
просвещениеmәğәrif

№5 / 2019 



просвещениеmәğәrif

Оештыручысы: 
«ТАТМЕДИА» 
АКЦИОНЕРЛАР ҖӘМГЫЯТЕ

Сентябрь, 2018 ел № 3

УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «ТАТМЕДИА». 
Телефон редакции: (843) 222-06-09
Адрес издателя: 
420097, г.Казань,  
Академическая, дом 2 

        www.magarif-uku.ru 

Создано при поддержке Респуб ли-
канского агентства по печати и мас-
совым коммуникациям
Зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций 04.09.2014 г. 
ПИ № ФС 77 – 59204
Периодичность выхода –  
1 раз в квартал.
Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. Редакция не 
располагает возможностью выступать 
ходатаем в официальных организа-
циях. За достоверность рекламных 
объявлений ответственность несет 
рекламодатель

Тираж этого номера 4 650 экз.
Тираж журнала «Мәгариф»

12+

Почтовый адрес:
420066, г.Казань, а/я 47
e-mail: magarif@bk.ru
Отпечатан: 420066,
г.Казань, ул. Декабристов, 2
филиал АО «Татмедиа»
«ПИК «Идел-Пресс»

Адрес: 420066, Казан, 
Декабристлар ур., 2.
«Мәгариф» журналы редакциясе, 
а/т 47
E-mail: magarif@bk.ru
Сайт: magarif-uku.ru
«Мәгариф», 2018 ел

Баш мөхәррир: Таишева С.Н. 
Чыгаручы редактор:  
Насыйхова Л.Р.
Әдәби редактор:  
Газизова И.М.
Бу санны әзерләделәр: 

Корректор: Гайнуллина Г.Ф. 
Верстка: Гатауллин И.Р.
Беренче тышлыкта 
Ю. Калинина фотосы

5

Эл

Фаизова Р.Г., Сабирҗанов Т.Ә. 
Корректор: Гайнуллина Г.Ф. 
Верстка: Зөфәрова Д.И.  
Беренче тышлыкта 
Айдар Хәсәнов фотосы. 
 
Агымдагы елның ноябрь азагында 
Казанның Кабан күле яр буенда 
мәшһүр татар дин эшлеклесе һәм 
галиме Шиһабетдин Мәрҗанигә 
һәйкәл ачылды. Әлеге тантана 
шәхеснең тууына 200 ел тулу 
уңаеннан оештырылган чаралар 
кысасында узды. Һәйкәл бөек татар 
скульпторы Баки Урманче проекты 
буенча ак мәрмәрдән эшләнгән. 
Фотода Ш.Мәрҗанинең варислары

Март, 2019 ел

НИГЪМӘТИ И. Р.Фәхреддиннең 165 еллыгына – яңа бина................................3

НӘСЫЙХОВА Л. Укучылар үз мәктәбенә эшкә кайта һәм... калфак кия ..........9

КАЮМОВ Р. Милли үзаңны дөрләтү учагы...........................................................14

ВАСИЛЬЕВА Р. Хикмәтле дә, бизәкле дә туган тел  
(Халыкара туган тел көненә багышлана)............................................................18

ХӘБИБУЛХАКОВА И. Омонимнар  
(III сыйныфта туган тел дәресе).............................................................................21

ЛАТЫЙПОВА Р. Үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан  
белән төрләнеше (III сыйныфта татар теле дәресе)...........................................24

МӨХӘММӘТШИНА В. Сыйфатларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану  
(IV сыйныфта татар теленнән ачык дәрес).........................................................29

ЮНЫСОВА Л. Гәрәй Рәхим. «Апрель. Портрет» (Әнкәм портреты)  
IV сыйныфта әдәби уку дәресе .............................................................................33

БИЛАЛОВА Р. Алмашлыклар. Зат алмашлыклары  
(V сыйныфта татар теле) .......................................................................................39

ГАТАУЛЛИНА Ф., БОГДАНОВА Ф. «Без әти-әнигә булышабыз»  
(Туган тел, V сыйныф) ............................................................................................43

НУРТДИНОВА З. Халык авыз иҗаты (V сыйныф. Татар төркеме өчен  
әдәбият дәресе) ......................................................................................................48

ГАЛИМОВА Г. Ятимнәргә мәрхәмәтле булыйк (Г.Тукайның «Исемдә  
калганнар» автобиографик әсәрен анализлау. VI сыйныф).............................55

ГАФИЯТОВА Ә. Исем фигыль (VI сыйныфта туган тел дәресе)..........................61

МӘТҖАНОВА Р. Алмашлыкларны кабатлау (VI сыйныф) ...............................65

САФИНА Р. Затланышлы фигыльләрне кабатлау ..............................................69

НӘҖМИЕВА Э. Хәзерге заман хикәя фигыль  
(VI сыйныфта татар теле) ......................................................................................73

АНДРЕЕВА М. Ана җылысы – кояш җылысы  
(VIII сыйныф. Рус мәктәбенең татар төркемендә әдәбият дәресе) ...............79

Татар теленнән төбәкара олимпиада биремнәре ..............................................83

Татар теленнән төбәкара олимпиада биремнәре ..............................................86

Татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре (VIII сыйныф) ............................89

Татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре (IX сыйныф) ...............................91

ШӘМСЕТДИНОВА В. Укытучыга ярдәмгә – аудиокитап ..................................93

АВЫЛ УКЫТУЧЫСЫ................................................................................................96

9



01

Р.ФӘХРЕДДИННЕҢ 
165 ЕЛЛЫГЫНА – 
ЯҢА БИНА

Ирек Нигъмәти
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Ел башында татар җәмәгатьче-
леге күренекле галим һәм дин 
эшлеклесе, әдип һәм журналист, 
тарихчы һәм мәгърифәтче Ри-
заэддин Фәхреддиннең тууына 
160 ел тулуын билгеләп үтте. 
Шул уңайдан әлеге олуг шәхес  
дөньяга килгән төбәктә – Кичүчат 
авылы һәм Әлмәт шәһәрендә га-
лимнең юбилеена багышланган 
чаралар юбилей тантаналары-
ның үзәгендә торды. Бу көннәрдә 
олуг бәйрәм уңаеннан каланың 
Р.Фәхреддин исемендәге гимна-
зиясендә һәм Кичүчат мәктәбен-
дә Риза Фәхреддин укулары үтте. 
Мәдрәсәләрдә яттан Коръән уку 
сынаулары оештырылды, Әлмәт 
мөхтәсибәте һәм галимнең Кичү-
чаттагы мемориаль музее белән 
берлектә, аның тормышы һәм 
иҗатына багышлангын виктори-
налар үткәрелде. 
Ризаэддин Фәхреддиннең исемен мәңгеләштерү максатыннан, Әлмәт 

һәм Кичүчатта соңгы берничә дистә елда күп эш башкарылган.Төбәк-
тә аның исемен йөрткән мәчетләр, гимназия-мәктәпләр эшли, исемен 
саклаучы үзәк урамнар бар. «Татнефть» хәйрия фондының «Рухият» 
программасы тарафыннан галимнең 24 мең тираж белән 11 китабы 
басылып чыккан. 
...Галимнең Кичүчаттагы мемориаль музее ул көнне иртәдән үк ку-

наклар белән шыгрым тулы иде. Кунакларның да ни җиттеләре түгел, 
галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, музей хезмәткәрләре, Риза Фәхред-
диннең туганнары! Түгәрәк өстәл янында барган сөйләшү дә музейның 
хәзерге бинасы заман таләпләренә җавап бирмәве билгеләп үтелде. 
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– Бөтен тирә-яктан мәктәп балалары экскур-
сиягә килә, – дип сөйләп китте мемориаль 
музей директоры, филология фәннәре канди-
даты Диләрә Габделкави кызы Гыймранова. –  
Әмма хикмәт анда түгел...

Тыштан караганда, музей бинасы ярыйсы 
гына күренә. Ул сап-сары нарат бүрәнәләрдән 
салынган һәмФәхреддиннәр гаиләсе йорты-
ның нигезендә утыра. Ихатага кергән куна-
кларны Ризаэддинның әти-әнисе утырткан 
пар нарат каршы ала. 

Экспозиция урнашкан мәйданы нибары  
100 квадрат метр тәшкил иткән музейга 
елына ун меңгә якын кеше килә. Музей та-
тар халкының рухи, тарихи-мәдәни мирасын 
саклау һәм пропагандалау үзәге булып тора, 
шуңа күрә дә монда  чит ил кунаклары да 
еш була. «Музей фондында 5000 меңгә якын 
экспонат саклана. Хәзер аларны саклау өчен 
урын җитми башлады», – дип сөйләде Диләрә 
Гыймранова. 

– Музей искерде, аның бер бурасы узган га-
сыр урталарында ук салынган авыл советы  
йортыныкы, – дип дәвам итте директор. – 
Аңа берничә янкорма өстәлгән, ләкин бердәм 
фундаментлары да юк. Идәне, баскан саен, 
сандугач булып «сайрарга»керешә. Экспонат-
лар белән шыплап тулган кечерәк-кечерәк  
5 залда берьюлы 15 тән артык кеше кабул 
итү мөмкин түгел. Яңа бина проекты турында 
сөйләшергә вакыт җиткәндер дип саныйм.

Директор сөйләвеннән шул да аңлашылды: 
музей заманча иминлек стандартларына 
җавап бирми, ул физик кимчелекләре булган-
нарны кабул итәргә яраклашмаган. Кышын 
уртача температура 7 градус җылы, җил уй-
ный. Фундамент тотрыксыз булганлыктан, 
әледән-әле сигнализация кабына.

Музей директорының фикерен ТР Язучылар 
Берлеге рәисе Данил Салихов дәвам итте.

– Ризаэддин Фәхреддин – татар халкының 
бөек шәхесләреннән берсе. Мин дә ул затлы-

рак музейга лаек дигән фикердә торам, – дип 
башлады сүзен  драматург. – Туган нигезен-
нән чыгып киткәннән бирле, аның беркай-
чан да үз йорты булмаган. Башта озак еллар 
Оренбургта – «Шура» журналын, «Вакыт» газе-
тасын чыгарганда, редакция бинасында яшә-
гән. Уфада казый булып торганда да, ул диния 
нәзарәте бинасында гомер кичерә. Шуңа күрә 
музейның яңа бинасы чын татар йорты бу-
лып калыксын иде. Мин аны хәзергесе кебек, 
агачтан төзелгән итеп күз алдына китерәм. 
Чөнки татарның бишеге дә агачтан эшләнгән. 
Анда изге Коръән сурәләре язылган...

...Данил Салиховның сүзләре хәтерне галим-
нең Оренбургта яшәгән чорына алып кайтты. 
Кичүчат музеендагы бер бүлмә Р.Фәхред-
диннең шул вакытларга багышланган. Ул бу 
якларга бертуган Рәмиевләр чакыруы бу-
енча килә һәм 1906 елда алар нәшер иткән 
«Вакыт» газетасында эшли башлый. Рәмиев-
ләр соңрак императордан «Шура» журналы 
бастырырга рөхсәт алып, баш мөхәррир итеп 
Р.Фәхреддинне билгелиләр. Шул ук вакыт-
та галим атаклы «Хөсәения» мәдрәсәсендә 
уку-укыту эшләре буенча мөдир булып эшли. 
Шулай итеп, ул Оренбургта журналистлык һәм 
педагоглык хезмәтләренә бөтенләе белән 
кереп китә, яңадан-яңа хезмәтләр яза.  Му-
зейда Ризаэддин Фәхреддиннең шушы ел-
лардагы эшчәнлек нәтиҗәсе булган «Әхмәд 
бай Хөсәенов»(1910 ел) дигән тарихи энцикло-
педик хезмәте, ун ел дәвамында аена ике 
тапкыр чыккан «Шура» журналы төпләмәләре 
куелган. Әлеге басмада Р.Фәхреддин каләме 
белән  язылган җиде йөзгә якын мәкалә һәм 
язма дөнья күргән. Музейдагы эш өстәле һәм 
язу әсбаплары галимнең Оренбургтагы чо-
рын күз алдына китереп бастыра. Көндәлек 
хезмәте күп вакыт сорауга карамастан, ул би-
редә дистәләгән әсәр яза: «Тәрбияле хатын», 
«Гаилә», «Нәсыйхәт», «Сәлимә, яки Гыйффәт», 
«Әсма, яки Гамәл вә җәза», «Әхмәд бай». 
Әлеге китапларын бастырып чыгаруда аңа 
туганнары Кәримиләр гаиләсе булыша. Апа-
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сы Мәгъсүмә абыстайның улы Фатыйх Кәри-
ми аның иң якын фикердәше һәм хезмәттәше 
була. Кечкенә Ризаны беренче тапкыр Чистай 
мәдрәсәсенә укырга алып барган җизнәсе 
Гыйльман ахун Кәрими, гаиләсе белән Орен-
бургка күчкәч, аңа монда да ярдәм кулы суза. 
Алар биредә Кәримовлар басмаханәсен ача. 

Оренбург чоры Ризаэддиннең тормышын-
да хезмәт белән тулы еллар булса да, гел 
шатлык, куанычлардан гына тормый. Аны 
«Дин вә мәгыйшәт» журналы битләрендә 
аның хезмәтләрен тәнкыйтьләгән тәнкыйть 
мәкаләләре борчый. Шул ук вакытта хәзрәт-
кә полиция дә тынычлык бирми. 1911 елда 
галим яшәгән йортка тентү ясалып, китап 
итеп бастыру өчен хәстәрләп куйган кулъ-
язмаларын, «Асар» хезмәте өчен тупланган 
материалларны, хатларны алып чыгып китә. 
Ул чакта галимнең еллар дәвамында әзерлә-
гән язмалары шул рәвешле югала. 1917 елгы 
революциядән соңбер ел узуга«Шура» жур-

налы чыгудан туктый, Фәхрединнәр гаиләсе 
Уфа шәһәренә күченеп китә. Аны кабат казый 
итеп сайлыйлар, ә берничә елдан мөфти итеп 
билгелиләр. 

Карабаш эшкуары татар атлары үрчетүче 
Фәрит Нәбиуллинның чыгышы түгәрәк өстәл-
дә талгын гына барган әңгәмәне кырмыска 
оясына таяк тыгып болгаган кебек итте.

– Сезгә минем сүзләр бераз сәеррәк тоелыр- 
га мөмкин, – диде милләтпәрвәр бу ир-ат. –  
Менә монда Риза казыйның үз йорты булма-
ган дигән сүз яңгырады. Ә шундый шәхес-
нең эшчәлеген күз алдына китерерлек татар 
йорты нинди булырга тиеш? Шул хакта уй-
ланыйк әле. Әйдәгез,  бренд булырдай татар 
йорты төзик. Фәхреддиннең музеен шундый 
итеп күтәрик ки, Европа тәрбисе алган чит ил 
кешесенең исекитәрлек булсын! Музейдан 
гына тормасын Фәхреддиннәр ихатасы. Нигә 
анда яки аның янәшәсендәчәй, кымыз өйләре 
төземәскә? Нигә яшь- 
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фәнсөярләрдән торган «Фәхреддин оныкла-
ры» клубын оештырмаска? Нигә янәшәдәге 
болында «Алмыш хан оныклары» ипподромы 
төземәскә? Шуны да исегездән чыгармагыз: 
атта чапкан татар малае туган телен беркай-
чан онытмый. Бу бит бер дигән милли тәрбия 
чарасы! Көймәдә йөрергә күл яки буа корыйк 
соң. Туристлар ял итсеннәр. Көрәш мәйда-
ны оештырыйк. Мәрҗани, икенче бер бөек 
галимебез, мәсәлән, китап кына язмаган, 
Сабан туйларында көрәшеп, батыр калган! 
«Аларның музейларга нинди катнашы бар?» 
дисезме? Ничек кенә бар әле. Бүген менә 
шундый музейларның милләтебезгә файдасы 
күбрәк, чөнки һәр музей – ул безнең үткән 
тарихыбыз. Шул ук Риза Фәхреддин музеенда 
да халкыбызның язмышы чагылырга тиеш. 
Р.Фәхреддин төп тәрбия принципларының 
берсе итеп милләт тарихын белү, аны саклау 
һәм хөрмәт итүне куя. 

Тәрбия бирүнең иң әһәмиятле һәм катлаулы 
юнәлеше – укучыларда милли сыйфатлар 
формалаштыру. Галим үзенең байтак хезмәт-

ләрендә милли традицияләрне саклау, алар-
га сакчыл мөнәсәбәт булдыру мәсьәләсен 
күтәрә. Мин әйтеп узган барлык чаралар 
да балаларны әнә шул милли традицияләр 
рухында тәрбияләүгә керә.

Эшкуар башлаган кискенлек «Безнең мирас» 
журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон 
чыгышында да дәвам итте. 

– Фәрит әфәнде Нәбиуллин Татар йорты 
бренды,  келәймәле татар йорты дигән бик 
зур проблема күтәрде. Соңгы елларда район 
үзәкләрендә ике катлы стандарт музей бина-
лары төзү модага керде. Шәһәр төзелешенең 
хәзерге этабында мондый биналар төзү дә 
бик кулай, – диде шагыйрь. – Әмма Р.Фәхред-
дин музее авылда урнашкан. Үзеннән-үзе 
шундый сорау туа: татар бренды булырдай 
музей-йорт нинди материалдан төзелергә 
тиеш – сары сагызлы нарат агачыннанмы, 
әллә инде Фәрит әфәнде әйтеп узган Чупай 
ташыннанмы? Шунысын да онытмыйк: агач 
тиз туза. Агач йортларда янгын да чыгу-
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чан. Бер елны Башкортстандагы Галимҗан 
Ибраһимов музее янып көлгә әйләнде. 
Мәсьәләнең шул ягы да бар. Бәлки, аны 
агачтан төзеп, тыштан Әлмәт төбәгендә чыга 
торган затлы Чупай ташы белән тышларга-
дыр? Чупай ташын мәрмәргә тиң  диләр бит. 
Ни дисәк тә, җәмәгать, Фәхреддин музее өчен 
яңа бина төзегәндә, мин гаҗәеп архитекту-
рага ия «Әкият» курчак театрын күз алдында 
тотам. Музейны тулыландырып, эчтәлеген 
тагын да баетып торачак тагын бер мөһим 
сәхифә  турында әйтәсем килә. Ул да булса 
музейда шушы төбәктә үсеп чыккан күренек- 
ле шәхесләр бүлеген төзү. Кичүчатта андый 
шәхесләр байтак. Шундыйларның берсе –  
авылдашыгыз, яшьли арабыздан киткән 
галим Тәлгать  Миндубаев. Казан университе-
тында укыткан  яраткан остазыбыз бу хөр-
мәткә бик тә лаек. Дөрес, авыл мәктәбендә 
аның истәлегенә багышланган музей бүлмәсе 
бар. Әмма уку йортындагы музейның макса-
ты башка. Галим үзе дә: «Әхлак берлә әдәбият 
бергә булырлар», – дигән. 

– Сез Татар йортының брендын булдырырга 
кирәк, дисез, – дип сүзгә кушылды Татарстан 
Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Римма 
Ратникова. – Минемчә, бу сорауның җавабын 
Риза Фәхреддиннең үзеннән эзләргә кирәк. 
Ул – күренекле галим, әдип, мәгърифәтче, 
журналист. Мондый зат мең елга бер туа. 
Димәк, аның музее да үзе кебек затлы булыр-
га тиеш.

Лаеш районындагы Державин музей директо-
ры Фәридә Мортазина сүз алды.

– Кичүчат музеена шушы төбәктә үскән атак- 
лы шәхесләрне генә түгел, Фәхреддиннең 
замандашларыннан бөек татар зыялылыры, 
әдәбият-сәнгать әһелләре, тугандаш төрки ха-
лыклардагы күренекле  хәдимнәребез турын-
да мәгълүмат туплау да бик кулай булыр иде. 
Фәхреддин ялгыз булырга тиеш түгел дип 
уйлыйм. Тиз туза, янгын чыга дип, агачтан тө-
зелгән музей-йортларны өнәп бетермәүне дә 

урынлы санамыйм. Агач йортларны махсус 
катнашмалар ярдәмендә гасырларга җитәр-
лек итеп ныгытырга мөмкин. Иң мөһиме – 
музейны Фәхреддиннең тууына 165 ел тулуга 
өлгертсеннәр иде.

Фәридә ханымның фикерен ТРның Милли му-
зее генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова 
дәвам итте.

– Мин Ризаэддин Фәхреддин музее үзе 
башкарган хезмәт кадәрле зур бинага, зур 
биләмәгә ия булсын иде дип телим, – диде  
ул. – Менә шушы кечкенә музейны Россия- 
дә генә түгел, чит илләрдә дә беләләр. Кол-
лективның хезмәте тагын да активлашсын 
өчен, Дания ханым Гыймранова җитәкләгән 
коллективка бинаны киңәйтергә кирәк. Бү-
ген шушы хакта сүз әйтергә җыенган нефть-
челәребезгә зур рәхмәт. 

– Сезнең бездән нинди сүз көткәнәгезне 
беләбез, – диде «Татнефть» ААҖе генераль 
директоры урынбасары, Татарстан Дәүләт Со-
веты депутаты Рөстәм Нәбиулла улы Мөхәм-
мәдиев, чират үзенә җиткәнен аңлап.– Риза 
Фәхреддин музеена нигез салган Самдун 
Фәрхетдинов – музейны оештыруга, экспо-
зицияләр эзләп табуга күп көч куйган шәхес. 
«Татнефть» компаниясе аңа теләктәшлек 
күрсәтте, һәм 1995 елда Беренче Президенты-
быз Минтитмер Шәймиев катнашында музей 
ачылды. Ә бүген галимнең мирасын халыкка  
җиткерүдә Дания Гыймранова зур эш башка-
ра. Барыгызның  да фикерләрен, теләкләрен 
ишеттек. Якташыбыз – милләтебез хади-
ме галим Ризаэддин Фәхреддин турында 
югары фикердә торуыгызга зур рәхмәт. 
Киңәшләләрегезне истә тотарбыз. Чынлап 
та, музей фонды нык үскән, аңа яңа, зур бина 
кирәклеге күренеп тора. Шуңа күрә дә яңа 
бина төзү  турындагы идеяне «Татнефть»нең 
генераль директоры Наил Маганов хуплады, 
һәм компаниядә шул хакта карар кабул ител-
де.

Автор фотолары
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Белем бирүче кадрларга авылда гына түгел, шәһәрдә дә кытлык бу-
луын РФ Мәгариф министры Ольга Васильева да инкарь итми. Шун-
дый заманда педагоглар, мәгариф җитәкчеләренең бер-берсе белән 
очрашып аралашуы тәҗрибә уртаклашуы мөһим!

Очрашу урыны итеп, мәсәлән, Кайбыч райо- 
нының Иске Чәчкаб мәктәбен билгеләргә 
мөмкин булыр иде. Юк-юк, анда укучылар күп 
түгел. Соңгы елларда, башка күп кенә мәга-
риф учакларындагы кебек үк, биредә белем 
эстәп йөрүчеләр саны кайчак хәтта ярты 
йөзгә дә тулмый. Шулай да туган телебездә 
сөйләшүчеләр кими дип лаф орып тору уры-
нына, белем бирү белән беррәттән, укучылар 
күңелендә милли үзаң тәрбияләүдә кулла-
рыннан килгәнчә тырышучы Иске Чәчкаб 
мөгаллимнәре белән очрашу зыянга булмас 
иде, минемчә. 

«Безнең авылда беренче мәктәпкә нигез  

XIX гасырның туксанынчы елларында са-
лынган дигән тарихи документлар бар», – ди 
биредә эшләүчеләр. Шул вакыттан бирле мәк-
тәп өчьеллык та, дүртьеллык та, җидееллык 
та, сигезьеллык та, тугызъеллык та булган. 
Гасырлар алмашынганда, урта мәктәп булып 
эшләгән белем йорты бүгенге көндә «төп мәк-
тәп» статусын йөртә. Агымдагы уку елында 
мәктәп ишеген кырык укучы ачып керә. Алар-
га белем бирә торган ундүрт укытучының би-
шесе – 1997-2011 елларда шушы мәктәпне тә-
мамлаган һәм, укытучы һөнәрен үзләштереп, 
үз мәктәбенә кайткан укытучылар. Шәһәргә 
киткәннәрнең күбесе туган авылына кунакка 
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гына кайту ягын караган чорда бу да үзенә 
бер күрсәткеч булып тора. 

«Васил Абдулла улы Гайфуллин министр 
булып торган чорда: «Балаларны татарча 
укытасыбыз килә», – дип, авылыбыздагы 
әти-әниләр аңа ачык хат язды. Мөрәҗәгате-
без хупланды. 1990 елда башлангыч татар 
мәктәбе буларак оешып киттек тә тора-бара 
урта мәктәпкә әйләндек», – дип искә төшерә 
Айдар Габделхак улы Хәсәнов, безне белем 
йорты белән таныштырып йөргән чакта. 
Шуны әйтеп узарга кирәк: ТР Премьер- 
министры урынбасары – мәгариф һәм фән 
министры Рафис Борһанов күптән түгел  
Айдар әфәндегә «Мәгариф өлкәсендәге каза-
нышлары өчен» күкрәк билгесе тапшырган. 

Ә менә узган уку елында гына әлеге мәктәп-
кә эшкә килгән Кошман авылы кызы Ил-
синә Вилданованы «почти үзебезнеке» дип 
йөртәләр. Казан федераль университетында 
укып, татар теле һәм инглиз теле укытучысы 
белгечлеген алган яшь педагог әлегә эштән 
соң көн саен әти-әнисе янына кайтып йөри. 
«Ни өчен кайтырга булдың?» дигән сорау-
га да бик тиз җавап тапты ул. «Төп сәбәбе 

шәһәрне, аның шау-шуын яратмавымда. 
Әти-әнием, сеңлем-энем белән тору рәхәтрәк, 
авылны үз итәм», – ди Илсинә. Сүз уңаеннан 
шуны да әйтеп үтәргә кирәк: сеңлесе Илүзә – 
нәселләрендә апасыннан соң укытучы бел-
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гечлеге алган икенче кеше. Казан педагогия 
көллиятен тәмамлаганнан соң, шулай ук туган 
районына кайткан. Бүгенге көндә ул Кайбыч 
мәктәбендә башлангыч сыйныфларга белем 
бирә. 

Һәркемнең кеше булып җитешүендә хәреф 
танырга, каләм тотып язарга өйрәткән оста-
зы зур роль уйный. Кечкенәдән инглиз теле 
укытучысы булырга хыялланган Илсинә күңе-
лендә туган теленә мәхәббәтне укытучысы 
Нурания ханым уяткан. «Балаларга, әлбәттә, 
ана телләре якынрак. Шулай да сөйләмнәрдә 
охшашлыклар шактый булганга күрә, татарча-
ны да, инглизчәне дә бик теләп өйрәнәләр», –  
ди бер үк вакытта сыйныф җитәкчесе вази-
фаларын да башкаручы Илсинә. Һәр дәрескә 
яңалык кертергә тырышкан мөгаллимәнең 
укучылары район буенча үткәрелгән олимпиа-
даларда алдынгы урыннарда.«Дәрескә диа-
логлар өйрәнеп килгән балаларны видеога 
төшерәбез, аннары шуны бергәләп карыйбыз, 
анализлыйбыз», – ди укучыларына инглиз 
теле серләрен балаларның ана теле аша бирер- 
гә тырышучы яшь укытучы.

Гомумән, соңгы өч-дүрт елда район мәктәп- 
ләре арасында уку-тәрбия, спорт рейтингы 

буенча Иске Чәчкаблыларның иң яхшы төп 
мәктәпләр өчлегеннән чыкканы юк икән. «Төп 
фәннәрне чиста татарча укытсак та, бердәм 
дәүләт имтиханын бирүдә проблема булганы 
юк», – ди җитәкче. Төп дәүләт имтиханын 
тапшыру буенча районныкын гына түгел, 
кайчак республиканың уртача нәтиҗәләрен 
дә уздырып җибәрәләр икән биредә укучы-
лар. Сәләтле балалар белән даими эшләү 
дә үз нәтиҗәләрен бирә. Узган уку елында, 
мәсәлән, республика предмет олимпиадала-
рының муниципаль этабында тугыз призлы 
урын яулаган булсалар, быел бу сан унга ти-
гез. «Путь к Олимпу» республика олимпиада-
сында призлы урыннарны яулаган укучылары 
белән дә горурланалар мәктәптә. Әлеге уңыш- 
лар, һичшиксез, мөгаллимнәр куйган хезмә-
тенең уңай нәтиҗәсе булып тора. Мәктәпнең 
төп эше – укыту диләр биредә. 

Белем алуда сынатмаган укучылар спортта 
да беренчеләр рәтендә. Баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, теннис, хоккей, бадминтон – 
ярышларның кайсын гына сайласалар да, 
Иске Чәчкаб мәктәбе егетләре сер бирми. 
Кызлар исә иҗат-сәнгатькә мөкиббән. 2010 
елда оешкан «Салават күпере» вокаль ансамб- 
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ле республикада гына түгел, россиякүләм, 
халыкара балалар җыр бәйгеләрендә кат-
нашулары, уңышлы чыгыш ясаулары белән 
билгеле. Игътибар итегез: 8 ел дәвамында 
«Созвездие. Йолдызлык» фестиваленең зона 
турында «Вокаль ансамбль» номинациясен-
дә призлы урыннар яулап килүче кызлар, 
берничә ел элек бәйгенең суперфиналында 
чыгыш ясап, «Милли кыйммәтләрне саклап 
калу» номинациясендә махсус бүләккә ия 
булганнар.

Мәктәпнең тагын бер үзенчәлекле ягы турын-
да әйтми мөмкин түгел. Белем йортында олы-

сы да, кечкенәсе дә милли баш киемнәре –  
кәләпүш я калфактан йөри. «Көн саен кияләр 
дип әйтә алмыйм, – ди үзе инде утыз елдан 
артык түбәтәен салмаган директор. – Бер-
кемне дә мәҗбүриләмибез. Берсеннән күреп, 
икенчесе кия. Көз-яз айларында мондый баш 
киемнәре безнең мәктәптә аеруча модада 
була». 

Әлегә калфакларны заказ белән кайтарталар 
икән. Ата-аналар җыелышында аны тегү буен-
ча мастер-класс та үткәреп караганнар. 

Фотолар мәктәп архивыннан
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МИЛЛИ ҮЗАҢНЫ 
ДӨРЛӘТҮ УЧАГЫ

Рифат КАЮМОВ
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Минзәләнең исеме белән генә түгел, җисеме 
белән дә чын татар мәктәбе саналырга хакы 
булган бу уку йортына килеп керүгә, күңелдә 
рәхәт, җылы хис туа. Кайсы гына төбәктә бул-
сак та, өй җылылыгын йөрәк шундук сизеп ала 
бит! Үз-үземә: «Хикмәте нидә соң?» дигән сорау 
бирәм. Бәлки, татар халкына хас чисталык- 
пөхтәлек, кунакчыллык, иплелек һәм әдәп- 
лелек сыйфатларын туплаган мөгаллимнәр 
эшләвендә һәм аларның бу сыйфатларны ба-
лаларда тәрбияли алуларындадыр дип, үзем үк 
соравыма җавап табып куям.

Шәһәрнең татар гимназиясе бинасы 2015 елда 
файдалануга тапшырылган. Милли орнамент-
лар белән бизәлгән заманча, якты бина шәһәр-
нең башка мәктәпләреннән аерылып тора. 
Ул яшь буынны җирле гореф-гадәтләрдә тәр-
бияләүдә үрнәк күрсәтүче мәктәп булу белән 
бергә, милли мәгарифне үстерү буенча Мин-
зәлә районының ресурс үзәге дә булып санала. 
Гимназиянең эшчәнлегенә карата ата-аналар-

да кызыксыну да, хөрмәт тә зур, Татарлар гына 
түгел, башка милләт вәкилләре дә үз балала-
рын бирегә урнаштырырга теләк белдерә икән. 
Уку йортының кайбер үзенчәлекләрен Гөлназ 
Хәлиуллина җитәкләгән коллектив белән җые-
лып сөйләшкәндә ачыкларга тырыштык.

Бүгенге көндә гимнзиядәге 11 комплект 
класста 238 бала укый. Авыллардан һәм 
күрше-тирә районнардан җыелган 45 укучы 
өчен тулай торак бар. «Шулай да нинди өстен-
лекләре өчен ата-аналар балаларына белем 
бирүдә сезнең гимназияне сайлый?» – дигән 
сорауга Гөлназ Сәмигулла кызы берәм-берәм-
текләп санап китте. Беренчедән, бу уку йор-
тында педагоглар тәҗрибәле һәм көчле. Гим-
назиядәге 25 укытучының барысы да югары 
белемле, шуларның 12 се югары категориягә 
ия. Узган уку елында ике укытучы «Оста мө-
галлим» республика грант бәйгесендә җиңеп 
чыккан, бер мөгаллим – «Укытучы-остаз» 
гранты иясе. Директорның, көчле укытучының 
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укучысы гына мәктәпне уңышлы тәмамлый ди-
гән фикере белән килешмичә булмый. Бердәм 
дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча гим-
назия ел саен районда алдынгылар рәтендә, 
аларның баллары республиканың уртача күр-
сәткеченнән югарырак. Республика олимпиа-
даларында катнашып, призлы урыннар алган  
5 укучылары белән дә горурланалар биредә. 
Татар теленнән дә, рус теленнән дә бишәр 
укучылары халыкара олимпиадада җиңеп чык-
каннар.

Укучыларның имтиханнарны уңышлы тапшы-
руы район хакимиятенең мәгарифкә, укыту-тәр-
бия эшчәнлегенә игътибар белән каравына да 
бәйле. Минзәләнең мәгариф бүлеге тәҗрибә 
рәвешендә бердәм дәүләт имтиханына әзер-
ләү мәктәбе оештырган. Көн саен кичке өчтән 
бишкә кадәр шәһәрнең иң тәҗрибәле укытучы-
лары, һәр фән буенча класс туплап, балаларны 
сынауларга әзерли. Шимбә, Алабугадан фәнни 
хезмәткәрләр килеп, математика һәм физика 
буенча өстәмә белем бирә. Өстәмә дәресләргә 
гимназия укучылары да теләп йөри, чөнки бу 
алар өчен бушлай һәм имтиханнарны уңышлы 
тапшырырга яхшы мөмкинлек ача.

Бу уку йортының икенче өстенлеге – тәрбия 
эшенең һәр укучының сәләтен ачарга мөмкин-
лек тудырырлык итеп алып барылуында. «Гим-

назия бер зур гаилә булып яши. Балаларны 
милли мохиттә тәрбиялибез, татар халкының 
гореф-гадәтләрен өйрәнәбез, саклыйбыз. Мон-
да өстәмә белем бирү түгәрәкләренең дә өле-
ше бар. Бию, вокал, курай, театр түгәрәкләре 
уңышлы эшли. Заманча хореография залыбыз, 
малайлар һәм кызлар өчен аерым-аерым ике 
хезмәт мастерское бар», – дип ассызыклады 
Гөлназ ханым.

Гимназиядә уку көне зарядкадан башлана. Бу –  
гади генә зарядка түгел, ә татар милли биюе 
элементлары кергән динамик хәрәкәт. Балалар 
анда бик теләп катнаша, һәм, укытучылар сү-
зенә караганда, бу чара балаларның дәрестәге 
активлыгын арттыра.

Укучыларны гимназия тормышы белән яшәтү-
гә гимназистларның үзидарә органнары да 
йогынтысы ясый. Бу – өченче үзенчәлек. Мо-
ның нәтиҗәсе бәйрәм вакытларында аеруча 
ачык күренә. «Безгә килгәндә йомыкый кына 
булган балалар да, бераз вакыт узгач, ачылып 
китәләр, спектакльләр куйганда, биюдә, җыр- 
да актив катнаша башлыйлар. Элеккеге мәк-
тәпләрендә иптәшләре тарафыннан кыерсы-
тылып, үз урыннарын таба алмаганнар да, 
монда күчеп килгәч, күңел тынычлыгы, аңлау 
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таптылар», – ди директор.

«Сөмбелә», «Карга боткасы», «Нәүрүз», «Аулак 
өй» һәм башка бәйрәмнәрен уздыру гимназия-
нең матур традициясенә әверелгән. Мәсәлән, 
«Аулак өй» елга ике мәртәбә оештырыла. Бе-
ренчесе кул эшләренә багышланса, икенчесе –  
халыкның аш-су әзерләү үзенчәлекләрен ача. 
Бу чарада милли йолалар, татар халкының, 
Минзәлә төбәгендә яшәүче башка милләт-
ләрнең гореф-гадәтләре искә алына, түбәтәй, 
калфак, курчакларга милли киемнәр тегү сер-
ләре ачыла. «Аулак өй»дә шәһәрнең зыялыла-
ры, Минзәлә театры вәкилләре, районның «Ак 
калфак» җәмәгать оешмасы әгъзалары теләп 
катнаша.

Игътибарга лаек тагын бер чарага аерым тук-
талмыйча булмый. Ул – ел саен уздырыла 
торган Риза Фәхреддин укулары. Бу көн гимна-
зия өчен олы бәйрәмгә әверелә. Укытучылар 
гына түгел, укучылар да – милли киемнәрдән. 
Өйдә пешкән милли ризыкларны алып килеп, 
бәйрәмгә ата-аналарны да чакыралар. Шулай 
ук бу көнне гимназиягә районның танылган 

шәхесләре, дин әһелләре җыела. Гадәттә, бәй-
рәм сыйлы өстәл артында тәрбия һәм әхлак 
турында чыгышлар тыңлап, күңелле һәм фай-
далы итеп уздырыла.

Балалар үзидарәсенең тагын бер җимеше – 
айга бер мәртәбә татар телендә басыла торган 
мәктәп газетасы. Укучылар аны үзләре матери-
ал туплап, компьютерда калыпка салып, кә-
газьдә бастырып тараталар. Киләчәктә укучы-
лар радиосы булдыру турында да хыяллана 
гимназия җитәкчелеге.

Элеккеге заманнардан ук татар мәктәпләре, 
белем бирү вазифасы үтәү белән беррәттән, 
милләтнең үзаңын, мәдәниятен, йолаларын сак- 
лап, милли җанлы шәхесләр тәрбияләү үзәге 
булган. Борынгы калада татар гимназия- 
се ачып, аның тәрбия ягыннан башка мәк-
тәпләрдән өстен булуына ирешкән Минзәлә 
башка районнар, бигрәк тә әлегә кадәр шундый 
үзенчәлекле милли уку йорты оештыра алма-
ган татар районнары өчен гыйбрәтле үрнәк 
булып тора. 

Фотолар мәктәп архивыннан
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ХИКМӘТЛЕ ДӘ, 
БИЗӘКЛЕ ДӘ 
ТУГАН ТЕЛ
Халыкара туган тел көненә багышлана

Римма ВАСИЛЬЕВА,

Кайбыч  районы М.К.Кузьмин исемендәге 
Иске Тәрбит урта гомуми белем бирү мәктә-
бенең югары категорияле квалификацияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото сайтыннан https://www.shutterstock.com
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1 нче алып баручы. Хәерле көн, хөрмәтле ку-
наклар, укытучылар, укучылар!  Эпиграфка  
мөрәҗәгать итик әле. Бүгенге чарада сүз нәрсә 
турында барыр икән?

2 нче алып баручы. Телебезгә хас нинди сый-
фатлар кулланылган? (Аһәңле, йомшак, тат-
лы...) 

2 нче алып баручы. Бүген без хикмәтле дә, 
бизәкле дә булган туган телебез турында фи-
кер алышырга жыелдык.

1 нче алып баручы. Халыкара туган тел көне. 
Туган теле белән горурланган һәркемне әлеге 
зур бәйрәм белән тәбрик итәбез!

2 нче алып баручы. Һәм бу бәйрәмне бүген без,

Икесе бергә: Альбина һәм Артур икәү алып бара-
чакбыз.

1 нче алып баручы. Альбина, минем әбиемнең 
гел генә әйтә торган сүзе  бар иде: «Балакайла-
рым, тәмле телле, тәмле сүзле булыгыз. Тәм-
сез телле булсагыз, үзегезне берәү дә ярат-
мас!» – дип. Нинди була икән ул тәмле сүз?

2 нче алып баручы. Артур, әбиең бик дөрес 
әйткән. Әлбәттә, тәмле сүз конфет та, прәннек 
тә түгел.  Тәмле телле булу – тупас сөйләшмәү, 
кешене кимсетә, түбәнсетә торган сүзләр кул-
ланмау.

1 нче алып баручы. Һәр халыкның туган теле – 
аның мәдәнияте, тарихи көзгесе. Татар теле –  
ЮНЕСКО тарафыннан бөтендөнья халыкара 
аралашу теле дип саналган 14 телнең бер-
се. Бу – туган телебез белән горурланырлык 
мөһим фактор. Әйдәгез әле, тел дәрьясының 
хәзинәләре белән танышыйк. 

2 нче алып баручы. Сүзнең тылсымлы көчен 
күзәтик, телебез гәүһәрләренә күз ташлыйк. 
Һәр сүзнең кадерен белергә өйрәник.

1 нче алып баручы. Ә ни өчен 21 февраль – Ха-
лыкара туган тел көне итеп билгеләнгән  соң?

2 нче алып баручы. Моны ачыклау өчен, сүзне 
китапханәчегә бирик.

Китапханәче. 21 февраль – Халыкара туган тел 
көне. Бу көнне билгеләп үтү инициативасы 
белән Бангладеш Республикасы чыга. Анда 
1957 елның 21 февралендә, туган телдә белем 
алу хокукын даулап, биш студент һәлак була. 
Бу көн 2000 елдан башлап ЮНЕСКО карары 
нигезендә билгеләп үтелә башлый. Хәзер мин 
сезне Мәдәниятләрне халыкара саклау оешма-
сының генераль директоры Коитиро Мацуура-
ның «Ана теле бер булыр» дигән мөрәҗәгате 
белән таныштырып үтәргә телим.

Ана теле бер булыр

Көндәлек тормышта без еш кына үзебез сөйләшә 
торган телне яки телләрне табигый бер нәр-
сә итеп кабул итәбез. Гаять зур әһәмияткә ия 
телебез тормыш-көнкүрешебезнең аерылгысыз 
бер өлеше булып тора. Ул фикерләү, тәртип һәм 
үзебезнең яшәү рәвешенә, ысулына әйләнә. 
Шуңа күрә дә без аның төп функциясен – нәкъ 
менә аралашу һәм аңлашу функциясен онытып 
җибәрәбез. Туган тел беренче мәртәбә әйләнә- 
тирә мохитне танып-белергә һәм киңрәк планда 
дуслар белән аралашуда ярдәм итә торган тел 
ул. Бу тел – сабыйлык, изге гаилә тәҗрибәсе, 
башлангыч социаль мөнәсәбәтләр теле.

Дөньяда 6000 нән артык телдә сөйләшәләр. Алар-
ның һәрберсе авазлар, мәгънәләр һәм грам-
матик кагыйдәләрнең катлаулы системасын 
тәшкил итә.

Халыкара туган тел көнендә барлык телләр ти-
гез дәрәҗәдә итеп таныла, чөнки һәр тел кеше 
халәтенә бердәнбер җавап һәм без сакларга 
тиеш тере мирас булып тора.

Коитиро Мацуура –  ЮНЕСКО генераль директо-
ры.

Шулай итеп, 2000 елда Берләшкән Милләтләр 
Оешмасы, ЮНЕСКО инициативасын хуплап, 
күптеллелекне яклау йөзеннән, 21 февральне 

Зал бәйрәмчә бизәлгән. Тактада учак рәсеме. 
                                                        Туган тел ул аһәңле дә, йомшак та ул,
                                                        Татлы да ул, гүяки бер ширбәт сыман.
                                                        Туган телем белем биргән чишмә дә ул,
                                                        Ныклап авыз итсәң әгәр шул саф судан.
«Тәфтиләү» көе астында ике алып баручы чыга.
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«Халыкара туган тел көне» итеп үткәрү турын-
да карар кабул итте.

(Бер укучы Э.Мөэминованың «Туган телем» шигы-
рен сөйли.)

1 нче алып баручы. Альбина, ә син Әминә 
Бикчәнтаеваның «Үрдәк беренчелекне алган» 
әкиятен укыганың бармы?

2 нче алып баручы. Әлбәттә,  укыгыным бар.

1 нче алып баручы. Укучылар,  ә  сез беләсезме: 
үрдәк нәрсә буенча беренчелекне алган? Аңа 
нәрсә бүләк иткәннәр? (Укучылар җавабы: үз 
телендә  матур итеп шигырь сөйләгәне өчен, 
сулы ләгән бүләк иткәннәр.)

2 нче алып баручы. Артур, «Тел дигән дәрья бар,  
дәрья төбендә мәрҗән бар» дигән халык мәка-
лен син ничек аңлыйсың?

1 нче алып баручы. Халкыбыз телнең дәрья-
лардай иксез-чиксезлеген һәм тирәнлеген, тел 
байлыгының мәрҗәннәрдәй серле һәм мог- 
җизалы булуын әйтергә теләгәндер. Һәр кеше 
үзенең туган телен белергә тиеш.

(Бер укучы М.Гафуриның «Ана теле»шигырен 
сөйли.)

2 нче алып баручы. Җиләк – урман бизәге,  
мәкаль – сүзнең бизәге, ди халык. Мәкаль-әй-
темнәр безнең ата-бабаларыбызны тәрбиялә-
гән, туган телгә мәхәббәт уяткан.

1 нче алып баручы. Безнең  мәктәп укучылары 
тел турында мәкаль-әйтемнәрне беләләрме 
икән? Әйдәгез, «Парыңны тап» уенын уйнап 
алыйк.  

(Сәхнәгә 10 укучы чакырыла. Алар үз парларын 
табарга тиеш.)

(Парын тапкан укучыларга йолдызчыклар би-
релә.)

1 нче алып баручы. Туган тел! Һәркем өчен дә 
газиз сүз бу. Иң кадерле «әти», «әни», «әби», 
«бабай» сүзләрен туган телдә әйтәбез. Туган те-
лебезнең, торган җиребезнең кадерле булуын 
без иң элек туган тел аша тоябыз. 

2 нче алып баручы. Халкыбыз элек-элек-
тән  тапкыр, зирәк булган. Телебез турында 
мәкальләр, әйтемнәр, табышмаклар, мәзәкләр 
уйлап чыгарган. Хәзер дә бу эш дәвам итә.

1 нче алып баручы. Ә хәзер мәзәкчеләрне чакы-
рабыз. 

(Мәзәк сөйләүчеләргә йолдызчыклар бирелә.)

«Татар теле – туган телем» җыры (В.Агапов көе, 
Н.Мадьяров сүзләре) башкарыла.

1 нче алып баручы. Кичәбезне дәвам итәбез. 
«Булсаң зирәк – әйт тизрәк!» дигән уенга кү-
чик.  

2 нче алып баручы. Бездән – сорау, сездән – җа-
вап! (Сорауларга дөрес җавап биргән укучылар-
га йолдызчыклар бирелә.)

1. Иң күп тел белүчене кем диләр? (Полиглот)

2. Ике яки берничә кеше арасындагы сөйләм?  
(Диалог)

3. Халыкара туган тел көненең датасын атагыз.  
(21 февраль)

4. 12 ноябрьдән телевизорда балалар өчен нин-
ди   канал тәүлек буе күрсәтә башлады? (Шаян 
ТВ)

5. Дөньяда ничә тел бар? (6809)

Шаяруга корылган сораулар:

1. Түтәлдә нинди ике нота үсә? (Фасоль)

2. Көн һәм төн нәрсә белән бетә? («н» хәрефе)

3. Нинди сүздә 6 «н» бар? (Алтын)

4. Белем уртасында ни бар? («л» хәрефе)

5. Иң кыска ай нинди ай? (Май)

6. Җирдән нәрсәне күтәреп алып булмый? (Күлә-
гәне)

1 нче алып баручы. Кичәбез ахырына якын-
лаша. Бүген безнең кичәдә җиңүчеләр дә, 
җиңелүчеләр дә юк.

2 нче алып баручы. Бүгенге чарада телебезнең 
байлыгын барладык, тапкырлыкка, фикерне 
төгәл итеп белдерүгә тагын бер адым ясадык. 

1 нче алып баручы. Туган теле барның милли 
юлы бар, милли йөзе бар, шәхес буларак үзе 
бар, кеше буларак абруе, кадер-бәясе, хөрмәте 
бар.

2 нче алып баручы. Фәнис абый Яруллин да бит: 
«Тел – халык күңеленең кыңгыравы. Ә кыңгы-
рау кагылмасаң чыңламый», – дип язган. Әй-
дәгез, әнә шул кыңгырауны ешрак чыңлатыйк. 
Йолдызчыклар белән тел учагын  кабызыйк.

(Йолдызчыклары булган балалар сәхнәгә чакы-
рыла. Укучылар аларны тактадагы учакка 
беркетәләр.)

2 нче алып баручы бергә. Тел учагы мәңге сүн-
мәсен!

«Туган тел» җыры (Г. Тукай сүзләре, халык көе) 
башкарыла.

Туган телем – иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган.
Иң татлы тел – туган тел, анам сөйләп торган тел

Туган тел үзем өчен,  башка тел көнем өчен.    
Телең белән фикер йөртмә, акылың белән фикер йөрт.
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05

ОМОНИМНАР
III сыйныфта туган тел  дәресе

Иркә ХӘБИБУЛХАКОВА,

Сарман районы Петровка мәктәбе-
нең I нче квалификация категорияле  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максаты: 
коммуникатив максат: укучыларның тел культурасын үстерү; фикер-
ләрен әйтә белергә өйрәтү;      
фәнни максат: омонимнар турында тирән мәгълүмат бирү;
тәрбияви максат: туган телне өйрәнүгә кызыксыну уяту, мәхәббәт тәр-
бияләү. 
Бурычлар: омонимнарның сөйләмдәге ролен күрсәтү; җөмләдән омо-
нимнарны табарга өйрәтү.
Дәреснең принциплары: 
дидактик принциплар: фәннилек, дәвамчанлык, күрсәтмәлелек;
лингвистик принцип: функциональ (омонимнарны сөйләм оештыруда 
куллану);
методик принцип: коммуникатив.
Укытуы суллары: проблемалы укыту ысулы, өлешчә укыту ысулы.
Укытуалымнары: дәреслек белән эш, уен, карточкалар белән эш. 
Дәреснең төре: катнаш дәрес
Дәрес тибы: яңа материал аңлату.
Җиһазлау: дәрес темасы буенча презентация, иҗади эшләү өчен би-
ремнәр, татар теле дәреслеге. 3 нче сыйныф.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру 

1. Оештыру өлеше.

– Барыбызга да хәерле көннәр теләп, дәресебезне 
башлыйбыз.

2. Матур язу.

– Дәфтәребезне ачып, бүгенге числоны, сыйныф 
эше дип языйк. 

– Матур язу күнекмәсендә нинди хәреф язачакбыз? 
Аны белү өчен игътибар белән экранга карыйк.

Йомры, йомшак сары йомгак

Йөгереп йөри чирәмдә.

– Бу шигырьдә нинди аваздан башланган сүзләр 
ешрак яңгырады? 

– Димәк й хәрефен язачакбыз. 

(Тактада матур язу күнегүенә мисаллар бирелә.)

й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й й 

йо йө йөк йокы йөз йөрәк йөзем

II. Белемнәрне актуальләштерү. Укучыларның 
терәк белемнәрен яңадан барлау

– Алдагы дәресләрдә үткәннәрне искә төшереп 
китик әле. Нинди сүзләр белән таныштык?

– Дөрес, укучылар. Ә хәзер, әйдәгез, синоним-
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ның кагыйдәсен искә төшереп китик, мисаллар 
ярдәмендә аңлатыйк.

– Синонимнар дип нинди сүзләргә әйтәбез? Мисал-
лар китерегез.

– Афәрин, укучылар. Үткән дәрес темаларын яхшы 
үзләштергәнсез.

III. Уку мәсьәләсен кую. Дәреснең темасын ачык- 
лау, максатлар билгеләү

– Ә хәзер игътибар белән экранга карыйбыз. 
Сүзләрне укыгыз һәм мәгънәләрен аңлатырга 
тырышып карагыз.

Бигрәк зәңгәр икән күк,

Зәңгәр синең күзләр күк.

Тәлгать тоткан бер тиен,

Мин Тәлгатьне үртимен:

– Менә, сиңа ун тиен,

Бир син миңа бер тиен.

– Бу сүзләрдә нинди охшашлык бар?

– Дәвам итәбез, экранда бирелгән рәсемнәргә ка-
рагыз, рәсемдәге предметларның язылышын һәм 
мәгънәләрен аңлатыгыз. 

– Бу нинди сүзләр? 

– Димәк, без бүген әйтелешләре, язылышлары 
бертөрле, ә мәгънәләре төрле булган сүзләр белән 
танышырбыз. Алар омонимнар дип йөртеләләр.

– Бүгенге темабыз «Омонимнар» дип атала.

– Бер итеп күрсә дә күзләр, бу – төрле сүзләр. Ки-
лешәсезме, укучылар?

IV. Ял итү минуты

– Ә хәзер, укучылар, азрак ял итеп алыйк. «Кем тиз-
рәк?» уенын уйнарбыз. Мин сезгә табышмаклар 
әйтәм, сез миңа аның җавапларын әйтергә тиеш 
буласыз. Тик игътибарлы булыгыз. Табышмаклар-
ның җавапларында омоним сүзләр яшеренгән.

1. Минем белән ул адаш,

Мин – язам, ә ул аш. (Май)

2. Ат муенында була, эшләп аргач була, каникулга, 
отпускка чыккач була. (Ял)

3. Шул сүз белән кеше битен һәм бер саны атыйлар, 
суда хәрәкәт иткәндә дә шул сүзне әйтәләр. (Йөз)

4. Бәйрәм мәҗлесендә, татлы азыкны да шул сүз 
белән атыйлар. (Бал)

– Булдырдыгыз, укучылар. Табышмакларның җавап- 
ларын бик тиз таптыгыз. Зирәк икәнсез.

V. Уку мәсьәләсен чишү

1. Кагыйдәне уку.

– Ә хәзер дәреслекнең 31 нче битендә бирелгән 
кагыйдәне укыйбыз.

2. Дәреслек буенча эш (67, 68 нче күнегүләр, телдән 
эш)

3. Дәфтәрләрдә эш.

– Экранда кроссворд бирелгән. Без аны бергәләп 
чишик, җавапларын дәфтәргә язып куярбыз.

– Алдагы бирем.

Май белән икмәк ашадым.

Май – чәчәкләр ае.

Сорау: май сүзе ничә төрле әйбергә исем итеп би-
релгән?

Яшел юа.

Битен юа.

Сорау: юа сүзенең әйтелешендә һәм язылышында 
аерма бармы?

– Җөмләләрне дәфтәргә күчереп языгыз.

4. – Укучылар, сезгә тагын бер бирем. Экранда бер-
бер артлы омонимнар белән сүзтезмәләр чыгып 
барыр, ә сез шулвакыт карточкаларны алып, миңа 
тиешле номерны күрсәтерсез. 

VI. Йомгаклау

1) Өй эше бирү.

1. Дәреслек 32 бит, 67 нче күнегүдә бирелгән тизәй-
ткечне өйрәнергә.

2. 3 омоним уйлап яз.

3. Омонимнар белән 5 җөмлә төзеп яз.

2) Рефлексия. 

– Без бүген дәрестә нәрсә турында өйрәндек?

– Омонимнар турында.

– Сөйләмебездә кулланабызмы омонимнарны? 

– Дәресне үзеңнең ничек аңлавыңны төрле төсләр 
белән күрсәт әле. (Бала алдына яшел, сары, кызыл 
төстәге алмалар куела. Укучы тиешле алмаларны 
сайлап алып күрсәтә.)

Төсләрнең мәгънәләре:

яшел – мин барысын да аңладым;

сары – аңлап бетермәдем;

кызыл – бернәрсә дә аңламадым.

– Билгеләрне үзбәягә карап куярмын. Дәрес тәмам. 
Рәхмәт!
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ҮТКӘН ЗАМАН 
ХИКӘЯ ФИГЫЛЬНЕҢ 
ЗАТ-САН БЕЛӘН 
ТӨРЛӘНЕШЕ
III сыйныфта татар теле дәресе

Роза ЛАТЫЙПОВА,

Кама Тамагы районы Иске Казиле 
урта гомуми белем бирү мәктәбенең 
башлангыч сыйныф укытучысы

Фото сайтыннан https://ru.freepik.com
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Максат: үткән заман хикәя фигыль, аның ике төре, ясалышы, зат-сан 
белән төрләнеше турында белешмә бирү; язма һәм телдән сөйләмдә 
фигыльләрне дөрес куллану күнекмәләрен үстерү; укучыларда бе-
лем алуга омтылыш, үзара ярдәмләшү хисләре, бер-береңә хөрмәт 
тәрбияләү.
Планлаштырган нәтиҗәләр:
Шәхси УУГ: укуга карата кызыксыну хисе булу, уку эшчәнлеген мо-
тивлаштыру.
Регулятив УУГ: үткән заман хикәя фигыль һәм хәзерге заман хикәя 
фигыльләрен аера белү, эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү, укытучы 
ярдәме белән эшне планлаштыра, эш сыйфатына бәя бирә белү.
Танып белү УУГ: дәреслек белән эш итә белү, сүзләрне сөйләмдә 
дөрес куллану, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү.
Коммуникатив УУГ: укытучының, сыйныфташларының сорауларына 
җавап бирү, сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубул-
лаша, рәхмәт белдерә белү. Башкаларның сөйләмен тыңлый һәм 
аңлый белү, үз фикереңне җиткерә белү.
Дәрес тибы: яңа материалны үзләштерү.
Җиһазлау: презентация, төрле биремле карточкалар, тест, билге 
куяр өчен сигнал карточкалар. 
Материал: дәреслек (И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова. Татар 
теле: татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең  
3 нчы сыйныфы өчен дәреслек. – Казан: Мәгариф, 2017) 
Дәреснең структурасы 
I. Сыйныфны дәрескә оештыру, уңай психологик халәт тудыру
II. Яңа материалны үзләштерүгә ихтыяҗ тудыру, уку мәсьәләсен 
кую
1) Өй эшләрен тикшерү.
2) Фигыль турында кабатлау.
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Дәрес барышы

Сыйныфны дәрескә оештыру, уңай психологик  
халәт  тудыру.

Укытучы: Исәнмесез, укучылар! Хәерле көн. Та-
бигатьтә кыш ае. Сез тылсымнарга ышанасыз- 
мы? Тылсымчы булып караганыгыз бармы? 
Кыш турында тылсымлы шигырьләр беләсез-
ме? Яттан белгән бер шигырьне сөйләп ките-
гез әле. Менә мин дә сезгә кыш турында бер 
шигырь тәкъдим итәм.

«Ак кыш». Роберт Миңнуллин.

 Бар җирдә аклык, сафлык хөкем сөрә. Бер-бе-
регезгә яхшы кәеф, күңел күтәренкелеге 
теләп, татар теле дәресен башлап җибәрик.

– Кәефләрегез ничек? Дәрескә нинди кәеф 
белән килдегез, күрсәтегез әле?

 Яңа материалны үзләштерүгә ихтыяҗ тудыру, 
уку мәсьәләсен кую.

Укытучы: Укучылар барыбыз да тактага игъти-
бар белән карыйбыз. Биремне укыйбыз.

Бирем. Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр-
гә сорау куегыз. Бу фигыльләр кайчан үтәлгән 
эшне белдерәләр?

3) Табар фигылен зат-сан белән төрләндерү. Бер-берсенең эшләрен 
тикшерәләр. Билгеләр куялар.
III. Уку мәсьәләсен чишү
1) Бирелгән хәрефләрдән сүзләр төзибез һәм артык сүзне табабыз.
2) Сорау куябыз, кушымчаларын билгелибез, бу сүзләрнең нинди сүз 
төркеменә керүен ачыклау.
3) Дәрес темасын, максатын ачыклау.
4) Әкият тыңлау
IV. Тема өстендә эш
1) Дәреслек белән эшләү, 165, 166,167 нче күнегүләр .
2) «Уйлап тап» бирелгән фигыльләрдән үткән заман хикәя фигыль-
нең 1 һәм 2 төрен ясап язарга (карточкалар белән эшләү)
3) Табышмаклар әйтү һәм җавабын табу. Предметның эшен белдер-
гән сүзләр уйлау. «Кем күбрәк» сүз язар.
4) Тест.
5) Тестны тикшерү.
6) Өй эше.
7) Рефлексия.
8) Үзбәя.
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«Кыш». Г.Тукай 

   Һәр җир карланган, 

   Сулар бозланган,

    Уйный җил, буран, 

    Бу кайчак, туган? 

Укытучы: Безнең калын хәрефләр белән бирел-
гән сүзләр нинди сорауга җавап бирәләр?                                                    

– Нишләде? Нишләгән?

Укытучы: Алар кайчан эшләнгән эш яки 
хәрәкәтне, хәлне белдерәләр?

– Үткәндә булган эш яки хәрәкәтне, хәлне бел-
дерәләр.

Укытучы: Шулай булгач, болар нинди фи-
гыльләр?

– Үткән заман хикәя фигыльләрнең зат сан 
белән төрләнеше.

Укытучы: Әйе, бик дөрес. Димәк, бүгенге дәрес- 
тә нәрсә турында сөйләшәбез? Дөрес, үткән 
заман хикәя фигыль фигыльләрнең зат-сан 
белән төрләнеше турында. Димәк, бүгенге 
дәреснең темасы нинди булыр?

– Үткән заман хикәя фигыль, фигыльләрнең 
зат-сан белән төрләнеше (электрон дәреслек 
кагыйдә укыла.)

Укытучы: Дәрескә нинди максат куярбыз?

– Дәреснең максаты: үткән заман хикәя фи-
гыль, аның төрләре, ясалышы, зат-сан төрлә-
неше белән танышу. Күнегүләр эшләгәндә ал-
ган белемнәрне урынлы куллана белү, сүзлек 
байлыгын арттыру.

Ә хәзер дәфтәрләргә число һәм матур язып 
куябыз.

Укытучы: Укучылар, әйтегез әле, үткән заман 
хикәя фигылләргә нинди кушымчалар ялга-
на?

Димәк, үткән заман хикәя фигыльләр -ды/-де, 
-ты/-те; -кан/-кән, -ган/-гән кушымчалары  
кушып ясалалар.

 Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнешен ка-
рап китик.

Үткән заман хикәя фигыльләрнең зат-сан белән 
төрләнеше

Укытучы: Сүзләрне укыйбыз. Нигез фигыльгә 
нинди кушымчалар ялганып ясалганнар?

– алды, китте, аңлады, яшәрде, саубуллашты, 
ярдәм итте

– алган, киткән, аңлаган, яшәргән, саубуллаш-
кан, ярдәм иткән

Укытучы: Димәк, үткән заман хикәя фи-
гыльләрнең беренче төре -ды/-де, -ты/-те.

Икенче төре -кан/-кән, -ган/-гән кушымчалары 
кушылып ясала.

Аңлады – аңламады, аңлаган – аңламаган.

Ярдәм итте – ярдәм итмәде, ярдәм иткән – 
ярдәм итмәгән.

Барды – бармады, барган – бармаган.

Нәтиҗә

Үткән заман хикәя фигыльнең ике төре дә 
юклыкта килә ала.

Укытучы: Мисалларны укыгыз һәм аларның 
нәрсә белән төрләнгәнен ачыклагыз.

Аңладым – аңладык                        аңлаганмын –  
аңлаганбыз

Аңладың – аңладыгыз                     аңлагансың –  
аңлагансыз

Аңлады – аңладылар        аңлаган – аңлаганнар

Гомуми нәтиҗә ясау. Үткән заман хикәя фи-
гыль нишләде? нишләгән? сорауларына 
җавап бирә, ике төре бар, зат-сан белән төр-
ләнәләр, барлыкта һәм юклыкта киләләр.

Зат Сан Калын төрләнеш Нечкә төрләнеш 

  барлык юклык барлык юклык 

I зат 

II зат 

III зат 

берлек кайттым 

кайттың 

кайтты 

кайтмадым  

кайтмадың 

кайтмады 

килдем 

килдең 

килде 

килмәдем 

килмәдең 

килмәде 

I зат  

II зат 

III зат 

күплек кайттык 

кайттыгыз 

кайттылар 

кайтмадык 

кайтмадыгыз 

кайтмадылар 

килдек 

килдегез 

килделәр 

килмәдек 

килмәдегез 

килмәделәр 
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ЯЛ МИНУТЫ

Укучылар тезелеп басалар, тупны бер-берсенә 
бирәләр һәм шул вакытта фигыльне зат-сан 
белән төрләндерәләр. (бер фигыльне башта 
барлыкта, аннан соң юклыкта төрләндереп 
чыгалар).

1) Дәреслек белән эшләү, 165,166,167 нче күне-
гүләр.

2) «Уйлап тап» уены. 

Яңа белемнәрне ныгыту. (Табышмаклар слайд-
та язылган, җаваплары рәсемнәр белән 
күрсәтелгән). Бирелгән табышмакларның 
җавапларын табу, шул предметның эшен, 
хәрәкәтен, хәл-торышын белдергән сүзләр 
уйлап язу (үткән заманда).

Укучыларга вакыт бирелә, шул вакыт эчендә 
кем күбрәк сүз яза. Сүзләрне уку һәм дөрес-
леген тикшерү.

Алган белемнәрне куллана белү күнекмәләрен 
тикшерү.

Тест.

1.Фигыль нәрсәне белдерә?

а) эш, хәл, хәрәкәтне

ә) предметны һәм затны

б) предметның билгесен

2. Кайсы сүзләр фигыль

а) яшьлек, матурлык

ә) утырган, матурайды

б) яшел, матур

3.Үткән заман хикәя фигыльнең сораулары

а) нишли? нишлиләр?

ә) нишләгән? нишләде?

б) нишләр? нишләячәк?

4. Хикәя фигыльнең ничә заманы бар?

а) 1

ә) 2

б) 3

5. Үткән заман хикәя фигылен тап

а) яза

ә) көйләде

б) суларга

Тестларны тикшерү. Һәр укучы үзенең тестын 
тикшерә һәм билге куя. 

Өй эше. Укучыларга өй эше ике вариантта би-
релә.

2) «Кышкы табигать» турында иҗади эш. 

3) «Кышкы уеннар» темасына кечкенә күләмле 
инша язарга.

Рефлексия.

– Укучылар, без сезнең нәрсә өйрәндек? Нәр-
сәләр белдек? Тема аңлашылдымы? Авырлык- 
лар булдымы?

Димәк, бу теманы үзләштердегез, үткән заман 
хикәя фигыльне үз сөйләмегездә урынлы 
файдалана алырсыз дип уйлыйм.

Үзбәя. Һәр укучы үзенә билге куя һәм ни өчен 
шундый билге куйганын аңлата. Дәреснең һәр 
этабында укучылар билге куйганда сигнал 
карточкалары күтәрәләр («5» – кызыл, «4» – 
яшел, «3» – зәңгәр).

Укытучы һәр баланың билгесенә карата үз 
фикерен әйтә. Укучылар тактадан тәмамлан-
маган җөмләләрне сайлап алалар һәм дәвам 
итәләр.

Мин бүген дәрестә ........ белдем.

Мин үземне ......... мактар идем.

Дәрестән соң ........ белергә теләр идем.

Мин бүген ....... эшли алдым.

Укытучы: Балалар, дәрестә барыгыз да актив 
булдыгыз, афәрин! Рәхмәт!
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07

СЫЙФАТЛАРНЫ ТУРЫ 
ҺӘМ КҮЧЕРЕЛМӘ 
МӘГЪНӘДӘ 
КУЛЛАНУ
IV сыйныфта татар теленнән ачык дәрес

Венера МӨХӘММӘТШИНА,

Зәйдәге 4 нче урта гомуми белем 
мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
Кулланылган технологияләр: мәгълүмати, проект, проблемалы укы-
ту, уен, сәламәтлекне саклау.
Дәреснең максатлары:
белем бирү максаты: сыйфатларның туры һәм күчерелмә мәгъ-
нәләре белән танышу; туры һәм күчерелмә мәгънәле сыйфатларны 
сөйләм телендә аера һәм куллана белергә өйрәтү;
фикерләү сәләтен үстерү: укучыларның сөйләм телен, фикерләү 
сәләтен үстерү; логик фикерләү, чагыштыру, нәтиҗә ясый белү, 
үзләштерелгән белем һәмкүнекмәләрне куллана белү осталыкларын 
камилләштерү.
тәрбияви максат: туган телебезнең матурлыгын, байлыгын тоярга 
өйрәтү.
Көтелгән нәтиҗәләр:
Предметка кагылышлы УУГ: туры һәм күчерелмә мәгънәле сыйфат-
ларны сөйләм телендә аера һәм куллана белергә өйрәтү.
Метапредметка кагылышлы УУГ
танып белү УУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә фор-
малаштыру; алган белем һәм күнекмәләрне куллана белү.
регулятив УУГ: уку мәсьәләсен куя белү, табу юлын планлаштыру; 
гамәлләрне таләп иткән вакытта башлау һәм тәмамлау; эшләгән эш-
нең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
комуникатив УУГ: үз фикереңне әйтә, дәлилли һәм яклый белү; төр-
кемнәрдә эшли белү; аңлаешлы сөйләм күнекмәләре булдыру. 
шәхескә кагылышлы УУГ: укуга җаваплы караш; үз мөмкин-
лекләреңне бәяләү.
Төп төшенчәләр: туры һәм күчерелмә мәгънәләр.
Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирәне өйрәнү, әдәби уку.
Җиһазлау: ноутбук, экран, проектор, презентация, карточкалар, 
рәсемнәр.
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I. Оештыру моменты

Уңай эмоциональ халәт тудыру. Танышу.

II. Уку мәсьәләсен кую

Теманы ачыклау, максатлар билгеләү.

Укытучы. Исәнмесез, укучылар! Әйдәгез, хәзер 
бер-беребезгә, килгән кунакларга карап елмаеп 
алабыз да дәресебезне дәвам итәбез.

«Кар өеме» уены. 

Укытучы. Укучылар, әйдәгез, уйнап алабыз. Бу 
уенны төркемнәрдә эшләячәкбез. Алдыгызда ал 
конверт ята, аннан хәрефләрне алыгыз һәм мин 
әйткән сүзтемәләрнең беренче хәрефләрен генә 
алып, сүз ясагыз.

Сары алма, ылыслы агач, йомшак кар, файдалы су, ак 
бәхет, татлы тел. 

Укытучы. Укучылар, сез нинди сүз яздыгыз? (Сый-
фат.) Нәрсә соң ул сыйфат?

Сыйфат – предметның билгесен, төсен, характерын 
белдереп, нинди? кайсы? сорауларына җавап бирә 
торган сүз төркеме.

Алтын дигән сүзне тактага куям һәм, рәсемнәр белән 
бәйләп, сүзтезмәләр төзибез. (Тактага кул, акча, чәч, 
башак, йөзек, көз рәсемнәре эленгән.) 

Алтын йөзек, алтын чәч, алтын куллы кеше, алтын 
башак, алтын акча, алтын көз.

Укытучы. Афәрин, укучылар, бик дөрес. Әйдәгез, 
бу сүзтезмәләрнең мәгънәләренә игътибар итик 
әле, алар нинди мәгънәләрне белдерә? («Алтын 
йөзек», «алтын акча» сүзтезмәләрендә «алтын» сүзе 
туры мәгънәдә килгән, ягъни йөзек, акча алтыннан 
эшләнгән; Ә «алтын чәч», «алтын башак», «алтын 
көз» сүзтезмәләрендә – туры мәгънәдә түгел, чөнки 
чәч, башак, көз  алтын була алмый, бары сары төстә, 
алтын төсендә генә була ала. Алтын – кыйммәтле 
металл, алтын куллы дип бик оста, тырыш, булдык- 
лы, бик һәвәс кешегә әйтергә мөмкин.)

Нәтиҗә. Алтын – сары төстәге кыйммәтле металл. 
Аның бу билгеләре, күчерелмә мәгънә булып, баш-
ка предметларга күчкән. Димәк, бу сүзләр күчерел-
мә мәгънәдә килгән булып чыга.

Укытучы. Шулай итеп, без бүген дәрестә нәрсә ту-
рында сөйләшәчәкбез? (Сыйфатларның туры һәм 
күчерелмә мәгънәсе турында.)

Укытучы. Дәресебезнең максатын ничек итеп бил-
гелибез? Аны билгеләү өчен, мин сезгә өч терәк 
сүз тәкъдим итәм: танышу, чагыштыру, куллану. 
Димәк, максатыбыз – сыйфатларның туры һәм 

күчерелмә мәгънәсе белән танышу; туры һәм 
күчерелмә мәгънәле сыйфатларны  аера белергә 
өйрәнү, сөйләм телендә куллануга ирешү.

III. Уку мәсьәләсен (УМ) чишү этабы 

1. Беренчел ныгыту.

Тактага «Туры мәгънә» һәм «Күчерелмә мәгънә» 
исемле йорт рәсемнәре эленә.

Һәр өстәлдә төрле мәгънәдәге сыйфатлар белән 
сүзтезмәләр язылган тасмалар куела. Балаларга 
уйлау өчен, 20 секунд вакыт бирелә. Төркемләп 
чыгып, укучылар сүзтезмәле тасмаларны  йортлар 
астына урнаштыралар.

җылы көн                                    җылы сүз

ак кар                                            ак бәхет

салкын һава                                салкын караш

көчле җил                                    көчле теләк

кайнар су                                      кайнар сәлам

тәмле аш                                       тәмле телле

Укытучы. Укучылар, «кайнар су» һәм «кайнар сәлам» 
сүзтезмәләренең мәгънәләрен ничек аңлатасыз?

Укучылар. «Кайнар су» сүзтезмәсендәге кайнар сүзе 
суның югары температуралы икәнен белдереп – 
туры, ә «кайнар сәлам» сүзтезмәсендә кайнар сүзе 
сәламнең дусларча, сагынулы булуын белдереп, 
күчерелмә мәгънәдә килгән.  

Укучы нәтиҗә ясый. Туры мәгънә – предмет, күре-
неш, билгенең турыдан-туры атамасы. Күчерелмә 
мәгънә – бер предмет яки күренешкә аңа охшаган 
икенче предмет яки күренешнең билгеләрен күче-
реп куллану.

2. Икенчел ныгыту.

Ә менә хәзер алдыгызда яткан сары конвертны алы-
гыз, шигырьләрне өләшегез әле, һәр төркемнең үз 
шигыре, ягъни шигырьләр кабатланмый. 

(Укучыларга шигырьләр өләшелә. Төркемнәрдә эш 
башкарыла.)

1 нче төркем.

Көннәр якты булсын өчен, 

Йокы татлы булсын өчен

Әни кирәк, әни кирәк.

Җил-яңгырдан саклар өчен, 

Усаллардан яклар өчен,

Әни кирәк, әни кирәк. (Р.Миңнуллин)
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2 нче төркем.

Мактау җырлыйм алтын кояшыма

Туган җирнең алтын кырларына, 

Алтын кырларымда алтын икмәк 

Үстерүче алтын кешеләргә. (Р.Миңнуллин)

3 нче төркем.

Ява карлар, яңа карлар –

Кышның ак гөлләре.

Якты булсын, ап-ак булсын

Илемнең көннәре.

Ишетелеп торсын җирдә

Балалар көлгәне. (Р.Миңнуллин)

Бирем. 

1. Шигырьне сәнгатьле итеп укып чыгарга. 

2. Сыйфатларны табарга, мәгънәләрен аңлатырга. 

Физминутка. (Укучылар басалар, куллары  белән 
хәрәкәтләр ясап, сүзләрне әйтәләр.)

– Әйтегезче, балалар, бездә нинди һавалар?

– Салкын, салкын һавалар. (Кулларын уып, урыннар-
да сикерәләр.)

– Әйтегезче, балалар, нинди җилләр исәләр?

– Көчле җилләр исәләр. (Җил исү хәрәкәтен күр-
сәтәләр.)

– Әйтегезче, балалар, нинди карлар явалар?

– Ап-ак карлар явалар. (Кар очу хәрәкәтен күр-
сәтәләр.)

– Әйтегезче, дусларым, монда нинди балалар?

– Монда тырыш балалар. (Баш бармакларын күр-
сәтәләр.)

Укытучы. Рәхмәт, әйе, сез – бик тырыш, уңган бала-
лар.

3. Укытучы. Укучылар, хәзер сезгә «Яз» турында ви-
деоролик күрсәтәм. Игътибар белән карагыз һәм 
сорауларга телдән җавап бирегез. (Балаларның 
берничә җавабы тыңлана.)

Видеороликта нәрсәләр күрдегез? Бу турыда нәрсә 
уйлыйсыз? 

4. Иҗади эш. Төркемнәрдә эш. Видеороликтан 
чыгып, сыйфатларның туры һәм күчерелмә мәгъ-
нәләрен кулланып, кыш турында үзләренең фи-
керләрен язалар. Укучылар бергәләшеп «Яз» дип 

язып, уртага куелган ак биткә үз җөмләләрен яза 
яисә рәсем ясый. Эшне үтәү өчен, 3 минут вакыт 
бирелә.

(Укучылар такта янында эшләрен яклый.)

Укытучы. 1 нче (2 нче, 3 нче) төркем нинди сыйфат-
лар кулланды? Алар нинди мәгънәдә бирелгән?

• Менә усал бураннары, каты салкыннары белән 
сихри кыш та килеп җитте.

Нәтиҗә ясау. Укучылар, әйтегез әле, ни өчен безгә 
сыйфатларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә кул-
лану кирәк?

Укучылар. Сөйләмебезне матурлау, тулыландыру 
өчен кулланабыз.

Укытучы. Әйе, укучылар, сыйфатларның күчерел-
мәсе әдәби сурәтләү чарасы буларак та кулланы-
ла. 

IV. Рефлексия

Дәреснең максатын искә төшерү. 

Укытучы. Укучылар, бүгенге дәрес буенча нинди 
нәтиҗә чыгарырга була?

Укучылар. Без бүгенге дәрестә сыйфатларны туры 
һәм күчерелмә мәгънәләрдә кулландык. Аларны 
табарга, аера белергә, мәгънәләрен аңлатырга 
өйрәндек.

V. Өй эше бирү

1. Мәҗбүри эш: 16 нчы күнегү, 9 нчы бит.

2. Ярым иҗади эш: 18нче күнегү, 9 нчы бит. 
Мәкальләрне язып бетер, мәгънәләрен аңлат.

3. Иҗади эш: әдәби уку дәреслегеннән Г.Галиевнең 
«Бибкәй аланы» хикәясеннән күчерелмә мәгънәдә-
ге сыйфатлар булган дүрт җөмлә табып яз, мәгъ-
нәләрен аңлат.

VI. Йомгаклау

Укытучы. Укучылар, хәзер үз эшегезне бәяләгез. Ал-
дыгызда өч төрле смайлик бар. Кайсысын сайлап 
алырсыз икән?

                     «Әйбәт эшлим, ләкин иптәшемнең   
                 ярдәменә каршы килмим» 

                     «Әйбәт эшлим, материалны аңладым»

                     «Дәрес материалын бик әйбәт үзләштер- 
                 дем, хәтта иптәшләремә дә булыша алам»

Укытучы. Дәрес өчен рәхмәт, сау булыгыз!
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08

ГӘРӘЙ РӘХИМ. 
«АПРЕЛЬ. ПОРТРЕТ» 
(ӘНКӘМ ПОРТРЕТЫ)

Люция ЮНЫСОВА,

Буа районы Алших урта мәктәбе-
нең I квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

IV сыйныфта әдәби уку дәресе
Фото Г.Рәхим сайтыннан https://ru.wikipedia.org
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Максат: галәмдә табигать һәм кешенең бербөтен булуын, кеше һәм 
табигать арасында бәйләнешләрне аңлату, сүз көче, сүзне уйлап 
сөйләү кирәклеген аңлату, тәмле телле, ихлас сүзле шәхес тәрбияләү.

Бурычлар: кеше һәм табигать бербөтен, табигать күренешләрендә 
кеше холкы, эш-гамәлләре, төс-кыяфәте белән тәңгәл булуын аңла-
ту; әти-әнине, табигатьне яратырга кирәклекне төшендерү; образлы, 
ихтирамлы сөйләм тәрбияләү, иҗат фантазиясен үстерү.

Материал: дәреслекнең 1 нче кисәгендә 104 – 107 нче битләр мате-
риалы.

Җиһазлау: слайдлар: Г.Рәхим, Н.Исәнбәт портретлары, китаплары, 
язгы табигать күренешләре.

Планлаштыр-ылган нәтиҗәләр: 

Шәхескә кагылышлы: табигатьтәге үзгәрешләрне күзәтә белү, та-
бигатьтәге җан ияләренә карата мәрхәмәтлелек хисе тудыру, иҗади 
эшчәнлеккә омтылыш булдыру.

Метапредмет:

танып белү УУГ: аңлап уку һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү, 
тексттан кирәкле мәгълүматны 
аерып ала белү;

коммуникатив УУГ: үз фикерең-
не җиткерә белү, күршең белән 
хезмәттәшлек итү;

регулятив УУГ: мөстәкыйль 
рәвештә дәреснең темасын, мак-
сатын формалаштыра белү, төп 
нәтиҗәне чыгару эшчәнлегендә 
катнашу өчен тырышу, үз эшеңә 
бәя бирә белү.

Предмет буенча: Г.Рәхимнең, 
Н.Исәнбәтнең тормыш юллары 

Фото Н.Исәнбәт сайтыннан https://ru.wikipedia.org 34
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Дәрес  
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 

гамәлләре
I. Оештыру.
Мотив-
лаштыру
Максат: 
укытучыга 
игътибар 
итү; дәрестә 
үз-үзеңне 
тоту кагый-
дәләре фор-
малаштыру 

Уңай эш атмосферасы тудыра.
– Исәнмесез!
– Хәерле көн, укучылар! Бөтенегез-
гә дә яхшы кәеф телим.
– Ягез әле, бүгенге көнгә матур 
теләкләребезне телик.
 
– Яхшы, ә хәзер гәүдәләрне төз то-
табыз да берничә сөйләм күнегүе  
эшләп алабыз.
– Кулларыбызда хуш исле чәчәкләр, 
аларны иснибез, ә иснәгәндә,тирән 
итеп сулыш алабыз да һаваны кире 
чыгарабыз.

– «Кайтаваз» уенын уйныйбыз.

– Тактада язылганны укыйбыз. (Та-
вышны күтәреп, тавышны төшереп, 
иҗеккә бүлеп.)

Сыйныф эшкә әзерләнә.
– Исәнмесез!
– Хәерле көн!
– Укучылар теләкләр тели:
− Яңа көн тынычлык алып 
килсен!
− Яңа көндә яңа «5»леләр 
алыйк!
− Әти-әниебезгә ягымлы 
булыйк!

– сулыйлар...

– кайтавазны чакыралар:
– иртә – тә-тә, урман – ман-
ман, һава-ва-ва, килми-ми-
ми...
– Сиңа бирелгән ике колак, 
бер тел:
 ике тыңла, бер сөйлә, кал-
ганын үзең бел. (Әйтем)

– укытучыга һәм 
хезмәттәшләреңә 
хөрмәт хисе ту-
дыру;
– классташлар 
һәм укытучы 
белән уку эшчән-
леген оештыруда 
хезмәттәшлек 
итү;
– эш урынын 
оештыру

II. Белемнәр-
не акту-
альләштерү
Максат: ал-
дагы дәрес- 
тә алган  
белемнәрне  
искә төшерү

– Яхшы кәеф булсын өчен, әлбәттә, 
өй эшен бик әйбәт итеп сөйләп би-
рергә кирәк. Үзбәя карточкаларын 
әзерләгез.
– Өйгә бирелгән эшне әйтеп китегез 
әле?

– Ә өй эшен мин бүген уен форма-
сында тикшерәм. Ул «Ышанасызмы 
сез..» дип атала. Җавапны дәлил-
ләп тә бирергә кирәк була. Тыңлый-
быз.

Үзбәя карточкаларын әзер-
лиләр.

– Г.Рәхимнең «Песнәк» тек-
стын укырга һәм сораулар-
га җаваплар табарга иде

– яшьтәшләрең 
сөйләгәнне 
игътибар белән 
тыңлау;
– үзеңнең, 
иптәшлә-
реңнең эшен 
бәяләү

һәм иҗатлары турында кыскача белешмә алу, «Апрель» хикәясенең 
эчтәлеген белү.

Дәреснең тибы: яңа белемнәрне формалаштыру.

Төп төшенчәләр: әнием чәчләре, әнием күзләре, әнием җырлавы, иң 
матур сүз.

Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья, сәнгать, татар теле.

Эшне оештыру: фронталь, парларда, индивидуаль.

Чыганаклар: картиналар, портрет, проектор, экран, нетбук.
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– Г.Рәхимнең песнәкләрне мактарга 
тырышуына ышанасызмы сез?
– Авторның песнәк авазын ишет-
кәч, яз дәрте кузгала дип язуына 
ышанасызмы,  исбатлагыз;
– Песнәкләрнең урманнарга кереп 
яшеренүенә ышанасызмы, исбатла-
гыз;
– ә мин, үз чиратымда, сезнең өй 
эшләрен эшләп килүегезгә ышанам, 
чөнки сез дөрес җаваплар бирдегез

– Әйе, мин ышанам.  
(Тексттан өзек табып укый.)

– Әйе, мин ышанам.

– Әйе, мин ышанам

 

III. Бала нин-
ди авырлык 
белән очра-
ша?

Әнине табигать белән ча-
гыштырып тасвирлауны 
авыр кабул итә. Күчермә 
мәгънәле төшенчәләрне 
аңлап бетерми. Әсәрләрдә-
ге уртак фикерне билгели 
алмый

IV. Авырлык- 
тан чыгу юл-
лары
Максат: 
уку кү-
некмәләрен 
үстерү өстен-
дә эшләүне 
форма-
лаштыру

Укытучы белән әңгәмә.
– Тышта салкын кыш булса да , без 
язны искә төшерик әле. 
– Укучылар, яз айларын атый ала-
сызмы?
– Кем яз аен ярата?
– Яз аенда безнең өчен нинди бәй-
рәм бик кадерле?

– Әйе. Тик ул бәйрәмгә әле ерак. 
Шуңа охшаш бәйрәмне «Әниләр кө-
нен» үткәрдек.
– Бүген без дәрескә нинди максат 
куябыз? 

Дәреснең максатын билге-
лиләр. Үзбәя карточкала-
рында билге куялар

– Март, апрель, май

– ....

– 8 март бәйрәме

– «Әниләр көне» бәйрәме
– Әниләр турында сөйләшү 
алып баруны

– үзмаксат кую, 
табигатьтәге 
үзгәрешләрне 
күзәтә белү;

– укытучы һәм 
укучы белән 
хезмәттәшлек, 
тыңлый белү, үз 
фикерләреңне 
әйтә белү;
– дәреснең мак-
сатын форма-
лаштыру, үзбәя

V. Яңа ма-
териалны 
аңлату
Максат: та-
ныш булма-
ган сүзләр-
нең мәгъ-
нәсен истә 
калдыру

– Безгә карточкалардан сүз җыеп 
укырга кирәк. (Апрель, портрет)
– «Апрель. Портрет» Г.Рәхим – без-
нең бүгенге темабыз. (1 нче слайд –  
язучы портреты)
– Г.Рәхимнең әсәрләрен үткән дәрес- 
тә укыдык. Без аны беләбез. Ул 
нинди язучы? (2 нче слайд – Г.Рәхим 
китаплары)
– Һәм тагын кыскача мәгълүмат, 
Г.Рәхим Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
бүләге иясе, Татарстанның халык 
язучысы, С.Сөләйманова премиясе 
лауреаты, Татарстанның атказанган 
сәнгать эшлеклесе. Бу мактаулы 
исемнәрне аңа тырышып эшләгәне 
өчен бирделәр. Мин дә сезнең бүген 
дәрестә тырышып эшләвегезне те-
лим.

– Парлап эшлиләр 
«Апрель» сүзен табалар
– Укытучыны тыңлыйлар.  
– Ул табигать турында 
язарга яратучы язучы 
– Апрель, яз, саф һава, су-
лар ага, әни...

– Ак, пар, рәхәтлек, елга, 
лачын...
 
– Дөрес укырга, сәнгатьле 
укырга, аңлап, тиз, пауза-
ларга туктап укырга...

– тыңланган һәм 
укылган тексттан 
кирәкле мәгълү-
матны кабул итү;
– башкаларның 
сөйләмен тыңлау, 
аңлау;
– хикәянең эчтә-
леген аңлау, белү;
– лексиканы ка-
бул итү;
– «Апрель» 
хикәясе темасы 
буенча сүзләрне 
үзләштерү.
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– сез ничек уйлыйсыз бу әсәрдә сүз 
нәрсә турында барыр икән?  
(3 – 6 нче слайдта яз күренешләре 
картиналары)
– бу сүздә һәр хәрефкә туры килә 
торган сүзләр табыйк!
– безгә хәзер текст белән танышыр-
га кирәк. Сез ничек уйлыйсыз мак-
сатыбыз нинди булыр?
1. Укытучы Г.Рәхимнең «Апрель. 
Портрет» хикәясенең яртысын 
укый. 
– Хикәя ике исемдә, укып карагач, 
сез аның ни өчен шулай аталуын уй-
лап, үз фикерегезне белдерерсез
2. Хикәяне чылбыр буенча уку (кал-
ган яртысын)
– Ни өчен хикәя ике исем белән 
аталган?
3. Сораулар белән әниләр турында  
ачыклый.
– Ә син үз әниеңне табигатьнең кай-
сы фасылына охшатыр идең?
– Ни өчен? 

– 104 – 105 нче битләрне 
укыйлар.
– Әни һәм табигать бербө-
тен. Икесен дә тигез яраты-
рга кирәк

 ....

...
Үзбәя кую

Ял итү Электрон тактада рәсемле уен 
(Слайд)

– эмоциональ чи-
шелеш

VI. Яңа бе-
лемнәрне 
беренчел 
үзләштерү, 
ныгыту
Максат:  ише-
теп, күреп 
тану кү-
некмәләрен, 
бәйләнешле 
сөйләм те-
лен  үстерү

1. «Апрель» текстыннан чагыштыру-
ларны табу.
– Кем иң күп чагыштыру таба?  

2. Автор үзен кайсы яз аена охша-
та? Ни өчен? 

3. Н.Исәнбәт портреты (7 – 8 нче 
слайдлар)
«Өч матур сүз» шигырен аудиоязма-
да тыңлау
– Бу өч матур сүз кемгә атап әйтел-
гән?

1) Укытучыны тыңлыйлар,  
чагыштырулар кергән җөм-
ләләрне укып күрсәтәләр

2) Тексттан шул өзекне та-
бып укыйлар

3) – Әниләргә, әтиләргә, ту-
ган илебезгә 
4) Үзбәя

– парларда киле-
шеп эшли белү;
– тексттан 
кирәкле мәгълү-
матны таба белү, 
сөйли белү, син-
тезлау;

– үз фикерен 
әйтә белү, пар-
ларда эшли 
белү,тыңлый 
белү, монолог 
төзү;
– вакытны кон-
трольдә тоту;
– «Апрель» хикәя-
сен өлешләргә 
бүлеп уку, укыган-
ны сөйләү

Мөстәкыйль 
эш

1. Дәфтәрдә язма эш
  

2. Сораулар буенча әңгәмә:
– безнең иң яраткан кешеләребез 

1. Дәфтәргә 106 нчы биттә 
бирелгән әйтемнәрне күче-
реп язалар. 
2. Тексттан өзекләр кулла-
нып җаваплар төзиләр

– проектны ана-
лизлау, сөйли 
белү;
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Максат: 
укучылар-
ның игъти-
барлыгын 
тикшерү, 
хаталарны 
төзәтү

– әниләр, сез аларга нинди ягымлы  
сүзләр әйтәсез?
– Иртән сезне кем һәм ничек уята?
3. Проект эше эшләтү.
– Мин сезгә әниләрегезнең фото-
сурәтләрен алып килергә  әйткән 
идем. Сезгә үз әниләрегез турында 
сөйләп бирергә кирәк

3. Проект төзиләр. Сөйләр-
гә әзерләнәләр. Үзбәя.

– үз фикереңне 
әйтә белү, сорау-
ларга җавап бирә 
белү, тыңлый 
белү;
– хаталарны табу, 
төзәтү;
– иптәшеңнең 
иҗатын күзәтә 
белү. 

VII. Өйрән-
гәннәрне 
ныгыту кү-
негүләре
Максат:  
алган бе-
лем һәм 
күнекмәләр-
не  ныгыту 
һәм гому-
миләштерү 

1. Мөстәкыйль эшнең үтәлешен тик-
шерү

2. Хикәядән төп фикерне табу

3. Г.Рәхим ни өчен хикәягә ике исем 
биргән? 

1. Әни турында сөйләү

2. Төп фикер – әни портре-
ты табигать күренеше аша 
бирелә
3. Әнисенең портретын 
апрель ае күренешләре 
аша биргән

– мөстәкыйль 
эшли белү, 
кирәкле мәгълү-
матны аерып ала 
белү;
– хаталарны та-
бып төзәтә белү, 
үзбәя; 
– табигатьтәге 
җан ияләренә 
мәрхәмәтлелек 
хисе тәрбияләү,  
һәр баланың 
шәхси нәтиҗәгә 
ирешүе;
– төрле фикер-
ләрне тикшерү, 
уртак нәтиҗәгә 
килү, сорауларга 
җавап бирү;
– нәтиҗәләр фор-
малаштыру

VIII. Рефлек-
сия
Максат: 
дәрестә 
эшләнгән  
эшләргә 
нәтиҗә ясау 

 – Без бүген дәрестә кем һәм нәрсә 
турында сөйләштек?
– Сез дәрестән үзегезгә нинди яңа-
лык алдыгыз?
–  Сезнең смайликларда – апрель 
кояшы, кәефегезгә карап, аның йө-
зен ясагыз. Ни өчен шулай? Аңла-
тыгыз.
– Алган белемнәрегезне сигнал кар-
точкалары белән күрсәтегез

Үз фикерләрен әйтәләр, со-
раулар бирәләр. 

Үзбәя

– үзбәя, үз эшеңә 
объектив бәя 
бирә белү һәм 
тәнкыйть күзле-
геннән карау;
– коллектив 
һәм индивиду-
аль эшне дөрес 
бәяләү;
– укытучыны 
тыңлау, сораулар 
бирү, әңгәмәдә 
катнашу

IX. Өй эше Өй эше. 
1. «Мин әниемнең кызы (улы)» 
исемле кечкенә хикәя язарга.
 – Укучылар, дәрес тәмам. Дәрестә 
яхшы эшләвегез өчен рәхмәт.

Өй эшен язып алалар,  
сораулар бирәләр

– үз мөмкинле-
геңнән  чыгып, өй 
эше алу
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09

АЛМАШЛЫКЛАР. 
ЗАТ 
АЛМАШЛЫКЛАРЫ.
V сыйныфта татар теле

Рушания БИЛАЛОВА

Чистай районы Иске Роман урта 
гомуми белем мәктәбенең I квали-
фикация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы.

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сүз төркемнәре турында белемнәрне ныгыту, кабатлау, сис- 
темалаштыру, матур язу күнекмәләрен камилләштерү, танып белү 
активлыкларын, бәйләнешле сөйләм телләрен үстерү өстендә эшләү; 
укучыларны алмашлык төшенчәсе, белдерелеше белән таныштыру, 
җөмләдә алмашлыкларны таба белергә өйрәтү, сөйләмдә нинди әһә-
мияткә ия булуын аңлату; укуга җитди караш, игътибарлылык, пөх-
тәлек тәрбияләү, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү һәм өйрәнүгә кы-
зыксыну уяту, матурлыкны тоя һәм аңлый белергә өйрәтү, яхшылык, 
игелек кылу теләге тудыру.

Җиһазлау: компьютер, презентация, карточкалар, тест, «Идеяләр 
кәрзине».

Метод һәм алымнар: эзләнү-тикшеренү методы, дидактик уеннар, 
тест сорауларына җавап бирү, төркемләп эшләү, индивиаль бирем 
үтәү, иҗат итү.

Предметара бәйләнеш: татар һәм инглиз телләре.

Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше 

Психологик уңай халәт тудыру. (Проекторда елмай-
ган кояш нурларын сибеп тора.)

– Исәнмесез, укучылар! Кәефләрегез ничек? Кара-
гыз әле, тәрәзәдән безгә кояш ничек матур ел-
мая. Әйдәгез, без дә бер-беребезгә карап елмаеп 
исәнләшик. Күрегез әле, класс бүлмәсе тагын да 
яктырып китте. (Инглизчә сәламлиләр.)

– Дөрес итеп утырдык, дәресне башлыйбыз.

Тел дигән дәрья бар,

Төбендә энҗе-мәрҗән бар.

Белгәннәр чумып алыр,

Белмәгәннәр коры калыр.

– Мин дә сезне, белем дәрьясына чумып, андагы 
хәзинәне табарга чакырам. Барыгыз да әзерме? 
(Без хәзинәне табарга әзер.) 

(Укытучы инглизчә сорый.)

II. Яңа темага кереш

– Укучылар, хәзер кәгазьләрне тиз генә дүрткә 
бөклибез (Фрейер моделе), уртага үткән теманы 
язып куябыз. (Исем.) Аның турында нәрсәләр 
беләсез? Дүрт бүлемгә языгыз. (Чиратлашып 
укыйлар.) Тагын нинди сүз төркемнәре беләсез? 
(Без исем, сыйфат, фигыль турында беләбез.) 

(Сүз төркемнәрен инглизчә саныйлар.) 

III. Теманы чыгару 

– Хәзер конвертта бирелгән сүзләрне төркем-
ләп кесәләргә салыгыз. (Кәгазь кисәкләренә 
исем, фигыль, сыйфат сүз төркемнәренә караган 
икешәр сүз язылган, араларында бер алмаш-
лык артык кала. Һәр кесәдәге сүзләрне бер бала 
укый.) 

– Нинди сүз артып калды? (Мин, син, ул, без, сез, 
алар.) Бу нинди сүзләр? (Алмашлык.) 
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(Укытучы инглизчә сорый.) 

– Димәк, бүгенге темабыз нинди булыр? Әйе, без 
бүген алмашлык сүз төркемен өйрәнербез. Нәрсә 
ул зат алмашлыгы? Нинди сорауга җавап бирә? 
Сөйләмдә нинди әһәмияткә ия кебек сорауларга 
җавап табарбыз. Әйдәгез, артык калган сүзләрне 
«Идеяләр кәрзине»нә салабыз.  

«Кластер» ысулы. Төркемдә эшне башлар ал-
дыннан, кагыйдәләрне искә төшерик әле. (Тату, 
бер-береңне ихтирам итеп, тыңлап, иптәшләребез-
нең сүзенә колак салып эшләргә). 

– Укучылар, алмашлык турында нәрсәләр беләсез? 
Бирелгән кагыйдәләрдән алмашлыкка туры 
килгәнен шушы схемага ябыштырабыз. (Укучы-
лар сайлаганнарын кычкырып укый, туры килсә, 
ябыштыра.) 

(Инглизчә дә аңлата.) 

– Дөрес итеп утырдык, дәфтәрне ачтык, число, 
теманы язабыз.  

IV. Темага керешү

– Алмашлык сүзенең төзелешен тикшерәбез. (Бер 
укучы тактада эшли.)

– Ничә иҗектән тора? 

– Ничә мәгънәле кисәктән тора? (Тамыр + кушым-
ча.) Димәк, бу нинди сүз? (Ясалма.) 

Алмаш сүзенең мәгънәсен ничек аңлыйсыз?

1. Кемне дә булса алмаштыручы кеше.

2. Нәрсәнедер алмаштырырдай әйбер.

3. Алмаштыра торган кием.

Нәтиҗә: Алмашлык нәрсәне дә булса алмашты-
ручы дигән сүз икән. 

V. Теманы аңлату 

УК. Рәсемдә кемне күрәсез? Хәзер Алсу сезгә та-
бышмаклар бирәчәк.

– Әтиемнең улы, ә үзе минем абыем да түгел, энем 
дә түгел. (Мин.) (Җаваплар инглизчә әйтелә.)

– Соңгы нотага бер хәреф кушсаң, нинди зат ал-
машлыгы ясала? (Си + н = син.)

– Кайсы зат алмашлыгы исем дә була ала? (Ул.)

– Эш коралы, үзе алмашлык (без)

– Без безгә без дибез,

Сез безгә ни дисез? (Сез.) 

– Алан сүзенең бер хәрефен үзгәртеп алмашлык 
ясагыз (алар)

– Болар зат алмашлыклары. Сез беләсез: мин,  
без – 1 нче зат алмашлыгы (сөйләүчеләр), син, 
сез – 2 нче зат алмашлыклары (тыңлаучылар)  
(1 нче һәм 2 нче зат сөйләмдә катнашкан затлар-
ны белдерә.) Ул, алар – 3 нче зат алмашлыклары. 
(Сөйләмдә катнашмыйлар.) 

– Табышмак: «Бер гаиләдә алтау без. Исем, зат 
алмашлыкларын төрләндереп ятабыз». (Килеш- 
ләр.) Шулай итеп, зат алмашлыклары килешләр 
белән төрләнә.

(Мисаллар күрсәтелә.)

VI. Уку мәсьәләсен чишү

«Зат алмашлыгын кулланабыз» уены. («Идеяләр 
кәрзине»ндәге алмашлыклар белән татарча һәм 
инглизчә җөмләләр төзергә.) Мин сүзе чыккан 
укучы Ш.Галиевнең «Мин» шигырен укый.

Мин – Шәвәли,                                  Көлдермим!                                                                                                              

Шук малай,                                         Бик тапкыр мин,

Үткен малай,                                      Җыйнак мин.

Ут малай!                                                 Мин,

Мин – бик уңган,                                  Мин,

Өлгер мин,                                              Мин бик

Юк-бар белән                                     Тыйнак Мин!    

– Укучылар, бу шигырьдә нинди алмашлык күп 
кабатланган? (Мин.) 

– Мин алмашлыгы нинди алмашлык? (1 нче зат – 
сөйләүче.)

– Сөйләмдә мин сүзен еш кабатласак, кем булыр-
быз? (Мактанчык.) (Укытучы инглизчә мактанчык 
турында сөйли.)

Нәтиҗә: «Күп мактанма, көлкегә калырсын», – ди 
халык. 

VII. Ял итү минуты 

Музыка. (Сорауларга җавап булган санга бергәлә-
шеп басарга.) 

Татар телендә ничә зат бар? (3) 
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Син ничәнче зат алмашлыгы? (2) 

(Татарча сораулар инглизчә сораулар белән ара-
лашып бирелә.)

VIII. Уку мәсьәләсен ныгыту 

1. Карточкада эш. Бирелгән өзекне укып карыйк. 

Кар бөртеге әкрен генә җиргә төшә. Кар бөртеге 
бөтен әйләнә-тирәне ап-ак итә. Кар бөртекләрен 
түбәләрдә дә, агач башларында да күрергә була. 
Кар  күп булса – иген мул булыр. 

– Текстка карата үз фикерегезне әйтегез. (Гел бер 
сүз – кар бөртеге сүзе кулланылган.)

– Гел бер сүзне кабатламас өчен нишләргә кирәк? 
(Кар бөртеге сүзен зат алмашлыгы белән ал-
маштырырга кирәк). Дәфтәргә дөресләп күче-
реп языйк, укучылар. (Эшләп бетергәч, бер бала 
укый). Кайсы текст матуррак яңгырый? (Икенче 
текст матуррак, исем алмашлыклар белән ал-
маштырылды.)

– Сөйләм нинди? (Сөйләм матур яңгырашлы.)

Нәтиҗә: Алмашлык җөмләдә исемне алмаштырып 
килә. Исемгә нинди сорау куелса, алмашлыкка 
да шул ук сорау куела. 

(Инглизчә мисаллар эшлиләр.) 

2. Алмашлыклар кергән мәкальләрне уку. 
Мәкальләрнең башы бер укучыда, ахыры икенче-
сендә. Алар берләшергә тиешләр.

а) Акыллы сүзен                     мин дип башламый.

ә) Тотынсак без эшкә            бар да булыр гел бишкә

б) Син сөйләмә,                       эшең сөйләп торсын.

Укытучы. Бу мәкальләр безне нәрсәгә өйрәтә?

Җавап: тырыш булырга, хезмәт сөяргә, акыллы 
булырга өйрәтә.

3. Тестлар эшләү:

1. Зат алмашлыгын билгеләгез.

а) аучы;               

ә) син;                            

б) сакчыл.                                                         

2. Зат алмашлыгы кайсы сүз төркемен алышты-
рып килә?

а) сыйфат;          

ә) алыштырмый;        

б) исем.

3. Зат алмашлыклары нәрсә белән төрләнә? 

а) заман;             

ә) сан, килеш;              

б) килеш.

4. Кайсы җөмләдә зат алмашлыгы ия булып кил-
гән?

а) Кар бөртеге әкрен генә җиргә төшә.                

ә) Мин туган авылымны бик яратам.        

б) Аны түбәләрдә дә, агач башларында да күрергә 
була. 

5. Күп нокталар урынына нинди алмашлык куела? 

... бик матур итеп җырлый. 

а) мин;                   

ә) ул;                   

б) сез      

4. Парлап эшләү – тестларны тикшерү. (Чәче кы-
скарак укучының эшеннән башлыйбыз.)

5. «Кластер» ысулы. Укучылар, дәрестә хәзинәне 
таба алдыгызмы? Нәрсә белдегез дигән сорауга 
җавап бирәләр. (Укучы сайлаган җавапны кычкы-
рып укый, ябыштыра.)

IX. Рефлексия 

Мин дәресне яхшы аңладым.

Мин аңладым, ләкин әле тырышырга кирәк.

Дәрес миңа авыр бирелде. 

(Баскычта үз урыныңны алу.) 

X. Йомгаклау. Билгеләр кую 

XI. Өйгә эш. 3 вариантта өй эше хәзерләнә, укучы-
лар үзләре сайлап ала:

1 нче вариант – бирелгән өзекне күчереп язарга, 
зат алмашлыклары астына сызарга.

2 нче вариант – күп нокталар урынына тиешле зат 
алмашлыкларын куеп, өзекне күчереп язарга.

3 нче вариант – әдәби әсәрләрдән зат алмашлы-
клары булган җөмләләр табып язарга. 
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10

«БЕЗ ӘТИ-ӘНИГӘ 
БУЛЫШАБЫЗ»
Туган тел, V сыйныф

Фәридә ГАТАУЛЛИНА, Фирдәүсә БОГДАНОВА,

Алабуга районы Поспе-
лово мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Алабуга районы Поспе-
лово мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Фото сайтыннан https://ru.freepik.com
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Максат:

белем бирү: хәзерге заман һәм билгеле үткән заман хикәя фигыль-
нең барлык, юклык формаларын кулланып, әти-әнигә булышу турын-
да сөйләшү, диалогик сөйләмгә чыгу.

фикерләү сәләтен үстерү: фикерли һәм чагыштыра белү, үз 
мөнәсәбәтеңне әйтә һәм дәлилли белү күнекмәләрен үстерү.

тәрбия бирү: укучыларда әти-әнигә хөрмәт хисләре тудыру.

Универсаль уку гамәлләрен камилләштерү:

регулятив УУГ: дәреснең темасын, проблемасын, максатын 
мөстәкыйль таба белү, укыту проблемасын чишү, эшләгән эшеңнең 
сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү (үзбәя);

коммуникатив УУГ: төркемнәргә берләшү, парларда эшләү кү-
некмәләрен камилләштерү, үз фикереңне җиткерә белү, үзара ки-
лешү, иптәшең белән хезмәттәшлек итә алу;

танып белү УУГ: анализлау, үз фикереңне яклый алу.

Шәхескә кагылышлы УУГ: кешеләр белән аралашу культурасын 
тәрбияләү, үз мөмкинлекләреңне бәяләү, әти-әни кадерен аңлау, уку-
га карата теләк, җаваплылык булдыру.

Җиһазлау: «Мин – ярдәмче» презентациясе, интерактив такта, 
«Алты эшләпә» рәсемнәре, «Авылда каникуллар» мультфильмыннан 
өзек, хат, рәсемнәр.

Дәрес тибы: лексик-грамматик күнекмәләрне камилләштерү.

Дәрес төре: белем һәм күнекмәләрне комплекслы куллану.

Эшчәнлек төрләре: әңгәмә үткәрү, карточкалар белән эш, электрон 
ресурслардан файдалану.

44

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Дәрес барышы

I. Уку эшчәнлегенә мотивация

Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн, укучылар! 
Кәефләрегез ничек? (Кояшлы иртә кебек.)

– Барыгызга да яхшы кәеф телим. Әйдәгез, кунак- 
лар белән исәнләшик.

– Исәнмесез, кунаклар! Сезгә сәламәтлек тели-
без.

II. Өй эшен тикшерү. Тексттан әнигә булышу 
турындагы җөмләләрне генә уку

III. Актуальләштерү һәм проблема тудыру

1. «Мин әнигә булышам» җыры яңгырый.

Укытучы. Укучылар, ни өчен бу җыр сайланды? 
(Әниләр көне бәйрәме булды.) 

2. Дәрестә нәрсә турында сөйләшәчәкбез?

– Әнигә булышу турында.

– Нәрсә белергә телисез? (Әнигә ярдәм итү ту-
рында сөйләшергә өйрәнергә телибез.)

Билгеләрне үзбәя журналына түбәндәге крите-
рийлар буенча куярсыз:

«5»ле – хатасыз, «4»ле – 2 хата, «3»ле – 3 – 4 
хата.  

IV. Беренчел ныгыту

1. Таныш ситуациядә (типиклаштырылган); Без 
нәрсә белә идек? Карточкалар һәм уен тубы 
сезгә ярдәм итә.

– Карточкалардагы биремнәрне үтәү. Саша  
нишли? (Идән себерә, идән юа.)

– «Мин – ярдәмче» презентациясен карау. Диа-
на нишли? Сорауга җавап бирү.

2. Үзгәртелгән ситуациядә (конструктив). Әйдә-
гез, үткән заман хикәя фигыль аффиксларын 
искә төшерик. (-ды / -де, -ты / -те аффикслары: 
бар – барды, ю – юды, сөрт – сөртте) Саша  
нишләде? соравына җавап.

V. Белемнәрне яңа ситуациядә иҗади куллану 
һәм эзләп табу (проблемалы биремнәр)

1. «Простоквашинода каникулда» мультфиль-
мыннан өзек карау.

2. Укытучы. Безгә дәрескә кем килгән? Ул нәрсә 
алып килгән? 

Укучылар. Печкин безгә посылка алып килгән. 
Посылкада хат бар. Әйдәгез, хатны укыйк.
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3. Бер укучы хатны укый:

«Исәнмесез, дуслар! Мин – Сашаның дусты, исе-
мем Азат. Мин сездән киңәш сорап хат язам. 
Кичә әниләр бәйрәме булды. Саша әнисенә бу-
лышты. Ул идән юды, тузан сөртте, тәрәзәләр-
не юды, чүп чыгарды, аш пешерде. Әнисе 
шатланды, Сашаны мактады, рәхмәт әйтте. 
Бүген ул әнисенә булышмады. Саша футбол 
уйнады, телевизор карады. Әнисе эштән кайт-
ты. Өйдә эш бик күп. Әнигә күңелсез. Саша 
хатасын аңлады, гафу үтенде. Зинһар, Сашага 
киңәшләр бирегез. Сау булыгыз! Сәлам белән 
Азат».

3. Сашага киңәшләр бирү. -рга, -ырга / -ергә, -әргә 
/ -арга + кирәк конструкциясен искә төшерү. 

4. Физкультминут.

5. Диалог төзү.

– Син әниеңә булышасыңмы?

– Булышам.

– Ничек булышасың?

Идән юам, сеңлемне карыйм.

– Ә син ничек булышасың?

– Мин тузан сөртәм, аш пешерәм.

– Әниең сине ничек мактый?

– «Афәрин, булдыргансың!» – ди.

6. «Алты эшләпә» алымы белән Саша турында 
үз фикереңне әйтү.

Ак эшләпә (галимнәр)

Мин бары тик фактлар белән генә эшлим. Әсәр-
нең төп вакыйгаларын санап чыгам, нинди 
персонажлар булуын әйтәм, аларга кыскача 
бәя бирәм.

Төп герой – Саша. Бәйрәм көнне Саша әнисенә 
булышты. Икенче көнне ул булышмады: идән 
юмады, тузан сөртмәде. Аш пешермәде. Әни-
еңә күңелсез. 

Сары эшләпә (Оптимистлар)

Мин уңай фикерләрне генә туплыйм. Һәр вакый-
ганың, образның позитив яклары турында 
сөйлим.

Минемчә, Саша – тырыш малай. Саша әнисенә 
булышты. Ул идән юды, тузан сөртте, чүп 
чыгарды, аш пешерде. Әнисе шатланды, улын 
мактады.

Кара эшләпә (тәнкыйтьчеләр)

Мин тексттан тискәре фикерләрне табам. Килеп 
чыккан проблемаларга бәя бирәм. 

Минемчә, Саша – начар малай. Бүген ул әнисенә 
булышмады. Ул футбол уйнады, телевизор ка-
рады. Эш турында онытты. Әнисенә күңелсез 
булды.

Кызыл эшләпә (Эмоциональ кешеләр)

Бу эшләпә эмоциональ фикерләүне таләп итә. 
Тексттан хис-кичерешләргә бай урыннарны 
үзенә туплый.

Саша булышкач, әнисе шатланды. Саша булыш-
магач, әнисенә күңелсез булды. Өйдә эш бик 
күп! Саша хатасын аңлады, гафу үтенде.

Яшел эшләпә (Иҗатчылар)

Мин иҗади булуым белән аерылып торам.

Мин әнигә һәр көнне булышам: идән юам, тузан 
сөртәм, тәрәзәләрне юам, аш пешерәм, кер 
үтүклим. 

Ә Саша һәркөнне булышмый. Мин андый ке-
шеләр белән дус түгел, тырыш, акыллы ке-
шеләрне генә яратам.

Зәңгәр эшләпә (Философлар)

Бу эшләпә ияләре әсәр буенча фәлсәфи фикер 
йөртә, йомгак ясый, нәтиҗәләр чыгара. 

Хат герое Саша бер көн булыша, икенче көнне 
булышмый. Ул үзенең хатасын аңлый, гафу 
үтенә. Без Сашага ышанабыз, ул яхшы кеше 
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булачак. 

Бу хикәя безне игътибарлы, тырыш булырга 
өйрәтә.

VI. Синквейн төзү

Укытучы. Укучылар, бүгенге дәрестә яңалык 
булдымы? Ярдәм итү турында булган фикер-
ләрегезне туплап, синквейн языгыз.

Мисал:

Ярдәмче

Тырыш, эшчән.

Булыша, себерә, сөртә.

Ярдәмче һәрвакыт әнисенә булыша.

Булышчы.

Битләрне (үзбәя) җыеп алып, дәрескә нәтиҗә 
ясала: әти-әнигә һәрвакыт булышырга, тырыш 
булырга кирәк. Без әти-әнигә булышсак, алар 
озак яшәр.

Уңышлар сезгә!

VI. Өй эшен бирү

1. Тырышлык турында мәкальләр язарга.

2. Тырышлык турында мәкаль ятларга.

3. Ярдәмче сүзенә башваткыч яки ребус уйлап 
чыгарырга.

Фото сайтыннан https://ru.freepik.com
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11

ХАЛЫК АВЫЗ 
ИҖАТЫ
V сыйныф.  
Татар төркеме өчен әдәбият дәресе

Зөлфия НУРТДИНОВА,

Чүпрәле районы Түбән Чәке урта 
гомуми белеем бирү мәктәбенең  
I квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото сайтыннан https://pixabay.com
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Максат: татар халык авыз иҗаты буенча белемнәрне тикшерү, 
тирәнәйтү; туган телдә матур, сәнгатьле, дөрес итеп сөйләү кү-
некмәләре булдыру; халык авыз иҗаты әсәрләренә һәм туган телгә 
мәхәббәт тәрбияләү; мәкальләр, әкиятләр, җырлар, табышмаклар ни-
гезендә кешелеклелек, шәфкатьлелек, миһербанлылык, тапкырлык 
сыйфатлары тәрбияләү, йөгерек уку күнекмәләре булдыру.

Эшформалары: индивидуаль, парларда эш.

Көтелгән нәтиҗәләр:

предмет: укылган әсәрнең эчтәлеген үзләштерү, анализлый белү;

танып белү: үз фикереңне дәлилләп анализлый белү;  белем һәм кү-
некмәләрне дөрес итеп файдалана белү.

регулятив: бер-береңнең һәм үзеңнең дә эшләренyt тикшерү, бәяләү;

дәреснең максатына туры китереп биремнәрне үтәү. 

коммуникатив: группаларда эшләгәндә, бер-береңә комачауламый-
ча, тыңлый, нәтиҗә чыгара һәм аңлатып бирә белү.

шәхси: бәлагә юлыккан кешегә ярдәм итү; булган тискәре сыйфат-
ларны бетерү өстендә эшләү; ярдәмчел, намуслы буллу кебек сый-
фатларны тәрбияләү. 

Предметара бәйләнеш: рус әдәбияты фольклоры белән бәйләнеш.

Җиһазлау: 5 нче сыйныф өчен әдәбият дәреслеге, чиккән, бәйләнгән 
әйберләр, кулдан ясалган уенчыклар, серле тартмалар.

Дәреснең тибы: Белемнәрне гомумиләштерү һәм системалаштыру.

Дәрестә кулланган методлар: әңгәмә, уен элементлары, карточка-
лар белән эшләү.
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Дәрес барышы

I. Оештыру моменты 

Укытучы. Исәнмесез, укучылар. Бүген бездә 
кунаклар бар. Аларга без белгәннәребезнең 
барысын да ирештерербез. Бергәләп җыр- 
ларбыз, уйнарбыз, әби-бабаларыбызның 
гореф-гадәтләрен искә төшерербез. Бүген-
ге дәресебездә кунак буларак әкият герое 
Гөлчәчәк тә катнаша. Ул үзе белән «Серле 
тартмалар» алып килгән.

Әбиемнең серле тартмасы

Нинди серләр саклый икән ул?

Гомер буе җыйган хәзинәме,

Әллә күңел бизәкләреме,

Нинди серләр саклый икән ул?

Укытучы. Укучылар, әбиләребезнең сандыкла-
ры безне дә кызыксындыра. Анда нәрсәләр 

бар икән, шуны беләсегез киләдер? Аның 
өчен без бүген сәяхәткә чыгабыз.

Поездга утырып, «Белем иленә» сәяхәт итәр-
без. Юлга чыгар алдыннан, әйдәгез, юл йөрү 
кагыйдәләрен искә төшереп алыйк әле.

1 нче кагыйдә – «Шауламаска».

2 нче кагыйдә – «Иптәшләреңне бүлдермә, 
тыңлап бетер».

3 нче кагыйдә – «Урыннан кычкырма, кулыңны 
күтәреп кенә җавап бир».

4 нче кагыйдә – «Җавабың төгәл һәм аңлаеш- 
лы булсын».

5 нче кагыйдә – «Башта фикереңне тупла, ан-
нан соң гына җавап бир».

Укытучы. Укучылар, сезнең алдыгызда дәрес 
юлламасы, сәяхәт вакытында  җавапларыгыз- 
ны шунда билгели барырсыз. Ә хәзер, әйдә-
гез, поездга билетлар сатып алыйк. Билетлар 
гади генә түгел. Дөрес җавап бирүчеләр генә 
билет алып, поездга утыра ала.

1. Г.Тукайның халык турында әйткән сүзләре? 
(«...Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы 
ул, әдип ул, шагыйрь ул», – дигән.)

2. Нәрсә ул халык авыз иҗаты? (Халыкның 
телдән сөйләнә торган поэтик әсәрләре халык 
авыз иҗаты яки фольклор дип атала. Халык 
авыз иҗаты әсәрләре күмәк иҗат җимеше. 
Аларның авторлары билгеле булмый. Кем 
дә булса берәр җыр, мәзәк, әкият чыгара 
икән, алар шунда ук телдән-телгә күчеп йөри 
башлый.)

3. Халык авыз иҗаты әсәрләренә нәрсәләр 
керә? (Әкиятләр, җыр, табышмаклар, 
мәкальләр)

4. Нинди татар халык ашларын беләсең? (Гөбә-
дия, чәк-чәк, өчпочмак, кыстыбый, пәрәмәч, 
бәлеш, кош теле)

5. «Туган тел» шигырен беләсеңме? 

6. Нәрсә ул мәзәк? (Мәзәк – татар халык авыз 
иҗаты әсәрләренең үзенчәлекле кечкенә жан-

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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ры. Ул – кыска күләмле, көтелмәгән чишелеш- 
ле, юмор һәм сатирага (ачы көлү) нигезләнгән 
чәчмә әсәр.)

7. Яши, диләр, урманда, кемнең дә юк күргә-
не. Былтыр гына күргән ди, аның исеме ... 
(Шүрәле)

Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» тамгала-
рын тамгалыйбыз.

Укытучы. Укучылар, безнең алда нинди уку 
мәсьәләсе тора икән, без бүген нинди темага 
басым ясарбыз, нәрсәләр өйрәнербез, кай-
сыгыз әйтә ала? (Бүген без һәр нәрсәдән дә 
кыйммәтлерәк байлык – халкыбызның рухи 
байлыгы белән танышырбыз. Татар халык 
авыз иҗаты белән танышубызны дәвам итеп, 
белемнәребезне тикшерербез һәм тирәнәйтер-
без.)

Укытучы. Укучылар, билетларны барыбыз 
да алдык, хәзер әйбәтләп кенә поездга уты-
рып юлга чыгарбыз. Сез сәяхәт вакытында 
көннең кояшлы булуын телисезме? Алайса 
сезнең алдыгызда төрле кәеф белән сурәт-
ләнгән кояш рәсемнәре бар. Сез аларның 
кайсыларын сайларсыз икән? Яхшы, ни өчен 
шушы кояш рәсемен сайладың? Әйе, көнебез 
кояшлы, юлыбыз уңышлы булсын! Әйдәгез, 
сыйныф бүлмәсенә дә кояшны чакырыйк:

Кояш, чык, чык, чык,

Майлы ботка бирәбез.

Майлы ботка казанда,

Тәти кашык базарда!

Менә бүлмәбез яктырып китте. Ә аңа нәрсәләр 
җитми? Әйе, кояш нурлары. Аның өчен сез-
нең ярдәмегез кирәк. Белем туплар өчен 
сәяхәткә кузгалдык.

Юлда барганда ялыкмас өчен, өй эшенә би-
релгән биремнәрнең үтәлешен тикшерербез. 
(Укучылар җырлар башкара.)

Укытучы. Укучылар без сезнең белән «Җыр- 
лыйк әле...» тукталышына килеп җиттек. 
Җыр сүзен ишетүгә, сәхнә күз алдына килә. 

Сезнең белән сәхнә түренә керер өчен безгә 
Гөлчәчәкнең серле тартмалары ярдәм итәр. 
Әйдәгез, беренче тартманы ачып карыйк әле.

Укытучы. Нәрсә бар икән? Укучылар монда ма-
тур чәчәк! Балалар бу нинди чәчәк, кем белә? 
Әйе, бу ромашка. Шушы исем белән аталган 
кайсы шагыйрьнең, нинди әсәрен беләбез? 
Бик дөрес, Муса Җәлил, «Кызыл ромашка». 
Укучылар, тартмалар серле булгач, бу чәчәк 
тә гади түгел, ә аның таҗларына сораулар 
язылган. Кайсыларыбыз шул сорауларга җа-
вап бирер икән? 

1. Нинди җырларны такмаклар дип атыйлар? 
(Күңел ачканда җырлап яисә, биегәндә, тиз-
тиз әйтелә торган җырларны такмак диләр.)

2. Нинди җырлар уен җырлары дип атала? (Ка-
ра-каршы җыр әйтешеп башкарылган уеннар 
була. Монда җырланган җырларны уен җыр-
лары дип атыйлар. («Кәрия-Зәкәрия», «Челтәр 
элдем читәнгә»«Төймә», «Тула микән чиләге»)

3. Элек кайбер җырларны төрле өмәләрдә: 
печән чапканда, урак урганда, киндер суккан-
да җырлаганнар. Ул җырларны нинди төргә 
керткәннәр? (Хезмәт турында җырлар. Хезмәт 
җырлары-татар халкының иң борынгы фоль-
клор үрнәкләре. Алар гади көйләрдә башкары-
ла.)

4. Нинди җырларны кыска җырлар дип 
йөртәләр? (Татар халкының милли бәй-
рәмнәрендә, туйларда уеннар белән бик 
җиңел башкарыла торган җырлар да бар. 
Мәсәлән: «Җомга», «Алмагачлары». Бу җыр-
ларны кыска җырлар дип атыйлар.)

5. Сез озын җырларны ничек аңлыйсыз? 
(Моңлы итеп, мелизм-бормалар аша ашык-
мыйча, тыныч һәм ирекен сулыш белән баш-
карылган җырлар озын җырлар дип атала. 
Мәсәлән, «Әллүки», «Сибелә чәчәк», «Гөлҗа-
мал», «Кара урман».)

6. Габдулла Тукай сүзләренә язылган озын  җыр- 
ларыбызны аеруча кайсы җырчыларыбыз 
оста башкарган? (Илһам Шакиров, Әлфия 
Авзалова Хәния Фәрхи, Айдар Файзрахманов, 
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Салават һәм башка бик күп җырчылар.)

Укытучы. Укучылар, без сезнең белән сорау-
ларга җавап табып бетердек. Сораулар ара-
сында нинди җыр төре турында сүз булма-
ды? Әйе, бишек җырларына тукталмадык.

Укытучы. Хәзер «Бишек җырлары» турында да 
белемебезне күрсәтеп үтәрбез. Бишек җыр-
лары турында нәрсәләр беләсез? Алар кай-
чан башкарыла? Нинди әһәмияткә ия? 

«Бишек җырлары»

Бишек җырлары – ана белән бала икәүдән-
икәү калган вакытта башкарыла торган җыр. 
Ана, бишек тирбәтеп, барлык күңеле белән 
баланың рухи дөньясына якынаерга, уй-фи-
керләрен әйтергә омтыла. Бишек җырлары 
аша сабый тәүге мәртәбә матурлык, әнисе-
нең йөрәк җылысын, ата-ана мәхәббәтен, үз 
халкының рухы, теле белән очраша. Бишек 
җырлары зур тәрбияви көчкә ия, баланың 
теле ачылуда, зиһенен уятуда ул – иң тәэсир-
ле тәрбия чарасы.   

Укытучы. Ә сез, укучылар, бишек җырлары 
беләсезме? Я, кайсыгыз бишек җырын җыр- 
лап күрсәтә? (Камилә курчак тотып бишек 
җыры җырлый). Рус телендә шундый җырны 
әйтә алабызмы? Әйдәгез, бергәләп җырлап 
алыйк.

Укытучы. Укучылар, әйдәгез, кояш үзенең 
нурлары белән безне җылытсын өчен, без 
аңа нур өстик. Без сезнең белән нинди тукта-
лышта булып, нәрсәләр эшләдек? Әйе, җыр-
лар турында сөйләшеп, бишек җырын искә 
төшердек. Дәрес юлламасына «кушу» яки 
«алу» тамгаларын тамгалыйбыз.

Укытучы. Юлыбызны җырлый-җырлый дәвам 
итеп, тагын бер тукталышка килеп җиттек. 
Бу тукталышта тагын бер тартманың серен 
ачыйк.

Тартмада ниләр бар икән?

1. «Тапкырларга табышмак»

Укытучы. Татар халкында элек-электән 

зирәклек, тапкырлык кебек сыйфатлар мак-
талган. Укучылар нинди табышмаклар була? 
Әйдәгез, табышмаклар әйтешик. (Һәр укучы 
бер табышмак әйтә.)

Укытучы. Рәхмәт, укучылар. Күрәсез, тапкыр-
лык кебек сыйфатлар сезгә дә хас икән. Ко-
яшка тагын бер нур өстәсәк, тагын да җылы-
нырбыз. Без нинди тукталышта булдык икән? 
Әйе, «Табышмаклар дөньясы»нда.

Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» тамгала-
рын тамгалыйбыз.

Бер урында гына кызык түгел. Алга барыйк.

2. Алдагы тукталыш – «Мәкальсез сүз – тоз-
сыз аш»

Өченче тартмада ниләр бар икән? 

3. Мәкальләр. 

Укытучы. Укучылар, без сезнең белән 
мәкальләрне дә өйрәндек.

Укытучы. Мәкальләрнең әһәмияте нәрсәдә? 
Алар безгә ни өчен кирәк? (Мәкальләр безгә 
киңәш бирә, кисәтә, сөйләмебезне матурлый.)

Бик яхшы.

Укытучы. Ә хәзер парлап эш башкарырсыз. 
Мин сезгә мәкальләрнең башлам өле-
ше  язылган язмалар таратам, ә сез шул 
мәкальләрне тәмамлап язарга тиешсез. 
Эшне төгәлләдегезме? Алайса хәзер янәшәдә 
утырган дустыгыз белән эшләрне алмашы-
гыз. Дөреслеген тикшереп алыгыз. Хәзер 
бергәләп тикшерик.

1. Егет кешегә... җитмеш төрле һөнәр дә аз.

2. Агач җимеше белән... кеше эше белән..

3. Калган эшкә... кар ява.

4. Әйткән сүз... аткан ук.

5. Яңа дус тап... искесен ташлама.

6. Эш беткәч....уйнарга ярый.

7. Батыр бер үлгәнче... куркак мең үләр.

8. Кешенең кемлеген беләсең килсә...
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иптәшләренә кара.

9. Кош – канат белән... кеше дуслык белән 
көчле.

10.Тырышкан табар... ташка кадак кага.

Укытучы. Кояшка тагын бер нур өстик. Без  
нинди тукталышта булдык? Әйе, «Мәкальсез  
сүз – тозсыз аш». Дәрес юлламасына «кушу» 
яки «алу» тамгаларын тамгалыйбыз.

Тырышлык аркасында күп нәрсәгә ирешеп 
була. Әби-бабайларыбыз тырышып эшләгән-
нән соң, матур итеп ял да иткән.Төрле кызык- 
лы уеннар уйнаганнар. Әйдәгез без дә ял 
итеп, уйнап алыйк.

«Кәрия – Зәкәрия» уены. 

Укытучы. Укучылар бу уенда җырланган җыр-
ларны нинди төргә кертәбез? («Кыска җыр- 
лар») Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» 
билгеләрен тамгалыйбыз.

Укытучы. Әйе, бик дөрес, Балалар юлыбызны 
дәвам итәбез. Кояшка нур өстәргә онытмыйк.

4. Безгә «Әкиятләр» ишек кага. Әкиятләрнең 
нинди төрләрен беләсез? (Тылсымлы, хайван-
нар турында, тормыш-көнкүреш әкиятләре.)

– Сез әкиятләр укырга яратасыз. Хәзер мин 
сезгә әкиятләрдән өзекләр тәкъдим итәм. 
Сез аларның кайсы әкияттән булуын әйтегез.

1. Бабай шалкан утырткан. 

Шалкан зу-у-ур булып үскән. 

Бабай. Йә Аллам, йә Аллам.

Кайчан үскән бу шалкан?

Кайсы ягыннан тартыйм.

Ничек кенә чыгарыйм?

Тукта, әбине чакырыйм әле. 

Әбисе, әбисе, дим, чык әле монда. (Шалкан)

2. Борын заманда Аю белән бабай яшәгән. 
Алар икәүләп шалкан чәчкәннәр. Шалкан бик 
мул булып уңган. («Аю белән бабай»)

3. Бер кыз, өйләреннән чыгып, урманга киткән. 
Урманда ул адашкан һәм кайтырга юл эзли 
башлаган. Ләкин таба алмаган. Урмандагы 
кечкенә генә бер өй янына килеп чыккан. Өй-
нең ишеге ачык була. Кыз ишектән карый да, 
өйдә беркем дә юклыгын күргәч, эчкә керә.  
Бу кечкенә өйдә өч аю яши икән. Аларның 
берсе – әтиләре. Аны Михаил Иванович дип 
атаганнар. («Өч аю»)

4. Борын-борын заманда булган, ди, бер хатын. 
Аның булган, ди, өч кызы. Бу хатын, кызла-
рымның өсләре бөтен, тамаклары тук булсын 
ди-ди, көне-төне эшләгән, ди. («Өч кыз»)

5. Борынгы заманда бар иде бер патша. Аның 
дүрт улы бар иде. Бер заман патша хатыны 
белән, яхшы атлар, яхшы арбалар җигеп, 
сахрага чыктылар. Төннең бер мизгелләрен-
дә, бик каты җил исеп, боларның чатырларын 
күтәреп ташлады. Шул ук вакыт һавадан бер 
дию патшасы пәйда булып, моның куенын- 
дагы хатынын күтәреп алып китте. Шул 
сәгатьтә патша уянып, хатынының юклы-
гын белде. Ул тиз генә кучерын уятты һәм 
икәүләп эзләргә киттеләр. Болар эзләп- 
эзләп тә хатынны таба алмыйча, таң аткач, 
үз шәһәренә кайттылар. Патша ат җиткән 
җиргә – ат җибәреп, хат җиткән җиргә – хат 
җибәреп, төрле якка эзләүчеләр җибәреп, 
хатынны эзләргә тотынды. («Ак бүре»)

6. «Төннәрдән бер төнне убырлы карчык, нин-
дидер явызлык эшләргә чыгып киткәндә, 
ишеккә йозак салырга оныткан, ди. Көлгә 
салган күмәчләрен дә калдырып киткән, ди. 
Аның чыгып китүе булган, ишекнең ачык 
калуын белгән Гөлчәчәк әниләренә китәргә 
җыена башлаган, ди. («Гөлчәчәк»)

Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» тамгала-
рын тамгалыйбыз.

Укытучы. Серле тартма үзенә тарта, бу тартма-
да ниләр бар икән?

5. «Бәетләр» дип язылган.

Укытучы. Бәетләрдә кешеләр язмышындагы 
фаҗигале хәлләр бәян ителә.
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(«Сак-Сок» бәетеннән өзекләр тыңлау)

Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» тамгала-
рын тамгалыйбыз.

Укытучы. Укучылар, безгә кайтырга вакыт 
җитте. Кайткач, кайларда булуыбыз һәм нәр-
сәләр белүебез турында сөйләшербез. Билет-
ларыбызны барлыйк һәм юлга кузгалыйк.

III. Йомгаклау

Укытучы. Менә, укучылар, без сезнең белән 
кайтып та җиттек.

1. Без бүген нәрсәләр эшләдек? (Җырладык, 
табышмаклар чиштек, мәкальләрнең дәвамын 
таптык, уйнадык, әкиятләр укыдык, бәетләр 
тыңладык.) 

2. Без бүген нинди теманы өйрәндек? (Халык 
авыз иҗаты)

3. Халык авыз иҗатының нинди жанрларын 
өйрәнеп, үзебезнең белемебезне тирәнәйт-
тек? (Әкият, җыр, мәкаль, табышмак, бәетләр, 
уеннар)

Дәрес юлламасына «кушу» яки «алу» тамгала-
рын тамгалыйбыз.

Укытучы. Дәрес миңа ошады, мин бар мате-
риалны да аңладым, дәрес кызыклы үтте, 
үзләштерелгән материал киләчәктә дә кирәк 
булыр дип саныйсыз икән, елмаеп торган 
чәчәкләрне кызыл төсле вазага утыртыгыз. 
Ә дәрес ошап бетмәде, материалны аз гына 
аңладым, бу белемнәр безгә алда бөтенләй 
кирәк булмаячак, ул безнең башны гына бу-
тау дип саныйсыз икән, ак ромашкаларны ак 
төстәге вазага утыртыгыз.

Сезнең алдыгызда дәрес юлламасы, шуның 
буенча нәтиҗә ясагыз да, алдыгыздагы тү-
гәрәкләрне күтәрегез.

Хәтерләүдән курыкма син!

Үткәннәрне онытма син!

Бел син ерак бабаларны!

Ничек итеп көн иткәнен,

Ни иккәнен, ни чәчкәнен,

Нинди уйлар, нинди моңнар,

Безгә калдырып киткәнен. (Р.Фәйзуллин)

1. Укучылар, шулай итеп, бүгенге сәяхәтебездә 
халкыбыз җәүһәрләреннән саналган әсәр-
ләрне карап үттек. Бу әсәрләрнең һәрберсе 
аерым үзенчәлеккә ия икәнен күрдек. Татар 
халык авыз иҗаты әсәрләре әдәбиятның 
чишмә башы булып санала. Язучылар, татар  
халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнеп, төрле 
әдәби әсәрләр иҗат иткәннәр. 

IV. Өй эше

Укытучы. Үзегезнең сайлап алу мөмкинлеге 
буенча:

1. Өлкәннәрдән яки китаптан бер бәет, биш 
мәкаль, биш табышмак, биш халык җыры 
язып килергә.

2. «Табышмаклар илендә» дигән әкият уйлап 
язарга.

V. Дәрескә йомгак ясау. Билгеләр кую

Көтелгән нәтиҗәләр: 

Предмет нәтиҗәләр: укылган әсәрнең эчтәле-
ген үзләштерү, анализлый белү.

Предметара нәтиҗәләр: рус әдәбияты  
фольклоры белән бәйләнеш.

регулятив: бер-береңнең һәм үзеңнеңдә 
эшләреңне тикшерү, бәяләү; дәреснең макса-
тына туры китереп биремнәрне үтәү; 

коммуникатив: группаларда эшләгәндә, бер-бе-
реңә комачауламау, иптәшең белән килешә, 
тыңлый, нәтиҗә чыгара һәм аңлатып бирә 
белү;

танып белү: үз фикереңне дәлилләп анализлый 
белү; белем һәм күнекмәләрне дөрес итеп 
файдалана белү;

шәхси: авырлык кичергән иптәшеңә ярдәм итү; 
тискәре сыйфатларны бетерү өстендә эшләү; 
ярдәмчеллек, намуслылык кебек уңай сый-
фатлар тәрбияләү.
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12ЯТИМНӘРГӘ  
МӘРХӘМӘТЛЕ 
БУЛЫЙК

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобио- 
график әсәрен анализлау

Гүзәлия ГАЛИМОВА,

Балык Бистәсе районы Яңа 
Арыш урта мәктәбенең I ква-
лификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максатлар:

белем бирү: Г.Тукайның тормыш юлы hәм иҗаты белән танышуны 
гомумиләштереп кабатлау;

фикер сәләтен үстерү: автобиографик әсәргә анализ ясау кү-
некмәләрен ныгыту, укучыларның фикерләү һәм гомумиләштерү кү-
некмәләрен үстерү;

тәрбияви: ятимнәргә карата мәрхәмәтле булу, кеше хәленә керә белү  
сыйфатларын формалаштыру; туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү; 
гореф-гадәт, йола бәйрәмнәренең кыйммәтен аңлау.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: әсәрнең төп герое Тукай үрнәген-
дә әти-әниле булуның зур бәхет икәненә инану.

Метапредмет нәтиҗәләр:

танып белү УУГ: әсәрнең эчтәлеген ачканда, белем һәм күнекмәләр-
не файдалана белү; укылган автобиографик әсәрне анализлап, дөрес 
нәтиҗәләр чыгару;

коммуникатив УУГ: төркемнәрдә килешеп эшләү; башкаларның сөй-
ләмен ишетү һәм тыңлау; фикерне төгәл, ачык һәм дәлилле итеп 
җиткерү;

регулятив УУГ: эшчәнлекне оештыра белү, уку мәсьәләсен 
мөстәкыйль рәвештә билгеләү, биремнәрне максатка яраклы итеп 
үтәү, эшләгән эшкә бәя бирү.

Предмет нәтиҗәләр: әсәрнең тулысынча эчтәлеген белү, Тукай яшә-
гән урыннарны схематик рәвештә күзаллый алу.

Дәрес тибы: ныгыту-анализ ясау.

Дәреснең төре: дәрес презентация.

Дәреснең методы һәм алымнары: әңгәмә, өлешчә эзләнү.

Җиһазлау: дәреслек (Ф.Ә.Ганиева, М.Д.Гарифуллина. Әдәбият.  
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6 нчы класс) конвертта карточка биремнәре, презентация, фильм, 
Тукай портреты, ноутбук, мультимедиа проектор, экран.

Эш төрләре: телдән сөйләү, төрле дәрәҗәдәге биремнәрне эшләү, 
план-карта төзү.

I. Оештыру моменты

– Хәерле көн, укучылар. Бүгенге дәресебез һәммә-
без өчен уңышлы булсын. Мин сездән башка көн-
нәрдәгечә дәрестә актив катнашуыгызны сорар 
идем. Хәзер сүзне лидер укучыга бирәм.

Хәерле көн миңа!

Хәерле көн сиңа!

Хәерле көн безгә!

Хәерле көн сезгә!

– Рәхмәт, утыр. Камил, экранда язылган мәкальне 
кычкырып укып күрсәт әле.

Эпиграф: «Яхшылык күрәсең килсә, яхшылык ит»

– Укучылар, әлеге мәкальнең мәгънәсен аңлый-
сызмы? (Бу мәкаль яхшылык кылырга өнди, шул 
вакытта гына үзеңә дә яхшылык киләсен аңлата.)

– Әйе, дөрес. Әлеге татар халык мәкаленең бүгенге 
дәрестә көч биреп, сезне рухландырып торуын 
телим.

– Укучылар, сезнең алдыгызда үзбәя картасы бар, 
һәр эшләгән эшегезгә бәя куеп барырга тиеш 
буласыз.

II. Актуальләштерү 

– Иң элек өй эшләрен тикшереп алыйк әле. Мин 
жөмләләр укыйм, әсәр эчтәлегенә туры килсә, 
кулларны чәбәклисез, әгәр туры килмәсә, башны 
як-якка селкисез. 

1. Габдулла Кушлавычта туа.

2. Габдулланың башта әнисе вафат була.

3. Шәрифә карчык Габдулланы яратмый.

4. Габдулла Сасна авылына китә.

5. Габдулланың әтисе озак яши.

6. Габдулланың балачагы рәхәттә үтә.

– Ничек уйлыйсыз, ни өчен Габдулланың балачагы 
авыр, күңелсез үтә? (Бәхетсезлеге әти-әнисенең 
вафатыннан соң башлана, ятим кала. Кечкенә 
Габдулла, кайда гына тормасын, бер генә урында 
да бәхетле булмый. Кем тәрбиясендә яшәмәсен, 
аның тормышы авыр була.)

– Рәхмәт, утыр. Укучылар, «Исемдә калганнар» сез 
укыган әсәрләргә охшаганмы? (Юк, чөнки Тукай-
ның әлеге әсәре хикәя дә, повесть та түгел. Сүз 
башында ук автор кисәтеп куя: башымнан үткән-
нәрне генә сөйлим, ди. Мондый әсәрләрне авто-
биографик әсәр дип йөртәләр.)

– Афәрин, яхшы! Җавап белән килешәсезме? Әйе, 
бик дөрес. 

– Ә хәзер барыгыз да үзегезгә бәя куеп алыгыз 
әле.

III. Уку мәсьәләсен кую, чишү КРОССЕНС 

– Укучылар, игътибар белән экранга карагыз әле. 
Сез монда нәрсәләр күрәсез? (Рәсемнәр)

– Бу кроссенстагы рәсемнәр бер-берсе белән ты-
гыз бәйләнгән. Кайсы яктан һәм ничек бәйләнү 
серен ачыкларга тырышыйк әле. Алар нәрсәне 
аңлата икән? (1 нче рәсем «Су анасы» әкиятенә 
иллюстрация, 2 нчесе – «Шүрәле» әкиятенә, 3 нче –  
«Гали белән кәҗә», 4 нче – «Бала белән Күбәләк»,  
5 нче – «Кызыклы шәкерт», 6 нчы – «Пар ат»,  
7 нче – «Эш беткәч, уйнарга ярый» шигырьләре,  
8 нче – «Кәҗә белән Сарык» әкияте).

– Әйе, сез барысын да дөрес таныдыгыз. (Әлеге 
рәсемнәр – Тукай иҗатына караган иллюстрация- 
ләр. Бу безгә бүгенге дәресебезнең Г.Тукай белән 
бәйле булуын күрсәтә. Ә уртадагы 9 нчы шакмак-
төп теманы белдерергә тиеш. Биредә Тукайның  
кечкенә чагы сурәтләнгән. Димәк, бүгенге тема – 
Г.Тукайның балачагы турында, ягъни автобиогра-
фик әсәрне анализлау дәресе булачак.)

– Мин сезнең җавапларыгыздан бик канәгать. 
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– Һәр укучы үзенә бәя куя.

IV. Белемнәрне ныгыту 

– Укучылар, сезнең өстәлегездә зур конверт ята. 
Хәзер ачабыз һәм, яшел кәгазьләрне алып, анда-
гы биремнәрне үтәп карыйк әле. (Укучы биремне 
укый, төркем белән җавап бирәләр.)

1) Беренче төркемгә: Тукайның шатлыгы аз булган. 
Әсәрдән Тукайның шатлыгын күрсәткән урын-
нарны табып әйт.

(Сасна авылында үги әтисе ак күмәчкә кәрәзле бал 
ягып биргән. 

Үги әби күрмәгәндә, Саҗидә апасы аны юаткан, 
сөйгән.

Яңа Бистәдә яшәгәндә, Газизә әнисенә ияреп байлар 
йортына барган, анда тависны күреп сокланган.

Кырлайда Сәгъди  әтисе белән дус булган, ул Тукай-
га бер дә каты сүз әйтмәгән.

Урамда балалар белән уйнаган, су коенганнар, күл-
мәк-ыштаннар белән балык сөзеп шатланганнар.

Фәтхерахман хәзрәттә белем ала башлау шатлыгы.

Сабан туе вакытындагы шатлыгы, башка балалар-
га караганда аның капчыгы күчтәнәчләр белән 
тизрәк тулуә;

Казанда Мөхәммәтвәли әтисен очратып, аларда 
кунак булуы һ.б.)

– Рәхмәт, беренче төркемнең җаваплары тулы 
булды. Хәзер икенче төркемнең җавапларын 
тыңлап үтәрбез. Алар Г.Тукайның балачакта 
күргән михнәтләре (борчулары) турында  искә 
төшереп үтәрләр.

(Әсәр башында  автор үзе үк әйтә: минем гомерем 
шактый ямьсез, шактый караңгы үтте, ди. Бу 
борчуларының төп сәбәпчесе – алдан әтисе үлсә, 
соңрак әнисе дә үлеп китә;

Бер генә гаиләдә яши алмый, өйдән-өйгә күченеп 
йөрергә мәҗбүр булган;

Шәрифә карчыкта булганда, өйгә керә алмыйча 
туңып ишек төбендә торуы;

«Тукайның Өчиледән Кырлайга китүе». Рәссам В.Федоров 58
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Чәчәк белән авырган, тәмам зәгыйфьләнгән;

Имче карчык күзенә үлән чүбе белән төелгән шикәр 
комы салган;

Уенчык базарында агач атка атланып әйләнергә ак-
часы булмый, кеше рәхәтенә генә кызыгып кайта 
торган булган;

Бәрәңге алганда, аягы киселгән; Сабира апасының 
үлеме һ.б.)

– Афәрин. Бу төркемнең дә җавабы миңа бик оша-
ды. Ә хәзер сары тасмаларны алыгыз. Бу бирем 
«Өзекне чылбырлап уку» дип атала. 

Һәр укучыга берешәр җөмлә бирелә. Мәгънәсе 
буенча дөрес итеп куеп, такта янына чыгалар, 
ябыштыралар. Соңгы укучы сәнгатьле итеп кыч-
кырып укып күрсәтә. Дөреслеге тикшерелә.  
2 нче төркем дә шулай итеп башкара. 

Сүзлек эше: текстта очраган 2 – 3 сүзнең 
тәрҗемәсен яздыру.

Шәйлә ки – шул рәвешчә

Мосафир – юлчы

Сөаль – сорау

Сәфәр – сәяхәт, ерак юл

Чираттагы бирем ак кәгазьдә булыр. Ул «Син – 
миңа, мин – сиңа» дип атала. Төркемнән бер 
укучы бирегә чыга һәм тиз-тиз сорауларны укый, 
аңа икенче төркем җавап бирергә тиеш. Аннан 
икенче төркемдәге укучы сорау бирсә, беренче 
төркем укучылары тиз генә җавап биргә тиеш- 
ләр. 

1. Г.Тукай туган көн?  

2. Туган авылы?   

3. Әнисенең исеме? 

4. Бабасы яшәгән авыл?

5. Казандагы әнисенең исеме?

6. Өчиледә аны яраткан апа?

1. Г.Тукай туган ел? 

2. Туган авылы урнашкан район? 

3. Әтисенең исеме? 

4. Усал карчыкның исеме? 

5. Казандагы әтисенең исеме? 

6. Кырлайдагы әтисенең исеме?

КОНЭРС

– Укучылар, ничек уйлыйсыз, язучылар үзләренең 
иҗатларында ни өчен сурәтләү чараларын кулла-
налар икән? (Алар вакыйганы тагын да ачыграк, 
җанлырак итеп күрсәтергә ярдәм итә. Димәк, 
тәэсир итү көчен арттыра.)

– Әйе, дөрес. Зәңгәрсу тасмаларны алабыз. Би-
редә нинди тел сурәтләү чаралары бар? Җавап- 
ларны алдан әзерләнгән почмакларга барып 
күрсәтәсез. (Синекдоха. Метонимия. Фразеологик 
әйтелмә. Чагыштыру.)

– Чират үзбәягә җитте. Конверт биремнәренә 
җавап бирүегезгә карап, үзегезне бәяләп алыгыз 
әле.

Ял минуты: «Бәйрәм бүген» көе куела. Бииләр.

– Кечкенә Апуш ничә яшьтә ятим кала? (4)

– Җаекка ничә көн баралар? (18)

– Рәхмәт, утырабыз.

– Укучылар, бу рәсемдә сез нәрсә күрәсез? (Сабан-
туй күренеше.)

– Әлеге әсәрдә бу бәйрәм телгә алынамы? (Әйе) 

– Ничәнче бүлектә? (4 нче)

– Бәйрәмгә халык ничек әзерләнгән? (Бәйрәм 
буласы көнне балалар, йорттан-йортка кереп, 
капчыкларына буялган йомырка, конфет, прән-
некләр җыя торган булганнар. Яулык, сөлгеләрне 
дә бәйрәм буласы көнне генә җыйганнар.)

– Әйе. Сез ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә татар 
милләтендә бу гореф-гадәтләр, бәйрәм үткәрү 
йолалары сакланып калганмы? (Кайбер гадәт-
ләргә бераз үзгәрешләр кертелгән, бөтенләй үк 
бетмәгән, шул заманнардан бирле сакланып кал-
ган. Татар халкының Сабантуй бәйрәме  хәзер дә 
халкыбызның яраткан йола бәйрәме булып тора.)

– Димәк, әлеге әсәр аша Сабантуй милләтебезнең 
буыннан-буынга күчеп килгән бәйрәм булуына 
тагын бер кат инандык.
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(Талгын гына «Әллүки» көе куела.)

– Укучылар, хәзер мин сезгә зур эш тәкъдим итәм. 
Төркем белән биремне үтәгәч, арадан берегез, 
чыгып, эшегезне яклыйсыз. 

1 нче төркемгә бирем: Г.Тукайның балалык еллары 
үткән урыннар буенча план-карта ясарга. (Кушла-
выч – Сасна – Өчиле – Казан – Өчиле – Кырлай –  
Җаек (Уральск)

2 нче төркемгә бирем: Тукайның ничә әти-әнисе 
булган, исемнәрен язарга.

(1. Мөхәммәтгариф – Мәмдүдә. 2. Мөхәммәтвәли –  
Газизә. 3. Сәгъди абзый – Зөһрә апа. 4. Апасы – 
җизнәсе) 

– Әсәрнең идеясе нинди булды? (Әлеге истәлекләр-
не игелек турында да дияргә була.)

– Чыннан да, «Исемдә калганнар» әсәре игелек 
турында. Ачлык, кыен шартлар булуга кара-
мастан,Тукайны асрамага алалар. Аларның 
холкы нинди генә булмасын, бар да, ятим баланы 
тәрбиягә алып, игелек эшли. Ә Тукай үз чиратын-
да зарланмый, аларны яратып искә ала. Шулай 
булгач, дәрес башында яңгыраган халык мәкале 
бүгенге дәресебезнең максатына туры киләме? 
(Әйе.)

– Игътибар белән фильмны тыңлыйбыз. 

– Сорау. Тукайга шундый бөек талант кемнән 
күчкән? (Әнисе Мәмдүдә һәм бабасы Зиннәтулла 
да үзләре өчен генә шигырьләр яза торган булган-
нар. Тукайга талант әнисе ягыннан күчкән.)

VI. Дәресне йомгаклау. Рефлексия

– Дәресебезгә без шундый максатлар (такта янын-
да төртеп күрсәтә) билгеләгән идек. Ничек уйлый-
сыз, без аларга ирештекме? (Әйе.)

– Укучылар, Җаекны Тукай ничек кабул итә? 
Әйтә аласызмы? Әлбәттә, юк. Бу хакта алдагы 
дәресләребездә Ә.Фәйзинең «Тукай романын» 
укып белербез.

(Тукай портреты)

– Бөек Тукай! Ул калдырган әдәби мирас һәм рухи 
яктылык – безнең горурлыгыбыз. Шагыйрь 
яшәгән еллардан ераклашкан саен, аның исеме 

якыная, иҗатының кыйммәте арта. Үзенең кыс- 
ка гына гомере эчендә, гасырлар буе сакланыр-
лык, телдән-телгә сөйләнерлек әсәрләр иҗат итә 
алган ул. 

VII. Билге кую 

– Шулай итеп, бүгенге дәресне йомгаклыйбыз. Һәр-
берегез, үзбәядәге барлык балларны исәпләп, 
тиешле билгене куя. Гомуми нәтиҗә ясала.

VIII. Өй эше бирү 

Биремнәрне слайдта күрәсез. Үзегезгә ошаганын 
сайлап алырсыз.

1. Автобиографик әсәргә презентация ясарга.

2. Бабасы Зиннәтуллага бәя бирергә.

3. Әсәргә карата рәсем ясарга.

– Дәрес тәмам (басалар). Укучылар, сезгә дәрес 
ошадымы? (Әйе булса, баш бармак өскә, юк  
булса – бармакны аска күрсәтәләр.)

– Бүгенге дәресне файдалы, кызыклы итүдә бары-
гызның да өлеше керде, шуңа күрә мин барыгыз-
га да рәхмәтемне белдерәм. Чыгарга мөмкин.

Фото сайтыннан https://ru.wikipedia.org
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ИСЕМ ФИГЫЛЬ
VI сыйныф. Туган тел дәресе

Әнисә ГАФИЯТОВА,

Саба районы Олы Кибәче урта 
гомумбелем бирү мәктәбенең 
югары квалификация катего-
рияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: исем фигыль, аның мәгънәсен, җөмләдә кулланылышын 
өйрәнү; исем фигыльне дөрес язу күнекмәләрен булдыру, гамәли 
куллана алуларына ирешү, белем күнекмәләрен бәяләү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

Шәхескә кагылышлы: укучының башкарган эшенә җаваплылык 
хисен арттыру, эшне аңлап башкару, фикерләү күнекмәләрен камил-
ләштерү; укытучыны һәм сыйныфташларыңны хөрмәт итү, аларның 
җавапларын бәяли белү, үзүсешкә ия булу, әниләргә хөрмәтле булу.

Метапредмет нәтиҗәләр:

танып белү УУГ: алган белемне структуралаштыру, нәтиҗәләр чыга-
ра, гомумиләштерүләр ясый белү;

коммуникатив УУГ: үз фикереңне әйтә һәм дәлилли, төркемнәрдә, 
парларда эшли белү, төрле җавапларны тыңлый, чагыштыра алу.

регулятив УУГ: уку мәсьәләсен кую, дәреснең темасын, максатын 
формалаштыру, максатка ирешү юлларын планлаштыру, үзбәя.

Предмет нәтиҗәләр: исем фигыль турында белемнәрне үзләштерү, 
«исем фигыль» төшенчәсенең эчтәлеген белү, тексттан исем фигыль-
не тану һәм дөрес яза белү.

Төп төшенчәләр: исем фигыль.

Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, сәнгать. 

Эшчәнлекне оештыру формалары: фронталь, индивидуаль, парлар-
да, төркемнәрдә эш.

Материал, җиһазлау: дәреснең презентациясе, төрле дәрәҗәдәге 
биремле карточкалар, рәсемнәр, компьютер, проектор.

Дәреснең тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
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Дәрес барышы
I. Оештыру, мотивлаштыру

Укучыларның игътибарын туплау. Психологик 
уңай халәт тудыру.

Укытучы. Исәнмесез, укучылар. Кәефләрегез ни-
чек? Минем кәефем әйбәт. Укучылар, ә кәефне 
нәрсә күтәрә дип уйлыйсыз? (Музыка тыңлау, 
матур картиналар карау, әдәби әсәрләр уку һ.б.)

Укытучы. Әйе, укучылар, менә мин дә ике карти-
на әзерләп куйдым. Сезгә кайсы ошый? (Бер-
се – чын картина, икенчесе – ясалып бетмәгән 
картина.) 

Укытучы. Әлбәттә, укучылар, беренче картина 
бик матур. Ә икенчесе әле ясалып бетмәгән, 
аның авторы да билгеле түгел. Без аны сезнең 
белән бергә иҗат итәрбез. Дәрес буена тулы-
ландырырбыз, матурларбыз. Фәнни яктан ул 
фрейма дип атала. Каркас, рам дигәнне аңлата. 
(Бу рам эченә тутырылып бетмәгән фигыльләр 
таблицасы, адашкан фигыльләр таблицасы,  
6 саны, ясалып бетмәгән исем фигыльләр, һ.б. 
куелырга мөмкин. Укучылар аны дәрес дәва-
мында тулыландыралар.)

II. Белемнәрне актуальләштерү

Укытучы. Мин сезгә, өйдә башкару өчен, кечкенә 
генә фәнни эш биргән идем. Сез үзегез яратып 
укый торган әдәби әсәрләрдән бер битне аерып 
алырга, шундагы без өйрәнгән фигыльләрне 
җыярга һәм анализ ясарга тиеш идегез. Әсәр-
нең авторын әйтәбез. Барлыгы ничә фигыль 
таптыгыз? Иң күп һәм иң әз кулланылган фи-
гыль төркемчәсе нинди? 

Укытучы. Сүзне сезгә бирәбез. (Укучылар чы-
гышы тыңлана.)

Укытучы. Нинди нәтиҗә ясыйбыз? (Нәтиҗә яса-
ла.)

III. Уку мәсьәләсен кую

Укытучы. Димәк, без нинди фигыльләр өйрән-
дек? Бүген белемнәребезне тагын да баетыр-
быз. Без өйрәнгән фигыльләр янына тагын бер-
се өстәлер. Аңа кадәр без төркемнәрдә эшләп 
алырбыз. Сезнең каршыгызда буш конвертлар, 
ә өстәлдә төрле фигыльләр. Конвертларга без 
өйрәнгән фигыльләрне генә тутырырга кирәк.

Укытучы. Ә боларын ни өчен салмадыгыз? 
Дөрес, без әле бу төркемчәне өйрәнмәдек. 

Укытучы. Димәк, без бүген нинди тема өй-
рәнәчәкбез? Бүгенге дәрескә нинди максат 
куярбыз? Бу фигыльнең без өйрәнгән кайбер 
фигыльләр белән охшашлыгы юкмы? (Укучы-
ларның җаваплары тыңлана.)

Укытучы. Әйе, без бүген исем фигыль, аның,  
мәгънәсен өйрәнербез.

IV. Яңа теманы өйрәнү

Исем фигыль – үзендә фигыль һәм исем үзен-
чәлекләрен берләштергән затланышсыз фи-
гыль формасы.

Исем фигыль эш-хәлнең исемен яки атамасын 
белдерә.

Аның кушымчалары -у / -ү: бар-у, кил-ү

Исем фигыль нәрсә? нишләү? нишләмәү? сорау-
ларына җавап бирә.

Йөгерү файдалы.

Минем бурыч – хәзер шуларны түкми-чәчми 
укучыларга җиткерү.

Исем билгеләре:

1. Эш-хәлнең исемен, атамасын белдерә: утыру, 
көлү.

2. Берлек һәм күплек санда килә, тартым һәм 
килеш белән төрләнә.

3. Кайтуыбызга ике көн үтте.

4. Җөмләдә ия яки тәмамлык булып килә: Килүен 
көтәбез.

Фигыль билгеләре:

1. Эш-хәл мәгънәсен саклый, аның исемен бел-
дерә.

2. Төрле юнәлеш һәм барлык-юклык формала-
рында кулланыла: сөйләү – сөйләтү, эшләү – 
эшләмәү.

3. Исемнәрне ияртә һәм аерым бер килештә бу-
луын таләп итә: эшкә бару.

V. Яңа белемнәрне беренчел ныгыту

Укытучы. Укучылар, ә хәзер тактада исем фи-
гыльнең моделен төзеп карыйк. (Укучылар 
бергәләп исем фигыльнең моделен төзиләр.)

Дәреслек белән эш

1. Дәреслектәге кагыйдә (135 – 137 б.) белән 
танышабыз.

2. 291 нче күнегү  фронталь эшләнә. 

Ә хәзер слайдлардагы җөмләләргә игътибар 
итәбез. Ни өчен мондый текст сайланган? Исем 
фигыльләрне эзлибез. Нәтиҗә ясыйбыз. 

1. Ана булу – гаять олы, мактаулы һәм җаваплы 
бурыч. 2. Аналарны хөрмәт итү – намуслы һәм 
әдәпле кешеләрнең иң күркәм сыйфаты.  
3. Әти-әнисе картайгач, алар турында кайгырту, 

        Исем фигыль                                      Исем
Уку – укымау                             уку – уку түгел
Язу – язмау                                язу – язу түгел

Буяу – буямау                           буяу – буяу түгел
   Сайлау – сайламау                 сайлау – сайлау түгел

Авыру (кеше), калку (урын), өндәү (җөмлә),  
сорау (җөмлә).
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аларны үз өендә яшәтү балаларның бурычы 
булып тора. 4. Ата-анага каты булу, аларны 
карамау, аларның сүзләрен тыңламау иң зур 
гөнаһларның берседер. 5. Картлар йортына 
җибәреп, алардан котылырга тырышу –  
әдәпсезлек кенә түгел, ә бәлки оятсызлык та.  
6. «Тирә-ягыбызда караучысыз калган өлкән-
нәр, инвалидлар, ятимнәр, авыр хәлләргә очра-
ган кешеләр яши. Алар безнең ярдәмгә мохтаҗ. 
Аларга ярдәм кулы сузу, игелек кылу –  
әхлакый бурычыбыз. Бер-беребезне кайгыр-
тып яшик, бер-беребезгә игътибарлы булыйк.»                                                                                                           
(Р.Фәхреддин)

«Мәкальнең ахырын дәвам ит» уены.

1. Белем – нур, белмәү – хур.

2. Уку каты булса да, җимеше татлы.

3. Белем алу – инә белән кое казу

4. Кеше булу кыен түгел,

Кешелекле булу кыен.

5. Безне адәм иткән – уку, 

Адәмне алга илткән – уку.

6. Сүз сөйләү – һөнәр, сөйли белмәгән үләр.

7. Эч пошуның дәвасы – эш.

Ял минуты. 

Парларда эш. «Буталган фигыльләр»

Дөрес җаваплар:

1. 6

2. 4

3. 1

4. 2

5. 3

6. 5 

Эшкә үзбәя куела.

Мөстәкыйль эш.

Текст белән эш. 1) Әниләрне шатландырыр өчен, 
аларның өметен аклар өчен, әллә ни күп тә 
кирәкми кебек. 2) Иң элек әниеңне чын күңел-
дән яратырга кирәк. 3) Ә ярата белгән кеше 
үзен тудырган әнкәсен ихтирам итәргә бер-
кайчан да онытмый. 4) Әнисен яраткан бала 
туган илен дә яратып үсә. 5) Димәк, әниләрне 
ярату – туган илне, туган телне ярату дигән сүз. 
6) Яратыгыз, хөрмәт итегез, кадерләгез газиз 

әниләрегезне!

1. 3 нче җөмләдәге онытмый фигыле кайсы за-
манда килгән?

2. 3, 4 нче җөмләләрдән сыйфат фигыльләрне 
табып язарга.

3. 4 нче җөмләдәге яратып фигыле кайсы төркем-
чәгә керә?

4. 5 нче җөмләдән исем  фигыльләрне табып 
язарга.

5. 6 нчы җөмләдәге боерык фигыльләр нинди 
мәгънәдә кулланылганнар?

Дөрес җаваплар:

1. Хәзерге заманда

2. Ярата белгән кеше, яраткан бала

3. Хәл фигыль

4. Ярату, ярату

5. Киңәш итү

Үзбәя.

Укытучы. Ә файдалы эшләргә  нәрсәләр керә? 
Ничек уйлыйсыз? (Китап уку, белем туплау, ты-
рышу, белү, өйрәнү һ.б.)

Укытучы. Файдасыз, мәгънәсез эшләргә нәр-
сәләр керә? (Ялганлау, күп сөйләшү, белмәү, 
укымау, тыңламау һ.б.)

Рефлексия.

Укытучы. Укучылар, без бүген нәрсәләр турында 
белдек? Әлеге бирем аша белемнәрне ничек 
үзләштерүегезне ачыклармын. 

Бирем. Җөмләләрдә төшеп калган сүзләрне язар-
га.

* Исем фигыль   …   яки   …   белдерә.

* Юклык формасы   ... ,   ...   кушымчалары 
ярдәмендә ясала.

* Исем фигыль   …   һәм  …   санда килә.

* Җөмләдә   ...   яки   ...   булып килә.

* Исем фигыль   …   һәм   …   белән төрләнә.

Укытучы. Менә, укучылар, үзебез иҗат иткән 
нинди матур картинабыз килеп чыкты. Без бү-
ген никадәр күп нәрсә белдек. 

Өй эше.

1. Дәреслектәге   ...   нче күнегү

2. Әдәби әсәрләрдән исем фигыльләр кергән 
җөмләләр сайлап язарга.

3. Иҗади биремле эш. Тылсымлы сүзләр уйларга. 
Алар исем фигыльләр булсын. (Ярату, хөрмәт 
итү, исәнләшү...) 

1 Дәшмәү – ризалык билгесе. 1 Боерык фигыль
2 Без барасы юл бик сикәлтәле. 2 Хикәя фигыль
3 Әүвәл уйла, аннан сөйлә. 3 Шарт фигыль
4 Укучылар походка җыеналар. 4 Сыйфат фигыль
5 Яхшылык итсәң, үзеңә кайтыр. 5 Хәл фигыль
6 Марат китаптан карап сөйли. 6 Исем фигыль
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АЛМАШЛЫКЛАРНЫ 
КАБАТЛАУ

VI сыйныф

Раушания МӘТҖАНОВА

Сарман гимназиясенең югары ква-
лификация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Фото сайтыннан https://pixabay.com
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Максатлар: алмашлыклар турындагы белемнәрне ныгыту; алмаш-
лыкны дөрес билгели алуларына ирешү; алмашлык төркемчәләрен 
дөрес билгеләү күнекмәләрен ныгыту; төркемнәрдә эшли белү кү-
некмәсен үстерү; аралашу һәм коллективта хезмәттәшлек итү кү-
некмәләрен формалаштыру; иптәшләреңә ихтирам тәрбияләүгә этәр-
геч ясау.

Җиһазлау: компьютер, проектор, карточкалар, тест биремнәре.

Дәрес барышы
I. Оештыру

Исәнләшү. Психологик уңай халәт тудыру.

– Исәнмесез, укучылар! Кәефләрегез ничек?

Әгәр елмаеп карасаң, 

Кәефең булмас китек.

Әйдәгез әле, дусларга

Елмаю бүләк итик!

Менә шундый матур теләкләр белән дәресе-
безне башлап җибәрәбез.

II. Актуальләштерү

1. Кеше сүзен тыңла, үз акылың белән эш ит.

2. Кем эшләми, шул ашамый.

3. Акыллы сүзен мин дип башламый.

Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрнең 
кайсы сүз төркеме икәнен әйтегез. 

III. Материалны ныгыту. Уку мәсьәләсен 
адымлап чишү

1. Бирелгән алмашлыкларны дөрес итеп таб- 
лицага урнаштырыгыз (төркемнәрдә башка-
рыла).

1 нче төркем. Син, теге, моныкы, кайсы, нәрсә-
дер, һәммә, һичкем.

2 нче төркем. Барлык, һичнинди, алар, әллә ни, 
болай, ничәнче, безнеке. 

3 нче төркем. Кайсыдыр, барча, шуныкы, аның, 
әнә, беркем, ничә.

4 нче төркем. Тегенеке, бөтен, мондый, әллә 
кем, беркайчан, күпме, безгә

Көтелгән җаваплар:

1 нче төркем 

2 нче төркем

3 нче төркем 

4 нче төркем 

Бәяләү критерийлары:

7се дөрес – «5»ле;

5 – 6сы дөрес – «4»ле;

3 – 4се дөрес – «3»ле;

1 – 2се дөрес – «2»ле.

Нәтиҗә

2. Перфокарта белән эш (индивидуаль эш)

Алмашлыклар: син, һичкем, минеке, нәрсәдер, 
кая, бу. 

зат күрсәтү сорау юклык билгесезлек билгеләү тартым

син теге кайсы һичкем нәрсәдер һәммә моныкы

зат күрсәтү сорау юклык билгесезлек билгеләү тартым

алар болай ничәнче һичнинди әллә ни барлык безнеке

зат күрсәтү сорау юклык билгесезлек билгеләү тартым

аның әнә ничә беркем кайсыдыр барча шуныкы

зат күрсәтү сорау юклык билгесезлек билгеләү тартым

безгә мондый күпме беркайчан әллә кем бөтен тегенеке

1 2 3 4 5 6

зат .

күрсәтү .

сорау  .

юклык .

билгесезлек .

билгеләү

тартым .
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Бәяләү критерийлары:

6сы дөрес – «5»ле

5се дөрес – «4»ле

3 – 4се дөрес – «3»ле

1 – 2се дөрес – «2»ле

Нәтиҗә

3. Мин әйткәннәр белән килешсәгез – басасыз, 
килешмәсәгез – утырып каласыз.

– алмашлык мөстәкыйль сүз төркеме;

– алмашлык бөтен сүз төркемен дә алыштыра 
ала;

– алмашлыклар ярдәмендә кабатлаулардан 
арынабыз;

– зат алмашлыклары алтау;

– зат алмашлыклары килеш белән төрләнми;

– алмашлык һәм алмаштыру сүзләре тамыр-
даш сүзләр.

Нәтиҗә

4. Алмашлыкларның кулланылышын билгеләү 
өчен без «Хата төзәтү» эшен башкарабыз. 
Сезгә текст бирелгән. Танышып чыгыгыз һәм 
хаталарны төзәтегез (төркемнәрдә эш)

1 нче төркем

Чыганак текст:

Г.Тукай Арча районының Кушлавыч авылын-
да 1886 елның 26 апрелендә дөньяга килә. 
Г.Тукайга биш ай булганда, әтисе үлеп китә. 
Г.Тукайның әнисен Сасна мулласына кияүгә 
бирәләр. Бәләкәй Тукайны авылның Шәрифә 
исемле фәкыйрь бер карчыгына вакытлыча 
асрамага калдыралар. Шунда Г.Тукайның 
газаплы, авыр тормышы башлана. 

Үзгәртелгән текст:

Г.Тукай Арча районының Кушлавыч авылын-
да 1886 елның 26 апрелендә дөньяга килә. 
Аңа биш ай булганда, әтисе үлеп китә. Габ-
дулланың әнисен Сасна мулласына кияүгә 
бирәләр. Бәләкәй Апушны авылның Шәрифә 
исемле фәкыйрь бер карчыгына вакытлыча 
асрамага калдыралар. Шунда шагыйрьнең 
газаплы, авыр тормышы башлана. 

2 нче төркем

Чыганак текст:

Бераз соңрак Г.Тукайның әнисе баланы үзе 
янына ала. Ләкин бәхетле чаклар озак бул-

мый: Г.Тукайның әнисе дә вафат була. Үги 
атасы-мулла Г.Тукайны Өчиле авылына кай-
тарып җибәрә. Ә инде бу гаиләдә балалар бо-
лай да күп була, шуңа Г.Тукай күп кыенлык- 
лар кичерә. 

Үзгәртелгән текст:

Бераз соңрак Г.Тукайның әнфисе баланы 
үзе янына ала. Ләкин бәхетле чаклар озак 
булмый: аның әнисе дә вафат була. Үги 
атасы-мулла Габдулланы Өчиле авылына 
кайтарып җибәрә. Ә инде бу гаиләдә балалар 
болай да күп була, шуңа булачак шагыйрь 
күп кыенлыклар кичерә. 

3 төркем

Чыганак текст:

Бәләкәй Тукай монда ятимлекне генә түгел, 
ачлыкны да татый. Г.Тукайның бабасы, күр-
ше авыллардан икмәк сыныклары теләнеп 
алып кайтып, балаларын ач үлемнән саклый. 
Бервакыт Г.Тукайны, Казанга баручы бер ям-
чыга утыртып, ерак, билгесез сәфәргә озата-
лар. Тукай Казанга юнәлә.

Үзгәртелгән текст:

Бәләкәй Тукай монда ятимлекне генә түгел, 
ачлыкны да татый. Аның бабасы, күрше 
авыллардан икмәк сыныклары теләнеп 
алып кайтып, балаларын ач үлемнән саклый. 
Бервакыт Габдулланы, Казанга баручы бер 
ямчыга утыртып, ерак, билгесез сәфәргә оза-
талар. Булачак шагыйрь Казанга юнәлә.

4 нче төркем

Чыганак текст:

Халык арасыннан бер кеше чыгып Г.Тукайны 
үзләренә алып кайта. Тукай өчен бу – би-
шенче оя. Бәләкәй Тукай бу гаиләсендә ике 
ел яши, Тукайны яңадан Өчилегә озаталар. 
Г.Тукайны Кырлай исемле авылдан  уллыкка 
алалар. Шулай Тукай алтынчы гаиләгә күчә. 

Үзгәртелгән текст:

Халык арасыннан бер кеше чыгып Тукайны 
үзләренә алып кайта. Аның өчен бу – бишен-
че оя. Бәләкәй Апуш бу гаиләсендә ике ел 
яши, аны яңадан Өчилегә озаталар. Габдул-
ланы Кырлай исемле авылдан килүче кеше 
уллыкка ала. Шулай итеп ул алтынчы гаиләгә 
күчә. 

Бәяләү критерийлары:

бөтен кабатланган сүзләр дә алыштырылган – 
«5»ле;
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берсе алыштырылмыйча калган – «4»ле;

икесе алыштырылмаган – «3»ле;

бөтенләй алыштырылмаган – «2»ле.

(Нәтиҗә: алмашлыклар сөйләмдә кабатлау-
лардан коткаралар, җөмләләрне җыйнак һәм 
матур яңгырашлы итәләр.)

5. Тест (индивидуаль эш).

1. Ясалышы ягыннан алмашлыклар:

а) ясалма гына була;              

б) кушма һәм парлы була;     

в) тамыр, ясалма, кушма, парлы һәм тезмә 
була

г) кыскартылма була

2. Амашлыкның ничә төркемчәсе бар?

а) 4;                                            в) 6;

б) 5;                                            г) 7;

3. Зат алмашлыклары килеш белән төр-
ләнәме?

а) төрләнми; 

б) төрләнә; 

в) мин алмашлыгы гына төрләнә; 

г) алмашлыклар килеш белән төрләнми.

4. Тартым алмашлыкларын билгелә:

а) әтинеке, апаныкы; 

б) аныкы, минеке;

в) сине, мине;

г) бара, килә.

5. Күрсәтү алмашлыгы

а) затка күрсәтә

б) предметны күрсәтә

в) затка яки предметка, аларның билгесен 
күрсәтә 

г) бөтен алмашлыкка да күрсәтә

6. Сорау алмашлыгын билгеләгез

а) кемдер, нәрсәдер; 

б) кем, нәрсә; 

в) һичкем, һичнәрсә; 

г) мин, син.

7. Билгеләү алмашлыкларын тап:

а) минеке, синеке; 

б) тырышлык, хурлык; 

в) һәркем, һәрбер, барлык;

г) һичкем, һичбер

8. Билгесезлек алмашлыклары ничек ясала?

а) билгеләү алмашлыкларыннан;

б) сорау алмашлыкларына әллә, -дыр / -дер, 
-тер / -тыр кисәкчәләре ялганып ясала;

в) килеш кушымчалары ярдәмендә;

г) тартым кушымчалары ярдәмендә.

9. Юклык алмашлыкларын билгеләгез:

а) кемдер, кайдадыр; 

б) һичнәрсә, беркая; 

в) кайда, нәрсә; 

г) шул, ул.

Бәяләү критерийлары:

9ы дөрес – «5»ле;

7 – 8е дөрес – «4»ле;

4 – 6сы дөрес – «3»ле;

1 – 3се дөрес – «2»ле.

Нәтиҗә 

6. Кластер алымы ярдәмендә биремнәрне 
үтәргә (төркемнәрдә эш)

1 нче төркем. Рәвеш кайсы сүз төркемнәрен 
алыштырып килә ала, схемада күрсәтегез.  

2 нче төркем. Рәвеш нинди җөмлә кисәге бу-
лып килә ала, схемада күрсәтегез.

3 нче төркем. Рәвешләр  ясалышлары буенча 
нинди була, схемада күрсәтегез.

4 нче төркем. Рәвешләрне дөрес итеп төркем-
чәләргә аерыгыз.

Нәтиҗә

IV. Өй эше

1. Мәҗбүри – 190 нчы күнегү, тест эшләргә;

2. Ярымиҗади – 192 нче күнегүдәге текстны 
укырга, план төзеп язарга; әдәби әсәрдән  
3 алмашлыкка морфологик анализ ясарга. 

3. Иҗади бирем – алмашлыклар кулланып, 
якташ язучылар турында хикәя төзергә. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В Г Б Б В Б В Б Б
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ЗАТЛАНЫШЛЫ 
ФИГЫЛЬЛӘРНЕ 
КАБАТЛАУ

Роза САФИНА,

Нурлат шәһәре 8 нче гомуми урта 
белем бирү мәктәбенең югары  
квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максаты: 
белем бирү максаты: затланышлы фигыльләр турындагы төшенчә-
не ныгыту; затланышлы фигыльләрне  сөйләмдә һәм язуда дөрес 
файдалана белергә өйрәтү, тема буенча фикерне җиткерә белү, фи-
керләрне логик чылбырга салу, әңгәмәдәш белән аралашу калыбын 
төзү;
үстерү максаты: гомумиләштерү күнекмәсен камилләштерү, бала-
ларның бәйләнешле сөйләм телен, грамоталы язу күнекмәсен, төр-
кемнәрдә бер-берсе белән киңәшләшеп эшләү, нәтиҗә ясау, бәяли 
белү күнекмәләрен камилләштерү; фикерләү сәләтләрен  үстерү 
юнәлешендәге эшне дәвам итү;
тәрбияви максат: туган телгә мәхәббәт, үзара дустанә мөнәсәбәт, 
мөстәкыйльлек, дикъкатьлелек тәрбияләү, материалны М. Җәлил 
иҗаты белән бәйләү, аралашу теләге уяту. 
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
предмет буенча нәтиҗәләр: затланышлы фигыльләрне сөйләмдә 
дөрес куллана белү;
метапредмет нәтиҗәләре: башка фәннәрне өйрәнгәндә, ана телен 
яңа белем алу чарасы буларак файдалану сәләтенә ирешү; белем, 
осталык һәм күнекмәләрне предметара күренешләрне анализлаган-
да куллану (мәсәлән, әдәбият дәресләрендә);
шәхси нәтиҗәләр: ана теленә хөрмәт белән карау, аның белән горур-
лану; милли мәдәни күренеш буларак татар теленең сафлыгын сак- 
лау; сөйләм теленең һәм язуның камиллегенә ирешү.
Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне ныгыту.
Принциплар: аңлылык һәм активлык, аңлаешлылык һәм көч җитү, 
системалылык һәм эзлеклелек, укучыларның шәхси үзенчәлекләрен 
исәпкә алу, күрсәтмәлелек, аралашу.
Методлар һәм алымнар: әңгәмә, дәреслек белән эшләү, биремнәр 
үтәү.  
Дәреслек: Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү оешмала-
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Дәрес барышы
Укытучы. Исәнмесез. Хәерле көн, кадерле 

укучылар! Мин яшьтәшләрегезгә татар теле 
һәм әдәбият дәресләре укытам. Алар сезгә 
видеосәлам җибәрде. Игътибар экранга.

(Экранда күргән хәрәкәтләрне ата.)

Укытучы. Хәрәкәтне нинди төс белән чагышты-
рып була?

Укытучы. Укучыларым, сезгә бүләк җибәрде. 
Менә бүләкләрне исән-имин алып килеп җит-
кердем. Гади генә түгел бу йөрәк, серле йөрәк! 
Аның эчендә нидер бар! Ни икән ул? (Затла-
нышлы фигыль кушымчалары.)

Беренче төркем җавабы тыңлана.

Икенче төркем җавабы тыңлана.

Өченче төркем җавабы тыңлана.

Укытучы. Сез аларны үттегезме? Димәк, бүген-
ге темабыз нинди була инде?  

(Затланышлы фигыльләрне кабатлау (Хикәя, бо-
ерык, шарт фигыльләр.) Максатыбыз нинди? 
(Затланышлы фигыльләр буенча өйрәнгәннәр-
не ныгыту.) Рәхмәт. 

Укытучы. Укучылар, сезнең каршыгызда төсле 
космос комы. Затланышлы фигыльләрне нин-
ди төс белән чагыштырыр идегез? Төркеме-
гез белән килешеп, каршыгыздагы тәлинкәгә 
бер чеметем ком алып салыгыз.

Укытучы. Бүген эшебез бик тыгыз. Затланыш-
лы фигыльләрнең МОДЕЛЕН төзербез.

Икенче бит – карта. Дәресебезнең юл картасы 
диеп атала ул. Дәрес барышында без аны 
тутыра барырбыз. Хәзер шул юл картасына,  
дәреснең темасын һәм максатын язып куя-
быз.

Укучылар, юл картасының ахрында үзбәя таб- 
лицасы бар. Хатасыз эшегез өчен, + (плюс); 
төгәл эшләнмәгән эш өчен сорау билгесе (?) 
куегыз. Дәрес буена үзегезнең танып белү 
эшчәнлегезне бәяләп барырга онытмагыз.

Укучылар юл картасы белән эшлиләр. Тема, мак-
сат языла.

Кроссенс алымы белән фигыльнең нәрсә бел-
дерүен ачыклау.

Укытучы. Бик яхшы! Ә хәзер экранга карыйк, 
анда төрле рәсемнәр бирелгән игътибар 
белән карагыз да әйтегез әле, рәсемнәргә ка-

ры өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 
өчен) 7 нче сыйныф. / Р.К.Сәгъдиева, Г.Ф.Харисова, Л.К.Сабирҗано-
ва, М.Ә.Нуриева. – Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2015. – 215 б.
Чаралар: программа, дәреслек, кулланмалар; компьютер, проектор, 
экран, музыка, рәсем, карточкалар, смайл-карточкалар.
Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, сәнгать, әйләнә-тирә  
дөнья һ.б.
Укучылар белән эшләү формасы: парлап, төркем белән, фронталь.
Төп төшенчәләр: Затланышлы фигыльләр, төркемчәләре, кушымча-
лары, җөмләдәге роле. 
Дифференциацияле һәм индивидуаль якын килеп укыту булды.
Укучыларның мөстәкыйль эшчәнлеге: продуктив.
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«Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау» темасы буенча 7 нче сыйныф укучысы  
                                                                                   үзбәя бите

Биремнәр «+» яки «?»
«Бүләккә йөрәк» эчендәге биремнәрне эшләдем
Затланышлы фигыльләрне атадым
Затланышлы фигыль кушымчаларын билгеләгәндә, хата 
җибәрмәдем
«Артык сүз»не таптым
Фигыль юнәлешләрен беләм
Гомуми бәя

рап, нәрсә әйтә аласыз? (Җаваплар тыңлана.)

Укытучы. Укучылар, каршыгызда төсле космос 
комы. Фигыльнең нәрсәне белдерүен нинди 
төс белән чагыштырыр идегез? Төркемегез 
белән килешеп, каршыгыздагы тәлинкәгә бер 
чеметем ком алып салыгыз. (Белемнәрегезне 
бәяләргә онытмагыз.)

Укытучы. Балалар, сезнең каршыгызда кон-
верт бар. Нинди бирем яшерелгән икән ул 
конвертта? Бирелгән фигыльләрне юклык 
формасына куябыз.

«Артык фигыльне тап». Кайсы төркем җавап 
бирергә әзер? 

1 нче төркем: китерсәләр, дисәләр, якын күр-
сәләр, сөйсәләр, ышанма. 

2 нче төркем: барыгыз, йөгерегез, уйнагыз, кө-
легез, шатлансын, юансын, чәчәк атмыйлар.

3 нче төркем: сугыша, кан коя, киселә,  йөриләр, 
ялтырый, улама. 

Укытучы. Укучылар! Бу сүзләр юкка гына та-
былмады. Алар – серле сүзләр. Берәрегез  
мәгънәсенә төшенмәдеме? Чыннан да, бу ар-
тык калган сүзләр Муса Җәлил шигырьләре-
нең исемнәре, ә фигыльләр шушы шигырьдән 
алынган. Февраль аенда (15 февраль) татар 
халкының батыр улы, герой-шагыйрь Муса 
Җәлилнең туган көне. Әгәр исән булса, аңа 
113 яшь тулган булыр иде.

Укытучы. Укучылар, сезнең каршыда төсле 
космос комы. Муса Җәлил иҗатын нинди 
төс белән чагыштырыр идегез? Төркемегез 
белән килешеп, каршыгыздагы тәлинкәгә бер 
чеметем ком алып салыгыз. (Белемнәрегезне 
бәяләргә онытмагыз.)

«Аукцион» оештырып алыйк әле. Бирелгән 
фигыльне барлык грамматик категорияләрен 
атап бетергәндә генә алып була.

Укытучы. Укучылар, күп эшләдек, әйдәгез, 
ял итеп алабыз. Мин сезгә төрле раслаулар 

әйтәм. Ә сез килешәсез икән, торып басасыз, 
килешмәсәгез – утырып торасыз.

Укыса – укымаса – шарт фигыль. (Басалар.)

Заман категориясе барлык фигыльләргә дә хас. 
(Утыралар.)

Хәл фигыльнең 4 төр кушымчасы бар. (Баса-
лар.) 

Рус телендә исем фигыль юк. (Басалар.)

Барлык фигыльләрнең дә барлык, юклык фор-
масы бар. (Басалар.)

Боерык фигыльләргә дә заман категориясе хас. 
(Утыралар.)

Хикәя һәм сыйфат фигыльләр заман белән төр-
ләнә. (Басалар.)

Хикәя һәм сыйфат фигыльләр үткән, хәзерге, 
киләчәк заманда була. (Басалар.)

Укытучы. Рәхмәт. Эшегезне бәяләгез. 

Укытучы. Укучылар, хәзер без ЗАТЛАНЫШЛЫ 
ФИГЫЛЬЛӘР МОДЕЛЕН ТӨЗЕП бетерә алабыз- 
мы инде? Шул схема буенча фигыль сүз төр-
кеме турында үзләштергәннәрне кем сөйләп 
чыга?

– Фигыльләрсез яшәп буламы? Алар ни өчен 
кирәк?

– Фигыльләрдән башка җөмлә дә төзелмәскә 
мөмкин. Фикерләребезне белдерер өчен 
кирәк.

Укытучы. Укучылар, без дәрескә нинди максат-
лар куйган идек әле? Үзбәя битенә карап һәр 
укучы үз эшенә гомуми бәя куйсын да түбән-
дәге таблица буенча ирешкән максатлары 
һәм киләчәккә бурычлары турында сөйләп 
чыксын.

Укытучы. Укучылар, тыңлагыз әле! Сез бүгенге 
дәрестә бу сорауларга җавап таба алдыгыз-
мы?

Өй эше бирелә.
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ХӘЗЕРГЕ ЗАМАН  
ХИКӘЯ ФИГЫЛЬ
VI сыйныфта татар теле

Энҗе НӘҖМИЕВА,

Мамадыш районы Түбән Сон урта 
гомуми белем мәктәбенең югары 
квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең максаты: белем бирү, хәзерге заман хикәя фигыль турын-
да мәгълүмат бирү, аның төп грамматик билгеләрен ачыклау, бил-
геләмәне формалаштыру; фикерләү сәләтен үстерү, телдән һәм язма 
сөйләмдә хәзерге заман хикәя фигыльне табу күнекмәсен үстерүгә 
шартлар тудыру.  

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

Предмет буенча: хәзерге заман хикәя фигыльне белү; хәзерге за-
ман хикәя фигыльгә сорау куя белү; тоташ сөйләмнән хәзерге заман 
хикәя фигыльне таба белү; башка төр фигыльләрдән аера белү; зат-
сан, барлык-юклык белән төрләндерә белү.

Метапредмет нәтиҗәләр:

регулятив УУГ: уку мәсьәләсен кабул итү һәм дәрес дәвамында 
шуның буенча эшләү, куелган мәсьәлә нигезендә үз эшчәнлегеңне 
планлаштыру;

танып белү УУГ: куелган мәсьәләне чишүдә алгоритмны куллана 
белү; үз фикереңне формалаштыра белү; өлешләрдән бербөтенне 
төзи белү; гомумиләштерү;

коммуникатив УУГ: хезмәттәшлектә башкаларның фикерен исәптә 
тоту һәм карашыңны яклый белү; үз фикереңне һәм карашыңны 
формалаштыру; уртак нәтиҗәгә килү.

Дәрес тибы: яңа белемнәрне ачу.

Дәрес барышы

I. Оештыру. Уңай психологик халәт булды-
ру

Укытучы. Хәерле көн, укучылар. Әйдәгез, 
бер-беребезгә елмайыйк әле. Сез бүген, 
иртән торгач, елмаюыгызны кемгә бүләк 
иттегез? Димәк, сез аларны яратасыз 
һәм хөрмәт итәсез. 

Дәресебезне күренекле балалар язучысы 
Р.Миңнуллин сүзләренә язылган, халык 
арасында яратып җырлана торган «Яра-
тыгыз» шигыреннән алынган өзек белән 
башлап җибәрергә телим. 

«Яратыгыз, туган илебезне

Яратыгыз, туган телебезне.

Бернигә дә карамый, -
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Мәхәббәтсез яшәү ярамый!», – дип язган 
автор. 

Укытучы. Укучылар, әлеге шигырь юл-
лары аша шагыйрь безгә нәрсә әйтергә 
тели? (Лирик герой туган илебезне, үзе-
безнең торган җиребезне, туган телебез-
не яратырга куша, хәтта боера дисәк тә 
ярый.)

Укытучы. Ә нәрсә соң ул ярату? (Ярату ул –  
берәр нәрсәне яки кешене бик якын итү, 
аңа тартылу, хөрмәт итү.) 

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»н  
файдаланып, фикерләрнең дөреслеген 
дәлилләргә.

Укытучы. Туган телебезне яратыгыз ди-
гәнне сез ничек аңлыйсыз? (Телебез-
не ярату – ул шул телдә сөйләшү, үсеп, 
шәһәрләргә чыгып  киткәч тә, аны оныт-
мау дигән сүз; Телен яраткан кеше аны 
төрле сүзләр белән чуарламаска, рус 
сүзләрен кулланып сөйләшмәскә тиеш; 
Телеңне ярату ул – минемчә, аны балала-
рыңа да өйрәтеп калдыру, киләчәк буын-
нарга тапшыру.)

Укытучы. Туган илебезне яратуыбызны 
без ничек күрсәтә алабыз? (Туган илен 
яраткан кеше, читкә китмичә, шул җирдә 
яши, тырышып эшли; Үсеп җиткәч, армия- 
дә хезмәт итә, туган җиреннең тынычлы-
гын саклый.)

Укытучы. (Укучыларның игътибарын так-
тадагы рәсемгә юнәлтә.) Биредә сурәт-
ләнгән балалар туган җирләрен яраталар 
дип әйтә алабызмы? (Бу укучылар да ту-
ган җирләрен, табигатьне яраталар, чөн-
ки алар туган илләрен матурайту, саклау 
өстендә эшлиләр, агач утырталар.)

Укытучы. Димәк, ярату ул – саклап кадер-
ләп тору, якын итү, хөрмәт итү генә түгел, 

ә барлыкка китерү, бар итү, булдыру да 
икән бит әле, укучылар. 

II. Актуальләштерү

Укытучы. Рәсемдә балаларның төрле 
шөгыльләре тасвирланган. Аларны язуда 
нинди сүзләр ярдәмендә күрсәтеп булыр 
икән? (Фигыльләр ярдәмендә.)

Укытучы. Фигыльләр нәрсәне бел-
дерәләр? Сораулары нинди? (Укучы-
ларның җаваплары тыңланыла). Үткән 
дәрестә фигыльнең нинди төркемчәсен 
өйрәнә башладык? (Җаваплар тыңлана.) 
Эшебезне төркемнәрдә оештырабыз.

Төркемнәрдә эш. (Укучыларга 3 төрле кар-
тина тәкъдим ителә.)

1 нче төркемгә бирем: рәсем буенча эшне 
белдергән хикәя фигыльләр кертеп җөм-
ләләр уйларга.

2 нче төркемгә бирем: рәсем буенча 
хәрәкәтне белдергән хикәя фигыльләр 
кертеп, җөмләләр  уйларга.

3 нче төркемгә бирем: рәсем буенча хис-ки-
черешне белдергән хикәя фигыльләр 
кертеп, җөмләләр уйларга.

Бирем. Фигыльләрегезнең хикәя фигыль 
булуын дәлилләгез.

• эш яки хәлнең хәзерге, үткән һәм киләчәк 
заманда үтәлү-үтәлмәвен хикәяләп бел-
дерә;

• җөмләдә хәбәр булып килә;

• зат-сан белән төрләнә.

Укытучы. Укучылар, бүгенге өйрәнәсе 
темабызны белер өчен, экранга карагыз 
әле!

«Артык сүзне тап!» биремен эшләү. 

а) укы, укый, эшлә, йөгер (укыйм);
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ә) сөйли, кызыклы, шатлыклы, көчле (сөй-
ли);

б) авыл, болын, күренми, елга (күренми);

в) шатлана, барма, күрмә, эшләмә (шатла-
на);

г) бара, бар, барсын, барсыннар (баралар).

Укытучы. Әйдәгез, хәзер аерып алган фи-
гыльләр белән җөмләләр төзегез. 

(Укучылар телдән җөмлә төзи.) 

Укытучы. Бирелгән фигыльләр нинди за-
манда килгәннәр соң, укучылар? Вакый-
га кайсы вакытта бара? 

Укытучы. Хәзерге заман дигәннән нәр-
сә аңлыйсыз? (Хәзер – бүген дигән сүз, 
димәк, эш-хәрәкәтләр, хәлләр бүген, сөй-
ләп торган вакытта башкарыла.)

Укытучы. Димәк, бүгенге тема – «Хәзер-
ге заман хикәя фигыль». (Дәфтәрләренә 
число һәм теманы язып куялар.) Ә бүген-
ге дәрескә нинди максат куябыз, бала-
лар? (Укучыларның җавабы тыңлана.) 

Максат:

• тоташ сөйләмнән  хәзерге заман хикәя 
фигыльне таба белү;

• башка төр фигыльләрдән аера белү;

• аның төп грамматик билгеләрен ачыклау. 

III. Уку мәсьәләсен кую 

Төркемнәрдә эш. Хәзер хәзерге заман 
хикәя фигыльнең төгәл мәгънәсен чыга-
рып карыйк инде. 

Укытучы. Укучылар, экрандагы эталонга 
карап, хәзерге заман хикәя фигыльнең 
төшенчәсен әйтергә кирәк була. Кагыйдә-
не кайсы төркем төгәлрәк чыгарыр икән? 

Нәрсәне белдерә? 

Нинди сорауга җавап бирә? 

Нәрсәләр белән төрләнә? 

Җөмләдә нәрсә булып килә? 

Җаваплар тыңлана. 

Укытучы. Балалар, экрандагы кагыйдә 
белән үзегезнекен тикшерегез. Кагыйдә-
гездә нәрсә билгели алмадыгыз?

Шулай итеп, хәзерге заман хикәя фигыль 
сөйләүче сөйләп торган вакыттагы 
эш-хәлне, хәрәкәтне белдерә. Нишли? 
соравына җавап бирә. Барлыкта һәм 
юклыкта була, зат-сан белән төрләнә, 
җөмләдә хәбәр булып килә.  

Укучылар, әйдәгез, үзегез чыгарган ка-
гыйдәләргә таянып, карточкалар белән 
эшләп алыйк. Карточкалар таратыла. 

IV. Уку мәсьәләсен адымлап чишү, бирел-
гән биремнәрне үтәү

Төркемнәрдә эш. 

1 нче төркемгә: нигезе тартыкка һәм -у ава-
зына тәмамланган фигыльләргә хәзерге 
заман хикәя фигыль кушымчаларын 
ялгап языгыз. Нәтиҗә чыгарыгыз.

2 нче төркемгә: нигезе сузык авазга тә-
мамланган фигыльләрне хәзерге заман-
га куеп языгыз. Нәтиҗә чыгарыгыз. 

3 нче төркемгә: нигезе -й һәм -и авазлары-
на тәмамланган фигыльләргә хәзерге за-
ман хикәя фигыль кушымчаларын ялгап 
языгыз. Нәтиҗә чыгарыгыз. 

1 нче төркем     2 нче төркем  3 нче төркем

утырт-а                     сакл(а)-ый                   туй-а   

ярат-а                         сөйл(ә)-и                   ти(й)-ә

үс-ә                             таш(ы)-й                   җый-а 

шу-а                          башл(а)-ый                   куй-а
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ку-а                         балк(ы)-й                  ки(й)-ә

Укучылар, үзләре кагыйдә чыгарып, 
нәтиҗә ясарга тиешләр.   

Көтелгән нәтиҗә: 

1. Нигезе тартыкка һәм -у авазына тәмам-
ланган фигыльләргә хәзерге заманда 
-а/-ә кушымчасы ялгана.

2. Сузыкка беткән нигезләргә -ый/-и 
кушымчалары ялгана, соңгы сузык тө-
шеп кала.

Соңгы авазы -ы булса, аңа -й ялгана.

3. Нигезе -й һәм -и авазларына беткән 
фигыльләргә дә -а/-ә кушымчасы ялгана. 
[Йа] авазлары язуда я хәрефе белән күр-
сәтелә. 

Мөстәкыйль эш.

Укытучы. Ә хәзер «Кем күбрәк әйтер?» уе-
нын уйныйбыз. Нокталар урынына хәзер-
ге заман хикәя фигыльләр өстәп языгыз. 

Үрнәк: кош оча, сайрый, үстерә, чүпли, оя 
ясый, файда китерә.

Кош ......

Бала...........

Үсемлек........

Малайлар.........

Кызлар........

Агачлар.......

Физкультминутка. 

Укытучы. Тәрәзәгә карагыз әле. Урамда 
салкын кыш. Ә без җәйге урамга барыйк 
әле. Урман буйлап барабыз, барабыз, 
уңга карыйбыз, сулга карыйбыз: ничек 
матур итеп кошлар сайрый. Өскә кара-
гыз әле, никадәр матур күбәләкләр оча. 
Әйдәгез, аларны тотабыз. Карагыз әле, 

нихәтле чәчәкләр үсеп утыра. Аларны 
җыеп, чәчәк бәйләме ясыйк әле. Туктап, 
бу чәчкәләрнең хуш исләрен исник әле. Ә 
менә монда агач төбе, әйдәгез, утырыйк.

V. Үтелгәннәрне ныгыту

Тактада эш.

Укытучы. Укучылар, без сезнең белән хә-
зер карточкалардагы биремнәрне эшли-
без. (Теләгән укучы чыгып ала һәм бирем-
не тактада үти. Калганнар биремнәрне 
дәфтәрдә башкаралар.) 

1 нче бирем. Бирелгән җөмләләрдә хәзер-
ге заман хикәя фигылен табып, юнәле-
шен билгеләгез.

1. Кайчысыз киселә, җепсез тегелә. (Табыш-
мак)

2. Яңа заман яңа байлыклар тудыра. (Г.Бәши-
ров)

Киселә, тегелә – төшем юн.

Тудыра – йөкләтү юн.

2 нче бирем. Шигырьне укыгыз һәм фи-
гыльләрне хәзерге заман хикәя фигыль 
формасына куеп языгыз. 

Күзләремне ачты минем,

Иркәләде үз телем.

Үз телем яктыртты юлны,

Үз телем бирде белем. ( М.Аитова)

3 нче бирем. Шигырьне укыгыз һәм фи-
гыльләрне хәзерге заман хикәя фигыль 
формасына куеп языгыз. 

Иң изге хисләремне мин,

Туган телдә аңлаттым.

Шуңа күрә туган телне

Хөрмәтләдем, яраттым. (Э.Мөэминова)      
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4 нче бирем. Бирелгән фигыльләргә мәгъ-
нәдәш фигыльләр табып языгыз.

  Йөгерә – 

  Мактана – 

  Ватыла – 

5 нче бирем. Бирелгән фигыльләргә мәгъ-
нәдәш фигыльләр табып языгыз. 

Елмая –                        

Бөгелә –                       

Саный –  

Дәреслек белән эш. 219 нчы күнегү.

VI. Рефлексия

Укытучы. Бүгенге дәрескә куелган максатка 
ирештекме? Дәрес башында куелган уку 
мәсьәләсе үтәлдеме – йомгак ясыйбыз. 
Тема аңлашылдымы? Авырлыклар булды-
мы? Димәк, бу теманы үзләштереп, белем 
алдыгыз. Хәзерге заман хикәя фигыльне үз 
сөйләмегездә урынлы файдалана алырсыз 
дип уйлыйм.

Укучылар, дәрес башында шагыйрь Р.Миңнул-
лин үзенең шигырендә «мәхәббәтсез яшәү 
ярамый» дигән иде. Ни өчен кеше илен, 
телен,туган җирен яратмыйча яши алмый 
икән? (Кешенең иле, теле бер генә була. Аны 
алыштырырдай башка бер нәрсә дә юк.)

Укытучы. Тактада бирелгән мәкальләрнең 
шагыйрь Р.Миңнуллинның шигыре белән 

аваздаш яклары бармы? 

• Алтын-көмеш яуган җирдән туган-үскән ил 
артык.

• Ватан белән ата- ананы чит җирдән таба 
алмассың.

• Туган илең – туган анаң, чит ил – үги ана.

(Укучыларның җаваплары тыңлана.)

 Дәфтәрләрдә эш. Укучылар мәкальләрне 
дәфтәрләренә язып куялар.

Өйгә эш 

1. Дәреслектәге 221 нче күнегү

2. Әдәбият дәреслегеннән хәзерге заман 
хикәя фигыльләре кергән 8 җөмлә язып 
алырга.

3. Бирелгән берәр мәкальнең мәгънәсен хә-
зерге заман хикәя фигыльләрен кулланып 
аңлатырга. 

Укытучы. Укучылар, бөек мәгърифәтчебез, 
галим, педагог Р.Фәхреддин үзенең гыйль-
ми хезмәтләрендә түбәндәге сүзләрне язып 
калдырган: «Без – бетә торган кавем түгел, 
бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка мил-
ләтләр белән берлектә җир йөзеннән фай-
даланыр өчен килгән милләтбез», – дигән. 
Үзенең шундый тырыш, телен, туган илен 
яраткан балалары булган милләт, һичшик-
сез, яшәр һәм яшәячәк дигән өмет белән 
дәресебезне тәмамлыйбыз.

Билге кую.

Үзбәя карточкаларын җыеп алына.

(Дәрестә актив катнашкан укучыларга бил-
геләр куела, һәм төркемнәрдәге эшчәнлеккә 
бәя бирелә.)

Зат Берлек сан Күплек 
сан

I зат көтәм, күзәтәм, тырышам
II зат төшәсең-төшәсең дә, китәсең, 

буласың
III 

зат
кала, керә, килә, йомыла
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АНА ҖЫЛЫСЫ – 
КОЯШ ҖЫЛЫСЫ
VIII сыйныф. Рус мәктәбенең татар 
төркемендә әдәбият дәресе

Миләүшә АНДРЕЕВА,

Баулыдагы 7 нче урта мәктәпнең югары 
квалификация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Фото сайтыннан https://pixabay.com
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Дәрес темасы Р.Вәлиев. «Нигә, әни, нигә картаясың?»  
Максат һәм бу-
рычлар

Р.Вәлиевнең «Нигә, әни, нигә картаясың?» шигыре белән таныштыру.
Шигырьдә әниләргә җылы мөнәсәбәт  хисләренең чагылышы.
Укучыларның сөйләм телен үстерү. 
Аналарга хөрмәт хисе тәрбияләүне дәвам итү.

Дәрес тибы Яңа белемнәр ачу
Дәреслек Ф.Ф.Хәсәнова «Татар әдәбияты». 8 нче сыйныф (рус мәктәпләренең татар төр-

кемнәре өчен дәреслек)
Җиһазлау Аудиоязма, компьютер, проектор, экран, презентация, слайдлар, рәсем, 

мәкальләр язылган карточкалар, синквейн шаблоны
Шәхси УУГ Шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү (әниләргә хөрмәт)
Танып белү УУГ – мөстәкыйль рәвештә теманы, күтәрелгән проблеманы ача белү, фикер йөртү;

– укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра белүе, бәяләве; 
– уку мәсьәләсен чишүдә логик фикерләү.

Коммуникатив 
УУГ

– сыйныфташлары һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәт-
тәшлек итү;
– тыңлый белү,  коллектив фикер алышуда катнашу;
– төрле фикерләрне исәпкә алып эш итү;
– үз фикерен тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;
– күмәк эш вакытында уртак фикергә килү.

Регулятив УУГ – проблеманы аңлый белү, гипотеза чыгару;
– үз фикерләрен раслау өчен дәлилләр сайлый белү;
– укытучы белән бергәләп, үз эшеңне,  җавапларыңны бәяләү.

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

Оештыру Исәнләшү – Хәерле иртә, укучылар! Уңышлар сезгә 
дәрестә

Исәнләшү

Өй эшен 
тикшерү
Мотив-
лаштыру

«Бер кыз бала жыр 
чыгарган» җырын 
тыңлату

– Укучылар, хәзер аудиоязма тыңлап 
китәрбез.
– Җырны тыңлаганда, нинди хисләр  
уянды?

Җырны тыңлау, 
дәрес темасын 
ачыклау 

Акталь- 
ләштерү 

Әниләр турында ке-
реш әңгәмә оештыру

– Әни дигәч, нәрсәләр күз алдына кил-
де?
– Нәрсә турында искә төшердегез? 

Сорауларга җавап 
бирү

Уку 
мәсьәләсен 
кую. 
Чишәсе 
проблема-
ны ачыклау

Бала белән ана рәсе-
ме

– Сез рәсемдә кемнәрне күрәсез?
– Рәсемдәге бала белән ананың кәеф-
ләре ничек?
– Алар шат.
– Алар бәхетлеме?
(Әйе, алар бәхетле, чөнки алар икесе бер-
гә.)
– Бала бәхетле булсын өчен янында кем 
булу кирәк икән?
– Әни булу кирәк.
– Безнең бүгенге дәресебезнең темасы 
ничек булыр, кем турында сөйләшербез 
инде?
(Әйе, әниләр турында булыр.)
– Рәссам әниләргә мөнәсәбәтен нәр-
сәләр ярдәмендә күрсәткән? (Рәсем сән-
гате.)
– Әйе, димәк, рәсем сәнгате аша күрсәт-
кән, ә без ничек, нәрсә ярдәмендә күр-
сәтә алабыз (Сүз, сүз сәнгате ярдәмен-
дә.)
– Димәк, безнең максат  
– ... .

Сорауларга 
җавап бирү

Дәрес максатын 
билгеләү (әниләргә 
мөнәсәбәтебезне  
сүз сәнгате 
ярдәмендә күрсәтү)
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Уку 
мәсьәләсен 
чишү өстен-
дә беренчел 
эш

Уку мәсьәләсен 
чишүгә юнәлтү
Р.Вәлиев турында 
кыскача мәгълүмат 
бирү

– Укучылар, без Р.Вәлиевнең «Нигә,  әни, 
нигә картаясың?» шигыре ярдәмендә 
эшләрбез.
Хәзер шагыйрьнең үзе белән танышып 
үтәрбез

Презентация карау

«Нигә, әни, нигә кар-
таясың?» шигыре 
белән таныштыру:
– үрнәк уку

–сүзлек эше

– чылбыр буенча уку

– Укучылар, без дәрестә Р.Вәлиевнең 
«Нигә, әни, нигә картаясың?» шигыре бу-
енча эшләрбез, ул безнен дәреслекнең 
59 битендә бирелгән.
– Шигырьне тыңлыйк.
– Хәзер бер кат эчтән укып чыктык, 
аңлашылмаган сүзләр бармы?
– Хәзер шигырьне чылбыр буенча укыр-
быз

«Нигә, әни, нигә 
картаясың?» 
шигырен тыңлау, уку

Анализлау Шигырьнең эчтәле-
ген анализлау

– Шигырьгә лирик геройның нинди 
хис-кичерешләре салынган?
– Лирик герой ничә яшьтә булырга мөм-
кин? Ник шулай уйлыйсыз?
– Лирик геройның хис көчен арттыру 
өчен, шагыйрь нинди алым кулланган?

Шигырьнең 
эчтәлеген анализлау

Аудиоязма 
тыңлау

Җырны аудиоязма-
да тыңлау

– Җырны аудиоязмада тыңлыйк әле Җырны 
аудиоязмада тыңлау

Әңгәмә – Ана татар шигъриятендә нинди об-
раз? Ни өчен? Аны күп вакыт нинди төс 
белән янәшә атыйлар? Ни өчен?

Әңгәмәдә катнашу

Ял итү 
вакыты

«Ахырын әйт» уены – Ә хәзер аз гына ял итеп алыйк, мин 
сезгә шигырь укырмын,
сез азаккы сүзне әйтерсез.
Кая барсам, күз алдымда,
Һәрчак күңелемдә яши.
Ул безнең иң якын кеше,
Ул, белегез, .... (Әни)
Көннәр якты булсын өчен, әни кирәк,
Йокы татлы булсын өчен, .... (Әни кирәк!)
Җил-яңгырдан саклар өчен, .... (Әни 
кирәк!)
Ашлар тәмле булсын өчен, .... (Әни 
кирәк!)
Дөнья ямьле булсын өчен, .... (Әни 
кирәк!)

Ахырын әйтеп 
бетерү

Мәкальләр 
буенча эш
(төр-
кемнәрдә 
эш)

Әниләр  турында 
мәкальләр белән та-
ныштыру

– Укучылар, төркемнәрдә эшне 
дәвам итәбез. Һәр төркемгә бирелгән 
мәкальләрнең мәгънәләрен аңлатырга 
кирәк.
Ана яхшылыгын авырсаң белерсең.
Өйнең яме ана белән.
Ана – бөек исем.

Төркемнәрдә эш.
Мәкальләрнең 
мәгънәләрен аңлату

Иҗади эш Чәчәк таҗларына  
әниләргә теләкләр 
язарга яисә
«Кластер» алымын 
кулланырга 

– Укучылар, хәзер алдыгызда яткан 
чәчәк таҗларына әниләрегезгә булган 
теләкләрегезне язып, тактадагы әни сү-
зенә беркетеп куйыйк әле

Әниләренә булган 
теләкләрен язу

Тикшерү 
эше. 
(Индивиду-
аль эш)

Синквейн төзетү – Укучылар, хәзер үзегез булган урман 
турында синквейн төзерсез.
1 нче юл – Әни;
2 нче юлга 2 сыйфат язасыз;
3 нче юлга 3 фигыль язасыз;
4 нче юлга темага карата мөнәсәбәте-
гезне белдерә торган җөмлә язасыз;
5 нче юлга темага карата 1 синоним сүз 
(нәтиҗә ассоциация) язарга
– Берничә җавапны тыңлап үтәрбез.
– Укучылар, эшләрегезне парта почма-
гына куйдык, дәрес ахырында җыярбыз

Индивидуаль эш.
Фикерләрен кыскача 
белдерү
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Рефлексия
Максат: 
сораулар-
га җавап 
биреп, үз 
эшчән-
лекләренә 
бәя бирү

Җөмләләрне язып 
бетерергә

– Укучылар,  хәзер мин сезгә тараткан 
кәгазь битләренә бүгенге дәрес турында 
фикерләрегезне язуыгызны үтенәм.
– Ни өчен иң кадерле кеше – ул әни?
– Сиңа дәрес ошадымы?
– Нәрсә кызыклы булды?
– Нәрсә авыр булды?
– Син үзеңә нинди билге куясың?
– Яхшы, укучылар, үзбәя битләрен пар-
та почмагына куегыз, мин үзем җыеп 
алырмын һәм билгеләрне журналга ку-
ярмын

Үз хезмәтеңне 
бәяләү

Өйгә эш Өйгә эшкә  төрле би-
рем бирү

– Укучылар, өйгә эшне сайлап алырга 
мөмкин: «Әниләр –гаҗәеп кешеләр» 
темасы буенча:
1) рәсем ясарга;
2) мәкалә язарга;
3) миниатюр сочинение язарга

Үз 
мөмкинлекләреннән 
чыгып, биремнәрне 
сайлап алалар

Дәрескә 
йомгак

Дәрескә йомгак ясау

Кушымта 1 

Рәзил ВӘЛИЕВ.

«Нигә, әни, нигә картаясың?»

Нигә, әни, нигә картаясың, —

Уйлыйсыңмы дөнья афәтен?

Күчсен, әйдә, безнең күңелләргә

Бар уйларың, бөтен хәсрәтең.

Нигә, әни, нигә картаясың

Дөнья шундый матур чагында?

Бу дөньяның бөтен сагышлары

Күзләреңдә нигә чагыла?

Нигә, әни, нигә картаясың,

Моңланасың һаман, әй, нигә?

Әй, син, картлык, кермә безнең өйгә,

Әй, син, картлык, тимә әнигә!

Кушымта 2

«Әни»

                                                   

2 сыйфат язарга

                                                                                 

3 фигыль язарга

                                                                                            

Темага карата мөнәсәбәтегезне белдерә торган 
җөмлә язарга

                                                                

Темага карата 1 синоним сүз (нәтиҗә ассоциа-
ция) язарга

Кластер
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1. Төшеп калган сүзләрне уйлап языгыз.  
(10 балл)

Лексикология –                      турындагы фән-
нең                       өйрәнә торган тармагы. Лек-
сика ул –                       җыелмасы. Лексика 
дип теге яки бу телнең                       составын, 
җирле сөйләшләрдәге                       җыелма-
сын, теге яки бу тел остасының, яки аерым 
бер кешенең сүзлек байлыгын, әдәби әсәрнең 
сүзлек составын атыйлар.

2. Искергән сүзләрнең синонимнарын уйлап 
языгыз. (10 балл). 

Мөгаллим – 

Гыйлем – 

Гакыл – 

Углым – 

Берлән –

3. Төшеп калган килеш кушымчаларын язы-
гыз. (10 балл) 

Җәйге чәчәкләр көзге чәчәкләр... аерылып 
тора. Алар төрле төстә. Мин кызыллар... күп 
җыям. Әмма нигәдер төссез чыга бәйләмем. 
Күз... иркәләми. Яннары... гвоздикалар өстим 
әле. Нур кебек сарысы... . Тик ул да үзгәртмә-
де бәйләм... . Алар җәй башы чәчәкләре шул. 

Аннары сары, ак чәчәкләр куштым, һәм бәй-
ләмем үзгәрде, ямьләнде. Әнә күкчәчәкләр, 
алар янын... кыңгырау чәчәкләре дә бар. 
Кайберләре башлары... түбән игән. Берәмләп 
чәчәк бәйләме... тездем алар... . 

4. Тестларда дөрес җавапларны билгеләгез. 
(10 балл)

1. Нечкә әйтелешле сүзне табыгыз. 

а) күнегү;  б) сыйныф;

ә) зәңгәрсу;  в) өчпочмак .

2. Басым дөрес куелмаган сүзне табыгыз.

а) сөйләшмә (икенче иҗек);  

ә) тапканнар (өченче иҗек);  

б) тыныч (беренче иҗек);

в) каләм (икенче иҗек).

3. Калын әйтелешле сүзне табыгыз.

а) күлмәк;     

ә) зирәк;

б) кагыйдә;

в) туганнар.

4. Тезмә сүзне табыгыз.

а) төньяк;

ә) алып барырга; 

б) кунакчыл;

в) БМО.

5. Парлы сүзне табыгыз.

а) кура җиләге;                   б) дөнья күрергә;

ә) көнбагыш;                       в) азык-төлек.

6. Сүзнең дөрес тәрҗемәсен табыгыз.

Күргәзмә – 

а) событие;                          б) явление;

ә) источник ;                        в) выставка.

7. Фразеологизмның тәрҗемәсен табыгыз.

Җан дус – 

а) верный друг;                   б) закадычный друг;

ә) послушный друг;            в) надёжный друг.

8. Орфографик хаталы сүзне табыгыз.

а) күнелле;                           б) файдалы;

ә) онытучан;                         в) эшлекле.

9. Кайсы җөмләдәге сүзгә -нә кушымчасы 
ялгана?

а) Дәресләр… кадәр без соңгы вакыйгалар 
турында сөйләштек.

ә) Әниемнең туган көне… без матур яулык 
бүләк иттек. 

б) Болгарга эксурсия…  баргач, без тарихи 

Чит төбәкләрдә белем алучы укучылар өчен татар теленнән 
төбәкара олимпиада биремнәре  

VIII сыйныф 
(2019 ел)
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урыннар белән таныштык.

в) Татарстан Республикасы… дөньяның төрле 
илләреннән туристлар килә.

10. Кайсы рәттәге сүзләрнең барысында да 
бер үк хәреф языла?

а) х…рәкәт, тәрҗ…мә, шугал…к; 

ә) …йрәнү, с…йләшү, к…решү;

б) с…злекчә, к…злек, …семлек; 

в) а…ыл, та…, …акыт.

5. «Миңа ни өчен шундый исем кушканнар?» 
дигән темага кечкенә күләмле (~ 60 сүз) инша 
языгыз. (10 балл)

Иншаны бәяләү критерийлары

№ Сочинениене бәяләү критерийлары Баллар
I Иншаның эчтәлеге

Язманың эчтәлеге темага туры килә. Эчтәлеге тулысынча ачылган. Икедән ар-
тык дәлил бирелгән. Фактик хаталар юк.

2

Язманың эчтәлеге гомуми сүзләр белән генә бирелгән. Фактик хаталар юк. 1
Язманың эчтәлеге ачылмаган яки фактик хаталар бар. 0

II Иншаның тел ягы
Язманың мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге, язу эзлеклелеге
Эш мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге белән ха-
рактерлана: 
– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган;
– абзацларга бүленештә хаталар юк. 
Язмада фикер төгәл, төрле грамматик формалар кулланылган.

2

Эш мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге белән ха-
рактерлана: 
– логик хаталар юк, язуда эзлеклелек бозылмаган;
– абзацларга бүленештә хаталар юк. 
Язмада фикер төгәл, төрле грамматик формалар кулланылган.
Эш мәгънәви бөтенлеге, сөйләм бәйләнешлелеге һәм язу эзлеклелеге белән ха-
рактерлана, 
ләкин 
1 логик хатасы бар,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 1 урында хата бар. 
Язмада фикер төгәл, 
ләкин бер генә төрле сөйләм калыпларыннан файдаланылган

1

Язмада сөйләм үстерүгә омтылыш бар, 
ләкин 
логик хаталарның саны 1 дән артык,
һәм/яки
абзацларга бүленештә 2 урында хата бар. 
Сүз байлыгыннан тиешенчә файдалана алмаган, бер үк төрле җөмлә калыпла-
рын гына кулланган.

0

III Грамоталылык
Орфографик нормаларның үтәлеше
Орфографик хаталары юк (яки тупас булмаган 1-2 хатасы бар). 2
2-4 хата җибәрелгән 1
Хаталарның саны 4 тән артык 0
Пунктуацион нормаларның үтәлеше
Пунктуация хаталары юк (яки тупас булмаган 1 хатасы бар). 2
2-3 хатасы бар. 1
Хаталарының саны 4 тән артык 0
Тел һәм сөйләм нормаларының үтәлеше
Грамматик һәм сөйләмгә кагылышлы хаталары юк яки 1 хатасы бар 2
2-3 хатасы бар 1
Хаталарының саны 3 тән артык 0

Язма эш өчен максималь балл 10
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1. Гыйбарәләрне татарча ничек әйтәләр? Язы-
гыз. (10 балл)

С удовольствием –                                                  

Ничего особенного –                                                  

В том-то и дело –                                                        

Все прекрасно –                                                       

Скажи откровенно –                                                  

Приятного аппетита –                                                   

Сдержи слово –                                                        

Черт знает –                                                                     

Делай с умом –                                                          

Была не была –                                                         

2. Лингвистик мәсьәләне чишегез. Җавапны 
языгыз. (5 балл)

1) Татар телендә бер хәрефле ничә сүз бар? 
Алар нинди сүзләр?                                                 

                                                                                        

                                                                                     

3. Мәкальләрдә төшеп калган сүзләрне өстәп 
языгыз. (5 балл)

Күп                                                    күп белер.

                                                          кеше югалмас.

                                                          бервакытта да 
соң түгел.

Калган                                                          кар ява.

Киемеңә карап каршы алалар,                                        
карап озаталар.

4. Татар теленең барлык килешләре дә кулла-
нылган сүзләр белән 1 җөмлә төзеп языгыз.  
Килешләрне күрсәтегез. (10 балл)

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                         

5. Тестларда дөрес җавапны билгеләгез.  
(10 балл)

1. Русча-татарча сүзлектә нинди хәрефләргә 
башланган төп сүзләр булмый? 

а) ё, ж, щ, ъ, ь, ң; 

ә) җ, ж, ң, ң;  

б) ө, ү, ә, җ, ң, ъ, ь, һ;4 

в) я, ю, е

г) барлык хәрефләргә башланган сүзләр дә 
була.

2. Кайсы сүзләр башкаларыннан аерылып тора: 

1) боргыч, 2) борау, 3) борма, 4) борыч, 5) борчак, 
6) бормалы, 7) борылыш?

а) 1, 2; 

ә) 6, 7; 

б) 3, 4; 

в) 2, 5;

г) 4, 5.

3. Фразеологизмның мәгънәсе нинди?

Ут йоту – ...

а) кайгыру; 

ә) уйлау;  

б) ашау;  

в) тырышу; 

г) үпкәләү;

Чит төбәкләрдә  белем алучы укучылар өчен татар теленнән 
төбәкара олимпиада биремнәре  

IX сыйныф 
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д) дөрес җавап бирелмәгән

4. Эчендә хәбәрлекле мөнәсәбәттәге берәм-
лекләр булган сүзне табыгыз.

а) тузган;  

ә) балланган;  

б) сыекланган; 

в) искергән;

г) ертылган

5. [п] авазына туры килгән билгеләмәне табы-
гыз.

а) ирен-ирен, өрелмәле, саф, шартлаулы, саңгы-
рау, авыз авазы;

ә) ирен-ирен, йомык, аффрикат, сонор, авыз 
авазы;

б) ирен-ирен, йомык, саф, шартлаулы, шаулы, 
саңгырау, авыз авазы;

в) ирен-теш, йомык, аффрикат, сонор, авыз 
авазы;

г) дөрес җавап бирелмәгән.

6. Сүзтезмәнең төрен билгеләгез.

Алдан икенче

а) рәвешле сан сүзтезмә;

ә) исемле сан сүзтезмә;  

б) санлы рәвеш сүзтезмә;

в) санлы исем сүзтезмә;

г) санлы  сыйфат сүзтезмә.

7. Җөмләдә нокталар урынына кайсы килеш 
кушымчасын куярга кирәк?

Дөнья... матур җирләре күп, ләкин туган яктан 
да кадерлерәк җир юктыр.

а) урын-вакыт;    

ә) чыгыш;

б) юнәлеш;     

в) иялек; 

г) төшем

8. Тәнкыйть сүзе кайсы орфографик принципка 
нигезләнеп языла?

а) фонетик;

ә) тарихи-традицион;

б) морфологик;   

в) график;

г) экономик.

9. Кайсы сүздә «ь» билгесе аеру вазифасын 
үти?

а) сәнгать;   

ә) берьеллык;   

б) дикъкать;  

в) ямь-яшел; 

г) канәгать.

10. Җөмләдәге аерып бирелгән сүз нинди җөм-
лә кисәге булып килгән?

Тукта, әнисе нишләп бер сүз дә эндәшми соң 
әле? ( Г.Гыйльманов)

а) кереш сүз;  

ә) хәл;

б) хәбәр;   

в) җөмлә кисәге түгел;

г) тәмамлык

6. «Миңа ни өчен шундый исем кушканнар?» 
дигән темага кечкенә күләмле (~ 60 сүз) инша 
языгыз. (10 балл)
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I. ӘДӘБИЯТ ТЕОРИЯСЕ

Халык авыз иҗаты (фольклор) җанрларын 
атагыз. «Әкият» жанрына билгеләмә бирегез, 
үзенчәлекләрен санагыз, мисаллар нигезендә 
аңлатыгыз. Татар халык әкиятләреннән  
5 мисал языгыз. (12 балл)

II. ӘДӘБИЯТ ТАРИХЫ

1. Әдәби-тарихи характердагы тестларга җа-
вап бирегез.

1) Әсәрләрнең авторларын һәм җанрын бил-
геләп языгыз:

а) «Беренче театр»                                                         

ә) «Буранда»                                                           

б) «Фронтовиклар»                                                           

в) «Пар ат»                                                              

(4 балл)

2) «Туган ягым – яшел бишек» автобиографик 
әсәренең авторын билгеләгез:

а) Гомәр Бәширов           ә) Шәриф Камал

б) Фатих Кәрим           в) Һади Такташ

(2 балл)

3) М.Җәлилнеке  булмаган шигырьне бил-
геләгез:

а) «Киек казлар»           в) «Бер үгет»

б) «Җырларым»           г) «Имән»

(2 балл)

4) Татар халык авыз иҗаты жанрларын бил-
геләгез:    

а) поэма, хикәя, бәет                          ә) хикәя, 
дастан, шигырь

б) әкият, бәет, мәкаль                        в) поэма, 
җыр, баллада

(2 балл)

2. Бирелгән сүзләрне җыеп, шигырь юлла-
рын төзегез. Авторын, шигырьнең исемен 
билгеләгез, әлеге шигырьдәге хис-тойгылар 

турында языгыз.

Бер чишмә бар, суы тәмен беләм, Шуңа күрә 
сөям җаным, Тау башына салынгандыр, 
Авылыбызның ямен, якын безнең авылга ул; 
тәнем белән, безнең авыл. (10 балл)

III. ИҖАДИ БИРЕМ

1. Түбәндә китерелгән өзекне укыгыз һәм 
биремнәргә җавап языгыз.

Алмачуар тай була, тик колын гына булмый 
икән.

Дөньяны күп күргән, күп елкы асраган карт-
лар колынның да, туганда башка төстәрәк 
булса да, әзрәк үскәч, алмачуарга әйләнәчәген 
алдан беләләр икән. Туры бурлы булып туган 
кайбер колыннарның сабыйлык йоны бераз-
дан соң, җир өстенә сибелгән ак чәчәкләр 
яисә ак йөзгә чыккан матур кара миңнәр ке-
бек, тәңкә-тәңкә булып чуарлана башлый. 

Миңа, күп куйганда, җиде-сигез яшь булган-
дыр, әллә нинди коточкыч кара йөзле, усал 
елтыр күзле бер башкорт һич көтелмәгән 
җирдән үзенең кара бурлы, матур, зур симез 
биясен безгә бүләк итте, алай-болай гына тү-
гел, үз кулы белән йортыбызга китерә, капка 
төбендәге зур ташка утыра да кешеләр алдын-
да дога кылдырып бирә.

1) Әлеге өзек алынган әсәрнең исемен, авто-
рын языгыз;

«...Туры бурлы булып туган кайбер колыннар-
ның сабыйлык йоны бераздан соң, җир өстенә 
сибелгән ак чәчәкләр яисә ак йөзгә чыккан 
матур кара миңнәр кебек, тәңкә-тәңкә булып 
чуарлана башлый. 

2) Әлеге өзектән чагыштырулырны табып, 
языгыз. (8 балл)

2. Әлеге әсәрдә халык бәйрәмнәреннән берсе –  
Сабантуй турында языла. Бу нинди бәйрәм, ул 
кайчан үткәрелә? Бүгенге көндә сезнең төбәк-
тә Сабантуй үткәреләме? Фикерләрегезне 
кыска инша итеп языгыз. (10 балл)

Барлыгы 50 балл

Россия регионнары мәктәпләрендәге татар төркемендә укучы 
балалар өчен татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре  

VIII сыйныф 
Үткәрү вакыты 120 мин.
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I. ӘДӘБИЯТ ТЕОРИЯСЕ

Нәрсә ул фольклор (халык авыз иҗаты)? Бил-
геләмә бирегез. Фольклор жанрларын сана-
гыз, һәр жанр үзенчәлекләрен языгыз, фике-
регезне мисаллар белән дәлиләгез. (12 балл)

II. ӘДӘБИЯТ ТАРИХЫ

1. Әдәби-тарихи характердагы тестларга җа-
вап языгыз.

1) Түбәндәге әсәрләрнең авторларын тәңгәл 
китерегез:

а) «Кем җырлады?»           1) Һади Такташ

б) «Буранда»                        2) Әмирхан Еники

в) «Алсу»                              3) Шәриф Камал

г) «Кеше китә, җыры кала»  4) Мөхәммәт Мәһдиев 

(4 балл)

2) Г.Ибраһимовныкы булмаган әсәрне бил-
геләгез:

а) «Сөю сәгадәт»            в) «Алмачуар»

б) «Матурлык»                г) «Табигать балалары»

(2 балл)

3) «Кеше китә, җыры кала»  әсәренең авто-
рын билгеләгез:

а) Гомәр Бәширов            в) Мөхәммәт Мәһдиев

б) Мирсәй Әмир               г) Шәриф Камал 

(2 балл)

4) Язма әдәбият жанрларын билгеләгез:    

а) поэма, хикәя, бәет, риваят         в) хикәя, драма, 
роман, шигырь

б) әкият, бәет, мәкаль, повесть    г) поэма, леген-
да, җыр, баллада

(2 балл)

2. Бирелгән сүзләрне җыеп, шигырь юлла-
рын төзегез. Авторын, шигырьнең исемен 

билгеләгез, әлеге шигырьдәге хис-тойгылар 
турында языгыз.

керсез намусыңның, ! горурлан! Кешелегең 
белән, Ни үтсә дә, Эзе калсын, синең ку-
лыңнан. Көчлелегең, белән горурланма  
(8 балл)

III. ИҖАДИ БИРЕМ

1. Түбәндә китерелгән өзекне укыгыз һәм 
биремнәрне үтәгез. (10 балл)

Хәят чәчәкләрне алып, йөзенә якынрак китер-
де дә күзләре белән Михаилга рәхмәт белдер-
де. Чәчәкләр Хәятка карап көләләр һәм әллә 
кай җирләреннән генә аның борынына бер-
ничә исне берьюлы сирпеп торалар иде. 

Михаил, сынын ия төшеп, Хәятка култыгын 
бирде. Алар алдагылар артыннан китмәделәр: 
читкә аерылып киткән бер юлга чыктылар. 
Таррак кына, кызыл ком белән түшәлгән бу 
юлның як-якларында озын һәм эре агачлар 
тезелеп, батып бара торган кояшның кызгылт 
нур тамчыларын челтәрләндереп тектерәләр, 
чит-читкә утыртылган резедалар көчле исләре 
белән юл өстендәге бөтен һаваны аңкыталар; 
яфраклар арасына яшеренгән кошчыклар 
адәмнәр аңламый торган җырларын көйлиләр 
дә бөтен бу юл, бу кызыл тамчылы нур һәм бу 
резедаларның тормышларына бер серлелек 
бирәләр иде».

1) Әлеге өзек алынган әсәрнең исемен,  авто-
рын күрсәтегез.

2) Өзектә табигать күренешләрен сурәтләүне 
ачыклаган әдәби төшенчәне атап языгыз. 

2. Сезнең төбәктә (регионда) яшәп, иҗат итү-
че шагыйрь, язучылар бармы? Бу язучы (яз-
учылар) иҗатында табигать сурәте чагылыш 
табамы? Әлеге язучы иҗатында (әсәрләр 
мисалында) сезнең туган як табигате сурәте 
турында языгыз. (10 балл)

Барлыгы 50 балл

Россия регионнары мәктәпләрендәге татар төркемендә укучы 
балалар өчен татар әдәбиятыннан олимпиада биремнәре  

IX сыйныф 
Үткәрү вакыты 120 мин.
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Венера ШӘМСЕТДИНОВА,

Фото сайтыннан https://ru.freepik.com

Татарстан Республикасының «Та-
тарстан китап нәшрияты» дәүләт 
унитар предприятиесе баш мөхәр-
рире урынбасары
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Тәрбияви процессның сыйфатын күтәрү, 
балаларга белемне җиңел үзләштерергә 
ярдәм итү, алган белемне гамәлдә уңышлы 
файдалану мөмкинлеге бирүнең иң мөһим 
шартларыннан берсе – интерактив укыту 
чараларын куллану. Әлеге чаралар баланың 
тоемлау органнарына, фикерләү сәләтенә, 
иҗади потенциалына комплекслы йогынты 
ясап, белем алуга кызыксыну тәрбияли. 

2018 ел азагында Татарстан китап нәшрияты 
гаять әһәмиятле әдәби проектны тормышка 
ашыруга – аудиокитаплар җитештерүгә ке-
реште. Әлеге гамәл Татарстан Республикасы 
Президенты Р.Н.Миннихановның фатихасы 
белән тормышка ашырылды. Татар язучыла-
ры һәм шагыйрьләренең билгеле әсәрләрен 
«алтын» тавышлы телевидение һәм радио 
дикторлары, Г.Камал һәм К.Тинчурин исе-
мендәге театрлар артистлары укыды. Хәзер 
татар халык әкиятләрен – Хәлим Җәләлов, 
Данис Нуруллина һәм Илтөзәр Мөхәммәтга-
лиев, Фатыйх Әмирхан әсәрләрен – Фәнис 
Җиһаншин һәм Зөлфия Шәмсуарова, Гадел 
Кутуйның «Тапшырылмаган хатлары»н шул 
ук исемдәге фильмда төп рольне башкарган 
Гүзәл Сибгатуллина башкаруында тыңлый 
алабыз. 

Аудиокитаплар www.tatkniga.ru нәшрият сай-

тының «Аудиокитаплар» бүлегенә урнаш- 
тырылды. Аларны бушлай тыңларга һәм кү-
череп алырга мөмкин. Аудиокитапның үзен-
чәлеге шунда – аны персональ компьютер 
аша да, смартфон, айфон һәм МР3 форма-
тындә эшли ала торган һәртөрле аудиосисте-
малар аша да тыңларга мөмкин.

Уку-укыту процессында нәшрият сайтында 
урнашкан аудиокитапларны уңышлы файда-
ланырга мөмкин: татар теле, татар әдәбия- 
ты, уку һәм башка гуманитар предметлар 
буенча әсәрне тыңлау укучының сөйләм 
телен камилләштерә, төшенчәләрне, текстны 
тирәнрәк аңларга, образлы фикерләргә өй-
рәтә, матур уку сәләтен үстерә.  

Сайттагы аудиокитаплар арасында мәктәп 
программасына кергәннәре байтак:

1. Габдулла Тукай (1-9 сыйныфлар): «Су ана-
сы», «Кәҗә белән Сарык», шигырьләр

2. Гадел Кутуй (10-11 сыйныфлар): «Тапшы-
рылмаган хатлар»

3. Муса Җәлил (5-11 сыйныфлар): «Моабит 
дәфтәрләре»

4. Гаяз Исхакый (10-11 сыйныфлар): «Көз», 
«Кәҗүл читек», «Тормышмы бу», «Остазбикә», 
«Сөннәтче бабай»
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5. Мәҗит Гафури  (6-7 к сыйныфлар): «Шагыйрь- 
нең алтын приискасында»

6. Каюм Насыйри (3-4 сыйныфлар): «Әбүгали-
сина» 

7. Дәрдмәнд (5-11 сыйныфлар): «Ши-
гырьләр» 

8. Галимҗан Ибраһимов (5-9 сыйныфлар): 
«Алмачуар», «Хикәяләр»   

9. Мөдәррис Әгъләм (5-9 сыйныфлар): Ши-
гырьләр

10. Һади Такташ (5-11 сыйныфлар): Ши-
гырьләр  

Шулай итеп, узган ел 162 сәгатьлек аудиома-
териал язылса, быел аны 500 сәгатьтән артыг- 
рак әзерләү көтелә.

Болардан кала, укытучыларга дәрестә фай-
далану өчен www.tatkniga.ru сайтында тест-
лар һәм аудиоматериаллар белән баетылган 
бушлай электрон интерактив дәреслекләр дә 

тәкъдим ителә. 

Яңа технологияләр, интернет тормышыбызга 
тирән үтеп керде һәм яшь буынга тәэсирен 
көчәйтте.

Заман баласының информацион техноло-
гияләрне күп очракта үзенә фәкать кызык 
эзләү максатында кулланырга тырышуын 
аңлап, аның шушы мавыгуын мәктәп про-
граммасына кагылышлы фәннәрдән белем 
дәрәҗәсен үстерүгә бора алу мөһим булыр 
иде.

Әлеге процесста укытучының роле аеруча 
әһәмиятле, аңа укучының омтылыш-һәвәс-
леген ачыклау, сәләтен, талантын үстерү 
мөмкинлеге бирелә һәм шул ук вакытта олы 
җаваплылык та өсти.

Шулай итеп, заманча укытуда интерактив 
чараларны куллану – педагогик эшчәнлек-
нең, туган телне өйрәтүнең тәэсирле алымы 
буларак, киләчәк буынны тәрбияләүдә зур 
роль уйный ала.

Фото сайтыннан https://ru.freepik.com
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