм тәрҗемә-
че Мәхмүд Максуд. Алтын бәясенә тиң 
сүзләр бу. Укучылар бүген күп мәгълүмат-
ка ия, ләкин үз тарихыбызны җитәрлек 
белмибез. Нәкъ шуны искә алып, гим-
назиябездә Татарстан тарихын өйрәнү 
буенча түгәрәк ачып җибәрдек, шулай 
ук татар әдәбиятын, сәнгатен тирәнтен 
үзләштерү буенча да укучылар дәрестән 
тыш бик теләп шөгыльләнә. 

– Бүгенге шәһәр шартларында бала-
ларны милли мәктәпкә туплау буенча 
сездә эш ничек тора? Укучыларны үзе-
гезгә җәлеп итүнең нинди өстенлекле 
яклары бар? 

– Безгә, Кукмараның үзеннән тыш, 
якындагы ун авылдан балалар килеп укый. 
Әсән-Елга, Манзарас, Кәчимер авылла-
рыннан укучыларны мәктәп автобуслары 
йөртсә, башкаларны ата-аналар үзләре 
китерә. Киләсе уку елында ике беренче 
сыйныф тупларга җыенабыз. Гимназия-
нең шәһәр үзәгендә булуы да уңай йо-
гынты ясый. Янәшәдә генә йөзү бассейны, 
«Олимп» – спорт, балалар иҗат үзәкләре 
урнашкан. Озайтылган көн төркеме оеш-
тырылганга күрә, укучыларга дәрестән 
соң түгәрәкләрдә шөгыльләнү мөмкин-
леге бар. Алар анда дәресләрен әзерләп 
кенә калмыйча, спорт, кул эшләре, бию, 
театр студияләрендә һәрьяклап үз сәләт-

ләрен үстерәләр. Әлбәттә, «Алма пеш, 
авызыма төш» дип, кемдер эшләгәнне 
көтеп ятып булмый, балаларны күбрәк 
җәлеп итү максатыннан, булачак берен-
челәр өчен уку елы башында ук мәктәпкә 
әзерлек дәресләре оештырдык. Балалар 
бакчаларында узган ата-аналар җыелыш - 
ларында чыгышлар ясыйбыз. Кукмара-
ның үзендә генә дә дүрт зур белем йорты 
эшләп килә, алар белән көндәшлек итү 
өчен бездән күп көч сорала. 

– Бүген сыйфатлы белем бирүнең төп 
күрсәткече дип чыгарылыш имтихан-
нары нәтиҗәсе санала. Ата-аналарны, 
укучыларны җәлеп итүдә дә алдагы уку 
елы нәтиҗәләре, кызлар һәм егетләрнең 
югары уку йортларына керү чагыштыр-
масы зур роль уйный. Имтиханнарга 
әзерлек эше сездә ничек куелган?

– Әзерлек бала укырга керүдән үк 
башланырга тиеш дип саныйм. Әгәр 
материалны үзләштерүдә ниндидер 
өзеклек бар икән, укытучының, моны 
вакытында сизеп алып, аның белән 
өстәмә шөгыльләнүе мөһим. Укучы юга-
ры сыйныфка җиткәч кенә имтиханга 
әзерләнеп, уңай нәтиҗәгә ирешеп бул-
мый. Бу – һәркемгә билгеле хакыйкать. 
Төп дәүләт имтиханнары буенча гомуми 
йомгак ясаганда, безнең гимназиябез 
район рейтингында – III, бердәм дәүләт 
имтиханы буенча VI урында. Узган уку 
елы йомгакларына килгәндә, укучыла-
рыбыз республика буенча уртача балл-
дан югары балл җыюга ирештеләр. Ике 
укучыбыз гимназияне «Укудагы уңыш-
лары өчен» медаленә тәмамлады. Бу 
көндәлек әзерлек – даими консульта-
цияләр, өстәмә шөгыльләнү нәтиҗәсе. 
Унынчы сыйныфка күчкән бала төп нин-
ди фәннәрне сайлап аласын, кайсына 
күбрәк басым ясарга кирәклеген белеп 
килергә тиеш. Алга таба шул юнәлештә 
эш башлана. Проблемалар да юк түгел: 
инглиз теле, география, химия буенча 
әзерлекне көчәйтергә кирәк. Бүгенге 
заман таләпләре шуны сорый.
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– Тагын бер мөһим мәсьәләгә кагылып 
узыйк әле. Укучының һөнәр сайлавы, 
тормышта үз урынын таба алуы хәзер 
кабат дәүләт дәрәҗәсендәге мәсьәләгә 
әверелде. Гимназияне тәмамлагач, сез-
нең укучылар күбрәк кайсы юнәлештә 
хәрәкәт итә?  

– Узган елгы чыгарылышны алсак, унал-
ты укучының унөче югары уку йортларына 
керде, хәзер араларында махсус стипен-
дия алып укучылары да бар. Аларның кай-
берләре киләчәктә үзебезнең мәктәпкә 
кайтырлар дип өметләнәбез. Өчесе мах-
сус урта белем бирү йортларында укый. 
Кукмара төбәге – һөнәрчеләр ягы бит. 
Әлбәттә, балаларның киләчәгендә бу да 
чагылыш таба. IX сыйныфны тәмамлаучы-
лар Янилдә урнашкан аграр көллияткә, 
Лубян урман техникумына, Казан, Ижевск 
шәһәрләрендәге уку йортларына кереп, 
тормыш-көнкүреш өчен кирәкле меха-
ник, төзүче, инженер, тегүче, аш-су остасы, 
шәфкать туташы һәм башка һөнәрләрне 
үзләштерә. «Белемле булу гына җитми, 
аны куллана белергә дә кирәк», – дигән 
борынгы рим философы Цицерон. Бу – 
дөрестән дә шулай. Без укучыларыбызга 
белем генә биреп калу гына түгел, аларны 
бүгенге катлаулы шартларда тормышта 
үз урыннарын табарга, нинди дә булса 
максатны алга куеп, шуңа ирешерлек 
кеше итеп тәрбияләргә тиеш. Педагог-
ларның алар сайлаган һөнәрне тирәнтен 
үзләштерү өчен нигезнең мәктәптән үк 
салынуын һәрдаим искәртеп торуы бер 
дә артык булмаячак. Мәсәлән, табиб булу 
турында хыялланасың икән, химия, био-
логия кебек фәннәрне «су кебек эчәргә» 
кирәклеген укучыга шул фәннәрне алып 
баручы укытучы төшендерә. Бу – алар 
өчен балалар күңелендә үзләре укыткан 
фәнгә карата кызыксыну уяту юлы да. 

– Мәшһүр татар мәгърифәтчесе Ри-
заэддин Фәхреддин: «Халыкларны да, 
аерым затларны да бәхет мәйданына 
алып бара торган юлларның иң тугрысы –  
гүзәл холык белән яхшы тәрбиядер», – 

дигән. Хәзер кайбер мәктәпләрдә бала-
ларның имтиханнарны әйбәт балларга 
бирүенә, шуның нәтиҗәсендә уку йорты-
ның югары рейтингка ирешүенә күбрәк 
игътибар биреп, тәрбия мәсьәләләре 
икенче планга калып бара кебек. Бәл-
ки, шуның да нәтиҗәседер, бала белән 
укытучы, ата-ана белән бала арасында 
төрле аңлашылмаучанлыклар, күңелсез 
очраклар килеп чыга. Сезнең мәктәптә 
тәрбия мәсьәләсе ничек куелган?

– Тәрбия бирүдә гаилә яки мәктәп ае-
рым-аерым эш итмичә, бербөтен булып 
хәрәкәт иткәндә генә, уңай нәтиҗәгә ире-
шергә мөмкин. Әлеге эшнең – көн, чи-
рек, бер уку елында гына түгел, еллар буе 
өзлексез барырга тиешлеген барыбыз да 
беләбез. Ләкин тәрбиядә урам, Интер-
нет, телевидение чаралары йогынтысы-
ның елдан-ел көчәя баруын кая куясың? 
Әлбәттә, мәктәп кулдан килгәннең ба-
рысын да эшләргә тырыша. Бала укырга 
керүгә һәр ата-ана белән ныклап танышу, 
аралашу, баланы һәрьяклап өйрәнү бара. 
Нинди генә хәл килеп туса да, пробле-
маны бергәләп хәл итәргә тырышабыз. 
Гимназиябездә күпчелек татар балалары 
булу безнең эшне беркадәр җиңеләйтә 
дип әйтер идем мин. Алар белән аталарча 
җылы итеп бер сөйләшү дә җитә. Әдәп-
әхлак, мәдәният, сәнгать өлкәләрендә 
генә түгел, хәрби-патриотик тәрбиягә дә 
зур урын бирелә бездә. Мисалга, Фәр-
гать Гыйлаев, үз тирәсенә кызыксынучан 
малай һәм кызларны бергә туплап, «Яшь 
коткаручы» отряды оештырды. Уку елы 
барышында алар хәрби хезмәт, туризм, 
медицина серләрен өйрәнеп, район һәм 
республика күләмендәге ярышларда 
катнашалар. Еш кына призлы урыннар 
яулыйлар. Тормышта очраган кыенлык-
ларны җиңү юлларын мөстәкыйль табар-
лык, иҗади фикерләү сәләтенә ия булган 
шәхес тәрбияләү – укыту-тәрбиядә төп 
максатларыбызның берсе. 

Алсу ҖИҺАНШИНА
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Сөйләм 
эшчәнлеге

Гөлназ 
КАШАФЕТДИНОВА
Казандагы 39 нчы урта 
мәктәпнең югары ква-
лификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы, «Сәлам» УМКсы 
автордашы

«СәлАм» укыту-методик комплектындА 
лекСикАгА өйрәтү үзенЧәлекләре һәм 
лекСик-грАммАтик күнегүләр

Укытучы эшчәнлеге киләчәк белән 
турыдан-туры бәйләнгән. Үзебезнең 
эш-гамәлләребез белән бала күңеленә 
үтеп кереп, аның шәхесен төрле яктан 
үстерү һәм җәмгыятькә файдалы кеше 
тәрбияләү – төп максатыбыз. Безнең 
алда укучыларның татар телен яхшы 
үзләштерүе бурыч итеп куелган. Шу-
ның өчен балаларда телгә кызыксыну 
уятырга, сөйләм телен шомартыр өчен 
дәресләрне кызыклы итеп үткәрер- 
гә, төрле алымнар кулланып, укучы-
ларны актив сөйләмгә чыгаруны күз 
алдында тотабыз. Иң беренче чиратта, 
балаларда телне өйрәнү теләге уяту бик 
мөһим.

Рус телле балалар өчен, татар теле –  
чит тел. Аны укучылырыбызга өйрәтү –  
бик катлаулы эш. Рус телле балалар-
га татар теле укытуның төп максаты – 
аларны бу телдә аралашырга, тыңлап 
аңларга, укырга һәм язарга, сүзләрне 
дөрес әйтә белергә өйрәтү, лексик 
байлыкларын арттыру. Алган белемнәр 
нигезендә сөйләм күнекмәләрен фор-
малаштыру, эшчәнлек барышында 
балалар арасында аралашу булдыру. 
Безнең бурыч – укучы балаларның 
үткән темаларны, өйрәнелгән лексик 
берәмлекләрне, материалны үзләште-

реп баруларына ирешү; татар теленә 
хас булган авазларны дөрес әйтергә 
сүзләрне тиешле структурада кулланып, 
җөмлә төзергә өйрәтү; сорау җөмләләр-
не аңлап, дөрес җавап бирә белүләренә 
ирешү, сөйләгәнне тыңлап аңлау; диа-
лог-монологлар төзү; ситуатив, комму-
никатив күнегүләр үтәү; текст өстендә 
эшләү, тестлар үткәрү һәм башка төрле 
алымнар, эш төрләре кулланып, укучы-
ларны татарча аралаша белергә өйрәтү.

Рус телендә сөйләшүче укучыларны 
татар теленә өйрәтүнең беренче адым-
нарыннан ук балаларны чит сөйләмне 
тыңларга һәм аңларга өйрәтергә кирәк. 
Шуңа да дәресләрдә аудирование зур 
урын алып тора. Аудирование – әйтелә 
торган сөйләмне ишетү, тыңлау һәм 
аңлау. Сөйләүче һәм тыңлаучы сөй-
ләм теленең мәҗбүри өлешләре булып 
тора, чөнки сөйләүче өчен – тыңлаучы, 
тыңлаучы өчен сөйләүче кирәк. 

Укучының тыңлап аңлау кү-
некмәләрен үстерү аерым авазларны, 
сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, 
бәйләнешле текстны ишетеп аңлый 
белүдән гыйбарәт. Икенче телгә өйрәт-
кәндә, бу төр күнекмәләрне булдыру 
аеруча мөһим, чөнки кешеләр бер-бер-
се белән күбрәк телдән аралашалар. 
Димәк, алар бер-берсенең сөйләмен 
бары тик ишетеп аңларга тиеш була-
лар. Шуңа күрә укытучы, махсус күне-
гүләрдән файдаланып, һәрбер дәрестә 
бу юнәлештә эш алып бара.

Телнең лексик-грамматик төзеле-
ше ике берләшкән компонент белән 
күрсәтелә – бу лексика һәм граммати-
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ка. Лексика – бу предметларны, эшне, 
билгене белдергән актив һәм пассив 
сүзләр. Актив сүзлек – бала сөйләмдә 
куллана ала торган сүзләр. Пассив 
сүзлек – бала әлегә аңлый ала торган 
гына сүзләр. Мәсәлән, «Шәһәр. Авыл» 
модулендә «урам, бина, киң, тар, елга, 
урман» сүзләре актив булса, «йөри», 
«ошый» сүзләре пассив булып бара.

Грамматик төзелеш – бу сүзтезмәләр-
нең һәм җөмләләрнең морфологик һәм 
синтаксик тигезлегендәге бәйләнеше. 
Мәсәлән, укучылар яңа сүзләрдән 
сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзиләр. 
Шул ук «Шәһәр. Авыл» модулендә сүз-
тезмәләр: «киң урам» яки «озын елга»; 
җөмлә: Шәһәрдә урамнар киң.

Лексиканы бирү,  истә калдыру укучы 
өчен җиңел түгел. Кайбер сүзләр һәм 
гыйбарәләр җиңел истә калалар, ә кай-
берләренә махсус күнегүләр кирәк. Та-
тар телендәге лексиканы өйрәнгәндә 
дә моны күрергә була. Шулай да диф-
ференциаль килеп эшләгәндә, укучылар 
лексик минимумны үзләштерә алалар 
дигән нәтиҗә ясап була. 

«Сәлам» дәреслегендә I сыйныфта 
160 лексик берәмлек бирелгән. Актив 
лексикадан тыш пассив лексика да 
кулланыла. Грамматика турыдан-туры 
бирелми, ләкин сөйләм калыплары 
эченә кертелеп бирелә һәм ятлатып 
истә калдырыла. Мәсәлән, фигыльләр-
нең зат-сан белән төрләнешен (мин 
барам, син барасың, ул бара, соңрак без 
барабыз...) укытучы үзе кат-кат әйтеп, 
балалардан кабатлатып, ишарәләр, 
рәсемнәр ярдәмендә күрсәтеп, алар-
ны сөйләмдә уеннар белән ныгыта. Иң 
мөһиме – тәкъдим ителә торган ситуа-
цияләр тормышчан булырга, рәсемнәр 
дә, сүзләр дә укучыда ассоциация ту-
дырырга тиеш. 

Рус телендә сөйләшүче укучыларны 
татар теленә өйрәтүнең беренче адым-
нарыннан ук балаларны чит сөйләмне 
тыңларга һәм аңларга өйрәтергә кирәк. 

Шуңа да дәресләрдә аудирование зур 
урын алып тора. Аудирование – әйтелә 
торган сөйләмне ишетү, тыңлау һәм 
аңлау. Лексиканы өйрәнүдә дә аудиро-
вание зур роль уйный. Мәсәлән, укучы-
лар аудиодан диктор әйткән сүзләрне 
берничә тапкыр тыңлыйлар, аннан аның 
артыннан кабатлыйлар. Мәсәлән, (ау-
дионы тыңлату, «Шәһәр. Авыл» 1 нче 
дәрес, 1 нче күнегү)

Актив лексиканы үзләштерүдә төр-
ле ысуллар һәм өйрәтү методлары 
бар, бу – төрле төрдәге күнегүләр һәм 
биремнәр, уеннар аша өйрәнү, рифма-
ланган шигырьләр, санамышлар һәм 
җыр лар. «Сәлам» дәреслегендә дә моңа 
игътибар бирелә. 

1. Төрле төрдәге күнегүләр – чит тел-
не өйрәнүдә иң мөһим чара булып тора-
лар. Лексик күнегүләр ике категориягә 
бүленә, болар – сүзләрне истә калдыру 
һәм сүзтезмәләр төзүгә юнәлдерелгән 
күнегүләр. Безнең максатыбыз дәрестә 
яңа лексик берәмлекләрне үзләштерү 
яки танышу өчен икән, димәк, күне-
гүләрне дә шул максатка яраклашты-
рып эшләргә кирәк. Ләкин бер күнегү 
эшләдек тә, укучы сүзне үзләштерде 
дигән сүз түгел. Берничә, төрле типтагы 
күнегүләр эшләргә кирәк булачак.   

Мәсәлән, беренче бирем – яңа 
сүзләрне берничә тапкыр аудиодан 
тыңладылар, диктор артыннан кабат-
ладылар. Икенче – шул сүзләр кергән 
карточкаларны укытучы күрсәтә, ә ба-
лалар әйтергә тиешләр. Өченче бирем –  
укытучы сүзне әйтә. Ә укучы, рәсемен 
карточкада табып, сүзне әйтергә тиеш. 
Дүртенчесе – сүзләрне күплек санда 
әйтеп чыгалар. Шулай ук бу сүзләрнең 
тәрҗемәсен әйтергә, татарчадан русча-
га һәм русчадан татарчага тәрҗемәсен 
сорарга була.

2. Кечкенә рифмалы шигырьләр, 
тизәйткечләр, санамышлар, җырларның 
да лексик берәмлекләрне үзләштерүдә, 
ныгытуда роле зур, чөнки укучылар бу 
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Сөйләм 
эшчәнлеге

сүзләрне дәрес барышында күп тапкыр 
кабатлыйлар, әйтәләр. Монда да би-
ремнәрнең төрлесен кулланырга була: 
«Иң яхшы сөйләүче», «Иң яхшы җырлау-
чы» бәйгеләрен, концертлар оештыру 
һәм башкалар. Мәсәлән, «Шәһәр. Авыл» 
темасында «Кызыл алма» санамышы 
укучыларның элек өйрәнгән лексикала-
рын кабатлауга корылган: (Укытучы ки-
табы. Әдәби уку. 1 нче дәрес, 4 нче күнегү)

Бер алма, ике алма, өч алма... . Мон-
да саннар да, төсләр дә (кызылны яшел 
белән алыштыралар), җиләк-җимеш, 
яшелчәләрне дә кабатлатырга була 
(Алма урынына башка сүз куялар.)

Җырлар безнең дәреслегебездә би-
релгән. Җырларда шулай ук тема буен-
ча үтелгән лексика кабатлана. Укучы-
лар рәхәтләнеп җырлыйлар, үзләре дә 
сизмәстән лексиканы үзләштерәләр. 
Мәсәлән, «Киемнәр» модулендәге җыр-
ны карап үтик.

Шулай ук тәрҗемә эшләре дә лек-
сиканы үзләштерүдә, ныгытуда зур 
роль уйный дип әйтер идем. Укучылар 
текстны укып тәрҗемә иткәндә, өйрән-
гән лексиканы исләренә төшерәләр, 
хәтерләрен ныгыталар.

Әйткәнемчә, лексика чит телне өй-
рәнүдә төп аспект булып тора. Лексик 
берәмлекләр модульдән модульгә ар-
тып, күбәеп бара. Сүзләрне коры килеш 
истә калдыру, өйрәнү башлангыч сый-
ныф укучыларына кызык түгел, алар-
ның игътибарлыклары кими, дәрескә 
мөнәсәбәтләре сүнә. Моны булдырмас 
өчен дәрестә лексиканы уен рәвешен-
дә, төрле уен ысуллары кулланып бир-
сәң, укучыларның активлыгы, теләге 
арта. «Сәлам» дәреслегендә дә уеннар 
бик мөһим урын алып тора. 

Коммуникатив методика кергән уен-
нар барышында укучылар сүзләрне 
күмәк кабатлыйлар, яңа лексик берәм-
лекләрне дөрес әйтергә өйрәнәләр. 
Укучы яңа сүзләрне тизрәк хәтерендә 
калдыра, аны үзе сөйләмендә кулланыр- 

га тырыша, баланың сүзлек байлыгы 
арта. Уен вакытында укучы укытучы һәм 
иптәшләре белән якыннан аралаша.

Уеннар төрле булырга мөмкин:
1. Фонетик уеннар.
2. Лексик уеннар.
3. Грамматик уеннар.
4. Сөйләм күнекмәләрен үстерүгә 

ярдәм итүче уеннар.
Лексик уеннар укучыларның уйлау, 

фикер йөртү сәләтләрен арттырырга, 
уйлаган фикерләрен сөйләп, аңлатып 
бирергә, сүз байлыгын арттырырга 
һәм ныгытырга ярдәм итә, сүзләр-
не төрле ситуацияләрдә кулланырга 
өйрәтә. Шулай ук кызыксынучанлык, 
игътибарлылыкларын арттыруда, сый-
ныфташларына карата ярдәмчеллек, 
бердәмлек хисләре уята. Мәсәлән, 
«Кайтаваз» уенында сүзләрне дөрес, 
төрле интонация дә, тембрда әйтергә 
өйрәнәләр. «Гаилә» модулендә лекси-
каларны ныгыту уңаеннан «Дөрес-ял-
гыш» уенын уйнатырга була. Бу уенда 
укучылар ике командага бүленәләр. Ике 
урындык – дөрес урындыгы һәм ялгыш 
урындыгы куела. Укытучы рәсемле кар-
точка күрсәтә һәм сүзне әйтә. Чиратта-
гы укучы сүз дөрес әйтелмәсә, ялгыш 
урындыгына барып утыра һәм сүзне 
дөресләп әйтә. Ахырда җиңүче коман-
да билгеләнә. 

Грамматик уеннар балаларда җөм-
ләләрне төгәл, матур итеп билгеләү өчен 
кирәк. Дәреслектә аларны грамматик 
уен дип бирмибез, әмма моны укытучы 
һәрвакыт күз уңында тота. Бигрәк тә 
грамматик күренешләрне истә калдыру 
өчен кулланыла. Мәсәлән, -мы/-ме сорау 
кисәкчәләрен истә калдыру өчен, «Ул 
нәрсә?» уенын уйнатырга була. Укытучы 
уйнаучы баланы сыйныфтан чыгара, ә 
калган укучылар темага кагылышлы бер 
предметны сайлап куялар. Укучы, төрле 
сораулар биреп, предметның исемен 
белергә тиеш. Ул зурмы? Ул яшелме? Ул 
өстәлдәме? Укучылар, чиратлап тулы 
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җавап кайтаралар. Кем тизрәк пред-
метны таба, шул җиңүче була.

Аудио-уеннар. Бу уеннарда укучы-
ларның, лексиканы өйрәнү һәм ныгыту 
белән беррәттән, ишеткән мәгълүматның 
кирәклесен генә сайлап ала белүе дә 
тикшерелә. Мәсәлән, «Киемнәр» темасын 
үткәндә, укытучы укучыларга яңгыраячак 
сүзләр арасыннан киемнәргә кагылыш-
лы сүзләр ишетсәләр генә кул чабарга 
кирәклеген әйтә. Мәсәлән, ипи, чәчәк, 
чалбар (укучылар кул чабалар), шикәр, 
сары, китап, тун (алкышлар)... Тагын бер 
уен, аны «Кар өеме» дип тә йөртәләр. Бу 
уен да шулай ук кабатлауда да, ныгыту-
да да, искә төшерү өчен дә үздырылыр-
га мөмкин. Укытучы өйрәнгән лексика 
берәмлеген әйтә, чылбыр буенча укучы 
әйткән сүзне кабатлый һәм темага ка-
гылышлы бер сүз өсти. Өченче укучы 
ике сүзне әйтә һәм үзененекен өсти. 
Уен шулай дәвам итә. Уенны катлау-
ландырырга була: сүзләр тәртибен боз-
маска тиеш булалар. Мәсәлән, Күлмәк – 
күлмәк+итәк-күлмәк+итәк+ чалбар...

Уеннарны дәреснең төрле этап-
ларында кулланырга була. Шулай ук 
«Сәлам» дәреслегендә I сыйныфта 
тикшерү дәресе дә уеннар формасында 
алып барыла. Укучы бу очракта кауша-
мый, бернәрсәдән дә курыкмый, үзен 
иркен тота.

Димәк, уен балада дәрескә карата 
уңай фикер калдырырга мөмкин. Уен 
аша ул күп кенә мәгълүмат ала, бала-
ның аңы гына түгел, ә психикасы да 
үсә. Ләкин уенның да чиген белергә 
кирәк. Уеннар күңел ачу чарасына әве-
релмичә, дәрескә куелган максатлар- 
ны үтәргә ярдәм итсен иде дигән теләк-
тә калам.

Чит телне өйрәнгәндә укучылар-
ның лексиканы үзләштерүдә мәгълү-
мати-коммуникатив технологияләрне 
куллану да зур роль уйный. Мәсәлән, 
яңа теманы өйрәнгәндә, сүзләрнең 
мәгънәсен аңлатып бирү өчен, кыска-

ча гына презентация күрсәтеп китәргә 
була. Укучы сүзне ишетеп кенә кал-
мый. Аны экранда, тормыштан алынган 
рәсемнәрдә күрә. Шулай ук рәсемле 
карточкаларны зур итеп экранда чыга-
рып эшләтергә була. Мультимедиа про-
граммаларын лексиканы өйрәнгәндә, 
кабатлаганда куллану бик актуаль һәм 
отышлы. Укучыларга мультимедиа уен-
нарын уйнау кызыклы, ул аларны кайт-
кач та уйный ала, димәк, лексиканы 
өйдә дә кабатлый дигән сүз.

Күрү, күрсәтү материаллары лексика-
ны үзләштергәндә зур роль уйныйлар. 
Мәсәлән, укучылар өчен авыр булган 
хәрәкәтләрне белдерүче фигыльләр-
не өйрәнгәндә бу эш төрен куллану 
отышлы. Укучылар ишарә, мимика яки 
хәрәкәтләр ярдәмендә нәрсә әйткән-
нәрен күрсәтеп тә бирәләр. Мәсәлән, 
«яхшы, начар, шәп» ишарәләре, яки 
«Шәһәр. Авыл» модулендә «зур, кеч-
кенә, тар, киң» сүзләрен ишарәләр 
белән күрсәтү. Боларның барысы да 
укучыларга кызыклы уен формасын-
да бирелә. Шулай ук рәсемле карточ-
калар да лексиканы үзләштерүдә зур 
ярдәм күрсәтәләр. Алар ярдәмендә 
төрле төрдәге биремнәр эшләргә була. 
Мәсәлән, укытучы тактага темага ка-
гылышлы рәсемнәрне элә. Бер укучы 
рәсемнәрне истә калдыра. Артына 
борылып баскач, бер рәсемне алып 
куялар. Укучы нинди рәсем юк икәнен 
әйтергә тиеш.

Шулай итеп, без лексикага өй-
рәтү үзенчәлекләре белән танышып 
үттек һәм дәресләрдә нинди лек-
сик-грамматик күнегүләр кулла- 
нырга була икәнен белдек. 

Чит телне өйрәнүдә төп максат – 
шул телнең, бу очракта татар теленең, 
лексикасын яхшы өйрәнү, үзләштерү. 
Лексик берәмлекләрне яхшы үзләште-
реп һәм аларны истә калдырып кына 
коммуникатив сөйләмгә чыгарга  
була.
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Сәләтле балалар 
белән эш

Чулпан ХАРИСОВА,
педагогика фәннәре 
докторы, КФУ профессоры, 
татар төркемнәрендә 
укучылар өчен республика 
олимпиадасының жюри 
әгъзасы

олимпиАдА үрләрен яулАгАндА

Соңгы елларда илебездәге белем 
бирү оешмалары Федераль дәүләт гому-
ми белем бирү стандартын гамәлгә ашы-
ру шартларында эшли. Бу исә укучылар 
һәм укытучылар алдына яңа бурычлар 
һәм яңа таләпләр куя. Стандартта күрсә-
телгән шәхси, предмет һәм метапредмет 
нәтиҗәләренә ирешү өчен, мәгариф сис-
темасы үз эшен яңача үзгәртеп корырга 
тиеш. Әлеге эшне тиешенчә оештыруда 
соңгы елларда яңа үзгәрешләрне истә 
тотып басылып чыккан дәреслекләр, 
методик кулланмалар һәм электрон 
дәреслекләр яки УМКлар төп урынны 
алып тора. Әмма алар белән эшләүче 
укытучылар да заманча алымнар һәм 
технологияләр белән коралланган бу-
лырга тиеш. Бүгенге укытучы дәрес кы-
саларында гына эшләми, бәлки укучы-
лары белән төрле конференцияләрдә, 
конкурс һәм бәйгеләрдә дә катнаша. 
Шушы уңайдан республикабызда пред-
мет олимпиадаларының киң таралуын 
аерым билгеләргә кирәк.

Билгеле булганча, олимпиада сүзе 
грек теленнән алынган olympias ярыш, 
смотр, конкурс дигәнне аңлата. Пред-
мет олимпиадаларында катнашкан 
укучылар үзләренең гомуми эрудиция-
сен һәм логик фикерләү сәләтен күр-
сәтәләр, дәресләрдә үзләштергән тел 
материалын яңа шартларда төзелгән 
биремнәрне үтәү барышында тагын да 
актуальләштерәләр, ә бу исә балалар-

ның аралашу, лингвистик һәм этномәдә-
ни компетенцияләре үсешенә уңай йо-
гынты ясый. 

Яңа Федераль дәүләт гомуми белем 
бирү стандартын гамәлгә ашырганда, 
заманча фикерли белә торган сәләтле 
балаларны барлау һәм үстерү өчен, рес-
публикабызда күп еллар дәвамында үт-
кәрелеп килә торган татар теле һәм әдә-
биятыннан олимпиадаларның роле бик 
зур. Аларны оештыру һәм уздыруның 
бай традициясе бар. Ул хәзер Халыкара 
статуска күтәрелде. 

Соңгы елларда әлеге юнәлешкә йөз 
тоткан төрле кулланмалар да басылып 
чыкты. Аларда җаваплар, укытучыга көн-
дәлек эшендә файдалану өчен, методик 
киңәшләр дә бирелә (Харисова Ч.М.,  
Харисов Ф.Ф. Татар теле: олимпиадага 
әзерләнү. 9 нчы сыйныф. – Казан: Мә-
гариф-Вакыт нәшр., 2016. – 120 б.; Ха-
рисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: 
олимпиадага әзерләнү. 10 нчы сыйныф. –  
Казан: Мәгариф-Вакыт, 2016. – 87 б.; 
Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: 
олимпиадага әзерләнү. 11 нче сыйныф. –  
Казан: Мәгариф-Вакыт, 2016. – 104 б.). 

Мәгариф һәм фән министрлыгы бер-
ничә ел элек Казанда республика олим-
пиада үзәге ачкан иде. Анда һәр елның 
гыйнвар аенда укучылар 4–5 көн буе үз 
белемнәрен ныгытып кына калмыйлар, 
бәлки бер-берсе белән аралашалар, яңа 
танышлар һәм дуслар табалар. Шуның 
белән бергә үз мәктәбе яисә сыйныфын-
нан башка бер чит җирдә һәм бөтенләй 
үзе күрмәгән-белмәгән укытучылар 
төзегән биремнәрне эшләп карыйлар. 
Дәресләрдә укучылар телебезгә, аның 
төрле үзенчәлекләренә караган күп 
сорауларына җаваплар табалар. Ин-
тернат тибындагы әлеге үзәк ел саен 
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сәләтле укучыларны төрле предметлар 
буенча үткәрелә торган олимпиадалар-
га әзерләүдә зур ярдәм күрсәтә, үзләре 
сайлаган фәннәргә кагылышлы компе-
тенцияләрен үстерергә булыша. Кыска 
гына итеп әйткәндә, республикада төрле 
фәннәргә караган олимпиада хәрәкәтен 
үстерүгә, укучыларга да, укытучыларга 
да әзерлекне дөрес юнәлештә һәм тиеш-
ле дәрәҗәдә алып барырга ярдәм итә. 

Рус телендә белем бирү оешмала-
рының татар төркемнәре өчен татар те-
леннән республика олимпиадасы шушы 
елның 2–4 нче февраль көннәрендә уз-
дырылды (кураторы – олимпиада үзәге 
методисты Р.Г.Кашаева). IV–XI сыйныф 
укучылары һәрвакыттагыча бик актив 
катнаштылар, туган тел буенча алган бе-
лем һәм күнекмәләренең шактый югары 
булуын күрсәттеләр. 

Әгәр быелгы олимпиада биремнәренә 
игътибар белән карасак, шунысы ачык 
күренә: алар аерым сыйныф укучылары 
өчен гамәлдәге программаларны истә 
тота, әмма шул ук вакытта олимпиада –  
дәрестә өйрәнгәннәрне кабатлауга ко-
рылган гадәти язма контроль эш кенә 
дә түгел әле ул. Безнең уебызча, укучы-
ларны фән нигезләре белән кызыксын-
дыру өчен, анда, билгеле, иҗадилыкны 
таләп итә торган, телне сиземләү һәм 
андагы күренешләрне мөстәкыйль 
рәвештә тикшерү, гомумиләштереп 
нәтиҗәләр ясау осталыгын үстерә тор-
ган биремнәрнең дә булуы шарт. Алар, 
тел белеменең барлык бүлекләре бу-
енча төрле катлаулылыктагы теоретик 
һәм гамәли типтагы биремнәр буларак, 
чиратлашып баралар. 

Быелгы олимпиада өчен төзелгән 
биремнәр арасында без түбәндәге ха-
рактерда тәкъдим ителгән эш төрләрен 
билгели алабыз:

• аңлату-тасвирлау;
• тел күренешләрен чагыштыру;
• эзләнү-тикшеренү;
• тәрҗемә итү;

• катнаш биремнәр;
• тестлар.
Дөрес, югарыда саналган биремнәр-

нең барысының да һәр сыйныфта булуы 
мәҗбүри түгел. Монда, билгеле, төзү-
челәрдән чама хисен югалтмау да таләп 
ителә, чөнки, инде алда әйтелгәнчә, төр-
ле дәрәҗәдәге предмет олимпиадалары, 
шул исәптән татар теле буенча үткәрелә 
торганнары да, укучыларда туган телгә 
карата мәхәббәт, аның белән кызыксы-
ну тәрбияләү бурычын алгы планга куя. 
Моңа ирешү, билгеле, укучыдан (укы-
тучыдан да!) шактый зур тырышлык һәм 
яхшы мәгънәсендә үҗәтлек тә таләп итә. 
Эзләнү-тикшеренү характерындагы би-
ремнәрнең булуы укучының туган телдә 
логик фикер йөртә алу осталыгын бил-
геләргә ярдәм итә. 

Олимпиадага әзерлекне нәтиҗәле 
итеп оештыру өчен, укытучы, әлбәт-
тә, дәреслектәге материал белән генә 
чикләнмичә, элеккеге елларда узды-
рылган олимпиада биремнәре белән 
эшли, алар арасыннан укучының сәлә-
тенә туры килгәннәрен сайлап ала. Инде 
югарыда әйтелгәнчә, бу вакытта без тел 
белеме бүлекләре буенча билгеле бер 
эзлеклелектә шөгыльләнүне отышлы 
дип саныйбыз. 

Шулай ук югары уку йортлары өчен 
чыккан дәреслекләр, кулланмалар һәм 
башка төрле өстәмә фәнни-популяр ме-
тодик әдәбиятны да файдалану укучы-
ның белем һәм осталык дәрәҗәсен 
үстерүгә зур этәргеч ясый.

Соңгы елларда республика олимпи-
адаларында IV–VIII сыйныф укучылары 
да катнаша башлады. Казанда татар 
теленнән Халыкара олимпиада уздыру 
да инде матур традициягә әйләнде. Бу 
яңалыклар әлеге җитди юнәлешкә –  
олимпиада хәрәкәтенә яңа сулыш 
өргәндәй булды. Димәк, татар теле буенча 
уздырыла торган олимпиадаларның 
эчтәлеге һәм географиясе тагын да киңәя 
төште, катнашучыларның саны да артты. 
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Рус телендә гомуми белем бирү 
оешмаларының татар төркемнәре өчен 
татар теленнән республика олимпиадасы 
инде чирек гасырдан артык уздырыла. 
Укучыларның эшләрен тикшерүдә һәм 
шушы чараны уздыруда катнашучы 
буларак, күзгә ачык күренеп торган 
нәтиҗәләргә аерым тукталасы килә.

Беренчедән, күпсанлы укучылар 
арасыннан, олимпиадада катнашу 
өчен, сәләтле һәм чит-ят җирдә югалып 
калмый торган укучыны сайлап ала белү 
турыдан-туры укытучының көндәлек 
эшчәнлеген, аның нәтиҗәсен күрсәтә. 

Икенчедән, элеккеге еллар белән 
чагыштырганда, укучыларның эшләре 
орфографик һәм пунктуацион яктан 
сизелерлек шомарды. Аларда олимпиада 
биремнәрен зур игътибар биреп укуга һәм 
үтәүгә җаваплылык хисе шактый артты. 

Өченчедән, югары сыйныфлар 
янында IV–VIII сыйныф укучыларының 
да булуы – олимпиадада катнашкан 
һәркем өчен мөстәкыйльлек тәҗрибәсен 
туплау, туган телгә мәхәббәт, аның белән 
кызыксынуны тәрбияләү, олимпиадага 
укучыларны алып килгән укытучылар 
өчен аралашу-фикерләшү, билгеле 
дәрәҗәдә фәнни-методик семинар 
дәрәҗәсенә тиң.

Мәкаләдә татар телен тирәнтен 
өйрәнү һәм алдагы елларда олимпиадага 
максатчан итеп әзерләнү максатыннан, 
быелгы биремнәр тәкъдим ителә.

IV сыйныф
I. Текстны татарчага тәрҗемә итегез. 
На пеньке сидел красивый рыжий 

зверек. У зверька был пушистый хвост. 
Это белочка. Она грызла зубами еловую 
шишку. Медвежонку понравился этот 
зверек. Он подбежал и решил поиграть 
с белочкой. Белка испугалась и стрелой 
взлетела на ель. (В. Бианки) 

II. Тестлардан берәр дөрес җавапны 
табыгыз.

1. Тамырдаш булмаган сүзне билгеләгез.

а) башлык;
ә) башмак;
б) башлы;
в) башла.
2. Хата җибәрелгән сүзне табыгыз.
а) таш-баш;
ә) чып-чын;
б) савыт-саба;
в) аллы-гөлле.
3. [къ] авазы булган сүзләр рәтен күр-

сәтегез.
а) кешелекле, кечкенә;
ә) кибетче, киңәш;
б) көләч, икенче;
в) кузгалак, куаныч.
4. Авазлар саны белән хәрефләр саны 

туры килми торган сүзне билгеләгез.
а) китап; 
ә) оялчан;
б) бөрлегән; 
в) сәлам. 
5. Алфавит тәртибендә урнаштырыл-

ган сүзләр рәтен күрсәтегез. 
а) болан, төлке, әтәч, кабан, поши, фил, 

үрдәкборын, юлбарыс;
ә) әтәч, болан, кабан, поши, төлке, 

үрдәкборын, фил, юлбарыс;
б) болан, кабан, поши, төлке, фил, юл-

барыс, әтәч, үрдәкборын;
в) әтәч, болан, кабан, поши, үрдәкбо-

рын, төлке, фил, юлбарыс.
6. Текстта ничә җөмлә булуын бил-

геләгез.
 Ямьле яз килде якты кояш җирне 

җылытты карлар эри, тамчылар тама 
башлады челтер-челтер итеп гөр-
ләвекләр агып киттеләр ишегалдында 
кечкенә күлләр җыелды

а) 3;
ә) 4;
б) 5;
в) 6.
7. Төшеп калган тыныш билгеләрен 

күрсәтегез.
– Сыерчыгым_ нигә китәсең _
Сагынырмын сине киткәчтен_
– Көз җитте бит инде, мин туңам,
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Килгән идем җәйге костюмнан_. (Бари 
Рәхмәт) 

а) өтер билгесе, нокта, нокта, өндәү 
билгесе;

ә) өндәү билгесе, нокта, сорау билгесе, 
нокта;

б) өтер, сорау билгесе, нокта, өндәү 
билгесе; 

в) өтер, сорау билгесе, нокта, нокта.
8. Кем? соравына җавап биргән сүзне 

табыгыз.
а) бурсык;
ә) шәфкать туташы;
б) озынборын;
в) бөркет.
9. Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатны 

билгеләгез.
а) ямь-яшел;
ә) киңрәк;
б) күксел;
в) кыска.
10. Нокталар урынына төшеп калган 

сүзне куегыз.
Җөмләнең кем? яки нәрсә? сораула-

рына җавап бирә торган кисәге ... дип 
атала.

а) исем;
ә) ия;
б) алмашлык;
в) хәбәр.
 III. Биремнәрне үтәгез.
Көннәр үтә салкынаеп китте. Салкын 

һавада стеналар шарт-шарт итә. Тышка 
чыксаң, борынны чеметә. 

Кошларның хәле бик авырайды. 
Аларга ашарга табу кыенлашты.

Беркөнне Әнисәләрнең тәрәзәсенә 
сары түшле песнәк килеп кунды. Тәрәзә 
пыяласын чукырга тотынды.

– Әни, песнәк нигә тәрәзәне чукый? –  
дип сорады Әнисә.

– Күрәсең ич тышта нинди салкын. 
Аның ашыйсы килгән, – диде әнисе.

– Алайса, мин аны ашатыйм, – диде 
Әнисә, форточканы ачты да бер кисәк туң 
май куйды. Песнәк бик шатланды. Канат ка-
гып, Әнисәгә рәхмәт әйтте. (Гасыйм Лотфи) 

1. Беренче, икенче, өченче җөм-
ләләрдән исемнәрне табып языгыз, кай-
сы килешләрдә килүләрен билгеләгез.

2. Калын хәрефләр белән бирелгән 
җөмләдән парлы тартык авазлар гына 
булган сүзне табыгыз, андагы тартык 
авазларны парлары белән языгыз.

3. Тексттан сорау җөмләне язып алы-
гыз. Әйтү максаты буенча тагын нинди 
җөмлә төрләре була?

IV. Мәкальләрнең дәвамын икенче 
баганадан табыгыз.
Аю көченә ышана, ... акчадан кыйммәтрәк.

Дус ... сүзне бозар
Тыйнаклык ... кеше акылына ышана
Эш кешене төзәтә, кешене бизи
Сөйли белмәгән ялкаулык боза

V. Иҗади бирем. Үзегез яратып уйна-
ган бер уен турында 6 җөмләдән торган 
хикәя языгыз.

V сыйныф
I. Текстны татарчага тәрҗемә итегез.
 Девочки пришли на лесную поляну. 

Как хорошо было тут! Светило солныш-
ко. Кругом пышно рос малинник. Тонкие 
ветви гнулись от красных ягод. Алые яго-
ды сами ложились в руку. Скоро девочки 
набрали полные корзинки спелой мали-
ны. (Л.Воронкова) 

II. Тестлардан берәр дөрес җавапны 
табыгыз.

1. Әйтелеше белән язылышы туры 
килгән сүзне табыгыз.

а) Юныс;
ә) Гөлсем;
б) Хәят;
в) Кәрим.
2. Борын авазы кергән сүзне билгеләгез.
а) кишер;
ә) колак;
б) телевизор;
в) күлмәк.
3. Ике аваз кушылмасын белдергән 

хәрефләр булган җөмләне күрсәтегез.
а) Чәчәкләрем берсеннән-берсе ма-

тур булып чыкты.
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ә) Мәскәүнең бер читендә кечкенә 
генә балалар йорты бар.

б) Тургай биеккә-биеккә күтәрелде дә 
өздереп сайрап җибәрде.

в) Бу хәбәрне ишеткәч, без барыбыз 
да бик куандык.

4. Күчерелмә мәгънәле сүз булган 
җөмләне билгеләгез.

а) Балалар көлә.
ә) Син көләсең.
б) Укучылар көлә.
в) Кояш көлә.
5. Парлы сүзне күрсәтегез.
а) кош(корт);
ә) төн(як);
б) ярым(утрау);
в) тамырдаш(сүз).
6. III зат тартым алмашлыгын билгеләгез.
а) синеке;
ә) малайныкы;
б) аның;
в) аныкы.
7. Басым беренче иҗеккә төшкән сүз-

не күрсәтегез.
а) кемнәргә;
ә) башмакларыбыз;
б) сөйләми;
в) сәхнәдә.
8. Хәбәре боерык фигыль белән бел-

дерелгән җөмләне табыгыз. 
а) Балалар, тәрәзәләрне ачып, бүл-

мәләрне җилләтегез.
ә) Кояш нурлары бүлмәгә үтеп керә.
б) Кызлар бүлмәләрне җыештыралар. 
в) Илһам бүлмәдән чыкты.
9. Кайсы җөмләдәге исемгә чыгыш 

килеше кушымчасы ялгана?
а) Песнәк... аяклары туңды.
ә) Ул кыз... бик ияләште.
б) Көн саен бер вакытта тәрәзә... килә 

торган булды.
в) Кош ачык тәрәзә.. . өйгә дә керә 

башлады.
10. Тиңдәш аергычлар булган җөмлә-

не күрсәтегез. 
а) Малайларны һәм кызларны күңел-

ле сәяхәт көтә. 

ә) Кулъяулыкка кызыл, зәңгәр, сары 
чәчәкләр чигелгән. 

б) Җил йөгерә, уйный.
в) Айгөл, Ислам һәм Рамил 5 нче сый-

ныфта укыйлар.
11. Иҗекләргә дөрес бүленгән сүзне 

табыгыз. 
а) эсс-е-лек;
ә) игъ-ти-бар-лы-лык;
б) кеше-лек-ле; 
в) ал-да-к-чы.
12. Предметның төгәл исәбен, микъ-

дарын белдерә торган сүз төркеме –
а) исем;
ә) фигыль;
б) алмашлык;
в) сан.
III. Игътибар белән укыгыз. Би-

ремнәрне үтәгез.
Үрдәкләрне эзләргә дип, 
Төшкән идем инешкә, 
Аптырадым мин бер эшкә – 
Кызыклы күренешкә: 
Суда йөзгән үрдәкләрнең 
Берсенең дә башы юк! 
«Үрдәкләрем башсыз!» – диеп 
Кайттым өйгә ашыгып. 
– Менә сиңа табышмак! – дип, 
Куйды әни бот чабып. – 
Башлы малай булсаң, шуңа
Бир әле җавап табып.
«Үрдәкләр нигә башсыз?» – дип,
Баш ваттым кичкә тикле.
Ул ара, башларын сузып,
Үзләре кайтып җитте...
Әни әйтә: – Бу үрдәкләр
Тикмәгә йөзмәгәннәр –
Су астыннан табышмакның
Җавабын эзләгәннәр!
                                 (Шәүкәт Галиев)
Биремнәр:
1. Шигырьдән яңгырау тартык аваз-

лардан гына торган бер сүзне, аннары 
саңгыру тартык авазлардан гына торган 
бер сүзне язып алыгыз. 

2. Беренче дүрт юлдан исемнәрне та-
бып, килешләрен билгеләгез.
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3. Сыйфатларны язып алыгыз, ясалыш-
лары ягыннан төрләрен билгеләгез. 

4. Шигырьнең 2 нче баганасыннан 
фразеологик әйтелмәне табыгыз, мәгъ-
нәсен аңлатыгыз. 

5. Шигырьдән тамыр+ясагыч кушым-
ча+заман кушымчасы+зат-сан кушымчасы 
схемасына туры килгән сүзне табып языгыз.

IV. Иҗади бирем. «Кошлар – безнең 
дусларыбыз» дигән темага 7 җөмләдән 
торган хикәя языгыз.

VI сыйныф
I. Текстны татарчага тәрҗемә итегез. 
Всюду без конца и края дремучий лес. 

Деревья в тайге высокие. А кто самый кра-
сивый в тайге? Это кедр. Он круглый год 
стоит зеленый. Зимой и летом кедр угощает 
зверей орешками. За орешками прибегают 
к кедру зайцы, медведи, белки. (М. Аджиев) 

II. Сүзләрне игътибар белән укыгыз. Алар 
кайсы уртак билгесе буенча төркемләнгән?

Кәбестә, үрдәкләр, чөгендердә, кил-
сәгез, сүзлектә.

Кистек, сакта, кеше, чыпчык, төс, кышкы.
Буразна, урмандагы, гөлләргә, җиде, 

Мәдинә.
III. Тестлардан берәр дөрес җавапны 

табыгыз.
1. Кайсы рәттәге сүзләрдә ясагыч 

кушымчалар бар?
а) сызыкча, сүзлекчә, төркемчә;
ә) уннарча, йөзләрчә, меңнәрчә;
б) әйткәнчә, ишеткәнчә, күргәнчә;
в) дөрес җавап юк.
2. Ирен ассимиляциясе күзәтелгән 

сүзне билгеләгез.
а) көнчыгыш;
ә) көнбатыш;
б) көньяк;
в) төньяк.
3. Авазлары дөрес күрсәтелгән сүзне 

билгеләгез.
а) [борынгы];
ә) [боронгъо];
б) [борыңгъы];
в) [бороңгъо].

4. Бирелгән сүзнең нигезен дөрес күр-
сәткән рәтне табыгыз.

мәктәптәгеләрнең 
а) мәктәп-; 
ә) мәктәптә-;
б) мәктәптәге-;
в) мәктәптәгеләр-.
5. Фразеологик әйтелмә кулланылган 

җөмләне табыгыз.
а) Рафис гарьлегеннән чак кына елап 

җибәрмәде.
ә) Бераздан Айнур апасын өйгә ча- 

кырды.
б) Ир күрке – кәсеп, тормыш терәге –  

һөнәр.
в) Энесе, кулын сузган килеш, авызын 

ачып калган.
6. Сүзнең лексик мәгънәсе икенче 

төрле ничек дип атала?
а) грамматик мәгънә;
ә) ясалыш мәгънәсе;
б) күчерелмә мәгънә; 
в) төп мәгънә.
7. II зат күплек сандагы тартым белән 

төрләнгән исем булган җөмләне күрсә-
тегез.

а) – Сер булмаса, әйтегез әле, нинди 
эшләрегез бар соң сезнең? 

ә) – Гөлнур, җитәр, кызым, башың әй-
ләнер, тукта! – ди әни.

б) Иң зур, иң матур букетымны бер 
читкәрәк алып куйдым.

в) Күңелемдә әйтеп бетергесез дәрт-
ле, моңлы хисләр кайнады.

8. Ни өчен бирелгән сүзләр төрлечә 
язылган?

ландыш, Ландыш; Роза, роза; 
Миләүшә, миләүшә

а) Исем сүз төркеменә керәләр. 
ә) Омонимнар.
б) Бер очракта ялгызлык, икенчесендә –  

уртаклык исемнәр.
в) Алар мөстәкыйль сүз төркеменә 

керәләр.
9. Ясалма нигезле сыйфатны табыгыз.
а) кышкы;
ә) кышны;
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б) кыштан;
в) кышта.
10. Алмашлыкны билгеләгез.
а) теге;
ә) абыем;
б) соңгы;
в) киләчәк.
IV. Биремнәрне үтәгез.
1. Бер укучы килешләрнең исемнәрен 

түбәндәгечә язып куя. Ул бу вакытта нәр-
сәне истә тоткан?

Баш килеш
Иялек килеше
Төшем килеше
Урын-вакыт килеше
Чыгыш килеше
Юнәлеш килеше.
2. Килешләрне дөрес итеп, сораулары 

белән языгыз.
3. Буш шакмакларга кирәкле хәреф-

ләрне өстәп, сүзләрне язып бетерегез.

V. Иҗади бирем.
Соңгы вакытта үзегез укыган бер 

әдәби әсәрнең кыскача эчтәлеген 7–8 
җөмлә күләмендә языгыз. Әсәрнең 
авторын һәм исемен күрсәтергә дә 
онытмагыз.

VII сыйныф
I. Текстны татарчага тәрҗемә итегез. 
Я бродил по лесу. День был солнечный 

и жаркий. Вдруг набежала синяя тучка. По-
сыпался частый дождик. Яркое солнце про-
должало светить. Дождевые капли падали 
на землю. В каплях дождя играли солнеч-
ные лучики. Вот дождь кончился. По небу 
дугой протянулась радуга. (Г. Скребицкий) 

II. Тестлардан берәр дөрес җавапны 
табыгыз.

1. Бирелгән җөмләдән ирен гармо- 
ниясенә буйсынган сүзне табыгыз.

Сарык йонынан бәйләнгән гади генә 
бияләйләр алар.

а) йоныннан;
ә) бәйләнгән;
б) гади;
в) бияләйләр.
2. Кушма сүзне күрсәтегез.
а) җир(җиләге);
ә) тирә(як);
б) кап(кара);
в) кулъ(югыч).
3. Мәгънәсе дөрес аңлатылмаган фра-

зеологик әйтелмәне күрсәтегез.
а) бер балык башын чәйнәү – һаман 

бер әйберне, бер сүзне кайта-кайта сөй-
ләп тору;

ә) йөзе кара коелу – бик каты ачу яки 
тирән борчылуның йөзгә чыгуы;

б) күз буяу – ялганлау;
в) авыз ачып йөрү – сер саклый бел-

мәү.
4. Тамыр һәм сүз ясагыч кушымчадан 

торган исемне билгеләгез.
а) итек;
ә) читек;
б) битлек;
в) милек.
5. Җөмләдәге рәвешнең төркемчәсен 

билгеләгез.
Колан, кыр уртасыннан ага торган 

тар елга, үзеннән байтак зур һәм тирән 
сулы Кесмәскә барып коя. (М.Хуҗин)

а) саф рәвеш;
ә) охшату-чагыштыру рәвеше; 
б) күләм-чама рәвеше;
в) урын рәвеше.
6. Исемләшкән сыйфат кулланылган 

җөмләне табыгыз.
а) Ялкауның көне озын. 
ә) Иң элек бу тел белән әнкәм бишек-

тә көйләгән.
б) Печән чабучылар туктап ял итеп 

алдылар.
в) Көчле нечкә тавыш, агачларга 

бәрелә-бәрелә еракларга китеп тынды.
7. Чама саны кулланылган җөмләне 

табыгыз.
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а) Безнең бишенчеләр бу эштә бик 
кирәкле кешеләр икән.

ә) Җир йөзендә кырык меңләп һөнәр 
исәпләнә. 

б) Беренче тапкыр шәһәргә бару ма-
лайның һәрвакыт исендә иде.

в) Кергән бер кешегә бишәр, унар сум 
акча бирә башлады.

8. Алмашлыкларның төркемчәләрен 
билгеләгез:

беркем, кемдер, һәркем
а) юклык алмашлыгы, билгесезлек ал-

машлыгы, билгеләү алмашлыгы;
ә) күрсәтү алмашлыгы, билгеләү ал-

машлыгы, зат алмашлыгы;
б) юклык алмашлыгы, сорау алмашлы-

гы, күрсәтү алмашлыгы; 
в) тартым алмшлыгы, сорау алмашлы-

гы, билгесезлек алмашлыгы.
9. Шарт фигыльләрне табыгыз.
а) килгән, сөйләгән, көлгән;
ә) килсен,сөйләсен, көлсен;
б) килсә, сөйләсә, көлсә;
в) килеп, сөйләп, көлеп.
10. Бирелгән җөмләнең иясен күрсә-

тегез.
Тырышкан табар, ташка кадак кагар.
а) ташка;
ә) кадак;
б) тырышкан;
в) дөрес җавап бирелмәгән.
III. Биремнәрне үтәгез.
Сүзлекләр нигә кирәк булган соң? 

Галимнәр моны һәр халыкның тарихи 
үсеше, аның үзенчәлекләре белән аңла-
талар. Сүзлекләрнең беренче үрнәкләре 
сәяхәтчеләр, үзләренә таныш булмаган 
халыклар белән очрашып, алардан 
сүзләр язып алып, тәрҗемә иткәндә ту-
ган. Сүзлекләрнең күбесе башта кулъ-
язма рәвешендә йөргән, ә инде китап 
басу киң җәелгәч, барлык халыкларда 
да сүзлек төзү эше бик тиз алга киткән.

 «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» 
һәр гаиләдә өстәл китабы булырга тиеш. 
Анда сүзләрнең мәгънәсенә аңлатма би-
релә. (Вакытлы матбугаттан)

1. Тексттан хәреф һәм аваз саны туры 
килмәгән сүзләрне язып алыгыз. 

2. Тексттан бер асыл сыйфатны, бер 
нисби сыйфатны язып алыгыз.

3. Китап сүзе ия һәм тәмамлык булыр-
лык итеп, ике җөмлә уйлап языгыз.

IV. Сүзләрдә җибәрелгән орфографик 
хаталарны төзәтеп, таблицаны тутырыгыз.
Хаталы сүз Сүзнең дөрес 

язылышы
Хатаның аңлат-

масы
болотлар
көмөш
аляпкыч

V. Беренче баганада бирелгән тел 
күренешләренә туры килгән мисаллар-
ны икенче баганадан табыгыз.

Тел күренеше Мисал
1. Җөмләнең баш 
кисәкләре

А. Йомшак, җылы җил

2. Сүзтезмә Ә. Олы – өлкән
3. Синонимнар Б. Казан – башкала
4. Антонимнар В. Кышкы көн
5. Тиңдәш кисәкләр Г. Киң – тар

VI. Иҗади бирем. «Сүзлекләр – безнең 
дуслар һәм ярдәмчеләр» дигән темага 7 
җөмләдән торган хикәя языгыз.

VIII сыйныф
I. Бирелгән сүзләрдән фигыльләр 

ясап, түбәндә күрсәтелгән кушымча-
ларны өстәп язарга:

Җыр – уртаклык юнәлеше, билгесез 
киләчәк заман, III зат күплек сандагы 
хикәя фигыль;

Ямь – йөкләтү юнәлеше, I зат күплек 
сандагы шарт фигыль;

Дус – төп юнәлеш, юклыкта, билгеле 
үткән заман, II зат күплек сандагы хикәя 
фигыль;

Гөр – йөкләтү юнәлеше, III зат күплек 
сандагы боерык фигыль;

Уй – уртаклык юнәлеше, хәзерге заман 
сыйфат фигыльнең тезмә формасы.

II. Тестлардан берәр дөрес җавапны 
билгеләгез.

1. Көндәлекләр сүзенең нигезен та-
быгыз.

а) көн-;
ә) көндә-;
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б) көндәлек-; 
в) дөрес җавап бирелмәгән.
2. Бәйлекләрне табыгыз.
а) аккош, нигез, әллә кем;
ә) исәнмесез, рәхмәт, сау бул;
б) шикелле, сыман, хәтле;
в) ихтимал, шаять, дөрес.
3. Ясагыч кушымчасы булган сүзләрне 

табыгыз.
а) көзләрдә, балакайның, урманчык-

тан;
ә) каргаларны, килгәндер, утырмады;
б) яшьлекнең, тормыштагы, эшчән-

леккә;
в) кайткалый, укыштыра, көлемсерә-

гән.
4. Тамырдаш сүзләр бирелгән рәтне 

күрсәтегез.
а) талда, таллар, талдан;
ә) сүзле, сүзсез, сүзчән, сүзлек.
б) бармады, барсалар, баручы;
в) дәресләргә, дәресемнең, дәрес-

ләрегездә.
5. Чиксезлектән сүзендә ничә ясагыч 

кушымча бар?
а) бер;
ә) ике;
б) өч;
в) дүрт.
6. Кайсы рәттәге сүзләр өчәр мәгъ-

нәле кисәктән тора?
а) җитмеш, көләр, китабым;
ә) язган, тимераяк, укыячак;
б) төнбоектай, имәнлектә, дуслашты;
в) кайткан, апалар, әтигә.
7. Мөстәкыйль сүз төркемнәре генә 

булган рәтне билгеләгез.
а) шалтырый, һәркем, сирәк;
ә) белән, кебек, чөнки;
б) саен, әллә, өчен;
в) ихтимал, ләкин, әгәр.
8. Сыйфатлар гына булган рәтне бил-

геләгез.
а) ерак, күп, шактый;
ә) нинди, кайсы, кайсыдыр;
б) тиеннәр, татарча, санаучы;
в) балдагы, табигый, тарихи.

9. Рәвешләр генә булган рәтне бил-
геләгез.

а) атлап, уйламыйча;
ә) көлемсерәгәч, эшли-эшли;
б) бертуктаусыз, өзлексез;
в) кайтачак, укымыйлар.
10. Дөрес җавапны табыгыз.
Шулай да югалган , онытылган 

сүзләр әледән-әле табылып та тора. 
(Л.Шагыйрь җан)

а) барысы да төп юнәлештә;
ә) беренчесе төп юнәлештә, калганна-

ры төшем юнәлешендә;
б) беренче икесе төп юнәлештә, өчен-

чесе төшем юнәлешендә;
в) барысы да төшем юнәлешендә.
III. Таблицага сүзтезмәләр белән ми-

саллар языгыз.
Төрле килешләрне таләп иткән 

бәйлекләр
Мисаллар 

Баш/иялек килешләрен таләп 
иткән бәйлекләр.

Ике сүзтезмә:

Юнәлеш килешен таләп иткән 
бәйлек.

Бер сүзтезмә:

Чыгыш килешен таләп иткән 
бәйлек.

Бер сүзтезмә:

Баш һәм юнәлеш килешләрен 
таләп иткән бәйлекләр.

Ике сүзтезмә:

IV. «Татар грамматикасы»ның II то-
мында (338 нче бит) язылган фикер 
белән танышыгыз. Модаль сүзләргә биш 
мисал китерегез.

«Хәбәр ителә торган фикергә сөй-
ләүченең мөнәсәбәтен белдерә тор-
ган сүзләр модаль сүзләр дип атала- 
лар». 

V. Җөмләне күчереп языгыз һәм би-
ремнәрне үтәгез.

Күтәреп булмаслык авыр шыксыз һәм 
иләмсез сүзләр дә куенда гына йөртә 
торган җиңел ипле һәм җыйнак сүзләр 
дә була. (Л.Шагыйрьҗан)

1. Тыныш билгеләрен куегыз, аңлат-
ма бирегез.

2. Җөмләнең төрен билгеләгез.
3. Җөмлә кисәкләренең асларына 

сызыгыз.
4. Авыр, һәм, йөртә торган сүзләренә 

морфологик анализ ясагыз.
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IX сыйныф
I. Җөмләне күчереп языгыз һәм би-

ремнәрне үтәгез.
Һәр бала сөйсә Тукайча үз телен туган 

телен
Тукай теле татар теле булыр гел 

исән тере. 
(И. Юзеев)

1. Тыныш билгеләрен куеп, аңлатыгыз.
2. Җөмләнең схемасын сызыгыз, 

төрен билгеләгез.
3. Җөмлә кисәкләренең асларына 

сызыгыз.
4. Һәр, Тукайча, сөйсә сүзләренә мор-

фологик анализ ясагыз.
II. Татарчага тәрҗемә итегез.
Слово – дело великое. Великое пото-

му, что словом можно соединить людей, 
можно и разъединить их. Словом можно 
служить любви, можно служить вражде и 
ненависти. Берегитесь такого слова, ко-
торое разъединяет людей. Единственное 
средство умственного общения людей 
есть слово. Чтобы такое общение было 
возможно, слова должны выражать точ-
ные понятия. Если их употреблять как 
попало, то лучше не говорить, а показы-
вать все знаками. (Л.Н.Толстой)

III. Таблицаны тутырыгыз.
№ Тел белеме бүлекләре Нәрсәне өйрәнә?
1 Фонетика
2 Орфоэпия
3 Графика
4 Лексикология
5 Сүз төзелеше
6 Сүз ясалышы
7 Грамматика
8 Стилистика
9 Орфография
10 Пунктуация

IV. Беренче баганадагы фразеологик 
әйтелмәләрнең мәгънәләрен икенче ба-
ганадан табыгыз.

Фразеологик 
әйтелмәләр

Мәгънәләре 

1. Сүзен өскә чыгару Эш урынына сүз куерту, 
такылдау

2. Сүзгә килү Ант яки вәгъдәсендә 
нык тору

3. Сүзен бирмәү Бәхәстә җиңеп чыгу

4. Сүз боткасы Ачуланышу яки 
бозылышу

5. Сүздән аркан ишү Үз сүзеннән кире 
кайтмау

6. Сүздә тору Сүз башлау
7. Сүз кушу Сүз куерту яки күп 

сөйләү

X сыйныф
I. Мәкальләрне игътибар белән укы-

гыз. Әлеге җөмләләрнең биш уртак бил-
гесен санагыз.

Теле барның иле бар.
Теле барның юлы бар.
Теле бозыкның күңеле бозык.
Теле татлының дуслары күп.
II. «Татар теленең аңлатмалы сүзле-

ге»ндә (II том, 49 нчы бит) язылган фи-
кер белән танышыгыз. Анда кайсы сүз 
төркеме турында әйтелә? Башта нокта-
лар урынына шул сүзне языгыз, аннан 
соң, һәр төркемчәсен әйтеп, берәр ми-
сал китерегез.

«...– исемен атамыйча гына, зат яки 
предметны, билге һәм микъдарны күр-
сәтеп килә торган сүз төркеме». 

III. Тестлардан берәр дөрес җавапны 
билгеләгез.

1. Ымлыклар гына булган рәтне та-
быгыз.

а) соң, иртә, бүген;
ә) их, уф, сау бул, рәхмәт;
б) уфылдый, шатлана, сөенә;
в) кем? нәрсә? ничек?
2. Юнәлеш, чыгыш һәм урын-вакыт 

килешләре.
а) бер сорауга;
ә) ике сорауга;
б) өч сорауга;
в) берничә сорауга җавап бирәләр.
3. «Бакчадагы», «урамдагы», «кышкы» 

сүзләре.
а) асыл сыйфатлар;
ә) нисби сыйфатлар;
б) исемнәр;
в) рәвешләр.
4. Җөмләдәге билгеләнгән фигыльләр-

нең юнәлешен күрсәтегез.
Сүз белмәгән сөйләсә, сүзне үзенә ки-
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терер, күчә белмәс күченсә, бөтен малын 
үтерер.

а) барысы да йөкләтү юнәлешендә;
ә) беренчесе йөкләтү юнәлешендә, 

калган икесе кайтым юнәлешендә; 
б) беренче икесе йөкләтү юнәлешен-

дә, өченчесе кайтым юнәлешендә;
в) беренчесе һәм өченчесе йөкләтү 

юнәлешендә, икенчесе кайтым юнәле-
шендә.

5. Кисәкчәләрне табыгыз.
а) икешәр, өченче, бишәү;
ә) илләр, бүген, ләкләк;
б) һәм, белән, өчен;
в) гына, әллә, җете.
6. Бирелгән җөмләдә ничә сыйфат бар?
Телне, сүзне борынгы кеше изге дип, 

хәтта җанлы дип белгән һәм телгә, сүз-
гә, иҗеккә карата аеруча сизгер булган. 
(Н. Фәттах)

а) дүрт;
ә) биш;
б) өч;
в) ике.
7. Татар телендә заман белән төрләнә 

торган фигыльләр генә күрсәтелгән 
рәтне табыгыз.

а) хикәя фигыль, хәл фигыль;
ә) хикәя фигыль, сыйфат фигыль;
б) сыйфат фигыль, хәл фигыль;
в) сыйфат фигыль, исем фигыль.
8. Синтетик иярченле кушма җөмләне 

билгеләгез.
а) Китап уку кешенең зиһенен 

арттыра;
ә) Кеше, китап укыган саен, зиһенен 

арттыра;
б) Зиһенен арттыру өчен, кеше китап 

укый;
в) дөрес җавап бирелмәгән.
9. Бирелгән сорауга җавапны табыгыз.
Барлык фигыль төркемчәләре дә нәрсә 

белән төрләнә ала?
а) заман белән;
ә) зат-сан белән;
б) юнәлеш белән;
в) сан белән.

10. Исемләшә алмый торган сүз 
төркемен күрсәтегез.

а) исем;
ә) сыйфат;
б) сан;
в) рәвеш.
IV. Бирелгән ике сүз белән бәйле 

биремнәрне үтәгез.
а) һәрберсенә ясагыч кушымчалар 

өстәп, бишәр яңа сүз ясагыз;
ә) һәрберсенең формасын үзгәртеп, 

бишәр сүз языгыз.
Сүз Яңа сүзләр:

Формалары:

Уй
Яңа сүзләр:
Формалары:

V. Бөек мәгърифәтче Каюм Насыйри 
фикере белән танышыгыз һәм хәтере-
гездә калдырыгыз.

«Берәү башка телне өйрәнмәкче булса, 
башта үз теленең грамматикасын яхшы 
белсен». 

Нәрсә ул грамматика? Әлеге терминга 
аңлатма бирегез. Фикерләрегезне 
мисаллар белән ныгытыгыз.

XI сыйныф
I. Тестлардан берәр дөрес җавапны 

билгеләгез.
1.Тезүче теркәгеч кергән җөмләне 

билгеләгез.
а) Халыкның мораль сыйфатлары,  

Гыйззәтуллин фикеренчә, әнә шуңа бәйле. 
ә) Ул хәзер белә: зур сулы авылның 

халкы әйбәтрәк холыклы була.
б) Вакчыл булмый, киң күңелле, бай-

лык туплау өчен артык көчәнми, әмма 
хөр тормышны ярата. 

в) Сусыз авыл халкы, киресенчә, вак 
холыклы, гайбәтчән була.

2. Җөмләнең төрен күрсәтегез. 
Инеш суы кипкәч, халыкның табигате 

бозыла, кеше үзеннән-үзе холыксызлана.
а) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә;
ә) иярченле кушма җөмлә;
б) күп иярченле кушма җөмлә;
в) катнаш кушма җөмлә.
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3. Кайсы сүздә ике аваз кушылмасын 
белдергән хәреф бар?

а) балачагыбыз;
ә) җылытырга;
б) авырлыкларга;
в) куелгандыр. 
4. Кайсы җөмләдә «өлешсез яки буш 

кул белән калу» мәгънәсендәге фра-
зеологик әйтелмә бар?

а) Әти белән бәхәсләшү урынсыз. 
ә) Шулай итеп, мин үземә тиешле ри-

зыктан да коры калдым.
б) Авыр сугыш елларында, театрны 

җылытырга утын әзерләргә дип, күп ар-
тистларны мари урманнарына җибәр-
деләр. 

в) Алар белән бергә әти абый белән 
мине – 14-15 яшьлек малайларны да 
озатты.

5. Кайсы җөмләдә кушма вакыт рәве-
ше бар?

а) Анда эш авыр, ашарга да юк. 
ә) Без паекка тигән ипиебезне коры 

килеш гөпелдәтеп куябыз да көне буе су 
эчеп йөргән булабыз. 

б) Бервакыт түземлек бетте безнең. 
в) Иртән үк Казанга китәргә булдым.
6. Кайсы җөмләдә үзара синоним бул-

ган сүзләр бар?
а) Саф һәм пакь, киң күңелле кеше 

турында сөйләгәндә, гадәттә, чишмә суы 
сафлыгы да күздә тотыла.

ә) Татарстандагы һәр авылда диярлек 
берәр хатын-кыз исеме белән аталган 
чишмә очрамый калмый.

б) Әйтик, Абыстай чишмәләре шактый 
еш очрый.

в) Соңгы вакытта элек-электән килә 
торган традиция юкка чыга бара.

7. Кайсы җөмләдә чыгыш килешендә-
ге өч исем кулланылган?

а) Әгәр сине назлы җилләр иркәләсә, 
сандугач сайраулары, яфраклар ле-
пердәшкән авазлар бәгыреңне өзсә бел: 
бу әниең рухы булыр. 

ә) Тәңкә-тәңкә карлар яуганда, аларның 
исеннән, сафлыгыннан башың әйләнеп 

китсә, башаклар җырыннан әсәренеп кал-
саң, бел: аларда әниеңнең йөрәк җылысы, 
аның рухы канат сирпеп киткән чак булыр. 

б) Зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар, 
кояшлы җылы яңгырлар, йолдыз-йолдыз 
булып тамган язгы тамчылар – әниләр 
җанының яктысы. 

в) Аларның һәммәсе дә әниләр йөрә-
геннән өзелеп төшкән. 

8. Җөмләдә рәвеш хәле булып килгән 
сыйфатны табыгыз. 

Зәлифәләр өендәге бәхетнең дә зур-
лыгы, аннан соңгы авыр сугыш еллары-
ның җуелмас кайгысы белән янәшә куеп 
карагач, көчлерәк сизелә.

а) өендәге;
ә) соңгы;
б) янәшә;
в) дөрес җавап бирелмәгән.
9. Җыйнак аныклагыч кергән җөмлә-

не билгеләгез.
а) Кояш юк чагында аның яктысын 

ныграк сагынасың. 
ә) Бәхетнең нәрсә икәнен бәхет үзе 

узгач аңлыйсың.
б) Зәлифәнең дә әтисе сугышка китә.
в) Ләкин сугыш бу кешенең гомерен 

өзә: ул Сталинград янында һәлак була.
10. Уртаклык юнәлешендәге фигыль 

булган җөмләне билгеләгез.
а) – Хыялыймы, түгелме, табигатьне 

бик яратам. 
ә) Класста мине «йомыкый» дип 

йөртәләр.
б) Ни өчендер мин тиз генә шау-шулы 

уеннарга кушылып китә алмыйм. 
в) Юри генә шаяралардыр, юри генә 

кычкырышалардыр кебек тоела. 
11. Кире сүз тәртибе күзәтелгән җөм-

ләне табыгыз.
а) Тәрәзә каршында дәшми-нитми 

генә ак яран гөл чәчәкләре артыннан 
ишегалдына текәлеп утырган Дәү апа-
сыннан башка һичкемне күрмәде ул бу 
көннәрдә.

ә) Үзенең туган нигезенә, шул нигездә 
төпләнгән бригадирга дип, атап ясады.
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Сәләтле балалар 
белән эш

б) Туган якка бер әйләнеп кайтса, йорт 
җиткерү һәм тәрәзәләренә әнә шундый 
якты йөзлекләр ясап кую аның күптәнге 
хыялы иде.

в) Ким дә түгел, артык түгел, төгәл си-
гез йөзлек ясады.

12. Шигырьдәге аныклагыч составын-
да килгән сыйфатны билгеләгез.

Еракта, зәп-зәңгәр һавада, 
 Салават күпере нурлана.
 Ул нурлар чакыра мине дә
 Иң серле, иң ерак дөньяга. (И.Юзеев)
а) еракта;
ә) зәп-зәңгәр;
б) иң серле;
в) иң ерак.
II. Татарчага тәрҗемә итегез.
Мой чистопольский период жизни в 

творческом отношении не пропал даром. 
Я жил теми же интересами, какими жила 
вся наша страна: и работал весьма 
плодотворно, пожалуй больше, чем 
когда бы то ни было раньше. Я искренне 
благодарен Татарстану за то, что в 
трудное военное время он приютил меня 
и многих моих товарищей. Жизнь эта 
была не особенно радостной, но все мы 
понимали, что время тогда было крайне 
трудное и сложное. И с этим нельзя было 
не считаться. (В.Климентовский)

III. Таблицаны игътибар белән 
карагыз. Сул баганадагы бирем 
җавапларының ахыргы иҗегеннән уң 
баганадагы биремнәрнең җаваплары 
башлана. Шуларны языгыз. Җәяләр 
эчендә сүзләрнең ничә хәрефтән торуы 
күрсәтелгән.
Сөйләшү җайланмасы 
(7)

Тел белеменең бер бү-
леге (8)

Музыка коралы (7) Елга исеме (6)
Йорт хайваны (4) Бөҗәк (5)
Җиһаз (5) Дөньяда танылган 

күрәзәче (5)
Мегаполис (5) Билгеләү алмашлыгы (6)
Сүз төркеме (6) 1, 2, 3 . . . бүлмәле яшәү 

урыны (5)
Су савыты (5) Теркәгеч (5)
Эш коралы (5) Зур түгел (7)
Савыт-саба (7) Яшелчә (7)
10. Терлек азыгы (5) Ашау коралы (7)

IV. Җөмләне укыгыз. Биремнәрне үтәгез.
Киң буш урамнан салкын карны 

шыгыр датып атлый-атлый Зөфәр вок-
залда көтеп калган артистлар турында 
да уйлап торды. (Ә.Еники)

1. Җөмләне сүзтезмәләргә таркатыгыз.
2. Тыныш билгеләрен куеп, аларга 

аңлатма бирегез.
3. Җөмләнең төрен билгеләгез.
4. Көтеп сүзенә фонетик анализ яса-

гыз.
5. Шыгырдатып, турында сүзләренә 

морфологик анализ ясагыз. 
Олимпиада эшләрендә укучылар 

җибәргән кайбер типик хаталар түбән-
дәгеләрдә ачык күренде. Алдагы еллар-
да төрле дәрәҗәдәге олимпиадаларда 
катнашучылар белән эшләүче укытучы-
ларга аларны белеп тору файдалы булыр 
дип уйлыйбыз. 

Һәр сыйныф укучылары өчен диярлек 
рус телендә зур булмаган, эчтәлеге ягын-
нан укучылар өчен мәгълүмати яктан әһә-
миятле текстны татарчага тәрҗемә итәргә 
кушылган бирем бар иде. Аны үтәгәндә, 
шактый укучы татар телендә җөмләдә-
ге сүз тәртибен истә тотмыйча эшләгән. 
Билгеле, көндәлек тормышта русча сөй-
ләшергә күнеккән укучыга татарча җөм-
лә оештыру кыенлык тудырырга мөмкин. 
Әмма караламада татарча җөмләне кат-
кат төзеп, язып караган укучы орфографик, 
пунктуацион һәм стилистик җитешсез-
лекләрне шактый киметә ала. Жюри әгъ-
заларында татарча хикәя, повесть һ.б.ш. 
язма текстлар укырга күнеккән укучы әле-
ге эшне сыйфатлы итеп башкара ала дигән 
фикер калды. Бу теләк-тәкъдимнәр иҗади 
биремнәрне үтәүгә дә карый, чөнки алар 
да һәр сыйныфта диярлек инде традицион 
рәвештә бирелеп килә.

Татар төркемнәрендә белем алучы 
укучылар фразеологик әйтелмәләргә 
бәйле күнегүләрне үтәүдә авырсыналар, 
шуңа да быелгы нәтиҗәләр V–VII, IX сый-
ныфларда типик хаталар булуын күрсәтте. 
Чыннан да, ике яки берничә лексик берәм-
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лектән төзелгән һәм күчерелмә мәгънәгә 
ия булган фразеологизмнарны үзләштерү, 
аларның мәгънәләренә төшенү – беренче 
карашка шактый кыен эш кебек. Әмма үт-
кән еллардагы андый биремнәрдә еш кына 
кешенең уңай яисә тискәре сыйфатлары-
на бәйле булганнары, гамәлдәге мәктәп 
дәрес лекләрендә урын алганнары очрый,  
ә бирем төзелү формасы буенча аерыла: 
я ул тестларда бирелә, я тексттан эзләп та-
барга кушыла, я бирелгән мәгънәләр ара-
сыннан сайлап алырга кушыла һ.б. 

VII сыйныф укучылары тестлардан 
исемләшкән сыйфат белән сыйфат 
фигыльләрне табуда кыенсынганнар, 
«Сүзлекләр – безнең дуслар һәм ярдәм- 
челәр» темасына иҗат иткән язма эш- 
ләрендә, нигездә, гомуми сүзләр бе-лән 
чикләнгәннәр, сүзлекләрнең төр-ләре, 
аларның төзелү принциплары турында 
мәгълүмат бирелмәгән диярлек. 

VIII сыйныф укучылары беренче эш-
нең биременә игътибарсыз булу сәбәпле, 
тиешле фигыльләр формалаштыруда күп 
кенә төгәлсезлекләр җибәргән иде. Бер 
уйлаганда, укучы биремдә астына сы-
зылган «фигыльләр ясап» дигән сүзләр-
гә карап эшләргә тиеш иде. Безнең уе-
бызча, бирем төзүчеләр дә шундый ук 
фикердә булгандыр. Димәк, инде юга-
рыда әйтелгәнчә, әзерләнү вакытында 
укучыларга һәр сүз һәм җөмләне кат-
кат укырга һәм аның мәгъ нәсенә төшенү 
кирәклеген искәртергә кирәк. Шушы ук 
сыйныфтагы 5 нче биремдә авыр сүзенә 
морфологик анализда әлеге сыйфатның 
артыклык дәрәҗәсендә (күтәреп бул-
маслык авыр) кулланылуын күрүчеләр дә 
артык күп түгел иде. Күрәсең, бу очракта 
да гамәлдәге программа материалының 
(сыйфат дәрәҗәләре) үзенчәлекле би-
релү формасы белән очрашу укучыларда 
кыенлык тудырган.

IX сыйныф укучылары өчен тәкъдим 
ителгән олимпиада биремнәренең берен-
чесендә түбәндәге ялгышлар очрады: шигъ-
ри юллардагы тыныш билгеләре үз урыны-

на куелмаган (исемнәр белән белдерелгән 
аныклагыч һәм аныкланмыш арасында); 
гади, кыска һәм җыйнак кына сүзләрдән тө-
зелгән булса да, баш җөмләнең иясе белән 
хәбәрен табуда авырсынганнар, чөнки  
шигъри сөйләмдәге баш кисәкләрнең ур-
нашу тәртибе төрлечә булу мөмкинлеге 
истә тотылмаган. IX сыйныф укучылары 
туган тел буенча белем нигезләрен систе-
малы итеп үзләштерүне төгәлли. Димәк, 
алар яңа сүз белән аның формасы дигән 
төшенчәләрне дә аңлап эш итәргә тиеш 
иде. Шуңа да карамасатан, 4 нче биремдә 
яңа сүз белән аның формасын бөтенләй 
киресенчә аңлаучылар да еш очрады.

Билгеле булганча, фәлсәфә фәнендә 
«гомумидән – хосусыйга, хосусыйдан –  
гомумигә» дигән төшенчәләр кулланы-
ла. X сыйныф укучыларының биремнәре 
арасында шуңа охшаш эш бирелгән 
иде, ягъни «гомумидән» – кагыйдәдән 
чыгып, «хосусыйга» таба – кирәкле сүз 
төркеменең атамасын табарга кирәк иде. 
Күрәсең, аерым укучыларның теоретик 
материалны кабатлавы мондый форма-
дагы биремне үтәү өчен җитми икән әле –  
хаталар байтак очрады. 

XI сыйныф укучылары тестларда җый-
нак аныклагычка, синоним сыйфатларга, 
кушма вакыт рәвешенә бәйле булган-
нарында төгәлсезлекләр җибәргән. Ә 
инде 3 нче биремдәге башваткычка тулы 
һәм дөрес җавап табучылар көткәннән 
шактый ким булып чыкты. Бер караган-
да, гамәлдәге мәктәп дәреслегендә урын 
тапкан әлеге биремне игътибар белән 
укыган югары сыйныф укучысы өчен 
ул гадәти эш булырга тиеш иде кебек. 
Күрәсең, бу очракта да олимпиадада 
катнашучыларга фикер җыйнаклыгын 
арттырырга кирәк булгандыр.

Чираттагы олимпиадада катнашып, ан-
дагы язма эшләргә кыскача күзәтү ясау 
киләчәктә укытучыларга һәм укучыларга 
төрле бәйгеләрдә, конкурсларда югары 
нәтиҗәләргә ирешүдә ярдәм итсен иде. 
Аларга ихлас күңелдән уңышлар телибез!



24 мәгариф/март 2018

Методик ярдәм

Гөлнур 
ГЫЙЛӘҖЕТДИНОВА,
Муса Җәлил исемендәге 
Минзәлә педагогия көллия-
тенең югары квалификация 
категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

СыйфАт фигыльләрне өйрәнү өЧен 
күнегүләр

Татар теленең сүз төркемнәре ара-
сында иң катлаулы һәм укучылар тара-
фыннан авыр үзләштерелә торган тел 
күренешләренең берсе – фигыль.

Сыйфат фигыль башка фигыльләрдән 
заман формалары һәм аларның мәгъ-
нәләре белән шактый аерылып тора. Аның 
аерым формаларын тикшергәндә, уртак 
яклары булу белән бергә, һәркайсының 
специфик үзенчәлекләре барлыгын да 
онытмау зарур. Фигыль сүз төркеме сөй-
ләмнең иң актив формаларыннан берсе 
булганга, сыйфат фигыль дә безнең сөй-
ләмебездә бик еш очрый. Без аны эш-хәл-
гә бәйле рәвештә дә, шулай ук аңа исем-
ләшү төсмере биреп, предметлаштырып 
та кулланабыз. Моннан тыш, ул конверсия 
ысулы белән исем сүз төркемен ясауда 
да актив катнаша. Сыйфат фигыль форма-
лары сыйфатка да әйләнергә мөмкин. Бу 
процесс сыйфат фигыльнең фигыль бил-
геләрен югалтуы белән бәйләнгән. Шуңа 
күрә бу фигыль башка фигыль формалары 
арасында өйрәнү һәм тикшерү өчен кы-
зыклы булып тора.

1 нче күнегү. (Сыйфат фигыль турын-
да төшенчә биргәндә кулланыла) Төр-
кемнәрдә «Нәрсә ул сыйфат фигыль, 
һәм аның морфологик үзенчәлекләре 
нинди?» дигән сорауларга җавап эзләү. 
Моның өчен укучылар карточкалар-
га язылган җөмләләрне тикшерәләр 
һәм укытучы тәкъдим иткән таблицаны 
терәк сорауларга нигезләнеп тутыра-

лар. Билгеләнгән вакыт үткәч, укытучы 
төркемнәрнең фикерен тыңлый. Уртак 
нәтиҗә дәреслектәге билгеләмә белән 
чагыштырыла.

Сораулар Сыйфат 
бил-

геләре

Фигыль 
билгеләре

1. Кайсы сүз төркемен 
ачыклап килә?
2. Нинди сорау куела?
3. Нинди мәгънә белдерә?
4. Грамматик билгеләре
нинди?
5. Җөмләдә кайсы кисәк 
функциясен үтәп килә?

Җөмләләр: 1. Китап битләре арасында 
кипкән чәчәктәй сакланган хатирәләр! 
(Ә.Е.) 2. Күтәренеп чыгучы пассажирлар 
да бетеп килә иде инде. (Ә.Е.) 3. Ә төшәсе 
пассажирлар төшеп беттеләр. (Ә.Е.)  
4. Аерылганны аю ашар, бүленгәнне 
бүре ашар. (М.) 5. Иртәрәк өлгереп, ур-
ман туфрагына төшкәннәре генә алдагы 
елда шытып чыгар. (М.М.) 6. Без барасы 
юллар озын әле... (Х.Т.) 7. . . .Сукмаклар 
көтәләр... Аякка җәйгечә, җиңелчә чи-
гелгән башмаклар кигәнне. (Х.Т.)

2 нче күнегү. (Сыйфат фигыльнең 
заман формалары турында төшенчә 
биргәндә, аңлатмалы диктант, карточка 
буларак кулланыла.)

Бирем: укучыларга сыйфат  фи-
гыльләрне табарга һәм аларның заман 
мәгънәсен, грамматик формасын, җөм-
ләдәге функциясен билгеләргә кушыла.

I вариант. 1. Таң атканда имтиханга 
хәзерләнүче студентлар, арып-алҗап, 
өйләренә таралалар. 2. Без Эдик белән 
Пушкин һәйкәле янына җыелган абиту-
риентлар арасында утыра идек. 3. Җир 
дә йотмый бит шушындый икейөзле, 
вөҗданы теләсә-кайсы якка борыла тор-
ган бәндәне! 4. Авиациядә очасы марш-
рутның һәр чакрымын алдан хисап лап, 



25

юнәлешен картага сызып куясың. 5. Сту-
дент халкы су коена торган Ланжерон 
ярларын үткәч, безне ике буксир каршы 
алды. (М.Юныстан)

II вариант. 1. Инде миннән соң килү-
че диңгезчеләр дә чит илгә йөри тор-
ган судноларга күчеп беттеләр. 2. Саф 
шатлык һәм иң куанычлы чаклар гына 
китерә торган эчке канәгатьлек тоям.  
3. Яңа гына кайнаудан туктаган кара 
җимеш вареньесы парланып тора иде. 
4. Дуслык ка зыян китерер эшкә ул теше- 
тырнагы белән каршы. 5. Шторм диңгез 
турында язылган китапларда гына матур 
була ул. (М.Юныстан)

3 нче күнегү. Бирем: җөмләләрдән 
сыйфат фигыльләрне табып, кайсы за-
манда булуларын, җөмләдәге функция-
ләрен билгеләргә.

1. Халык иҗатын өйрәнүче галимнәр 
җырларны алты төргә аерып тикшерәләр. 
2. Халык күңелендә туган, аның хисләрен, 
кичерешләрен чагылдырган әсәрләр 
бездә бик күп. 3. Халкыбыз уеннарында 
кара-каршы әйтелә яки биеп башкары-
ла торган кыска җырларны такмак дип 
әйтәбез. 4. Габдулла Тукай халык җырла-
рына «халык күңеленең һич тә тутыкмас 
вә күгәрмәс саф вә рушан көзгеседер» 
дип, югары бәя биргән. 5. Халкыбыз ара-
сында хәзер дә телдән төшмичә җырла-
нып йөри торган «Кара урман», «Салкын 
чишмә», «Су буйлап» һәм башка шундый 
җырларыбыз бар. 6. Борынгы бабалары-
быз тарафыннан иҗат ителгән җырлар-
ның матурлыгы һич кенә дә кимеми.  
7.  Җырлар – туган телебезнең матурлы-
гын күрсәтә торган, аны баетуга хезмәт 
итә торган гүзәл бер хәзинә.

Өстәмә бирем: заман формаларының 
кулланылу үзенчәлеген аңлатыгыз.

4 нче күнегү. Исемләшкән сыйфат 
фигыльләрне табып, аларга морфоло-
гик-синтаксик анализ ясарга.

1. Табышмакны берәү әйтә, ә тыңлау-
чылар аңа җавап бирергә тиеш була. 
2. Сагышланганда, кеше җырлап юана, 

күңелен тынычландыра. 3. Җырның ни 
дәрәҗәдә моңлы, тәэсирле яңгыра-
вы аны башкаручыларның тавышына, 
сәләтенә дә бәйле. 4. Көзге җилләр сар-
гайган агач яфракларын коеп, дачаның 
яме китә башлагач, ял итеп ятучылар 
шәһәргә күчте.

5 нче күнегү. Сыйфат фигыльләрнең 
башка сүз төркеменә күчүе нәтиҗәсендә 
ясалган сүзләрне табып, лексик-морфо-
логик-синтаксик анализ ясарга.

1. Халык авыз иҗаты әсәрләре ке-
шеләрнең тормыш турындагы уйла-
нуларын, киләчәккә омтылышларын 
чагылдыра. 2. Такмакларның максаты – 
биючеләргә ритм биреп, дәртләндереп 
тору.

Өстәмә бирем: шушы ук сүзләр сый-
фат фигыль булып килерлек итеп, җөм-
ләләр төзегез.

6 нчы күнегү. Киләчәк, туган фи-
гыльләре бер җөмләдә – сыйфат фигыль, 
икенчесендә – хикәя фигыль, өченчесен-
дә исем булып килерлек итеп җөмләләр 
төзегез.

7 нче күнегү. Укучы, төзүче, сатучы, 
очучы, укытучы фигыльләре бер җөм-
ләдә – сыйфат фигыль, икенчесендә 
исем булып килерлек итеп җөмләләр 
төзегез.

8 нче күнегү. Исемләшкән сыйфат фи-
гыльләрне аерып языгыз һәм аларның 
нинди максаттан чыгып кулланылуын 
аңлатыгыз.

1. Без хәйран катлаулы машиналарны 
эшләтә, искиткеч четрекле мәсьәләләр-
не чишә, кагыйдәләрне исбат итә ала-
быз. Ә күңелдәге уйларның, йөрәктәге 
теләк-омтылышларның каян туганын, 
нигә болай яки тегеләй булуларын аңлый 
да, аңлатып та бетерә алмыйбыз. (М.Ю.) 
2. Казлар кебек, кыйгылдашып, китәселәр 
юк минем. «Кыйгак, кыйгак! Илем ерак...» 
дияселәр юк минем. (X.Т.) 3. Курмашев 
матур җырлаучыларны ярата, җыр хи-
сенә бирелмичә, кыланчыкланып кына 
җырлаучыны түгел, бәлки ихлас күңел-
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дән, җырлыйсы килеп җырлаучылар-
ны ярата иде. (М.3.) 4. Тарихта андый 
мисаллар шулхәтле күп: бер үк вакытта 
теге яки бу фикерне раслый да, инкяр итә 
торганнарын да табып була. (М.3.) 5. Миңа 
төбәп бик күп сүзләр ишеттерделәр. 
Менә шундый ишеттерүчеләргә һәм 
ишеттерәчәкләргә минем җавабым 
Галиябануны үземә алу белән генә 
булырга кирәк. (М.Ф.) 6. Циолковский 
Гагаринның галәмгә очачагын ярты 
гасыр алдан әйтмәгәнмени? (М.3.) 7. Күп 
торганнан сорама, күп йөргәннән сора. 
(М.) 8. Көтмәгәндер дошман батырларның 
Эльбагача җиңеп килерен. (С.Ш.)  
9. Ашлаган җир аш бирә, ашламаган таш 
бирә. (М.) 

9 нчы күнегү. Күп нокталар урынына 
тиешле грамматик терминнарны өстәп, 
җөмләләрне күчереп языгыз. Һәм һәр 
җөмләдән соң шул грамматик күренешкә 
мисаллар китерегез.

1. Үткән заман сыйфат фигыль ... үткән 
заман . . . фигыльнең III зат берлек . . . 
белән аваздаш була. (...) 2.  Хәзерге заман 
сыйфат фигыльнең .. . формасы бар: . . . 
форма һәм ...форма. (...) 3. ... төшеп калса, 
сыйфат фигыль, аның урынында килеп, 
..., ..., һәм ... кушымчаларын үзенә ала, 
ягъни ... . 4. Хәзерге заман ...(нең) гади 
формасы, үзенең фигыль билгеләрен 
югалтып, . . . сүз төркеменә күчә һәм 
профессия атамасы булып йөри. (.. .) 5. 
Үзендә берьюлы .. . һәм .. . билгеләрен 
йөрткән, эш-хәлне предметның ... итеп 
белдергән фигыль ... ... дип атала. (...)

10 нчы күнегү. Сыйфат фигыльне 
гомумиләштереп кабатлау өчен тест.

1. Эш-хәлне предметның билгесе итеп 
белдерә.

а) хикәя фигыль;
ә) сыйфат фигыль;
б) сыйфат.
2. Сыйфат фигыль ничә заманда килә?
а) 3;
ә) 2;
б) 4.

3. Сыйфат фигыль заманнарының 
ничә формасы бар?

а) 6;
ә) 7;
б) 5.
4. -асы/-әсе, -ыйсы/-исе кушымчасы 

белән сыйфат фигыльләрнең кайсы 
заман формасы ясала?

а) үткән заман;
ә) киләчәк заман;
б) хәзерге заман.
5. Һөнәр атамасы буларак кулланыла 

торган биюче, төзүче, язучы сүзләре 
кайсы сүз төркеменнән һәм нинди ысул 
белән ясалганнар?

а) тамыр сүзләр;
ә) исемнән кушымча ялгау юлы белән 

ясалганнар;
б) сыйфат фигыльдән исемгә күчү 

юлы белән ясалганнар.
6. Хаталы җавапны тап: хәзерге заман 

сыйфат фигыль түбәндәге кушымчалар 
ялганып ясала:

а) -учы/-үче;
ә) -а/-ә + торган, -ый/-и + торган;
б) -а/-ә, -ый/-и.
7. Киләчәк заман сыйфат фигыльнең 

кайсы формасының юклыгы кулланыл-
мый.

а) -ар/-әр, -ыр/-ер, -р;
ә) -асы/-әсе, -ыйсы/-исе;
б) -ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк.
8. Кызлар кайнар су китереп торды-

лар дигән җөмләдәге кайнар сүзе – 
а) сыйфат фигыльдән сыйфатка күчкән;
ә) сыйфат;
б) сыйфат фигыль.
9. Аерылганны аю ашар, бүленгәнне 

бүре ашар җөмләсендәге аерылганны 
һәм бүленгәнне сүзләре

а) исемгә күчкән сыйфат фигыльләр;
ә) хикәя фигыльләр;
б) исемләшкән сыйфат фигыльләр.
10. Сыйфат фигыль – 
а) затланышлы фигыль;
ә) затланышсыз фигыль;
б) затсыз фигыль.



27

АрЧАдАгы «әлифбА» музее  
кАбАт үз ишекләрен АЧты 

Дөньяда иң күп укылган китап нинди 
дисезме? Әлбәттә, «Әлифба» китабы. Ул –  
озын гомерле, тирән мәгънәле, бәһасез 
байлык. Җир йөзендә кем генә булма-
сын, кайда гына хезмәт итмәсен, ул зур 
дулкынлану белән үзенең нәни кулла-
рына тәүге тапкыр «Әлифба» алганын 
искә төшерә, чөнки һәркемнең дә бе-
лем дөньясына аяк атлавы «Әлифба»дан 
башлана. Без, Габдулла Тукай исемендә-
ге Арча педагогия көллияте коллекти-
вы, ярты гасырдан артык татар баласын 
язу танырга өйрәткән әлифба авторы – 
Сәләй Вагыйзов һәм аның тормыш иптә-
ше Рәмзия Вәлитоваларның безнең уку 
йортында хезмәт куйган шәхесләр булуы 
белән чын күңелдән горурланабыз.

Кечкенәдән ятим калып, тормышның 
ачысын-төчесен татып үскән Сәләй һәм 
Рәмзия Вәлитоваларның Арча белән 
бәйләнеше  1937 елдан башлана. Бу 
вакытта яшь гаиләне Арча педучили-
щесына дуслары – Гали Халит чакы-
рып китерә. Шул көннән алар икесе дә 
үз белгечлекләре буенча дәртләнеп 
эшкә тотыналар. Сугыш газабы, ачлык, 
гаделсезлекләр дә әлеге гаиләне чит-
ләтеп узмый. Әмма алар, бу газаплар-
ны бергә җиңеп чыгып, үз һөнәрләренә 
тугрылык лы калалар. Яшь буынга белем 
бирү белән беррәттән, үз тәҗрибәләрен 
уртаклашу максатыннан, фәнни-методик 
хезмәтләр язу эшенә дә керешәләр.  

1962 елда Татарстан АССР Мәгариф 
министрлыгы яңа әлифбалар төзү буенча 
игълан иткән конкурста  үзләре төзегән 
дәреслекләр белән Рәмзия Вәлитова 
һәм Сәләй Вагыйзов та катнаша. Бу бәй-
гедә аларның «Әлифба»сы бүләккә лаек 
була һәм бастырырга тәкъдим ителә. 

1965 елда басылып чыккан зәңгәр 
тышлы беренче Әлифба Мәскәүдә Ха-

лык казанышлары күргәзмәсенә куела. 
СССР Министрлар Советының элекке 
рәисе Гейдар Алиев игътибар белән 
зәңгәр тышлы «Әлифба»ның битләрен 
актара һәм үзе белән килгән мәгариф 
хезмәткәрләренә мәктәпләргә шундый 
сыйфатлы дәреслекләр кирәклеген әйтә. 

Галим Фатих ага Ибраһимов та, дәрес-
лекне югары бәяләп, болай ди: «Яңа 
«Әлифба», нигездә, уку-язу һөнәрен өй-
рәтүдә соңгы еллардагы яңалыкларны 
искә алып һәм хәзерге татар гыйлеме 
казанышларына таянып төзелгән, шул ук 
вакытта авторлар үткәндә дөнья күргән 
әлифбаларның уңай якларыннан фай-
даланганнар». 

Бу дәреслекнең яңалыгы дигәндә, 
түбәндәгеләр күздә тотыла: авазлар-
ның үзенчәлегеннән һәм активлык 
дәрәҗәсеннән чыгып, бу әлифбада аваз-
ларны, хәрефләрне һәм иҗекләрне өй-
рәтү тәртибе үзгәртелгән. Татар теленең 
сингармониясен исәпкә алып, сузыклар 
да моңа кадәр булган әлифбалардан 
башкачарак тәртиптә бирелә (баш һәм 
юл хәрефләре бер үк вакытта өйрәнелә).

Дәреслек фәннилек принцибына ни-
гезләнгән. Укучыларга җиткерелә торган 
белем, аларның грамоталылыгын артты-
ру, грамоталы язарга, дөрес итеп сөйләр-
гә өйрәтүне күздә тота. Грамотага өйрәтү 
бәйләнешле текстлар укуга нигезләнә. 
Текстлар гади һәм җыйнак итеп бирел-
гән. Аның идея-эчтәлегенә җавап бирер-
лек итеп ясалган сюжетлы рәсемнәр 
текстны тулыландыра, укучы белемен 
тирәнәйтүгә, эчтәлеген хәтердә калды-
рырга булышлык итә. Димәк, «Әлифба» 
үз алдына бер үк вакытта белем һәм  
тәрбия бирү бурычын куя.

С.Вагыйзов һәм Р.Вәлитова ирешел-
гәннәрдән канәгать булып, кул кушырып 

Татарстанда бердәнбер
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утырмыйлар, туктаусыз эзләнәләр. Сәләй 
ага төрле «Әлифба»ларны: рус, инглиз, 
француз, немец һәм башка – барлыгы 
13 милләт «Әлифба»сын өйрәнеп чыга 
һәм һәр яңалыкны татар «Әлифба»сын 
камилләштерүгә юнәлтә.

1965 елдан башлап татар балаларын 
гыйлем юлына алып кергән бу әлиф-
баның өстәмәләр, төзәтмәләр белән 
42 тапкыр басылып чыгуы татар мәга-
риф системасында тирән эз калдыр-

ган вакыйга булып саналырга лаек- 
лы. 

Сәләй Вагыйзов һәм аның тормыш 
иптәше Рәмзия Вәлитоваларның исемен 
мәңгеләштерү максатыннан, Мәгариф ми-
нистры карары белән 1999 елда көллияте-
бездә «Әлифба» музее ачылды. Россиядә 
бердәнбер булган бу музейны яңартып, 
2018 елның 20 нче февралендә кабаттан 
ачтык. Барыгызны да әлифба музееның 
баетылган залларына чакырып калабыз.

Алсу СӘМИГУЛЛИНА,
Башкортстан Республикасы 
Туймазы шәһәрендәге  
4 нче урта мәктәпнең 
туган тел һәм әдәбият 
укытучысы

Сер тотмАС – дуС тАпмАС
(А.Алишның «Сертотмас үрдәк» әкиятен өйрәнү) 

Күренекле татар әдибе Абдулла Алишның тууына – 110 ел

Максат: әсәрнең төп мәгънәсен 
аңларга ярдәм итүче образларга хас 
сыйфатларны ачыклау; укучыларда 
ышанычны аклау, сер саклау, җаваплы-
лык хисе тәрбияләүне дәвам иттерү; 
укучыларда сөйләм күнекмәләрен ны-
гыту, сәнгатьле уку күнекмәләрен бул-
дыру.

Җиһазлау: язучының портреты, ки-
таплар күргәзмәсе, презентация, экран, 
проектор.

Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
Уңай психологик халәт булдыру.
Укытучы. Хәерле көн, укучылар. Кәеф-

ләрегез ничек? (Кояшлы көн кебек!)
– Бик яхшы. Кояшлы көнне, без 

бер-беребезгә карап елмаеп, тагын да 
балкытып җибәрик. Бу күтәренке күңел 
дәрес ахырына кадәр дәвам итсен.

II. Белемнәрне актуальләштерү

Укытучы. Дәресне гөжләп уку белән 
башлап җибәрик. (136 нчы биттәге 
өзекне укыйлар.)

Балалар, безгә кемдер бик матур сан-
дык калдырып киткән. Хаты да бар, укып 
карыйк әле. «Кадерле балалар! Серле 
сандык сезне сәяхәткә чакыра. Аның 
сере сандык эчендә». Укучылар, сандык-
ның серен беләсегез киләме?

– Сез сер төшенчәсен ничек аңлый-
сыз икән? (Укучыларның җавапларын 
тыңлаганнан соң, сандыкны ачып, аннан 
алтын тарак, алтын йомырка, йомгак, 
алтын балык алып өстәлгә куела.)

– Бу әйберләр нәрсәне аңлата? (Бо-
ларның барысы да әкиятләрдә очрый.)

– Балалар, сез серле сандык безне кая 
чакыруын аңладыгызмы? (Әкият иленә.)

– Димәк, без бүген сезнең белән 
«Әкият иле»нә сәяхәткә чыгарбыз. 
Сәяхәтебез күңелле, кызык узсын өчен, 
сезнең актив һәм тырыш булуыгыз со-
рала. Юлыбызда бик күп каршылыклар 
очрар. Ә без аларны җиңеп чыгарга тиеш 
булабыз. Сәяхәткә безне менә шушы 
йомгак алып барыр. Мин аны тәгәрәтеп 
җибәрәм, без аның артыннан барырбыз.
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– Кузгалабызмы? Хәерле сәгатьтә!
III. Яңа теманы ачу
Беренче тукталыш – «Серле болын»
Укытучы. Балалар, йомгак безне 

серле болынга алып килде. Күрәсезме, 
яшел болында нинди матур аллы-гөл-
ле чәчәкләр үсә. Безнең йомгак шул 
чәчәкләрнең берсен сезнең өчен алып 
килгән. Ул – ромашка. Тик гади генә ро-
машка түгел, аның һәр таҗында нин-
дидер тылсым бар, ди. Әйдәгез, карыйк 
әле.

Табышмаклар белән эш
1. Кишер белән кәбестәне
Ул бик нык ярата.
Озын колагын тырпайтып,
Сикереп урманга кача. (Куян)
2. Энәсе бар, ә тегә белми. (Керпе)
3. Кагылмый болай кәҗә, сарыкка,
Ләкин кызыга үрдәк, тавыкка.
Үзе ялагай, үзе хәйләкәр,
Ул нәрсә булыр, я әйтеп җибәр. (Төлке)
4. Сорыдыр төсе, үткендер теше,
Урманда йөри, бозаулар күзли. (Бүре)
5. Килә бер батыр атлап,
Аягын баса лап-лап.
Урманда йөри,
Умартадан бал көри. (Аю)
6. Су төбенә төшә,
Чыланмыйча чыга. (Үрдәк)
Укытучы. Яхшы, балалар, әйтегез 

әле, җәнлекләр кайсы әкият геройла-
ры? («Сертотмас үрдәк» әкияте герой-
лары.)

– Әкиятне кем язган? (Абдулла Алиш 
язган.)

– А.Алиш турында без нәрсәләр белә-
без? (Абдулла Алиш – балалар язучысы.)

– Әдип кайда туган? (Татарстанның 
хәзерге Спас районы Көек авылында ту-
ган.)

– Ул нинди гаиләдә туган? (Язучы урта 
хәлле крестьян гаиләсендә туган.)

– А.Алиш кайларда белем алган? 
(А.Алиш 6–7 яшьләрендә әтисеннән 
укырга һәм язарга өйрәнә, башлангыч 
белемне туган авылында ала, 1917 елда 

әтисе аны Ямбакты авылы мәдрәсәсенә 
илтә, аны тәмамлаганнан соң – Спас 
педагогия техникумы каршындагы рус 
мәктәбендә, соңрак Казанда Җир төзү 
техникумында һәм педагогия институ-
тында укый.)

– Аның батырлыгы турында ниләр 
әйтә аласыз? (Ул, кулына корал алып, су-
гышка китә. Орёл өлкәсендә барган каты 
сугышларда катнаша. 1941 елның 12 ок-
тябрендә әсирлеккә эләгә.)

– А.Алиш төрмәдә кем белән очраша? 
(М.Жәлил белән.)

– Язучының нинди әкиятләрен 
беләсез? («Чукмар белән Тукмар», «Неч-
кәбил», «Куян кызы», «Койрыклар», «Мак-
танчык чыпчык белән тыйнак сыерчык» 
һ.б.)

– Әйе, А.Алиш балаларны бик яраткан, 
балалар өчен ике дистәдән артык бик 
күп кызыклы әкиятләр иҗат иткән. Ул 
еш кына мәктәпләрдә булган, балалар-
га үзенең кызыклы әкиятләрен укыган. 
Мәктәптә аны: «Алиш абый килгән. Әкият 
укый торган абый килгән», – дип каршы 
ала торган булалар.

Һәм бүгенге дәрестә без тирән мәгъ- 
нәле әкиятләр язган язучы А.Алиш- 
ның «Сертотмас үрдәк» әкиятен 
анализларбыз, сер саклый белмәүнең 
нинди бәла-казалар китереп чыгаруын 
да күрербез. Ни өчен безнең дәресебез 
нәкъ «Сер тотмас – дус тапмас» дип 
атала? Гомумән, сер тота белү кирәкме 
дигән сорауга жавап эзләрбез.

– Укучылар, миңа сер итеп кенә 
әйтегез әле, ә сез үзегез сер саклый 
беләсезме? (Әйе, саклый беләбез.) Мин 
сезнең белән горурланам, сез чын, тугры 
дус икәнсез.

– Борынгылар: «Сер саклый белә 
торган кеше – акыллы кеше ул», – 
дигәннәр. Ни өчен? (Сер саклый белә 
торган кеше ышанычлы, ул дустын да, 
илен дә, халкын да – беркемне дә сатмый. 
Димәк, хыянәт итми дигән сүз.)

– Димәк, балалар, серне бөтен кешегә 



30 мәгариф/март 2018

Без – Алиш 
варислары

дә сөйләргә ярыймы икән? (Юк, сөйләргә 
ярамый.)

– Ә хәзер, дәфтәрне ачып, бүгенге 
числоны, теманы һәм сер сүзенең 
аңлатмасын язабыз.

– Серле болынга рәхмәтебезне әйтеп, 
юлны дәвам итәбез.

Икенче тукталыш – «Биек тау»
Укытучы. Йомгак тәгәрәп тау янына 

барып житкән, ул каршылыктан үтә 
алмый, ярдәм сорый. Тауга менәр өчен 
бирелгән терәк сүзләрне файдаланып, 
әкиятнең эчтәлеген сөйләп күрсәтергә 
кирәк.

Төркемнәрдә эш. (Чиратлап сөйлиләр, 
рәсемнәрен тактага чыгып эләләр.)

– Димәк, әкиятнең төп геройлары 
кемнәр? (Үрдәк, керпе, куян, аю, бүре, 
төлке.)

– Дөрес, укучылар, йомгак әкиятнең 
эчтәлеге белән танышты, һәм ул сездән 
бик канәгать, рәхмәт әйтә һәм ял итәргә 
тәкъдим итә.

Ял минуты
Өченче тукталыш – «Күңелле ял»
Укытучы. Әйдәгез, урман һавасын 

тирән итеп сулап, аланда ял итеп 
алыйк.

Туймазы урманына килдек,
Бик матур җирләр күрдек.
Бик зифа каен сулда,
Ямь-яшел чыршы уңда.
Күп күбәләкләр оча,
Әйләнеп җирне коча.
Әнә куян утыра,
Ул бүредән качкандыр,
Сикер, сикер син, куян,
Без сакларбыз бүредән.
– Әйе, укучылар, туган як табигатен 

без сакларга тиешбез.
– Йомгак ял итеп тәгәрәп китте, без 

дә аның артыннан калмыйк.
Киләсе тукталыш – Өсән елгасы
Укытучы. Ә елга аша чыгар өчен 

бирем үтәргә кирәк. Әкиятнең төп об-
разы? (Үрдәк.) Ул нинди булган? Дәрес-

лектән табып, шул юлларны укып күр-
сәтегез.

– Хуҗаны эзләргә ни өчен үрдәкне 
җибәргәннәр? (Чөнки барысы да аңа 
ышанганнар.)

– Үрдәккә кайсы җәнлек иң акыллы 
киңәш бирә? (Дәреслектән табалар. Кө-
телгән җавап: керпе.)

– Үрдәкнең фаҗигасе нәрсәдә? (Сер 
саклый белмәүдә.)

– Үрдәк нинди хата ясый? (Ул хуҗа-
сының өйдә юклыгы турында барлык 
очраган җәнлекләргә сөйли.)

– Ә хуҗалыкка зыян килми. Ни өчен? 
(Чөнки хуҗа уяу, сизгер була.)

IV. Алган белемнәрне ныгыту
Парлы эш
Укытучы. Әйдәгез, һәркайсының ха-

рактерлы сыйфатларын ачыклап китик. 
(Үрдәк күп сөйләшә, серен саклый белми. 
Керпе энәле булса да, үрдәккә акыллы 
киңәш бирә. Куян озын колаклы, хуҗа-
ның алмагачларын кимерергә киткән. Аю 
йок лый, үрдәкнең кайгысын уртаклашкан 
була, ләкин умартадагы ашарга барырга 
җыена. Бүре усал, тешен шыкылдатып 
тора. Төлке хәйләкәр, көлтә койрыклы, 
ялагай.)

Укытучы: Димәк, укучылар, үрдәк 
кебек күп сөйләшүчән, аю кебек ялкау 
булмагыз.

– Шулай итеп, әкият хайваннар, 
кош-кортлар турында булса да, анда 
сурәтләнгән вакыйгалар кем тормышын 
тасвирлый? (Кешеләр тормышын.)

– Үзен әсәрдәге үрдәк кебек тоткан 
кешеләрне очратканыгыз бармы? (Күп 
сөйләшүчән, кызыксынучан, пошмас, тел 
бистәсе булган кешеләрне очраткан 
бар.)

– Уйлагыз әле, керпе образы аша 
автор нинди кешене тасвирларга телә-
гән? (Дөресен әйтә, турысын сөйли 
торган кешене тасвирлый, аны ярат-
маучылар бар, аның сүзләрен авыр ка-
бул итәләр.)
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– А.Алиш аю, төлке образлары 
ярдәмендә нинди кешеләрне күрсәтергә 
теләгән? (Ялкау, йокларга яраткан, төл-
ке кебек хәйләкәр кешеләр дә барлыгын 
күрсәтә.)

– Ә сез кешенең нинди уңай һәм 
тискәре сыйфатларын әйтә аласыз?

(Тактага бутап ышанычлы, саран, 
тырыш, әләкче, куркак, сабыр, ярдәмчел, 
мактанчык, кешелекле, алдакчы сый-
фатлары эленә, 1 нче төркем – уңай,  
2 нче төркем тискәре сыйфатларны 
җыя, дәфтәргә язалар.)

– Кешелекле булыр өчен, хөрмәт 
казаныр өчен, сез үзегездә нинди сый-
фатлар тәрбияләр идегез? (Игелеклелек, 
сабырлык, кешелеклелек.)

– Әйе, укучылар, без үзебездә бары 
тик уңай сыйфатларны тәрбияләргә ты-
рышыйк. Яхшылардан гына үрнәк алыйк. 
Яман гадәтләргә иярмик.

Бүген без сезнең белән әкият иленә 
сәяхәт иттек. Күрәсезме, дөнья нинди 
кызык, серле ул? Сез әкият иленә буш 
кул белән түгел, ә күпме әкият геройла-
ры белән кердегез.

V. Йомгаклау
Укытучы. Йомгакны тәгәрәтеп 

җибәрик һәм мәктәбебезгә кайтыйк. 
Сәяхәтне йомгаклап, бу әкияттән сез 
үзегез өчен нинди сабак алуыгызны 
әйтегез әле. (Уяу, сизгер булырга, серне 
саклый белергә, дусларыңны куркыныч 
астына куймаска кирәк.)

– Башкаларга нинди киңәшләр бирер 
идегез? (Беркайчан да бер кешенең се-
рен өченче кешегә белгертергә ярамый. 
Үзеңнең сереңне дә иң якын кешеңә генә 
әйтергә кирәк.)

– Сер тота белү кирәкме? (Әйе, кирәк.) 
Димәк, сер саклый белү – күркәм сый-
фатларның берсе. Бу турыда безнең 
халкыбыз элек-электән бик матур фи-
керләр әйтеп калдырган. Әйдәгез, сер 
тоту белән бәйләнешле мәкальләрне 
дә укыйк.

Мәкальләр белән эш
Сер күтәрә алмаслык кешегә сер сөй-

ләмә.
Күп сөйләгән авыз – бәхетсезлек кап-

касы.
Сер тотмас – дус тапмас.
– Мәкальләрнең кайсысы үрдәк об-

разына аеруча туры килә? Ни өчен? 
(«Күп сөйләгән авыз – бәхетсезлек кап-
касы»,– мәкале туры килә, чөнки үрдәк 
хуҗасының юклыгын һәр очраган җән-
леккә сөйләп, хуҗалыкны юк итә яз- 
ды.)

– Ә сез үзегез сер саклау турында 
нинди мәкальләр беләсез? (Җаваплар 
тыңлана.)

– Димәк, укучылар, серне иң якын, 
ышанычлы кешегә генә әйтә аласың. 
Ә хәзер бу мәкальләрне дәфтәрләре-
гезгә язып куегыз һәм исегездә кал-
дырыгыз.

VI. Билгеләр кую
Укытучы. Балалар, сез дәрестә бик 

тырышып эшләдегез, юлны күрсәтеп 
баручы йомгак сезгә рәхмәт әйтә, 
ул бик шат. Менә кояш елмая, чөнки 
«5»ле билгесен алган укучыларыбыз 
бик күп.

VII. Өй эше бирү
Укытучы. Ә серле сандыгыбыз сезгә 

бүләк итеп өй эше алып килгән:
1. Әкиятнең күңелегезгә хуш килгән 

өлешләренә рәсем төшерергә.
2. «Безнең гаиләдә сер тота беләләр-

ме?» дигән темага гаилә әгъзалары ара-
сында сөйләшү оештырырга.

3. «Әгәр бар кеше дә сер саклый бел-
сә» дигән темага инша язарга.

– Балалар, укуда, өйдә, гомумән, 
яшәешегездә ышаныч белдерү-
челәрнең ышанычын аклагыз, кайда 
гына булсагыз да, нинди генә эш 
эшләсәгез дә, җаваплылык тоегыз, 
дусларыгызның серләрен саклагыз. 
Хөрмәт казанып яшәр өчен, хәзердән 
үк әзерләнегез. Уңышлар сезгә.
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Дәрес

Рәмзия КӘБИРОВА,
Самара өлкәсе Камышлы 
районы Иске Ярмәк урта 
мәктәбенең I квалификация 
категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Җөмләнең бАш киСәкләре. 
ия белән хәбәр
(V сыйныфта татар теле дәресе)

Дәрес этабы, максаты / Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку гамәл-
ләре формалаштыру

I. Оештыру, мотивлаштыру
Максат: уңай психологик халәт тудыру; дәрестә 
үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен формалаштыру
– Исәнмесез, укучылар!
Мин сезгә Иске Ярмәк авылыннан килдем, Кәби-
рова Рәмзия Милавир кызы булам.
– Кәефләрегез әйбәтме?
– Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп карыйк, 
күтәренке кәеф hәм хәерле эш сагәте телик. 
Дәрес барышында без сезнең белән якынрак 
танышырбыз. Дәресебез кызыклы hәм файдалы 
үтәр дип уйлыйм.
– Рәхмәт, балалар. Үз урыннарыгызга утырыгыз. 
Дәресне башлап җибәрергә уку әсбаплары-
гызның барысы да әзерме? «Сәламәтлек –зур 
байлык», – ди халык мәкале. Дәрестә дөрес утыру 
кагыйдәләрен истә тотыйк

– Исәнмесез!

– Әйбәт!

Дәрескә кирәкле әсбап-
ларны әзерлиләр

Дәрестә утыру кагый-
дәләрен искә төшерәләр.

КУУГ: классташлар 
hәм укытучы белән уку 
эшчәнлеген оештыру-
да хезмәттәшлек итү;
РУУГ:
Дәрестә эш урынын 
мөстәкыйль әзерли 
белү һәм тәртиптә тоту 
күнекмәләрен үстерү

II. Белемнәрне актуальләштерү. Уку мәсьәләсе 
кую
Максат: алган белемнәрне мөстәкыйль рәвештә 
искә төшерү
III. Дәреснен темасын, максатын ачыклау
Максат: яңа белемнәр кабул итүне оешты-
ру hәм үзләштерүгә юнәлеш бирү; дәреснең 
темасын, максатын билгели белү, килеп туган уку 
мәсьәләсен анализлау
– Укучылар, бүгенге дәрестә без сезнең белән 
төркемнәргә бүленеп эшләрбез. Димәк, сез үзара 
тату эшләргә тиеш буласыз. Мин сезгә бер-бе-
регезнең кулларын кысып алырга тәкъдим итәм, 
чөнки дәреснең уңышлы булуы безнең hәммәбез-
дән дә тора
– Укучылар, дәресне без видеоязмадагы әкият 
караудан башлыйк әле
– Балалар, әкият нәрсә турында?
– Димәк, укучылар, бүгенге дәресебезнең темасы 
нинди булыр?
– Әйе, сез дөрес әйттегез. Хәзер уйлап карыйк 
әле, дәресебезгә нинди максатлар куярбыз?
– Әйдәгез, укучылар, уку мәсьәләсен адымлап 
чишү өчен бирелгән маршрут кәгазьләренә бүген-
ге числоны hәм дәреснең темасын языйк.

Укучылар куллары 
белән тотынышалар hәм 
бердәм көч булуларын 
күрсәтәләр
Видеоязма карау
– Ия белән хәбәр ту-
рында.
– Ия белән хәбәр
– Җөмләнең баш 
кисәкләрен аера белү, ия 
белән хәбәр нинди сүз 
төркемнәре белән белде-
релгәнен камилләштерү, 
ия белән хәбәрнең җөм-
ләдәге урынын билгеләү.
Маршрут кәгазьләренә 
число hәм теманы язалар.

ТбУУГ:
уку проблемасын 
билгеләү hәм аны чишү 
юлларын мөстәкыйль 
төзи алу, логик фикерләү, 
төп билгеләрне аерып 
күрсәтү
КУУГ:
Башкаларның фикер-
ләрен тыңлый белү, кол-
лектив фикер алышуда 
катнашу
ТбУУГ: танып белү 
мәсьәләсен мөстәкыйль 
ачыклау максаты кую
РУУГ: дәрестә үзеңә 
максат куя белү һәм бу-
рычларны билгели алу;
кагыйдәләрне истә тоту, 
аларга нигезләнеп эшләү
КУУГ: коллектив фикер 
алышуда катнашу.
ШУУГ: үзмаксат кую.
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IV. Яңа материалны үзләштерү 
1. Практик эзләнү эшен парларда оештыру
– Укучылар, дәрес барышында эшләнәчәк би-
ремнәр конвертта әзерләнгән. Рәхим итеп, беренче 
номерлы конвертны алабыз hәм биремне укыйбыз. 
– Әйдә, Алсу, укып бир әле безгә.
– Укучылар, җөмлә нәрсә ул? Кем жавап бирә?
– Бик дөрес әйттегез, балалар. Афәрин!
– Ә мин сезгә парлы эш тәкъдим итәм. Әйдәгез 
әле, икенче конверттагы биремне дә эшләп алыйк. 
Конвертта сезгә сүзләр бирелгән, ә сез алардан 
матур җөмлә төзергә тиеш буласыз.
– Хәзер инде төзегән җөмләләрне укып алыйк. 
Әйдә, Алинә, укы.
2. Укучыларны проблемалы сорауларны чишүгә 
җәлеп итү.
– Укучылар, җөмләләрне нәрсә ярдәмендә төзе-
дек? Кем җавап бирә?
– Дөрес, бик әйбәт, сүзләр ярдәмендә төзедек. Ә 
җөмлә эчендәге сүзләр ничек атала? Кем әйтә? Рус 
телендә аларны ничек атыйбыз?
– Әйе, шулай.
– Укучылар, җөмлә нинди кисәкләрдән тора? Кем 
җавап бирә ала?
– Искә төшерик әле, сәхнәләштерелгән әкияттә 
нәрсә турында сүз барды?
– Әйдәгез, балалар, җөмләнең баш кисәкләрен 
әйтеп китик.
– Бик дөрес. Афәрин, балалар.

Биремле конвертларга 
күз салалар

1 номерлы конверттагы 
сорауны укыйлар
– Җөмлә тәмамланган 
уйны белдерә, сүзләрдән 
төзелә, әйтелү максаты 
буенча 3 төрле була: 
хикәя, сорау hәм өндәү 
җөмләләр.

(Бирелгән сүзләрдән 
җөмләләр төзиләр.)

(Һәр группа үз җөмләсен 
укый.)

– Сүзләр ярдәмендә.

– Җөмлә кисәкләре. 

– Члены предложения.

Сорауга жавап бирәләр: 
баш hәм ирчен кисәкләр.
– Ия белән хәбәр ту-
рында. 

КУУГ: әңгәмәдәш 
белән аралашу сәлә-
тенә ия булу; парлап 
hәм төркем белән эш 
башкара алу
ШУУГ: татар теленә 
карата ихтирамлы булу
ТбУУГ: логик фикерләү, 
сәбәпле-нәтиҗәле 
бәйләнешләрне таба 
белү
РУУГ: максатка ирешү 
юлларын билгеләү.

Ял вакыты
– Хәзер бераз ял итик,
Тәнебезгә көч кертик.
Бер урында таптаныйк,
Сикергәләп тә алыйк.
Бер чүгәлик, бер басыйк.
Кул тегермәне ясыйк.
Тиз армаска тырышыйк,
Арыганнарга булышыйк.

ШУУГ: үз сәләмәтлегең 
турында кайгырту 
кирәклеген аңлау.

V. Белемнәрне яңа ситуациядә иҗади куллану 
hәм эзләп табу
Максат: теорияне гамәлдә кулланырга мөмкин-
лек тудыру
– Укучылар, дәресебезне дәвам итәбез. Җөмлә-
нең иясе нәрсә ул соравына җавап бирер өчен, 
әйдәгез, чираттагы биремне эшләп алыйк. 3 нче 
номерлы конвертны алабыз hәм биремне игъти-
бар белән укыйбыз. Бер-беребезгә комачаула-
мыйча гына эшлибез. Җавап бирергә әзер булгач, 
кулыгызны күтәрерсез.
– Әйдәгез, балалар, җөмләләрне тикшереп алыйк.
– Беренче төркемгә сүз бирик. Сезнең бурычыгыз –  
җөмләдә нәрсә турында сүз баруын hәм нинди 
сорауга җавап булып килгәнен әйтү. Рәхим итегез.
– Икенче төркем, рәхим итегез
– Ярый, рәхмәт. Өченче төркемне тыңлап үтик
– Афәрин, укучылар, биремне дөрес үтәдегез. 
Димәк, сез әйтеп киткән сүзләр нәрсәне белдерә? 
– Нинди сорауларга җавап бирәләр?
– Бу сүзләр нинди җөмлә кисәкләре була?
– Алар нинди сүз төркеме белән белдерелгән? 
Нинди килештә?
– Бик дөрес.

Җөмләләрне укыйлар hәм 
кем? яки нәрсә? сорау-
ларына җавап биргән 
сүзләрне табалар.
Һәр төркем үз җөм-
ләләрен укый hәм укы-
тучы биргән сорауларга 
жавап бирә.
– Кыңгырау шалтырады.
Бу җөмләлә сүз кыңгырау 
турында бара, ул нәрсә? 
дигән сорауга җавап 
булып килә.
– Укытучы сыйныфка 
керде. Бу җөмләдә сүз 
укытучы турында бара, ул 
кем? дигән сорауга җавап 
булып килә.
– Дәрес башланды. Бу 
җөмләдә сүз дәрес турын-
да бара, ул нәрсә? дигән 
сорауга җавап булып 
килә.
– Предметны белдерәләр.
– Кем? Нәрсә?
– Бу сүзләр җөмләдә ия 
булып киләләр.
– Исем.
– Баш килештә.

КУУГ: Үз фикереңне 
тулы һәм төгәл итеп 
әйтә белү
ТбУУГ: уку мәсьәләсен 
чишүдә логик фикер-
ләү
РУУГ: Биремнәрнең 
дөреслеген тикшерү.
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Дәрес
VI. Алган белемнәрне өлешчә ныгыту, мөстәкыйль 
куллану
Максат: теорияне гамәлдә кулланырга мөмкинлек 
тудыру
– Хәзер, сезнең игътибарыгызны экранга юнәл-
дерәсем килә. Тактада нәрсә язылган?
УЛ, МИН
– Бу сүзләрне кертеп җөмләләр төзегез. Икесе дә 
җөмләдә ия булып килсеннәр. Игътибар итегез, 
бирелгән сүзләр нинди сүз төркеме белән белде-
релгән?
– Әйдәгез, төзелгән җөмләләрне тактага языйк. Кем 
такта янына чыга? 
– Укучылар, ия турында нинди нәтиҗә ясыйбыз? 
– Килешәсезме, укучылар?
– Укучылар, 3 нче биремдәге җөмләләрдә ия турын-
да нәрсә хәбәр ителә?
– Бу сүзләр җөмләнең нинди кисәге булып килә?
– Дөрес, балалар, алар хәбәрләр. Җөмләдә хәбәр 
астына ничә сызык сызыла?
– Тактага җөмлә языла:
Без мәктәптә укыйбыз.
– Җөмләдә ия белән хәбәрне табабыз.
Бу җөмләдә ия белән хәбәр ничек урнашкан? Алар-
ның урыннарын билгеләп үтик әле, укучылар.
– Димәк, укучылар, җөмләнең баш кисәкләре урна-
шуы буенча нәрсә әйтә алабыз?
– Балалар, хәбәр турында нинди нәтиҗә ясыйбыз?

Игътибарларын экранга 
юнәлдерәләр
– Сүзләр.
Җөмләләр төзиләр hәм 
сүзләрнең нинди сүз төр-
кеме белән белдерелгә-
нен ачыклыйлар.
– Бу сүзләр – алмашлык- 
лар.
Җөмләләрне тактага яза-
лар.
Үз фикерләрен әйтәләр.
– Ия – җөмләнең баш 
кисәге. Ул баш килештәге 
исем белән яки алмаш-
лык белән белдерелә, 
кем? нәрсә? сорауларына 
җавап бирә, астына бер 
сызык сызыла.
Җавап бирәләр.
– Һәр төркем үз җөм-
ләләрендә ия турында 
нәрсә хәбәр ителүен  
ачыклый, сорау куя, ул сүз- 
ләрне укып чыга.
– Хәбәр.
– Ике сызык.
– Җөмлә башында ия, ахы-
рында хәбәр урнашкан.
– Җөмләдә ия турында 
хәбәр итеп нишли? нишлә-
де? нишләгән? нишләячәк? 
нишләр? сорауларына 
җавап бирә торган баш 
кисәк хәбәр дип атала. 
Хәбәр астына ике сызык 
сызабыз.

КУУГ: үз фикереңне 
тулы hәм төгәл итеп 
әйтә белү
ТбУУГ: уку мәсьәләсен 
чишүдә логик фикер-
ләү булдыру
РУУГ: биремнәрнең 
дөреслеген тикшерү.

VII. Белемнәрне hәм күнекмәләрне ныгыту
Максат: күнегүләр башкарып, белемнәрне ныгыту 
мөмкинлеге булдыру
1. Уен.
Хәзер, балалар «Мозаика» уенын уйнап алырбыз. 
Конвертны алдык. Уенның кагыйдәләре белән таны-
шабыз. Конверт эчендә сүзләр язылган карточкалар. 
Сез ул сүзләрдән җөмлә төзергә, ә җөмләнең баш 
кисәкләре булып килгән сүзләр язылган карточка 
ияләре басарга тиеш була.
– Алган белемнәрне ныгытыр өчен, дәреслек белән 
эшләп алыйк.
Дәреслек белән эш. 306 нчы кунегү.

1 нче төркем.
Әнием мәктәптә балалар 
укыта.
2 нче төркем.
Бабам бакчада умарта 
карый.
3 нче төркем.
Әбием фабрикада кием 
тегә.

КУУГ: парларда hәм 
күмәк эшли белү
РУУГ: эш тәртибен 
аңлап, уку эшчәнлеген 
оештыра белү.

VIII. Рефлексия. Уку эшчәнлегенә нәтижә
Максат: дәрестәге эшчәнлекне анализлау; бе-
лемнәрне бәяләү; үз фикереңне дәлилләү; дә- 
рестә алган белемнәрнең әhәмиятен аңлау, аларны 
киләчәктә куллана белү.
– Укучылар, дәресебез ахырына якынлаша, сезнең 
кәефләрегез ничек? Сезнеңчә, алдыбызга куйган 
максатларга ирешә алдыкмы? Биремнәрне эшлә-
гәндә, авырлыклар тудымы? 
– Сез дәрестә бик тырыш булдыгыз, зур рәхмәт 
сезгә. Күтәренке кәеф белән дәресне тәмамлыйк.
– Әйдәгез, укучылар, үз эшебезгә бәя бирик. Сезнең 
алда үзбәя картасы ята. Үзегезнең эшчәнлегегезгә 
туры килгән бәяне сайлап алыгыз. Мин сезнең дәрес 
барышындагы җавапларыгызны искә алып hәм үз-
бәяләрегезне исәпләп, билге куярмын.

Һәр төркем үз фикерләрен 
әйтә.

ТбУУГ: Фикерләүдә 
логик чылбыр төзү.
РУУГ: эшләнгән 
эшнең сыйфатын hәм 
дәрәҗәсен билгеләү; 
үз эшчәнлегенең 
нәтиҗәле булуына 
ирешү
КУУГ: сыйныфташы 
белән ярдәмләшеп 
эшләү
ШУУГ: эшләгән эшенә 
дөрес бәя бирә белү.

Өй эше
1. Теоретик мәгълүматларны кабатлау; 
301 нче күнегү;
2. Ия белән хәбәр турында кечкенә генә әкият төзеп 
килергә.

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/jomlenen-bash-
kiseklere-iya-belen-kheber адресы 
буенча танышырга мөмкин.
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Нурсөя ИДРИСОВА,
Балтач гимназиясенең 
югары квалификация кате-
горияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

шАрт фигыль. мәгънәСе, 
формАСы, зАт-САн белән төрләнеше

Дәрескә аннотация
Рус телендә белем бирүче мәктәп-

ләрнең VI сыйныфында (татар төрке-
ме) укучыларга тәкъдим ителә.

Предмет: татар теле.
Дәреслек: Р.К.Сәгъдиева, Р.М.Гарәп-

шина, Г.И.Хәйруллина: Татар теле.  
6 нчы сыйныф. – Казан: Мәга-
риф-Вакыт, 2015.

Дәрес иҗади үстерелешле укыту 
технологиясенә нигезләнгән. Затла-
нышлы фигыльләрдән соңгысы булган 
шарт фигыльне өйрәнгәндә, дәреснең 
төп дидактик, үстерелешле, тәрбияви 
максатларыннан тыш укучыларның 
мөстәкыйль фикерләү сәләтен камил-
ләштерү, нәтиҗә ясарга, йомгакларга 
өйрәтү, сөйләм телен үстерү күздә то-
тыла. Эзләнү, сүзлек эше, әңгәмә, текст, 

дәреслек, модель белән эш, үзбәя һ.б. 
метод һәм алымнар кулланыла, күр-
сәтмәлелек презентация ярдәмендә 
башкарыла. Укучыларның үзбәя карта-
сында билге куеп, нәтиҗә ясап барула-
ры дәрестә танып белү эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген арттыра.

Дәреснең максаты: шарт фигыль, 
аның мәгънәсе, формасы, зат-сан 
белән төрләнеше турында аңлату; 
затланышлы фигыльләрдән мәгънәсе, 
формасына карап, шарт фигыльне 
аера, зат-сан белән төрләнешен бил-
геләү, модельләрне куллана белү кү-
некмәләрен ныгыту; халык аваз иҗаты 
әсәрләре турында искә төшерү; гадел-
лек, максатчанлык, хайваннарны яра-
ту, кызгану – кешеләрдәге иң күркәм 
сыйфатлар икәнен аңлату.

Дәреснең төре: яңа белем һәм кү-
некмәләрне үзләштерү дәресе.

Укыту чаралары: дәреслек, «Көч 
һәм рух тамырлары» , Г.Ибраһимов-
ның «Алмачуар» әсәре, презентация, 
сүзлек һәм киңәшләр язылган күрсәт-
мәлелек, үзбәя картасы.

Дәреснең технологик картасы
Дәрес 
этабы

Эшчәнлекнең 
төре

Укучылар эшчәнлеге Көтелгән нәтиҗә 
(шәхескә кагылыш-
лы, предмет, мета-

предмет)

Универсаль уку 
гамәлләре 

(шәхескә кагылыш-
лы, регулятив, танып 
белү, коммуникатив)

I. Ориент-
лаштыру, 
мотив-
лаштыру
8 мин.

Уңай психологик 
халәт булдыру
Күрсәтмәлелек 
белән эш (дәрестә 
эшләү кагый-
дәләре)
Ребус чишү

«Әйе – юк» уены

Нәтиҗә ясыйлар

Ребусны чишеп, әзер 
модель буенча фигыль 
сүз төркеменең 
кагыйдәсен искә тө-
шерәләр, затланышлы 
фигыльләр турында 
кабатлыйлар
Үзләрен бәялиләр. 
(Үзбәя картасына 
билгеләрен куялар.)

– укучылар үз-
үзләрен бәялиләр;
– модельгә карап 
җавап бирә белү;
– халык авыз иҗаты 
әсәрләрендә акыл, 
зирәклекне күрә 
белү.

Ш – сөйләгән иптә-
шеңә хөрмәт,
игътибарлылык
Р – үз эшеңә бәя бирү
Т – сөйләм телен 
үстерү
К – иптәшеңне 
тыңлый белү, әң-
гәмәдә катнаша белү



36 мәгариф/март 2018

Дәрес
II. Уку 
мәсьәләсен 
кую
5 мин.

Г.Ибраһимов-
ның «Алмачуар» 
әсәреннән алын-
ган җөмләләр 
буенча эш.

Җөмләләрдән затла-
нышлы фигыльләрне 
табалар.
Таныш булмаганын 
күреп алалар.
Нәтиҗә ясыйлар.
Уку мәсьәләсен 
куялар.

– укучыларның 
нәтиҗә ясый 
белүләре;
– язучы Г.Ибраһимов, 
аның «Алмачуар» 
әсәре  турында бе-
лемнәрне ныгыту;
– максат куя белү.

Ш – укуга җаваплы 
караш.
Р – максат куя белү, эш-
не планлаштыра белү.
Т – сөйләм телен 
үстерү, уку мәсьәләсен 
куя белү.
К – фикереңне аңлаеш- 
лы итеп әйтә белү.

III. Уку 
мәсьәләсен 
чишү
26 мин

УМ адымлап чишү
– җөмләләрдән 
шарт фигыльне табу;
– сүзлек эше;
– әңгәмә кору;
– эзләнү
– дәреслек белән 
эшләү;
– үзбәя картасы 
белән эшләү;
– парлап эшләү.
Ысул чыгару.

Бирелгән җөмләләр 
буенча эшлиләр.
Эзләнү алымы белән 
шарт фигыльне табар-
га өйрәнәләр.
Нәтиҗә ясыйлар.
Дәреслек буенча 
тикшерәләр.
Ысул чыгаралар.
Белемнәрне ныгыту.
Диалог төзү.

– эшне планлаштыра 
белү;

– нәтиҗә ясый белү;

– фикереңне әйтә 
белү, игътибарлылык 
һәм максатчанлыкны 
үстерү.

Ш – хайваннарны 
кызгану, ярату, җавап- 
лылык.
Р – планлаштыра белү, 
бәяләү,төзәтмәләр 
кертү.
Т – сөйләм телен 
үстерү, адымлы гамәл-
ләр, ысул чыгару.
К – иптәшеңне 
тыңлый, ишетә белү.

IV. Рефлек-
сия
6 мин.

– рефлексив 
кабатлау;
– бәяләү,нәтиҗә; 
– өй эше.

Әңгәмә.
Үзбәя.
Нәтиҗә ясыйлар.

– үзүсеш, үзлектән 
белем алуга әзерлек;
– анализ, синтез, 
гомумиләштерү;
системалаштыру 
һәм нәтиҗә ясау 
күнекмәләрен камил-
ләштерү

Ш – укуга , хезмәт 
итүгә омтылыш.
Р – бәяләү,фаразлау, 
алдагы уку материа-
лына кызыксыну уяту.
Т – сөйләм телен 
үстерү.
К – фикереңне аңлаеш-
лы итеп әйтә белү.

Дәрес барышы

Укытучы куйган сораулар. Нәтиҗә Башкарылган эш, үтәлгән биремнәр,  
көтелгән җавап

I. Ориентлаштыру, мотивлаштыру
– Хәерле көн! Исәнмесез, балалар!
– Бер-беребезгә карап елмаеп, барыбызга да 
күңел күтәренкелеге, уңышлы гамәлләр теләп, 
татар теле дәресен башлыйбыз. Укучылар, 
бүгенге дәрестә дә без игътибар итәргә тиешле 
берничә кагыйдәне искә төшерик әле.
– Болар сезгә нинди әдәби әсәр төрен хәтер-
ләтәләр?
– Укучылар, тактадагы ребусны чишегез әле.

– Нәрсә ул фигыль?

– Нинди затланышлы фигыльләр була?
– Укучылар, фигыль турында ничек беләбез 
икән? «Әйе – юк» уены уйнап, үзебезне сынап 
карыйк әле.

Күрсәтмәлелектә бирелгән мәкаль һәм әйтемнәрне 
укыйлар:
Бердәмлектә – көч!
Авызың әйткәнне – колагың ишетсен!
Хикмәт – күңел күзендә!
Мәкаль-әйтемнәр, халык авыз иҗаты
Фигыль турында үткәннәрне кабатлау.
– ребус⇒фигыль
– кагыйдә (нәрсә ул фигыль)
– затланышлы фигыльләр    
«Әйе – юк» уены.
– Фигыль предметны белдерә.
– Нишли? Нишләде? Нишләргә? Нишли торган?  һ.б. 
сорауларга җавап булып килә.
– Боерык, шарт, хикәя, исем фигыль – затланышлы 
фигыльләр.
– Боерык фигыль зат-сан белән төрләнә.
– Фигыль барлыкта килә.
– Фигыльнең 5 юнәлеше бар.
– Төп, кайтым, төшем, уртаклык, йөкләтү, юклык 
юнәлешләре бар.
– Билгесез үткән заман нишләде? соравына җавап 
булып килә.
– Билгеле үткән заман нишләде соравына җавап 
булап килә.
– Барган – билгесез үткән заман хикәя фигыль.
– Көлә – билгеле хәзерге заман хикәя фигыль.
– Хәзерге заман хикәя фигыль зат-сан белән 
төрләнә.
Үзбәя.
(Үзбәя картасын тутыралар: 11-12 дөрес җавап 
–  «5», 9-10 дөрес җавап – «4», 6-7-8 дөрес җавап – 
«3».) 
Нәтиҗә ясыйлар.



37

– Укучылар, тактадагы җөмләләргә игътибар итегез 
әле.
Әнкәй бер көлә, бер ачулана:
– Сиңа, ахры, ат җене кагылгандыр, торсаң – шул, 
ятсаң-шул, бер белгәнең шул булды,  – ди. 
– Әлеге җөмләләр нинди әсәрдән? Кайсы әсәрне 
хәтерләтә?
Авторы кем? Әнисе әлеге сүзләрне кемгә әйтә һәм 
ни өчен?
– Җөмләдән без өйрәнгән фигыль төркемчәләренә 
караган фигыльләрне табып, дәфтәрегезгә нинди 
фигыль икәнен күрсәтеп языгыз.
(Число языла).
– Тагын фигыль сүз төркеменә караган сүзләр 
бармы?
– Сорау куегыз әле.
– Искә төшерик әле, бу нинди фигыль төркемчәсе?
– Димәк, безнең бүгенге тема: «Шарт фигыль. Мәгь-
нәсе, зат-сан белән төрләнеше» 

Г.Ибраһимов «Алмачуар». Закир әйтә
Әңгәмә
– Кагылгандыр – хикәя фигыль.
Булды – хикәя фигыль.
Торсаң, ятсаң.
Нишләсәң?
Шарт фигыль. (Әзер модельдән карап әйтәләр.)
Нәтиҗә ясап, бергәләп уку мәсьәләсен куялар.

III. Уку мәсьәләсен чишү
Уянып китсәм, ишек алдында түшәктә ятам. 
Сикереп тордым да абзарга йөгердем. Барсам, ни 
күрим?! Бу өзек шулай ук «Алмачуар» әсәреннән 
алынган. Нинди өзек, кайсы өлештән алынганын 
әйтә аласызмы?
– Нишләсә? соравына җавап бирә торган фи-
гыльләрне табыгыз әле.
– Мәгьнәсе ягыннан әйтелеп беткән кебекме?
Ә кайсы фигыльләр дәвамы булып тора кебек?
– Юклыкка куеп буламы? Исбатлагыз.
– Укучылар, шарт фигыль зат-сан белән төрләнәме?
– Исбатлагыз!
– Укучылар, шарт фигыльне таныр өчен, аның 
турында белер өчен без нәрсәләр эшләдек?
– Ягьни шарт фигыльне  өйрәнү юлларын билгелә-
дек. Ә башка фигыльләрне өйрәнгәндә, бу безгә 
кирәк булырмы?
– Укучылар, өзеккә игътибар итегез әле:
Сафа бабай:
– Бу колын үзенең ике агасына охшар, алар кебек 
чабышкы булыр, - дигән иде. Һәммә кеше дә шулай 
юрыйлар. Урманга, тауга-ташка, сабан-сукага 
җиксәң, ул ничек чаба алачак? Аңарда нинди чабыш-
кылык калачак?! Ни булса булыр, авырга җиктермим, 
менәм, чабыштырам, чабарга өйрәтәм, тирә-якта 
беренче чабышкы ясыйм.
– Танышмы?
– Закирның әйткән сүзләре. Исегезгә төшере-
гез әле: нинди зур вакыйга алдыннан әйтелә бу 
сүзләр?
– Закирны бу өзектән нинди итеп күз алдына 
китерәсез?
– Игьтибар, 1 р. – хәз. з. хик. фигыльләрне, 2 р. – кил. 
з. хик. фигыльләрне, 3 р. – үтк. з. хик. ф. һәм шарт 
фигыльләрне табарга тиеш.
– Укучылар, хәзер парлап эшлибез.
Һәрбер парта «Алмачуар» әсәренең эчтәлегенә 
туры килгән шарт фигыльле 2 җөмлә төзи. Мәсәлән, 
Закир иртән уянса, аны сөенечле хәбәр көтә! 
Киреләнсә, киреләнде Закир, үзенекен итте: атны 
җиктермәде һ.б.
– Кулланган шарт фигыльне зат-сан белән төрлән-
дерегез.
Тикшерегез:
– «Алмачуар» әсәренең ахырын укыйк эле. (46 нчы 
бит.) Алмачуар ни өчен үлә?
– Шушы өлеш буенча, шарт фигыльләр кулланып, 
10 репликалы диалог төзегез. (Парлап эшлиләр.)
Тикшерү.
4-5 шарт фигыль – «5»ле;
3-2 шарт фигыль – «4»ле
1-2 шарт фигыль – «3»ле

– Атны сабанга җиктермәс өчен, әти-әнисен елап 
җиңә, ишек алдында йоклап китә.
– Уянып китсәм, барсам.
– Юк. Тагы нәрсә дә булса әйтәсе бар кебек. Дәва-
мы бар кебек. Аңлашылап бетмәгән шикелле.
– Уянып китсәм      ятам
Барсам     күрим
Икенче бер фигыльгә шарт булып тора. Соравы 
нишләсә? Кушымчасы -са/-сә.
Нәтиҗә чыгаралар (дәреслектән карап 
тикшерәләр – 169 б.)
– Уянып китмәсәм, бармасам.
– Әйе, төрләнә.
– Телдән бер шарт фигыльне төрләндереп күр-
сәтәләр.
Нәтиҗә: шарт фигыль зат-сан белән төрләнә.
Китаптан кагыйдәне укыйлар. (170 нче бит.)
Динамик пауза
– Сорау куйдык.
– Җөмләдә мәгънәсен аңлаттык.
– Кушымчасын билгеләдек.
– Юклыкка куйдык.
– Зат-сан белән төрләндердек. 
Ысул чыгаралар.
Булыр.
Нәтиҗә чыгаралар.
Сүз Закир турында.
Сабантуй, Закир атны чабышка әзерли.
Максатчан.
Әңгәмә.
Җавапларны тикшерәләр. 
- хәзерге заман: юрыйлар, җиктермим, менә, 
чабыштырам, өйрәтәм, ясыйм.
- киләчәк заман: охшар, булыр, чаба алачак, калачак.
- үткән заман һәм шарт фигыль: дигән иде, җиксәң, 
булса.
Үзбәя.
б. с.                          к. с.
1 з. -са-м                  -са-к
2 з. -са-ң                  -са-гыз
3 з. -са                     -са-лар
Үзбәя.
Әңгәмә.
Үзбәя.
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Дәрес
IV. Рефлексия
– Укучылар, бүгенге дәрескә кадәр сез нәрсәләр 
белә идегез?
– Укучылар, бүгенге дәрестә без нәрсәләр 
белдек?
– Укучылар, ә алдагы татар теле дәресләрендә 
ниләр турында сөйләшербез? Ничек уйлыйсыз?
– Ә хәзер һәрберегез үзегезгә бәя куегыз.
Өй эше
1) Шарт фигыльнең моделен төзеп килергә 
(барлык укучыга да).
2) 395 нче күнегү (171 нче бит.)
«Алмачуар» әсәреннән шарт фигыль кергән 7-8 
җөмлә язып килергә. (икесенең берсен эшләргә).
– Укучылар, дәрес тәмам!

– Фигыль. Боерык, хикәя фигыльләр.
– Шарт фигыль.
– Фигыль төркемчәләре.

Үзбәя картасында барлык билгеләрне кушып, урта-
ча билгене куялар, нәтиҗә ясыйлар.

Гүзәл ГӘРӘЕВА,
Ютазы районы Әпсәләм 
төп гомуми белем бирү 
мәктәбенең туган тел һәм 
әдәбият укытучысы

хәл фигыльне кАбАтлАу
(Туган тел дәресе. VII сыйныф)

Максатлар:
Белем бирү максаты: укучыларның 

хәл фигыль темасы буенча алдагы 
дәресләрдә өйрәнгән белемнәрен, мәгъ-
нәсен, сорауларын, кушымчаларын искә 
төшерү, башка фигыль төркемнәреннән 
аеру, сөйләмдә дөрес куллана белү кү-
некмәләре булдыру.

Фикер сәләтен үстерү максаты: 
укучыларның логик фикерләү сәләтен, 
мөстәкыйльлекләрен, иҗади активлыкла-
рын һәм танып-белүне үстерүгә ярдәм 
итү.

Тәрбияви максат: әниләргә, туган телгә 
карата хөрмәт тәрбияләүгә йогынты ясау; 
аралашу һәм коллективта хезмәттәшлек 
итү күнекмәләрен формалаштыру.

Җиһазлау: презентация, ноутбук, 
экран, проектор, төрле биремнәр языл-
ган карточкалар, минипроект өчен А3 
форматы, конвертлар.

Материал: VII сыйныф өчен та-
тар теле дәреслеге (Р.Ә.Асылгәрәева,  

М.З. Зиннәтова). – Казан, 2010.
Укучылар төркемнәрдә эшлиләр. Тра-

дицион булмаган утыру (йөзгә-йөз, җилкә-
гә-җилкә куеп, бер өстәлдә 4 укучы утыра).

Дәрес технологиясе: үстерешле укыту.
Метод: өлешчә эзләнү.
Дәрес барышы
I. Дәресне оештыру
Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн, 

укучылар!
(Укучылар басып исәнләшәләр.)
Укытучы. Дәресебезне башлыйбыз.
Хәзер өй эшен тикшерик. Өй эшегез бер-

ничә хәл фигыль кертеп, «Туган тел» дигән те- 
мага миниатюр иншалар язып килү иде. 
Шул иншаларның бер-икесен тыңлап узыйк.

(Бер кыз һәм бер малай иншаларын 
укып чыга, хәл фигыльләрне атый, төрен 
әйтәләр, бәялиләр.)

Укытучы. Яхшы, рәхмәт. Укучылар, 
ничек уйлыйсыз: туган телдә сөйләшү 
кирәкме? Ни өчен? Без туган телебезне 
ни рәвешле саклап кала алабыз?

Калган укучыларның иншаларын 
дәфтәрләрне җыеп алгач тикшерермен 
һәм билгеләр куярмын.

II. Актуальләштерү 
Уңай психологик халәт булдыру
Укытучы. Укучылар, үткән теманы искә 

төшерү өчен, сез тактада язылган хәреф-
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ләр арасыннан А, М, Б,С Д, хәрефләрен 
сызарга тиеш.

(Укучылар уйлыйлар. Артык хәрефләр- 
не алып, дөрес җавапка төшенәләр.)

Укытучы. Димәк, укучылар, безнең бү-
генге темабыз нинди булыр? Әлеге сорау-
га 1 нче өстәлдә утыручы 1 нче санлы 
катнашучы җавап бирә.

(Дәреснең темасы – «Хәл фигыльне 
кабатлау».)

Укытучы. Дөрес. Укучылар, ә темадан 
чыгып, дәресебезнең максатын билгелик. 
Бу сорауга 2 нче өстәлдән 2 нче санлы 
катнашучы җавап биреп карар.

(Дәресебезнең максаты – хәл 
фигыль темасы буенча белемнәр-
не гомумиләштерү, укучыларның 
мөстәкыйльлекләрен арртыру, әниләргә  
карата хөрмәт тәрбияләүгә йогынты 
ясау.) 

– Ә хәзер, үткән теманы искә төшерү 
өчен, минем сорауларыма җавап бирерсез:

1. Хәл фигыль нәрсәне белдерә?
2. Хәл фигыльнең сораулары нинди?
3. Хәл фигыль ничек ясала?
4. Хәл фигыльнең төрләрен санап әйтегез.
III. Үтелгән материалны кабатлау
Укытучы. Сезнең өстәлләрдә һәрбе-

регез өчен битләрдә биремнәр язылган 
кәгазьләр ята. Сез, шуларны алып, би-
ремнәрне башкарырсыз.

(Һәр укучы үзлектән җөмләләрдән 
хәл фигыльләрне таба – асларына 
сыза, төрен билгели. Эшләп бетергәч, 
биремнәрен бер-берсе белән алышып, 
тактага карап, слайд буенча тикшерә- 
ләр.)

Бирем: хәл фигыльләрне табыгыз, 
төрен билгеләгез

Җөмләләр:
1. Маңгаема яңгыр тамчылары тама 

башлагач, мин шалаш эченә кереп бо-
рылып яттым.

2. Печән, хуш ис бөркеп, башны әйлән-
дерде.

3. Күгәрченнәр пырх итеп күтәрелеп 
киттеләр һәм лапас башына кундылар.

4. Анда сирәк-сирәк кенә ак болытлар, 
якты күкне чуарлап, сирпелеп торалар.

5. Зал тып-тын булып калды.
6. Заһидулла ярсып уйнады.
7. Ул да абыйсының матур хыяллары 

белән канатланып яшәде.
8. Ашка суган турыйм мин, көлә-көлә 

елыйм мин.
9. Куаналар өч-дүрт бүре, моны күргәч,
Алларына сарык белән кәҗә килгәч.
Укытучы. Укучылар, кемнәрнең «5»ле, 

басыгыз.
Хәзер «4»ле ияләре баса.
Кемдә «3»ле, шулар баса.
Яхшы, булдырдыгыз. Без сезнең белән 

алдагы биремгә күчәбез.
Укытучы. Укучылар, тактага карагыз. 

Шушы ике фигыль турында нәрсә әйтә 
аласыз? Аларның аермасы нәрсәдә?

Яратып карый — яратмыйча карый
(Беренчесе – барлык формасында, икен-

чесе – юклык формасында.)
Укытучы. Дөрес. Хәзер сез хәл фи-

гыльләрне юклык формасына үзгәртеп 
әйтегез. Беренче өстәлнең беренче но-
меры башлый һәм чиратлашып әйтә- 
без. 

Ашыгып килә – ашыкмыйча килә; то-
рып әйтте – тормыйча әйтте; яшереп 
куйдым – яшермичә куйдым.

Укытучы. Яхшы. Шуннан чыгып, нинди 
нәтиҗә ясап була? (Хәл фигыльнең юклык 
формасы –мыйча, - мичә кушымчасы ялга-
нып ясала.)

Укытучы. Укучылар, хәзер сез алдыгыз-
да яткан А3 форматын алып, хәл фигыль 
буенча кечкенә проект ясарсыз, соңын-
нан төркемнән бер кеше, минем яныма 
чыгып, аны яклар. Әлеге эшне башкару 
өчен сезгә 2–3 минут вакыт бирелә.

Балалар биремне үтиләр, 1 нче төр-
кемнән 1 укучы, соңыннан 2 нче төр-
кемнән 1 укучы эшне презентацияли.

Укытучы. Яхшы, укучылар. Булдырдыгыз.
IV. Физкультминут
«Әпипә» көенә йөриләр.
Музыка туктый. Сорау бирелә.
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Укытучы. Татар телендә сузыклар ничә 
төркемчәгә бүленә? (2 – алгы рәт һәм 
арткы рәт сузыклары.)

– Фигыльнең ничә төркемчәсе бар? 
(7 төркемчәсе бар: инфинитив, исем, хәл, 
сыйфат фигыльләр – затланышсыз; шарт, 
хикәя, боерык фигыльләр – затланышлы.)

– Хәл фигыльнең ничә төркемчәсе 
бар? (4 төркемчә: 1)-ып-еп-п; 2)-а/-ә,-
ый/-и; 3)-ганчы/-гәнче,-канчы/-кәнче; 
4)-гач/-гәч,-кач/-кәч.)

Укытучы. Яхшы, рәхмәт. Урыннарыгыз-
га утырыгыз.

– Укучылар, хәзер өстәлләрегездәге 
текстны алабыз. Шуның буенча эшлибез. 
Бу текстны Камилә укый башлый, Булат 
дәвам итә, Аделина йомгаклый. 

Матурлык.
(1) Бер-ике көй уйнагач, Бәдретдин, 

ниһаять, әнисенә дәште.
(2) – Әнкәй, сиңа нәрсә уйныйм?
(3) Әнисе бер мәлгә балаларча кызарып, 

шул ук вакытта куанычыннан тагы да 
балкыбрак китте, ләкин кайтарып сүз 
әйтә алмады.

(4) – Әнкәй <....> син шушы көйне ярата 
идең бит! — диде Бәдретдин һәм «Салкын 
чишмә»не уйный башлады. (5) Ул, берәүне 
дә күрмичә, бары әнисенә, аның йөзенә 
генә карап, скрипкәсен уйнады. (6) Аның 
җылы карашында, әнисен өзелеп ярату 
гына түгел, аны аңлау, кадерләү, юату си-
зелеп тора кебек иде. (7) Белмим, болай 
карый алыр өчен, күңелләрдә нинди генә 
тирән мәхәббәт дәрьясы ятарга тиеш-
тер инде?! (8) Әллә бу шулай бик ямьсез 
ана белән бик матур бала яки, киресен-
чә, бик матур ана белән бик ямьсез бала 
арасында гына буламы икән? (9) Соңгысы, 
ихтимал, еш очрый торгандыр, әмма бе-
ренчесен ишеткән дә, күргән дә юк иде.

(10) Шулай да безгә кузгалырга вакыт 
иде инде. (11) Бәдретдин уйнап тукта-
гач, без хуҗалардан дога кылырга рөхсәт 
сорадык.

(12) Кояш баюга таба борылган иде 
инде. (13) Ә шулай да тургайлар, көн як-

тысыннан туя белмәгәндәй, тагын да 
биеккәрәк менеп, берөзлексез сайрыйлар 
да сайрыйлар. (14) Дөнья киң, киң, киң, 
әләләләләүү! (15) Җире-күге тын, буш, 
моңсу, бик моңсу миңа!.. (16) Берни эшли 
алмыйм үзем белән: самавыр артыннан 
гына улына карап утырган ана күз алдыма 
килә дә, эчемнән тагын үкси башлыйм... 
(17) Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым 
килә. (18) Ямьсез түгел бит ул, матур бит 
ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе!

Укытучы. Яхшы. Укучылар, бу текст кем 
турында?

– Бәдретдиннең әнисенә карата 
мөгалләмәсе нинди? Әниләргә нинди 
мөнәсәбәттә булырга кирәк?

– Хәзер, шушы тексттан хәл фи-
гыльләрне табабыз, төрен әйтәбез.

Укытучы. Яхшы, укучылар. Дөрес эш- 
ләдегез. Хәзер без сезнең белән видео 
карыйбыз.

– Укучылар, бу видео сездә нинди 
тәэсир калдырды? Сезнеңчә, улы дөрес 
эшләгәнме? Бүгенге көндә илебездә мең 
ярым картлар йорты бар, анда 250 мең 
өлкән кеше яши, яртысының балала-
ры бар. Сезнеңчә, бу яхшы күренешме? 
Видео безне нәрсә турында уйланырга 
мәҗбүр итә? Укучылар, без укыган текст 
һәм караган видео нәрсә белән аерыла-
лар? Аналарның уллары турында нәрсә 
әйтә аласыз?

Нәтиҗә (слайдтагы җөмләләр укыла):
1. Әниләрне саклап яшәргә кирәк.
2. Әниләргә ярдәмләшеп торырга кирәк.
3. Әниләр картайгач, аларны тагын да 

игътибарлырак булырга кирәк.
4. Әниләргә елмая-елмая җавап бирергә 

кирәк.
V. Рефлексия
Укытучы. Укучылар, ә хәзер без сезнең 

белән, белгәннәребезне тикшерер өчен, 
кроссворд чишәрбез.

Кроссворд
1. Без бүген кабатлаган тема: хәл фи-

гыль (вертикаль буенча).
2. Хәл фигыль – затланышлы яки затла-
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нышсыз фигыль формасы (горизонталь).
3. Хәл фигыль зат-сан, заман белән 

төрләнми (горизонталь буенча).
4. Хәл фигыль нәрсәне белдерә? 

(Өстәмә эшне; вертикаль буенча.)
5. Хәл фигыль җөмләдә (хәл) була (го-

ризонталь буенча).
6. Хәл фигыльнең ничә төре бар? 

(Дүрт; вертикаль буенча.)
7. Хәл фигыльнең сораулары: кайчан? 

кайчанга кадәр? нишләп? нишләгәч?  
нишләгәнче? һәм ... . . (Ничек? горизон-
таль буенча.)

Укытучы. Укучылар, ә хәзер, теманы 
үзләштерү дәрәҗәсен аңлар өчен, тест 
ясыйбыз.

Тестларны тикшергәч, мин билгеләр 
куярмын. Нәтиҗәләре белән икенче 
дәрестә таныштырырмын.

VII. Йомгаклау
Укытучы. Укучылар, тактада сезнең 

өчен ике агач ясап куелган, шуларның 
берсе – сулдагысы – лимон агачы, уңда-
гысы алма агачы булыр. Сез, лимон я алма 
төшкән рәсемнәрне алып, үз фикерегез-
не язасыз һәм тактага беркетәсез. Кемгә 
дәрестә нәрсәдер аңлашылмаса, я булмаса, 
ниндидер сорау авыр булса, ул, фикерен 

язып, лимон агачына беркетә. Кемгә дәрес 
ошаган, мәгълүмат файдалы булган икән – 
шуларны, алма рәсеменә язып, алмагачка –  
уңдагы рәсемгә беркетә. (Укучылар кушкан-
ны үтиләр. Фикерләр алышалар.)

Нәтиҗә:
Укытучы. Укучылар, шушы агачлардан 

шунысы аңлашыла: безнең әле кайбер 
сораулар өстендә эшлисе бар. Әмма, 
тулаем алганда, дәреснең максатына  
ирешкәнбез.

VI. Өй эше
Укытучы. 
I төркем: Камилә, Алсу, Аделина, Бу-

лат – хәл фигыльләр кулланып, «Әнием –  
бәгърем» исемле кечкенә инша яза.

II төркем: Данил, Рамил, Айдар, Нэля – 
хәл фигыльләрне файдаланып, «Дөньяда 
иң якын кешем – әнием минем» темасы-
на 10 җөмлә яза.

Билгеләр куела.
– Укучылар, бүгенге эшегез өчен рәх-

мәтемне белдерәм. Булдырдыгыз. Дәрес 
тәмам. 

Фәнзилә 
НАСЫЙБУЛЛИНА,
Яшел Үзәндәге  
10 нчы гимназиянең I ква- 
лификация категорияле 
туган тел һәм әдәбият 
укытучысы

АлмАшлыклАрны кАбАтлАу
(Рус төркемендә татар теле дәресе. VII сыйныф.)

Дәрес тибы: лексик, грамматик кү-
некмәләрне камилләштерү.

Предмет нәтиҗәсе:
1) алмашлыкларны сөйләмдә һәм 

язуда кулланырга өйрәнү;

2) алмашлыкларны диалог төзегән-
дә, хатлар язганда, урынлы куллана 
белү;

3) БДТларына әзерләнү.
Метапредмет нәтиҗәсе: команда-

да эшли белү, үз фикереңне җиткерә, 
аңлата, дәлилли белү, әңгәмәдәшеңне 
тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә 
белү, үз белемнәреңне бәяли һәм ча-
гыштыра белү, тыңланган мәгълүмат-
ның эчтәлегенә бәя бирә бе лү.

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/khel-figylne-kabatlau/ 
адресы буенча танышырга мөмкин.
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Шәхси нәтиҗә: телне өйрәнүгә уңай 
мөнәсәбәт тудыру, төрле ситуацияләр-
не хәл итә белү, яшьтәшләрең, тирә- 
яктагылар белән итагатьле сөйләшү кү-
некмәләрен камилләштерү, активлык, 
мөстәкыйльлек, лидерлык сыйфатлары 
тәрбияләү.

Жиһазлау: дәреслек, дәрес өчен 
презентацион материал, укучылар 
өчен терәк сүз лекчә, аудио язмалар, 
музыкаль бизәлеш.

Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше
(«Что? Где? Когда?» тапшыруыннан 

музыкаль заставка яңгырый.)
Укытучы. Бу кайсы телевизион 

тапшыруга охшаган? («Что? Где? Ког-
да?» тапшыруы.)

Укытучы. Бүген мин сезгә «Нәрсә? 
Кайда? Кайчан?» дигән интеллектуаль 
уен тәкъдим итәм. Хәзер, әйдәгез, һәр 
төркемгә капитанны билгеләгез.

(Капитаннар билгеләнә. Танышып 
китү.)

II. Актуальләштерү – темага чыгу
Укытучы. Укучылар, тиздән татар 

халкының кайсы әдибенең туган көне? 
Кайсыгыз хәтерли? (Тиздән Габдулла Ту-
кайның туган көне.)

– Дөрес, ә хәзер Тукай турында бул-
ган белемнәрегезне кулланып, крос-
свордны дөрес чишсәгез, бүгенге дәре-
себезнең темасын ачыкларсыз. 

1. Тукайны кечкенә чакта ничек 
атыйлар? (Апуш)

2. «Шүрәле» поэмасында нинди 
авыл турында сүз бара? (Кырлай)

3. Әнисенең исеме. (Мәмдүдә)
4. Г.Тукай иҗатына скульптура ясаган 

атаклы сынчы. (Урманче)
5. Габдулланы тәрбиягә алган кар-

чыкның исеме. (Шәрифә)
6. Тукайның туган авылы. (Кушлавыч)
7. Тукай Җаекта укыган мәдрәсә. 

(Мотыйгия)
8. Казанда шагыйрьнең музее нинди 

урамда урнашкан? (Тукай)

Төркемнәргә кәгазь бирелә. Эшләп 
бетергәч, экранга карап тикшере- 
лә. 
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Укытучы. Дәресебезнең темасы 
нинди булыр? (Дәресебезнең темасы 
«Алмашлыклар».)

– Бу тема буенча дәрестә нәрсәләр 
эшләрбез? (Алмашлыкларның төркем-
чәләрен кабатларбыз.)

– Дәрестә нинди язучы иҗатына 
мөрәҗәгать итәрбез? (Г.Тукай иҗаты-
на.) (Үзбәя)

Укытучы. 5 нче слайд. Хәзер карточ-
калардагы мәкальләрне карыйбыз. Бу 
мәкальләрдәге калын хәрефләр белән 
бирелгән сүзләр турында нәрсәләр 
әйтә аласыз? Әйдәгез, бу сүзләрне 
укып чыгыйк әле.

1. Кем эшләми, шул ашамый.
2. Һәр гөл үз сабагында чәчәк ата.
3. Ни чәчсәң, шуны урырсың.
4. Булма син төлке, булырсың көлке.
5. Җир кемнеке, икмәге шуныкы. 
Укытучы. Бу алмашлыклар турында 

ниләр әйтә аласыз? (Алар исем, сыйфат, 
сан, рәвеш, фигыльләрне алмаштырып 
киләләр. Алмашлыклар сөйләмне ка-
батлаудан коткаралар.)

– Әйе, укучылар, сез бик дөрес әйт-
тегез. Бүгенге дәрестә дә без алмаш-
лыкларны кабатларбыз.

Хәзер бирелгән алмашлыкларны 
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татарча да, русча да әйтеп карыйбыз. 
(Рус теле белән чагыштырып китәбез.)

Сүзлек эше. 
Кем – кто
Шул – тот
Һәр – каждый
Ни – что
Шуны – того
Син – ты
Кемнеке – кого
Шуныкы – того
– Димәк, дәресебезнең темасы «Ал-

машлыкларны кабатлау». 
Ял итү
IV. Дәрес мәсьәләләрен этаплап 

чишү
Укытучы. Уенны башлыйбызмы? 

(Башлыйбыз.)
Беренче раунд.
Укытучы. Сезнең алда шигырьләрдән 

өзекләр бирелгән. Шигырьне сәнгатьле 
итеп укырга, исемен әйтергә, алмаш-
лыкларны табарга һәм төркемчәләрен 
билгеләргә.

1. Бәхетле шул баладыр, кайсы дәр-
сенә күңел бирсә,

Мөгаллимне олугъ күрсә, белергә 
кушканын белсә. («Бәхетле бала»)

2. Каткан, туңган агачларны хәзер кара:
Һәрбересе яшәрешеп яфрак яра. 

(«Яз галәмәтләре»)
3. Тукта, сабыр ит аз гына, ди, и ка-

дерле Алмагач,
Һич уенда юк кызык, дәрсем хәзерләп 

куймагач. («Эш беткәч, уйнарга ярый»)
4. Һәр тарафтын. Уй миңа тик әллә 

ни җырлый, укый;
Нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам 

баскан йокы. («Пар ат»)
Алмашлыклар:
шул – күрсәтү алмашлыгы;
кайсы – сорау алмашлыгы;
һәрбересе – билгеләү алмашлыгы;
һич – юклык алмашлыгы;
һәр – билгеләү алмашлыгы;
әллә ни – билгесезлек алмашлыгы;
нәрсәдәндер – билгесезлек алмашлыгы.

( Командалар  ситуацияләрне 
чишәләр. Заставка – музыка уйный, яки 
секундомер, 2 минут вакыт бирелә. Ко-
мандалар җавапларны әйтәләр.)

Укытучы. Беренче раундта коман-
дадагы эш өчен үзегезгә билге куегыз.

Икенче раунд (заставка раунд).
Укытучы. Җөмләләрне укыгыз һәм 

биремнәрне үтәгез. Җөмләләрне текст 
булырлык итеп билгеле бер тәртиптә 
урнаштырып языгыз.

– Кайсы җөмләдә алмашлык бар?
– Ул алмашлыкның кайсы төркеменә 

керә?
1 нче төркемгә
А. Бу көнне Тукай бүләге лауреатла-

ры билгеле була.
Ә. Бәйрәм Тукайның туган көнендә 

уздырыла.
Б. Казанда һәр елның апрель аза-

гында Шигырь бәйрәме була.
В. Тукай шигырьләрен укыйлар, җыр-

лар җырлыйлар. (БӘАВ)
Алмашлыклар:
бу – күрсәтү алмашлыгы;
һәр – билгеләү алмашлыгы.
2 нче төркемгә
А. Шагыйрь барлыгы 27 ел гына яши.
Ә. Ул калдырган әдәби мирас – мил-

ләтебезнең горурлыгы.
Б. Ул бик күп эшли, яза.
В. Габдулла Тукай – әдәбият күгендә 

иң якты янган йолдыз. (ВӘАБ)
Алмашлыклар:
Барлыгы – билгеләү алмашлыгы
Ул – зат алмашлыгы
3 нче төркемгә
А. Алар икесе дә бөек шагыйрьләр.
Б. Тукай – татар әдәбиятын, Пуш- 

кин – рус әдәбиятын үстерүче.
В. Аларны зурлар да, кечкенәләр дә 

яратып укыйлар.
Г. Тукай Пушкинны үзенең укытучы-

сы дип атый. (БАГВ)
Алмашлыклар:
алар, аларны – зат алмашлыклары;
үзенең – билгеләү алмашлыгы.
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Укытучы. Бу раундта үзегезгә коман-
дадагы эш өчен билге куегыз. (застав-
ка уйный)

Өченче раунд (заставка раунд).
Укытучы. Бу раундта бирелгән текст-

ны кабатлаулардан коткарырга кирәк.
Текст өстендә эшләү. (Кулымда кон-

верт. Конверттан хатны алам, экран-
да хатка таләпләр күрсәтелә.)

– Укучылар, безгә Шүрәледән хат 
килгән. Ачып укыйк әле.

«Текстны кабатлаулардан котка- 
рырга булышыгыз!

Бөек шагыйребез Г.Тукай бик аз гомер 
эчендә гаять бай иҗат мирасы калдыр- 
ды. Г.Тукай исән чакта ук татар мил-
ләте тарафыннан татар милләтенең 
рухи юлбашчысы итеп танылды, иҗа-
ты югары бәя алды. Г.Тукайның исеме 
күңелебезгә бик якын.»

– Текст матур яңгырыймы? (Юк, анда 
бер үк сүзләр кабатланып килә.)

– Әйдәгез, кабатланып килгән 
сүзләрне алмашлыклар белән ал-
маштырабыз.

(Текстны үзгәртеп уку)
– Бөек шагыйребез Г.Тукай бик аз гомер 

эчендә гаять бай иҗат мирасы калдыр-
ды. Ул үзе исән чакта ук татар миллә-
те тарафыннан аның рухи юлбашчысы 
итеп танылды, иҗаты югары бәя алды. 
Г.Тукайның исеме күңелебезгә бик якын.

Дүртенче раунд (заставка раунд).
Бу раундта дустыбызга хат язабыз. 

(Кулымда конверт. Конверттан хатны 
алам, экранда хатка таләпләр күрсә-
телә.)

Напиши другу письмо. Сообщи ему 
(ей):

1) что сегодня у нас был открытый 
урок татарского языка;

2) на уроке вы разговоривали о Габ-
дулле Тукае.

3) спроси, слышал ли он о таком та-
тарском поэте.

(Укучылар хатны бүлешеп язалар. 
Хат үрнәге варианты:

«Бүген безнең ачык татар теле 
дәресе булды. Дәрестә без Габдулла 
Тукай турында сөйләштек. Ә синең бу 
татар шагыйре турында ишеткәнең 
бармы?»)

V. Рефлексия
Укытучы. Үзегезне тикшерегез һәм 

бу раундка билге куегыз. Билгеләү нор-
маларына таянып, үзегезнең балны са-
нагыз. Командалар уртача балны санап 
чыгаралар.

– Раундларны искә төшереп китик. 
Бу раундларда нишләдек? Сөйләп 
китәләр. (Без беренче раундта төрле 
шигырьләрдән өзекләр укыдык. Шигырь-
нең исемен әйттек, алмашлыкларны 
таптык һәм төркемчәләрен билгелә-
дек. Икенче раундта без җөмләләрне 
текст булырлык итеп билгеле бер 
тәртиптә урнаштырдык. Без өченче  
раундта Шүрәлегә ярдәм иттек. 
Текстны кабатлаулардан коткардык. 
Дүртенче раундта без дустыбызга хат 
яздык. Рус телендә бирелгән җөмләләр-
не татарчага тәрҗемә иттек.)

– Бәяләү битенең икенче ягында бе-
лемнәрегезне бәяли аласыз.

(Жиңүче билгеләнә, алкышлар. Иң күп 
бал жыючы командага «5»ле билгесе, 
калганнарга «4»ле билгесе куела.)

Өй эше:
1. Г.Тукайның Шүрәлесен үзегез күз 

алдына китергәнчә ясап килергә.
2. Алмашлыклар кергән 5 мәкаль 

табып өйрәнергә.
3. Дәрестә кулланган элементны 

кертеп, Г.Тукай турында инша язарга.
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Рәмзия ҖИҺАНШИНА,
Чаллыдагы 77 нче гимназия 
югары квалификация кате-
горияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

иярЧенле кушмА Җөмләләрнең 
мәгънә ягыннАн төрләре
(Татар төркемендә татар теле дәресе. IX сыйныф)

Максат:
Дидактик: иярченле кушма җөмлә 

төшенчәсен актуальләштерү.
Үстерешле: фикерләү ысулларын 

камилләштерү.
Тәрбияви: табигатьне яратырга, ма-

турлыкны күрә, тоя белергә өйрәтү; 
укучыларның, үз фикерләрен әйтә, дә-
лилли, шулардан чыгып, нәтиҗә ясый 
белүләренә ирешү; төркемдә ярдәм-
ләшеп эшләү күнекмәләрен үстерү.

Дәрес тибы: УМ кую һәм чишү дәре-
се.

Җиһазлау: проектор, терәк карточ-
калар, рәсем, схема.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру 

этабы
(Дәрес барышында уңай психологик 

халәт тудыру. Шигырь юллары укып 
кителә.)

Укытучы. 
Вакыт аша чиксезлеккә таба
Биткә бәрә давыл һәм җилләр.
Гомер китап, анда уелып кала
Сөенечле тормыш мизгелләре.
– Исәнмесез, укучылар, дәресебез-

не башлыйбыз. Көн матур. Кәефләрә-
без әйбәт. Укучылар, минем сезгә телә-
гем: бүген дә дәрестә һәрвакыттагыча 
актив, кыю булыгыз. Уңышлар сезгә! 
(Дежур укучыга сүз бирелә.)

– Укучылар, минем кулымда серле 
тартма, анда яфрак яшерелгән. Бу сүз-
не ишеткәч, беренче туган фикерегез 
нинди булды?

Көтелгән җавап. Яшел, сары, каен 
яфрагы. (Тартмадан алынган яфрак кә-
газьдән киселгән. Аңа җөмләләр языл-
ган.)

– Кәгазь яфрак күргәч, нинди хис-
ләр туды? 

Көтелгән җавап. Гаҗәпләнү, чөнки 
безгә яфракның төшенчәсе генә би-
релде, ягъни, уртак сүзе. Ә чын мәгь-
нәсен яфракны күргәч ачтык.

– Укучылар, без бүгенге дәрес те-
масын мнемоника фәне аша ачарга 
тырышырбыз.

Мнемоника – мөмкин кадәр күбрәк 
фактларны, мәгълүматларны истә кал-
дырырга ярдәм итә торган алымнар 
һәм кагыйдәләр җыелмасы. Шартлы 
билгеләр, мнемосюжет рәвешендә 
бирелгән күренешләр, эчке мәгънәне 
тулы ачып бирә.

– Дәресебез үзебезгә дә, килгән 
кунакларга да файдалы булыр дип 
уйлыйм. Шуның өчен уку эшчәнлеген 
оештыра белергә кирәк. Ничек?

Көтелгән җавап. Кагыйдәләргә ни-
гезләнеп эшләрбез.

Яфрактагы кагыйдәләр – җөмләләр 
укыла. (Төркемнәрдә эшлибез.)

– Бу җөмләләр төрләре ягыннан 
нинди?

Көтелгән җавап. Кушма, чөнки алар 
ике грамматик нигезле.

– Кушма җөмләләрне тел фәненең 
кайсы бүлеге өйрәнә?

Көтелгән җавап. Синтаксис бүлеге 
өйрәнә.
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– Синтаксис бүлеге тагын нинди тө-
шенчәләрне өйрәнә?

Көтелгән җавап. Гади җөмлә син-
таксисын өйрәнә.

II. Өй эшен тикшерү
1. Мәҗбүри: әдәби әсәрдән биш 

җөмлә табып, җөмлә кисәкләре ягын-
нан тикшерергә.

2. Ирекле: мнемоника алымын кул-
ланып, иярченле кушма җөмләләр кер-
теп, җөмлә кисәкләре турында әкият 
язарга.

3. Сюжетлы рәсем ясарга.
Укытучы. Мнемоника дигән фән 

күзлегеннән караганда, җөмлә 
кисәкләрен бербөтен итеп күз алдына 
китерәбез. Һәрбер җөмлә кисәгенең 
исеме, җөмләдә үз урыны, асылын ача 
торган исеме бар. Ә кушма җөмләдә 
алар күп, шуңа күрә һәр төрнең үз 
исеме булырга тиеш. (Җөмлә кисәкләре 
презентациясе күрсәтелә.)

III. Актуальләштерү
Үзләштерергә тиешле белем һәм 

күнекмәләр: иярчен җөмләләрнең 
мәгънә ягыннан төрләрен тану, син-
таксик яктан тикшерү, сөйләмдә дөрес 
куллану.

(Төркемнәрдә яфрактагы җөмләләр 
белән эшлибез.)

1. Кем намус белән хезмәт итә, шул 
зур хөрмәткә ия була.

2. Иң әһәмиятлесе шул: уку хезмә-
тендә билгеле бер максатың булсын.

3. Шуны исеңдә тот: максатчан кеше 
уңышка ирешә.

4. Син алган белем киләчәктә хал-
кыбызга хезмәт итсен.

5. Ал гыйлем, чөнки яшәүнең асылы ул.
6. Бәхетле шул бала, кайсы дәресенә 

күңел бирә.
Укытучы. Ничек уйлыйсыз, бу җөм-

ләләрнең исемнәре нинди икән?
IV. УМ кую һәм аны өлешләп чишү
– Дәфтәрләрне ачабыз һәм тема-

ны язып куябыз. (Иярчен җөмләләрнең  
мәгънә ягыннан төрләре.)

– Алдагы адымыбыз нинди булыр?
1. Белгән белемнәрне барлау;
2. Памятка (хәтер капчыгын селкү);
3. Дәреслектән карау. (Дәреслек 

белән эш)
– Нинди нәтиҗәгә килдек?
Көтелгән җавап. Нинди җөмлә кисә-

ге мәгънәсендә килүләренә карап: 
иярчен ия, хәбәр, тәмамлык, аергыч, 
хәл җөмләләр була. (Парларда җөм-
ләләрне кабатлыйлар.)

V. Белемнәрне беренчел ныгыту
1. Яфрактагы схеманы тутыралар, 

үрнәк белән чагыштыралар.
2. Агылый белән Тагылый уены. Төр-

кемнәрдә бирелгән мәкальләрнең ике 
кисәген ялгыйлар.

– Күңелең саф булса, көннәрең шат 
булыр.

– Кемнең телендә ни булса, күңе-
лендә шул була.

– Яшьлегең тырыш булса, картлы-
гың тыныч була.

– Яхшы үгет кермәсә, яман үгет ке-
рер.

– Ал гыйлем, чөнки яшәүнең асылы ул.
3.Төркемдә текст белән эш. Иярчен 

җөмләләрне табып, язып алырга, мәгъ-
нә ягыннан төрләрен билгеләргә.

Мин бакчада утырам. Күк йөзе чалт 
аяз. Әнә ерак офык итәгеннән бер бо-
лыт йөзеп чыкты. Әкрен генә, тыныч 
кына килә. Күңелемне шатлык хисе 
биләп алды: болыт килә, болыт!

Күрәм: ул болыт мәһабәт ир кешегә 
охшаган иде. Күктә бик салкын, күрәсең. 
Әнә ул башына ак колакчын бүрек киеп 
куйган. Җилкәсендә бөдрә тун. Муенын 
кат-кат шарф белән ураган. Һич шигем 
юк, бу — Әткә болыт. Аның янәшәсендә 
генә тагын бер болыт. Бусы — Әнкә бо-
лыт. Зифа буйлы, чәчләре ташкын төсле 
дулкынланып тора. Озак та узмады, Әнкә 
болыт артыннан янә дә бер кечкенә генә 
болыт күренде. Ул әле рәтләп йөзә дә 
белми кебек. Як-якка авышкалап бара да 
аптырап туктап тора. Бу — Бала болыт, 
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дидем мин үз-үземә. Әйе, әйе, Бала болыт! 
Алар өчәү зәңгәр киңлек буйлап сәяхәт 
итәләр. (Н.Дәүлидән)

(Төркемнән бер укучы чыгыш ясый.)
1) иярченле кушма җөмләдәге ияр-

чен җөмләләрнең мәгънә ягыннан 
төрен, баш җөмләдән куелган сорау 
ярдәмендә билгелибез.

2) баш җөмләдәге мөнәсәбәтле сүз 
нинди кисәк булса, иярчен җөмлә шул 
җөмлә кисәге була.

Нәтиҗә. Иярчен җөмләнең функция-
се: баш җөмләдәге җөмлә кисәгенең 
эшен башкара.

VI. Рефлексия
Бүген дәрестә нинди иярчен җөмлә 

турында сөйләштек?
Төзелеше ягыннан нинди төрләре 

була?
Иярчен вакыт җөмләнең бәйләүче 

чаралары нинди?
Модель буенча кагыйдәне әйтегез 

әле.
VII. Өйгә эш
1. Мәҗбүри: 42 нче бит, 51 нче кү-

негү.
2. Ирекле: иярченле кушма җөм-

ләләр кулланып, балачак турында эссе 
язарга.

VIII. Белемнәрне системага салу һәм 
кабатлау

Тест
I вариант
1. Шунысы да мөһим: күңел түрендә 

изге ният ятсын.
а) иярчен аергыч җөмлә;
ә) иярчен ия җөмлә;
б) иярчен шарт җөмлә.
2. Укучыларымны озаттым гына, шул 

вакыт кесә телефоным шылтырады.
а) иярчен аергыч җөмлә;
ә) иярчен урын җөмлә;
б) иярчен вакыт җөмлә.
3. Йомгак ясап шуны әйтергә кирәк: 

Туктамыш хан дәүләт башында барлы-
гы 18 ел утыра.

а) иярчен аергыч җөмлә;

ә) иярчен тәмамлык җөмлә;
б) иярчен ия җөмлә.
4. Берәр галимнән шуны сорыйсым 

бар әле: театр бәйрәме өчен нигә март 
ае сайланды икән? (Т.Миңнуллин)

а) иярчен вакыт җөмлә;
ә) иярчен хәбәр җөмлә;
б) иярчен урын җөмлә.
5. Кем максатчан, шул зур җиңүләр-

гә ирешер. (Мәкаль)
а) иярчен аергыч җөмлә;
ә) иярчен хәбәр җөмлә;
б) иярчен ия җөмлә.
II вариант
1. Кар бетүгә, Фатыйма әби урман 

юлын таптый башлый.
а) иярчен вакыт җөмлә;
ә) иярчен аергыч җөмлә;
б) иярчен урын җөмлә.
2. Үз-үзенә йомылып уйланган чакта 

Туфан усал күренә, чөнки ул үзен ая-
мыйча уйлана белә. (М. Галиев)

а) иярчен сәбәп җөмлә;
ә) иярчен вакыт җөмлә;
б) иярчен максат җөмлә.
3. Кайчан килсәм дә, син минем 

күңелемә илһам бирәсең, урман!
а) иярчен вакыт җөмлә;
ә) иярчен урын җөмлә;
б) иярчен шарт җөмлә.
4. Минем күңелем дә җилле көнне 

урман шаулагандай шаулый.
а) иярчен вакыт җөмлә;
ә) иярчен күләм җөмлә;
б) иярчен рәвеш җөмлә.
5.Тукай шигъриятенә мәхәббәтем 

миңа бабайдан күчте, шуңа күрә мин 
бабама бик-бик рәхмәтле.

а) иярчен максат җөмлә;
ә) иярчен сәбәп җөмлә;
б) иярчен җөмлә
IX. Йомгаклау, билгеләр кую

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/iyarchenle-kushma-
jomlelernen-megne-yag адресы буенча 
танышырга мөмкин.
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Сүзе хакның 
йөзе ак

Чайнворд «Әдәбият белеме атамалары»

1. Әдәбият әһеле, уртак исем, олылап әйтү. 
2. Дәрт, көчле хисне аңлата торган, матур сөйләм теория-
сеннән поэтикага кергән атама. 
3. Тәнкыйтьләнә торган күренешкә яки кешегә үтергеч 
бәя бирә торган усал көлү. 
4. XIX гасыр ахыры – XX гасырдагы буржуаз культураның 
каршылыклы үсешен чагылдырган агымнар. 
5. Көй дигән мәгънәгә туры килә торган атама. 
6. Шәрык поэтик атамасы, ул үзара тыгыз бәйләнгән ике 
күренешкә карата кулланыла. 
7. Гадәттән тыш дәрт, рухлану, күңел күтәренкелеге, рухи 
энергия чыганагы. 
8. Аллегорик характердагы, ягъни читләтеп әйтүгә, кинаягә 
корылган гыйбрәтле, акыл-әхлак өйрәтүле кечкенә хикәя. 
9. Җырлап башкарыла торган музыкаль-драматик әсәр-
нең әдәби тексты. 
10. Авторның үз күзе белән күргәнне тасвирлап, сөйләп 
чыгуга корылган эпик жанр. 
11. Әдәби әсәрдә характерларның, идеяләрнең, 
теләк-омтылышларның кискен бәрелеше. 
12. Авторның үз сүзләре, аның кулъязма хәлендә булган 
яки басылып чыккан әсәре. 
13. Шаблон, күчереп эшләү яки охшатып язар өчен әзер 
схема. 
14. Халык авыз иҗаты жанры. 
15. Иҗтимагый тормыштагы, көнкүрештәге тискәре күре-
нешләрдән көлеп, кеше характерының көлкеле якларын 
күрсәтә торган сәхнә әсәре. 
16. Беренчесе – кыска, икенчесе озын иҗекләрдән тора 
торган ике иҗекле антик стопа. 
17. Китаплар турында мәгълүматлар җыючы, туплаучы 
һәм системалаштыручы. 
18. Әдәби әсәрдә сурәтләнгән вакыйгаларның вакыт 
ягыннан эзлекле бирелеше. 
19. Ул сөйләмнең чагыштырмача аерылып торган кисәк-
ләрендә бер үк авазларның, сүзләрнең яки сүзтезмәләр-
нең кабатлануына нигезләнеп ясала. 
20. Сүзләрне һәм җөмләләрне теркәгеч һәм бәйлек 

сүзләрдән башка куллануга нигезләнгән стилистик фи-
гура. 
21. Иҗтимагый тормышта һәм яшәештә барлыкка килә 
торган яңалыкларны сәгатьчә яңа чаралар ярдәмендә 
дөрес итеп сурәтләү. 
22. Кыска текстлы, үзара бәйләнешле хикәяләрдән гый-
барәт көлкеле рәсемнәр сериясе. 
23. Әдәбиятта метафорик алыштыруларга нигезләнгән 
сурәтләү чараларының бер төре. 
24. Кешенең кичерешләрен, аның тормыштагы теге яки 
бу хәлләргә бәйләнештә туган уйларын һәм хисләрен 
тасвирлау. 
25. Кыска, оригиналь һәм тәэсирле итеп әйтелгән, 
йомгак ланган тирән мәгънәле фикер белдергән гыйбарә, 
хикмәтле сүз. 
26. Автор үзе катнашкан яки күргән вакыйгалар турында 
истә калганнарны чагылдырган әдәби әсәр. 
27. Һәр шигырь юлында рифмадан соң кабатланып килә 
торган сүз яки сүзләр төркеме. 
28. Шәрык поэзиясендәге иң кечкенә жанр, анда бербө-
тен фикер мөстәкыйль икеюллык шигырьдә гәүдәләнде-
релә. 
29. Күчерелмә мәгънәдә чамасыз һәм урынсыз мактау 
дигәнне аңлата. 
30. Лиро-эпик поэзиянең хикәяләр характерындагы бер 
төре. 
31. Борынгы грек һәм Көнчыгыш әдәбиятларында хай-
ваннар һәм үсемлекләрне аллегорик сурәтләүгә корыл-
ган, акыл-әхлак өйрәтүле кыска хикәялек. 
32. Шәхес буларак кешенең кыйммәтен таный, аның 
иреккә, сәләтен үстерүгә омтылышын яклый, бәя бирә 
һәм тарихи үзгәреп тора торган карашлар системасы. 
33. Күләме буенча кечкенә, ләкин композицион яктан да, 
эчтәлеге белән дә тәмамланган әсәр. 
34. Табигатьтәге җансыз әйберләргә һәм күренешләргә 
кеше сыйфатларын күчерү, аларны кеше кебек үк яши, 
сөйләшә, фикерли һәм хис итә дип күз алдына китерү. 

Нияз Бишбалта төзеде.



Кукмара шәһәре Ч.Айтматов исемендәге 1 нче татар гимназиясе
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