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Телебездә янәшә торган ике сүз, 
мөстәкыйль мәгънәләрен югалтып, го-
муми яңа бер мәгънә белдерә башла-
ган очракта гына кушма сүзгә әверелә. 
Мәсәлән, көнбагыш, атланмай, ишегалды, 
өйалды, аккош (аккошларның барысы да 
ак булмый), өчпочмак (ашамлык) суүсем, 
өскорма һ.б. Кайбер каләм ияләренең 
исә, теге яки бу янәшә торган ике сүзне 
бернинди нигезсез кушып язып, алардан, 
белдеклеләнеп, кушма сүз ясап куюларын 
һич кенә дә яраклы гамәл дип әйтеп бул-
мый.

Хәзер мисал итеп китереләчәк уйдырма 
кушма сүзләрнең барлык кисәкләренең 
дә мөстәкыйль мәгънәләре аермачык 
аңлашылып тора, һәм, димәк, алар бер-
нинди дә кушма сүзләр түгел, бәлки үзара 
ачыклагыч мөнәсәбәтендәге аерым- 

аерым сүзләр. Шулай булгач, аларны 
кушып язу телебезнең дөрес язылыш ка-
гыйдәләрен тупас бозу булып сана- 
ла. 

«Фидель Кастроның элеккеге тән-
сакчысы Хуан Санчес...» Бу җөмләдәге 
тәнсакчысы, беренчедән, русчадагы 
телохранительнең ялгыш калькасы 
(хәрефкә-хәреф тәрҗемәсе), аны шәхси 
сакчысы дип куллану кулайрак булыр 
иде; икенчедән, тән сакчысы берничек тә 
кушып язылырга тиеш түгел: ул безнең 
телгә рус теленнән механик рәвештә күче-
реп кую аркасында килеп кергән. «Алар 
сатлыкҗан булып санала» (мондагы сат-
лыкҗан аерым язылырга тиеш). 

«Канкойгыч бәрелешләрдә ул ике тап-
кыр контузия ала». Мондагы канкойгыч-

Бүгенге телебездә күп төрле ялгышлар хөкем сөрә. Без бу 
мәкаләдә бары тик хаксыз рәвештә кушып языла һәм тезмә 
ялгызлык исемнәре составында ялгыш баш хәрефләр белән 
языла торган сүзләр хакында сөйләрбез. Хәлбуки, хәзерге газе-
та-журналларда һәм китапларда мондый ялгышлар күп очрый.

Кайбер каләм ияләре сөйләмдәге (җөмләдәге) үзара ачыклау-
лы мөнәсәбәттә торган ике сүзне, бер сүз итеп, кушып язу белән 
мавыгалар. Нәтиҗәдә телебезнең дөрес язу кагыйдәләре, тәга-
енләп әйткәндә, кушма сүзләр ясалу тәртибе бозыла.
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ны кушып язу өчен дә бернинди нигез 
юк. Ул да рус телендәге кровопролитные 
(столкновения) сүзен калькалаштыру 
нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Дөресе –  
кан койгыч (кан коюлы, канлы). «Ил-
күләм халык фикерен өйрәнү үзәге» («Ил 
күләмендә халык...»). «Әлегә тулыканлы 
мәхәллә Тукайда гына» (дөресе – «тулы 
канлы»). «Моңа кадәр Владимир Яку-
нин тизйөрешле тимер юлны салу эше 
башланмаска да мөмкин икәнен әйткән 
иде» («...тиз йөрешле тимер юлны салу 
эшенең башланмаска да мөмкин икәнле-
ген әйткән иде кирәк»). «Кырымның Яңа 
Конституциясе кырымтатар файдасына 
булмаска ошый» («...Кырым татарлары 
файдасыны булырга ошамый»). «Бөтен-
татар иҗтимагый үзәге... халык җыены 
уздыра» (дөресе – Бөтен татар иҗтимагый 
үзәге). «Русиядә бишенче буын суасты 
көймәсе эшләнәчәк» (су асты көймәсе). 
«Хуҗалыкта җәйге лагерьлар юк, мал-
лар ярымбәйләп асрала». («ярым бәй-
ләп» кирәк). «Йөзегезгә карагач ярымай 
күренә». Монда ике хата бар: беренчедән, 
карагач сүзеннән соң өтер куелырга тиеш; 
икенчедән, ярымай дигән сүз юк, ярым 
ай сүзләре генә булырга мөмкин. Җөмлә 
стиль ягыннан да бик тупас төзелгән. Ул 
«Йөзегездән ай нуры сирпелә» яки «Йөзе-
гез ай кебек балкый» кебегрәк төзелергә 
тиеш. «Халкыбызның якты киләчәге өчен 
җан атып йөрүче бертөркем депутат-
ларның...» (бер төркем депутатларның). 
«Бертөркем авыл яшьләре кичке уенга 
бара (Бер төркем ... кирәк). «Кеше тор-
мышының иминлеген саклау – респуб- 

ликада алып барыла торган киңкырлы 
юнәлешләрнең берсе» (дөресе – ... күп 
кырлы яки күп төрле...).

Ара сүзе белән бергә килгән сүзләрне 
кушып язу да дөрес түгел: «Милләтара 
һәм конфессияара татулыкны саклап калу 
өчен динара элемтәләр булдыру кирәк» 
очрагында да аерым язу мөһим: милләт 
ара, конфессия ара, дин ара.

Сүзләрне ялгыш кушып язу очраклары 
аеруча күп сүзе белән бергә килгән әй-
телмәләргә карый. Бу мәсьәләдә соңгы 
вакытларда сәер күренеш хөкем сөрә: күп 
сүзе белән янәшә торган барлык сүзләр-
не дә кушып язу гадәткә кереп бара. 
Мәсәлән: «күптавышлы моңлану могҗи-
засы», «...христианлыкны мәҗүси күпал-
лалыкка кайту дип кабул итә», «Күпмәдә-
ниятле дөньяда ислам дине халыкара 
форумы», «күпсанлы пассажирлар», 
«Этник гармония күптеллелек аша гына 
мөмкин», «күпкатлы йортлар», «күпбалалы 
гаиләләр» һ.б. Бу җөмләләрдәге күп сүзе 
белән кушып язылган сүзләр – рус телен-
дәге многонациональный, многочислен-
ный, многоквартирный кебек рус кушма 
сүзләренең ялгыш калькалары. Аларның 
берсе дә кушма сүзләр түгел һәм, димәк, 
аларны кушып язарга да нигез юк.

«Уйдырма» кушма исемнәргә мисаллар-
ны күп күрсәтергә мөмкин. Телебездә 
күп таралган ялгыш язу очракларының 
бер төрен тезмә ялгызлык исемнәрен 
яза белмәү тәшкил итә. Моның төп ике 
сәбәбе бар: берсе – рус телендәге шундый 
исемнәрне ялгыш тәрҗемә итү, икенчесе –  
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тезмә ялгызлык исемнәрен язу кагый-
дәләрен белмәү.

Рус телендә дә, татар телендә дә тезмә 
ялгызлык исемнәрен язу кагыйдәсе, 
нигездә, бер төрле: тезмә ялгызлык 
исемнәренең беренче сүзе генә баш 
хәрефтән языла, калганнары кечкенә 
хәреф белән башлап языла. Хәер, тезмә 
исем составында ялгызлык исеме бул-
са, ул, әлбәттә, зур хәреф белән башлап 
язылырга тиеш. Әмма бу мәсьәләдә рус 
теле белән татар телләренең бер үзен-
чәлеге бар. Рус телендә тезмә ялгызлык 
исеме эченә кергән беренче уртаклык исе-
ме баш хәрефтән язылса, аны татарчага 
тәрҗемә иткәндә, рус әйтелмәсе эчендәге 
сүзләрнең урнашу тәртибе үзгәргәнлектән, 
рус тезмәсендә баш хәреф белән язылган 

беренче сүз татарчада, кайчакта, беренче-
леген югалтып, кечкенә хәрефтән башлап 
язылырга тиеш була. Ләкин бу үзенчәлек 
ике тел белән эш итүчеләр практикасын-
да еш кына исәпкә алынмый. Нәтиҗәдә, 
тезмә ялгызлык исемнәренең дөрес 
язылыш кагыйдәсе бозыла. Мәсәлән, Ми-
нистерство образования и науки Рес- 
публики Татарстан дигән русча тезмә ял-
гызлык исемдә Министерство сүзе, әй-
телмәдә беренче булып торганлыктан, 
министрлык баш хәрефтән язылса, татар-
часында мәгариф сүзе, беренче урында 
булмаганлыктан, кечкенә хәреф белән 
башлап язылырга тиеш. Әмма безнең мәгъ- 
лүмат чаралары авторлары бу кагый- 
дәне бервакытта да исәпкә алмыйлар һәм 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгы формасында – Мәгариф 
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сүзен баш хәреф белән язалар (дөресе – 
Татарстан республикасының мәгариф һәм 
фән министрлыгы).

Аппарат Кабинета Министров Татарстана 
әйтелмәсендә Аппарат, тезмә ялгызлык 
исемнең беренче компоненты буларак, 
баш хәрефтән языла. Аны татарча әйт-
кәндә исә, аппарат, сүзтезмәнең башын-
да тормаганлыктан, кечкенә хәрефтән 
язылырга тиеш. Әмма бөтен газеталарда 
һәм башка чыганакларда да Татарстан 
Министрлар Кабинеты Аппараты дип, 
ягъни аппаратны хаксыз рәвештә баш 
хәрефтән язалар.

Татарстан Язучылар берлегенең корыл-
тае... (дөресе – Татарстанның язучылар 
союзы съезды...) (Шуны да искәртик: союз 
ул берлек түгел): Татарстан Республикасы 
хөкүмәте» дигәндә дә кайберәүләр ялгыш 
хөкүмәт сүзен баш хәреф белән язалар. 
«Очрашуда РФ Хөкүмәте Рәисе урынба-
сары катнашты»: бу җөмләдә дә хөкүмәт 
һәм рәис сүзләре ялгыш баш хәрефләр 
белән язылган. «Татнефть» Директорлар 
советының чираттагы утырышы булып 
узды»: Директорлар сүзен зур хәрефтән 
башлап язуны һич кенә дә нигезләп бул-
мый: ул бернинди дә ялгызлык исеме 
түгел. «Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе 
рәисе»: Татарстанның үзәк сайлау комис-
сиясе рәисе кирәк. 

Казандагы мәгълүм бер концерт залын 
газеталар менә болай яза: С.Сәйдәшев 
исемендәге Дәүләт Зур концертлар залы. 
Дәүләт һәм зур сүзләрен зур хәреф белән 
башлап язуны ничек нигезләп була? Бер-

ничек тә булмый. Бу тезмә исемне ял-
гызлык исеме дип атарга телибез икән, 
моның өчен әйтелмәнең беренче сүзен 
(С.Сәйдәшев) зур хәреф белән башлап язу 
җитә.

Кайбер каләм ияләре, язганда, гомумән, 
аны-моны уйлап тормыйча гына эш 
итәләр, күрәсең. Түбәндәге җөмлә ав-
торы мәгариф сүзен ни өчен баш хәреф 
белән язды икән?! «Бу көннәрдә Мәгариф 
хезмәтләреннән файдаланучылар хокукын 
яклау җәмгыяте башлыгы...» Шушы ук фи-
керне бу җөмләгә карата да әйтергә була: 
«Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына 
Юлламасында ...мәсьәләләренә кагылып 
үтте». Юллама сүзе ялгызлык исеме түгел! 
«Россия Президенты Рәхмәте игълан ител-
де» (рәхмәте игълан ителде кирәк).

Тезмә ялгызлык исемнәрен язуда ялгыш- 
лар күбесенчә тәрҗемә иткәндә, рус һәм 
татар телләренең үзенчәлекләрен исәпкә 
алмау аркасында килеп чыга дигән идек. 
Шушы фикерне расларлык тагын бер- 
ике гыйбрәтле мисал китерәбез. Респуб- 
ликабызның язмышын хәл итүдә гаять 
әһәмиятле документ исемендәге беренче 
сүз Декларация пунктуация кагыйдәсе 
буенча баш хәрефтән языла: «Декларация 
о государственном суверенитете Республи-
ки Татарстан». Моны татарчага тәрҗемә 
иткәч, декларация сүзе, беренче урынын 
югалтып, кечкенә хәреф белән язылырга 
тиеш, чөнки ул үзе генә ялгызлык исеме 
түгел. Ләкин безнең каләм әһелләре, бу 
документ исеменең русчасына карап, ме-
ханик рәвештә декларацияне зур хәрефтән 
башлап язалар. Дөресе – Татарстан  
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Республикасының дәүләт суверенитеты 
турында декларация!

«Татарская государственная филармо-
ния имени Габдуллы Тукая» сүзтезмәсе-
нең дөрес татарчасы – Габдулла Тукай 
исемендәге татар дәүләт филармония- 
се.

«Билбаулы көрәш буенча Дөнья Берен-
челеге узды» (... дөнья беренчелеге узды 
кирәк).

Татарча матбугат материалларында 
сүзләрнең дөрес язылышы бозылуның 
башка төрле очраклары да бар. Соңгы 
вакытларда кайберәүләрнең ишетелгәнчә 
генә язу чире йоктырулары аркасында 
микән дигән сүзне куллану гадәте ке-
реп китте. Мәсәлән: «Пенсиямне дөрес 
исәплиләр микән?»; «Хет берәрсе уйлый 
микән минем хакта?»; «Балам мәктәпкә 
китте микән?» Татар телендә микән дигән 
сүз юк. Бу җөмләләрдән күренгәнчә, икән 
ярдәмче сүзенә аның алдыннан кил-
гән сүзнең -мы/-ме сорау кисәкчәсен ул 
сүздән хаксыз аерып алып кушып кую ар-
касында килеп чыга. Чын татарча булсын 
дисәң, ...исәплиләрме икән?; ... уйлыймы 
икән?; ... киттеме икән? рәвешендә булыр-
га тиеш. Кайбер төбәкләрдә яшәүчеләр те-
лендә микән диалекталь форма буларак, 
икән сүзе урынында кулланыла. Бу ялгыш 
кайчакта газеталар теленә дә кереп китә: 
Ниндирәк үрдәк микән ул? Әдәби дөресе – 
ниндирәк үрдәк икән ул?

Кайбер сүзләрнең морфологик төзе-
лешен исәпкә алмыйча, аларның ише-

телүенә генә таянып, тиешле сузык аваз 
хәрефен ялгыш төшереп калдырып язу 
очраклары бар. Мәсәлән, «...барсы да бар 
татар моңында» дигән шигырь юлы җөм-
ләсендә барсы сүзе ялгыш язылган. Дөре-
се – барысы да бар. Бездә сеңел сүзенең 
беренче һәм икенче зат кушымчалары 
белән килгән очракларында аның икенче 
е авазын төшереп калдырып язу гадәткә 
кергән: сеңлем, сеңлең, диләр. Бу дөрес тү-
гел: сеңелем, сеңелең дип язылырга тиеш: 
бу сүзнең төп мәгънәле кисәге – сеңел 
һәм аның зат-сан, килеш белән төрләнгән-
дә, үзгәрешсез саклануы зарур.

Бездә алынма сүзләрнең кушымчала-
рын, фамилияләрнең соңгы сузыкларын 
(-ов/-ев) язуда төрлелек хөкем сөрә: яңа 
орфография сүзлекләре юк, элеккеләре –  
күптән тузып, таралып беткән, һәм журна-
листлар да, башка каләм ияләре дә һәр-
кайсы үзенчә эш итә. Мәсәлән, мәдәният, 
әдәбият, нәшрият кебек сүзләргә, соңгы 
иҗектәге сузыкның калын яки нечкә әй-
телешенә карап (ә бу мәсьәлә тәгаен хәл 
ителмәгән) калын кушымча да, нечкә 
кушымча да ялгап әйтәләр һәм язалар: 
әдәбиятны – әдәбиятне, мәдәнияткә – 
мәдәниятка, нәшрияттан –нәшрияттән. Ан-
дый алынма сүзләргә калын кушымчалар 
ялгау аларның чыганак телдәге әйтеле-
шен дөресрәк чагылдыра: әдәби+йат (ның, 
ка, ны, тан,та), мәдәни+йат, нәшри+йат  
һ.б.

Соңгы иҗеге и сузык авазы белән ясал-
ган ялгызлык исемнәренә нинди кушымча 
ялгау мәсьәләсе дә ачык түгел. Мәсәлән, 
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безнең журналистлар, Рим сүзендәге и 
авазын нечкә сузык дип уйлап, аңа нечкә 
кушымча ялгап язалар: «Иң популяр урын-
нар исемлегенә Римдәге Колизей кертел-
гән». Ләкин Римдагы и ирек сүзендәге и 
кебек нечкә әйтелми, ы авазына якынрак 
итеп, калынрак әйтелә, шуңа күрә Римгә, 
Римдәге һ.б.ш. түгел, бәлки Римда, Римда-
гы һ.б.ш. рәвештә булырга тиеш.

Кайбер сүзләрне язудагы ялгышларның 
сәбәбе, әле әйтелгәнчә, орфография кагый- 
дәләренең билгеләнеп бетмәвендә булса, 
хаталарның күбесе каләм иясенең игъ-
тибарсызлыгы яки татар телен җитәрлек 
белмәве аркасында була. Мәсәлән, зәвык –  
бик мәгълүм һәм язылышы, әйтелеше 

дә бәхәссез сүз, ләкин кайсыдыр жур-
налистлар аны ялгыш язалар: «Сәнгать 
кешесенең зәвеге югары булырга тиеш». 
Вазгыять тә сүзлекләрдә шушы рәвештә 
теркәлгән, ләкин аны безнең иң өлкән 
республика газетасы вәзгыять дип яза. 
«Татарстан милли музее бу мәрәсимне 
Мостафа авылында билгеләп үтте» (дөре-
се – мәрасим). Бер газета хәтта академик 
Зәкиевнең исемен Мирфатих дип яза, 
хәлбуки, аның чын татарчасы – Мирфа-
тыйх. Яки менә тагын гади генә сүзләрне 
дә хата белән язу: «...хезмәт хаклары  
10 процентка кимеячәк» (дөресе – кимия- 
чәк); «...бәхетле тормыш төзеячәкләренә 
ышана» (...төзиячәкләренә кирәк).

9

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Һәм инде кайбер журналистларның, 
хәзерге телдә гомум кабул ителгән орфо-
графия кагыйдәләрен бозып, конфетны 
кәнфит дип, пальтоны пәлтә, скрипканы 
эскрипкә, товарны тауар, немецны нимес, 
йогуртны йогырт дип язуларын берничек 
тә аңлап булмый.

Республика газеталарының берсендә 
«Көндә бәйрәм, көндә туй» (дөресе – көн 
дә бәйрәм, көн дә туй) дигән җөмләгә тап 
булгач, телебезнең мондый элементар 
кагыйдәләрен белмәгән каләм ияләре 
шундый җитди матбугат органында ничек 
эшлиләр икән дип бик нык гаҗәпләнергә 
туры килә.

Телебездә, сингармонизм законы бо-
зылып формалашкан гарәп һәм фарсы 
алынма сүзләренең язылышы кайбер 
кешеләр өчен кыенлык тудыра, һәм бу 
ялгыш язуга сәбәп була. Әмма андый 
кыенлык кичергән һәм ялгышуларга ду-
чар була торган каләм ияләренә бер генә 
киңәш бирү зарур: татар теленең орфо-
графия кагыйдәләрен үзләштереп, язган-
да бик игътибарлы булырга, үзеңнең язу 
белән бәйләнешле шөгылеңне тиешле 
җаваплылык хисен тоеп башкарырга ки- 
рәк.

Алынма сүзләргә кушымчалар ялгауда, 
дөресрәге, аларны язуда объектив кыен-
лыклар бар. Бу четерекле өлкә. Мәсәлән, 
повесть сүзе, нечкә авазларга тәмамланса 
да, гамәлдәге кулланма-сүзлекләр куш-
канча, повестьлар, повестьны формасын-
да, ягъни калын кушымчалар ялганып 
төрләнә. Лагерь сүзе белән дә шул ук хәл: 

лагерь – лагерьга – лагерыбыз. Шул ук 
вакытта известь сүзенә нечкә кушымча 
ялгана (известькә).

Язуда башбаштаклылык күренешләре дә 
бар. Мисал өчен табигый сүзен алыйк. Бу 
сүзнең соңгы авазлары калын әйтелешле, 
димәк, аңа калын кушымчалар ялганырга 
тиеш: табигыйлык, табигыйлыгы. Әмма 
кайбер китапларда һәм газеталарда таби-
гыйлек, табигыйлеге формасында язылган 
сүзләр очрый.

Кыскасы, телебезне куллану өлкәсендә 
культуралы булу өчен, бердән, туган теле-
бездә язу эше белән шөгыльләнүчеләргә 
гамәлдәге орфография кагыйдәләрен 
катгый үзләштерү таләбе белән бергә, 
көн үзәгендә татар теленең орфография 
сүзлекләрен яңартып, кайбер кагыйдәләр-
не үзгәртеп бастырып чыгару ихтыяҗы да 
тора.

Фотолар «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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02

ТАТАР ТЕЛЕ 
ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 
ЭТНОМӘДӘНИ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 
ФОРМАЛАШТЫРУ
Күнегүләр системасы

Гөлназ ГАЙНУЛЛИНА, Рузилә ХУҖИНА,

ТР Фәннәр академиясенең  
Г.Ибраһимов исемендәге тел, әдә-
бият һәм сәнгать институтының 
гомуми лингвистика бүлеге өлкән 
фәнни хезмәткәре, филология фән-
нәре кандидаты, доцент

Казан шәһәре Ф.Аитова исемендә-
ге татар телендә белем бирүче  
12 нче гимназиянең югары квали-
фикация категорияле татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Әлеге мәкалә кысаларында татар теле дәресләрендә морфология бүлеген үткәндә этномәдәни 
компетенция формалаштыру максатыннан куллану өчен биремнәр тәкъдим итәбез.

1. Рәсемне кара. Исем сүз төркеменә караган сүзләрне әлифба тәртибендә яз.

Федераль дәүләт белем стандартларында белем һәм кү-
некмәләр комплекслы рәвештә компетенцияләр буларак ка-
рала. Компетентлы якын килү принцибы коммуникатив, линг-
вистик һәм этномәдәни компетенцияләрне формалаштырырга 
һәм үстерергә ярдәм итә. Коммуникатив компетенция укучы-
ларның аралаша белү осталыгы, тиешле күләмдә тел байлыгы-
на ия булуын, эзлекле фикерләү сәләтен, сөйләм күнекмәләренә 
ия булуын күз алдында тотса, тел (лингвистик) компетенциясе 
теоретик материалны төпле, аңлы үзләштерүне, аны сөйләмдә 
дөрес файдалануны, тел галимнәре эшчәнлеге, тел тарихы 
белән таныштыруны максат итеп куя. Этномәдәни компетен-
ция формалаштыруның бурычы – телне үзләштерү барышында 
халыкның мәдәниятен, тарихын, милли үзенчәлекләрен, ягъни 
милли мирасны өйрәтү; телне рухи, эстетик тәрбия һәм белем 
бирү чарасы буларак милли-мәдәни яссылыкта аңларга җир-
лек булдыру.

Татар теле дәресләрендә укучыларда компетенция форма-
лаштыру түбәндәге дидактик принципларга таянып эшләүне 
таләп итә: күрсәтмәлелек, аңлылык, активлык, үти алу һәм көч 
җитү, фәннилек, яшь һәм шәхси үзенчәлекләрне исәпкә алу, 
эзлеклелек һәм системалылык, тормыш белән бәйлелек, нык- 
лы үзләштерү.
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Бишек күргәнегез бармы? Аның турында нәр-
сәләр беләсез?

Бишек турында җырлар, шигырьләр укыганы-
гыз бармы?

2. Шигырьне сәнгатьле итеп укы. Саннарны 
табып, морфологик анализ яса.

Без-без, без идек,

Без унике кыз идек;

Базга төштек, май ашадык,

Келәткә кердек бал ашадык,

Өйгә мендек, өйрә эчтек,

Коега төштек, су эчтек,

Бер тактага тезелдек,

Таң атканчы юк булдык,

Авызыңны ач та йом!

Син нинди татар халык уеннарын беләсең? 
Әти-әниеңнән сораш: алар бала чакта нинди 
уеннар уйнады икән? 

3. Санамышларны укы. Саннарны табып, төр-
кемчәсен әйт.

а) Бер, ике, өч, дүрт, биш, 

Алты, җиде, сигез, тугыз, ун, 

Кызлар кия кызыл тун, 

Кызыл тунның бәясе 148 сум.

ә) Бер салам, ике салам,

Өч салам,

Дүрт салам, биш салам,

Мин сине егып салам.

Уен вакытында нинди санамышлар әйтәсез? 

4. Исемендә зат алмашлыгы булган татар ха-
лык җырларын ата.

5. Җөмләләрне укы. Күпнокта урынына тиеш- 
ле алмашлыкны куеп күчереп яз.

Казаным! ... – гасырлар каласы. ... хәтереңдә 
халкыбызның ... бөек җиңүләре дә, ачы 
күз яшьләре дә, һичшиксез, сакланадыр. 
Шәһәребезнең үткәне шундый данлы, бүген-
гесе гаҗәеп матур, киләчәге ... сүрелмәслек 
якты нурдай балкып тора. (М.Хәмидуллина)

Ачкыч сүзләр: әллә кайчан, барлык, синең, 
син.

6. Текстны укы. Күпнокта урынына сыйфат 
фигыльнең тиешле кушымчасын куеп яз.
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Әдәбият дөньясына кергәндә

Мин ту... Күлле Киме – Мари чигенә урнаш... 
авыл. Авыл читендә мәктәп бар. Анда эшлә... 
түгәрәк, чыгарыл... журнал әдәби атмосфе-
ра тудыралар иде. Мин моны бөтен мәктәп 
тормышында тоя идем. Авыл клубында да 
шигырь беренче урында тора. Әдәби ярышта 
җиң... укучылар бүләкләр дә ала иде.

Әдәбият дөньясына юл күрсәт... кешеләр 
минем тормышымда шактый күп бул-

ды. М.Җәлил, Г.Кутуй, Ф.Кәримнәр мине 
үзләренә ияртте. Әмма язарга беренче 
дәртләндер..., кабындыр... урын мәктәп 
икән, туган тел, изгелек телә... җылы ат-
мосфера икән. Еллар узган саен, шул хисне 
миндә бүтәннәр көчәйтә генә бардылар, 
бер дә сүндермәделәр. Рәхмәт аларга!                                                                                              
(С.Хәкимнән)

7. Рәсемдә татар халкының кайсы бәйрәмен-
нән күренеш тасвирланган? Төрле фигыль 
формаларын кулланып, шул турыда инша яз.

8. Сыйфат сүз төркеменә караган сүзләр кул-
ланып, «Татар орнаменты» дигән темага 
хәбәр яз. 

9. Хаталарны төзәтеп, текстны күчереп яз. Бәй-
лекләргә морфологик анализ яса.

Куликово сугышыннан соң туктамыш ханның 
иделнең уңъяк ярына чыгуы, анда сугыш 
хәрәкәтләре башлап җибәрүе аркасында, 
мамай мирза мәскәүгә икенче кат яу белән 
бара алмый кала. Ә туктамыш хан алтын 
урда да үз хакимиятен ныгытырга, таркау 
яткан олысларны бер байрак астына туплар-
га керешә. Хаҗитарханны, төньяк кавказны 
үз кулына төшерә. Татар мәмләкәтенә тәмам 
хуҗа булыр өчен, аңа үзәк хөкүмәткә каршы 
торучы мамай мирзаны гына буйсындырасы 
кала. (С. Шәмси)

10. Татар халык мәкальләрен укы, мәгъ-
нәләрен аңлат. Күпнокта урынына тиешле 
сыйфатларны куеп яз.

Бауның озыны, сүзнең ... яхшы.

Хезмәтнең тире ачы булса да, җимеше ....

Яхшы гадәт адәм итәр, ... гадәт әрәм итәр.

Уңган тимерченең куллары кара, икмәге ....

 Теле озын кешенең акылы ... булыр.

Хәзерге шартларда татар теле дәресәрендә 
компетенция формалаштыруга юнәлтелгән 
биремнәр куллану укучыларның фәнгә кы-
зыксынуын арттыра, димәк, алар тел гыйле-
ме буенча белемнәр белән генә коралланып 
калмыйлар, ә тормышта килеп туган теге яки 
бу мәсьәләләрне чишү юлларын мөстәкыйль 
эзләү, табу күнекмәләре дә алалар.
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ТАТАР ТЕЛЕН 
БӨЕКБРИТАНИЯДӘ 
ДӘ БЕЛӘЛӘР

Айгөл ЮНЫСОВА
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Дөньяның кайсы гына өлкәсенә аяк ат-
ласаң да, һәр җирдә татар сөйләме, татар 
җыры, моңы яңгырап тора. Бу сүзләрнең 
дөреслеккә туры килүенә апрель аенда 
Казанда узган Бөтенроссия татар теле фо-
румында инандык. Әлеге зур бәйрәмгә Фин-
ляндия, Франция, АКШ, Австралия, Бөекбри-
тания, Төркия, Канада, Казахстан, Япония, 
Кыргызстан, Үзбәкстан, Эстония, Кытай, 
Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Азәрбәйҗан 
илләреннән, Татарстан һәм Россия Федера-
циясенең төрле субъектларыннан килгән 
укучылар моның бер дәлиле. 

Форумның көтеп алынган кунаклары – 
2012 елда ТР Президенты Рөстәм Миңне-
ханов хәер-фатихасында башланып киткән 
VII Татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара 
олимпиада катнашучылары. Быел мәртәбәле 

олимпиадада Татарстан мәктәпләрендә 
белем алучы – 232, Россия төбәкләре мәк-
тәпләре һәм якшәмбе мәктәпләреннән 191 
8-11 сыйныф укучылары, чит илләрдән кил-
гән 37 укучы һәм студент, Татарстан Респуб- 
ликасы һәм РФ субъектларыннан 40 сту-
дент катнашты. Аларны татар теленә карата 
булган мәхәббәт һәм милләтебезнең якты 
киләчәгенә ихластан ышану берләштерә. 
Иң-иңнәренә татар дөньясына чуму өчен 
барлык мөмкинлекләр тудырылды. Алар бер 
атна дәвамында диярлек Татарстан башка-
ласы Казанның нәкъ үзәгендә «кайнады». 
Апрель азагында биредә олимпиаданың 
йомгаклау этабы узды. Ул татар теле һәм 
әдәбиятыннан, татар халкы һәм Татарстан 
тарихыннан язмача эш һәм «Дөнья киңле-
гендә Татарстан» темасына проект эшләрен 
яклау рәвешендә телдән узган турдан торды.
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Җиңүчеләрне исә Татарстан Дәүләт Советы 
Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламәләде һәм 
бүләкләр тапшырды. 

– Татар телен беләсең икән, көндәшлелеккә 
сәләтең арта. Шәхсән үзем 45 яшькә кадәр 
татар телендә бер сүз дә белмәдем. Ләкин 
аңыма килеп, телне өйрәнергә тотындым. 
Миннән көләләр, ә мин гарьләнә идем. «Та-
тарин» дип үртәп йөртүчеләр дә булды. Шу-
ларны уйлап, үз өстемдә җаваплылык тоеп, 
өч ел буе туган телемне өйрәндем. Аңлыйм- 
мы-аңламыйммы, эштән кайткач, көзге 
янына басып, татарча газеталар укыдым. 
Аңламаган әйберне хезмәттәшләремнән со-
радым. Күңел, җан тартса (ә ул тарта икән!), 
туган телеңне өйрәнеп, анда сөйләшсәң, 
үзеңне икенче итеп сизәсең икән, – диде ул 
үз чыгышында. 

Фәрит Хәйрулла улы кулыннан Гран-прины 
быел өч катнашучы алды. Бу – Татарстан-
ның Чирмешән районы Лашман мәктәбе 
укучысы Лилия Гатина, Башкортстанның 
Туймазы районы мәктәбе укучысы Тимур  
Суфиянов һәм Бөекбританиянең югары уку 
йорты студенты Чихиро Тагучи. Татарстан-
га 4,5 мең километр озынлыктагы юл үтеп 
килгән кунагыбыз зур бүләкнең аңа юкка 
гына бирелмәгәнен сәхнәдән исеме яңгырап 
берничә секунд узгач ук исбатлады. Фәрит 
Хәйрулла улы Чихиродан: «Хәлләр ничек?», –  
дип сорады. Егет шундук: «Яхшы!», – дип 
җавап кайтарды.  

– Мин бу бүләкне алуыма бик шатмын. 
Татар телен чит ил вәкиле буларак өйрәнәм. 
Сезнең монда, Татарстанда, яшәвегезне, 
татар телендә камил сөйләшүегезне күреп 
шатландым һәм горурландым. Татар телен 
белүем миңа дөньяның күп кенә ишекләрен 
ачты. Мәсәлән, Татарстанга килгәч, мин яңа 

дуслар таптым. Татар телен бергә саклыйк! –  
дип мөрәҗәгать итте Казан кунагы милләт-
тәшләребезгә. 

Чихиро белән шәхси сөйләшүдә аның Япо-
ниядә мәктәп һәм университет тәмамлап, 
башка илгә күчеп китүен белдек. Бүгенге 
көндә егет Бөекбританиядә лингвистика 
юнәлешендә белем ала. Олимпиадада да 
ул Бөекбританиядә яшәүче татарлар данын 
яклаган. 

Егетнең Татарстан башкаласына беренче 
генә килүе түгел икән. Узган елны ул VI Татар 
теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиа- 
дасының җиңүчесе булып танылган иде. 
Бер ел дәвамында Чихиро Тагучи татар теле 
буенча белемен камилләштерү юнәлешендә 
тырышып эшләгәнен әйтте: «Бөекбрита-
ниядәге татарлар белән татарча сөйләшеп 
әзерләндем. Көн саен YouTube та татарча 
яңалыкларны карадым, татар сөйләмен 
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тыңладым». Шулай да әлеге җиңүен ул мог- 
җизага тиңли. 

Халыкара олимпиаданың тагын бер Гран-
при иясе – озын җирән чәче, ягымлы, нечкә 
тавышы белән үзенә җәлеп итүче Лилия 
Гатина. Кыз Чирмешән районыннан, чыгара-
рылыш сыйныфта укый һәм хәзерге  
вакытта киләчәктә үзләштерәчәк һөнәрен 
сайлый. 

– Шушы җиңүемә мин чиксез шатмын, олы 
рәхмәтемне туган телемә мәхәббәт уяткан 
газиз әти-әниемә, бу мәхәббәтне тагын да 
үстергән, яраткан укытучыма, әлеге бәйгене 
оештыручыларга әйтәсем килә, – диде ул зур 
сәхнәдән.

«...Татарстан дигән ватаным бар,

Татар дигән халкым бар минем. 

Үткәннәрдән түгел, 

Мин халкыма киләчәктән урын барлый-
мын!» – дигән шигырь юллары белән дәвам 
итте үз чыгышын кыз.  

Балаңның татар телен белүе сине татар 
итми, оныгыңның татар булуы сине татар 

итә, дигән борынгылар. Олимпиаданың 
өченче Гран-при иясе Тимур Суфияновның 
гаиләсе бу яктан уллары белән чын мәгъ-
нәдә горурлана ала. Тимур – милләтнең 
ышанычлы дәвамчысы. 

– Мин – булачак әти. Телемне саклап, аны 
балаларыма җиткерүне үземнең изге бу-
рычым дип саныйм. Чөнки дөньяда бер генә 
кеше булса да, үзенең туган телендә сөй-
ләшсә дә, безнең телебез мәңге яшәр. Шушы 
сәхнәдә басып торганда, минем хисләрем 
ташый, – дип уртаклашты Башкортстан Рес- 
публикасының Туймазы шәһәре 10 нчы сый-
ныфы укучысы.

Сүз уңаеннан, егет 2019 ел башында Казан-
да үзган III Татар теле һәм әдәбияты буенча 
төбәкара олимпиадасының шигырь бәйге-
сендә иң югары үрне яулаган иде инде. 

Гран-при ияләреннән тыш,  VII Татар теле 
һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиаданың 
20 катнашучысы җиңүчеләр исемлегендә: 
Илүзә Галипова (Балтач), Эльвина Галләмо-
ва (Актаныш), Эльмира Сабирова (Әлмәт), 
Азалия Солтанова (Апас), Гүзәлия Куакало-
ва (Чувашстан), Ризәлә Гыйләҗева (Яшел 
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Үзән), Нияз Госманов (Казан), Алсинә Хәева 
(Арча), Гөлнара Галиәкбәрова (Саба), Арина 
Тайрова (Пермь), Ләйлә Хәкимова (Башкорт-
стан), Исмегөл Сәламова (Бөгелмә), Кулшэн 
Гулиева (Мөслим), Артур Данилов (Мама-
дыш), Олеся Рыжикова (Алексеевск), Роза 
Айзатуллова (Чувашстан), Әминә Асанова 
(Кырым), Гүзәлия Галиева (Яр Чаллы), Алсу 
Мансурова (Казан), Каадер Касыйм (Финлян-
дия) да бар.

Татар теле форумында шулай ук «Илһам» 
Бөтенроссия яшь язучылар бәйгесенә дә 
йомгак ясалды. Татарстан язучылар берлеге, 
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы, 
КФУның Лев Толстой исемендәге филология 
һәм мәдәниятара багланышлар институты 
тарафыннан 2014 елдан бирле оештырылып 
килә торган иҗат конкурсында катнашырга 
теләүчеләр «Яшь шагыйрь», «Яшь прозаик», 

«Яшь драматург» һәм «Яшь журналист» но-
минацияләренә язмалар юлларга тиеш иде. 
Шунысы игътибарга лаек: бәйгенең беренче 
елында әлеге бәйгедә нибары 700 ләп бала 
катнашкан булса, 2017 елда аларның саны  
3 000 нән артып киткән. Тик, кызганычка 
каршы, узган елдагы тел вазгыятендәге  
буталчыклык аларның да санын бермә- 
бергә киметкән. Быел иҗади бәйгедә катна-
шу теләген Татарстан һәм Россиянең  
10 төбәгеннән 1620 дән артык укучы бел-
дергән. Шуларның иң-иңнәре – 100 укучы 
«Илһам» бәйгесенең призеры һәм җиңү-
челәре булып танылды. 33 укучыны зур сәх-
нәдән Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев 
котлады: 

– Татар теле беркайчан да кухня һәм урам 
теле генә булмады, ул –дәүләт теле. Без 
аны мәктәпләрдә укыйбыз, язабыз, аның 
ярдәмендә  аралашабыз. Безнең укытучыла-
рыбыз, остазларыбыз бар. Алар бөтен бул-
ган сәләтләрен, тырышлыкларын, кайвакыт 
сәламәтлекләрен биреп, безгә татар телен 
өйрәнергә ярдәм итәләр, – диде Васил Габ-
телгаяз улы. 

Гран-при иясе булып Актаныш районы 
Сәләтле балалар өчен гимназия-интернат-
ның 11 нче сыйныф укучысы Алинә Хәбибул-
лина танылды. Кыз КФУның журналистика 
бүлегенә керү хокукы алачак.

Тантана залында бүләкләр, Дипломнар, 
Рәхмәт хатлары тапшылылды, котлау 
сүзләре яңгырады. Милләтебезнең әлеге 
традицион бәйрәме елдагыча татарларның 
берләшү, тел мәcьәләсендәге актуаль проб- 
лемалар турында уртага салып сөйләшү, 
милли мирасыбызны төрле илләр шартла-
рында саклау һәм үстерү тәҗрибәләре белән 
уртаклашу урыны да иде. 

Автор фотолары
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ТЫРЫШ ТАТАР 
КЫЗЛАРЫ
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Ландыш Нәсыйхова
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«Чирмешән буйлары ямьле – ял итәргә килегез. Эштә уңган 
яшь кызларны безгә килеп күрегез» дип җырлыйлар бер җыр- 
да. Хәер, бүгенге егет-кызларның осталыгын, уңганлыгын 
күрер, сынар өчен, әллә кайларга барып йөрисе юк. Андыйлар-
ны Казанда әледән-әле узып торган төрле бәйге-ярышларда 
очратырга була. Шунда күреп-танышып калгач, кунакка барыр-
га да сәбәп табыла инде. Без бүген инде югарыда телгә алын-
ган Чирмешән якларында.
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Милләтебезгә шагыйрь, мәгърифәтче, 
мөгаллим Габдерәхим Утыз Имәни, милли 
хәрәкәт эшлеклесе, язучы, публицист Гаяз 
Исхакый, рәссам, скульптор монумента-
лист Әхсән Фәтхетдинов, рәссам Канәфи 
Нәфыйков, Кәрим Тинчурин исемендәге 
театр артисты Наил Шәйхетдинов кебек 
зыялы шәхесләрне биргән әлеге төбәк әле 
дә Тукай телен яраткан, мәдәниятебезгә, 
сәнгатебезгә мөкиббән киткән яңа буын 
яшьләрен тәрбияләү сагында. Башкалада 
әле күптән түгел узган Татар теле һәм әдә-
бияты буенча VII халыкара олимпиадасын-
да Гран-при яулаучыларның берсе Кармыш 
авылы кызы Лилия Гатина – әнә шундый 
өметле яшьләрнең берсе. Лилия быел 
Лашман урта мәктәбе филиалы якташлары 
Советлар Союзы Герое Бари Габдрахман 
улы Габдрахманов исемендәге Кармыш 
мәктәбен тәмамлый. Ике авыл арасы  

20 чакрымнан артып киткәнгә күрә, төп 
мәктәпне тәмамлаганнан соң укуын югары 
сыйныфта дәвам итәргә теләгән балаларга 
Кармышның әле күптән түгел капиталь ре-
монтланган белем учагында барлык шарт-
лар да тудырыла. 

Узган уку елында без Чирмешәннең бер-
ничә мәктәбе белән танышып киткән идек 
инде. Яңа буынга белем бирү белән беррәт-
тән, тәрбия ягының да алга китүен күреп 
шаккатканыбыз хәтердә. Татарча көрәш 
белән шөгыльләнү өчен менә дигән спорт 
залы, йөзүчеләр заманча бассейннарын 
күреп, бераз көнләшеп тә алган идек әле. 
Бирегә бит, укучы һәм укытучылар белән 
беррәттән, авыл халкына килү мөмкинлеге 
каралган! 

Шулай да укучыларны сыйфатлы белем 
белән тәэмин итү – Лашман мәктәбенең 
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төп максаты. Аларның элек-электән үк 
мәгърифәтле булуы бүгенге мәктәп күрсәт-
кечләрендә дә чагыла. Бөтенесе буенча 
дип расламасалар да, биредә кайбер фән-
нәр буенча бердәм имтихан нәтиҗәләре 
республиканыкыннан югарырак булуын 
искәртми калмыйлар. Бу уңайдан Лаш-
манның үзендә урнашкан мәктәп дирек-
торының уку-укыту эшләре буенча урын-
басары Халидә Дәүләтшина белән тәрбия 
эшләре буенча урынбасар Илдар Мөбарәк-
шин белән узган әңгәмә искә төшә. Алар 
уңышлар турында сөйләгәндә, икесе ике 
хакыйкатькә басым ясаган иде. Халидә 
ханым фикеренчә, ирешелгәннәр көчле 
мөгаллимнәр һәм аларның үз-үзен аямый-
ча башкарган хезмәтләренә нигезләнә. Ул 
биредә эшләүче хезмәттәшләренең югары 

педагогик әзерлеге турындагы «нотыгын» 
бер җөмлә белән түгәрәкләп куйды: «Чит-
кә чыгып, репетитор эзләүчеләр юк бездә, 
имтиханнарга әзерлекне үз укытучыла-
рыбыз көче белән башкарабыз». Илдар 
әфәнде исә, яшьрәк буын вәкиле буларак, 
укучыларның омтылышына басым ясады. 
«Гомумән, бездә максатчан укучылар бе-
лем ала, – диде ул, укытучылар бүлмәсен-
дә башланган сүзгә кушылып. – Киләчәктә 
тормышның кайсы өлкәсендә эшләргә 
теләгәннәрен дә тугызынчы-унынчыга 
җиткәндә, күпләр аерымачык белә инде». 

Бүгенге төп героебыз 2017 елдан бирле 
татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара 
олимпиадада катнашып килгән Лилия дә 
әнә язмышын туган теленә багышларга 
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карар кылган. «Тәүге тапкыр шундый зур 
ярышка баргач, анда килгән, минем кебек 
үк туган телебезне яратып өйрәнә торган 
тырыш яшьтәшләремә сокланып караган 
идем. Беренчелекне алучыларга аерата 
ихтирам хисе туган иде. Быел үзем дә алар 
рәтенә мендем. Татар телен, милләтен 
саклау, үстерү безнең гаиләнең төп мак-
сатларыннан берсе дисәм дә, ялгыш бул-
мас. Әти-әнием, апам Гөлназ – милләтебез 
киләчәге өчен янып яшәүче кешеләр. Алар 
үрнәгендә мин дә бары тик камиллеккә 
омтылам». 

Әйе, Гатиннар гаиләсеннән бала тәрбия- 
ләү өлкәсендә күпләр үрнәк алырлык. Әле 
берничә ел элек кенә олы кызлары Гөл-

наз «Татар кызы» халыкара бәйгесендә 
җиңү яулаган иде, инде кече кызлары да 
уңышлары белән сөендерә. Әниләре Гө-
лия ханым бу уңышның серен яхшы белә: 
«Хәзерге балаларны да күбрәк эш белән 
тәрбияләргә кирәк. Эшләп үскән кеше тор-
мышны аңлый төшә бит», – ди 1983 елдан 
бирле гел мәктәптә эшләүче әни кеше. «Ин-
тернетта утырмыйлар дип әйтә алмыйм.  
Ә бит китап укырга да вакыт табалар», – ди 
әтиләре Шәүкәт ага, тормыш иптәше Гөлия 
ханымның кызлар күңелендә матур әдә- 
биятка ярату хисе тәрбияләвен искәртеп. 
Бервакыт кайсыдыр ярышка баргач, «Соң-
гы вакытта мәхәббәт турында нинди әсәр 
укыдыгыз?» – дигән сорауны «Котбның «Хөс- 
рәү вә Ширин»ен, – дип җаваплаган Лилия 
жюри вәкилләрендә гаҗәпләнү катыш 
соклану уяткан Лилия, гаиләсе белән бер-
рәттән, тагын бер затка рәхмәтле. Укучы-
сының сәләтен вакытында күреп алып, 
сабый чактан ук китап белән җенләгән Ли-
лиягә олимпиада-ярышларга әзерләнгәндә 
дөрес юнәлеш биреп торучы остаз Фирүзә 
Юнысованың да укучысының олы җиңүдә 
өлеше шактый. «Дәрестә теория буенча 
өстәмә әдәбиятне үзләштерсәк, сабактан 
соң калып төрле әсәрләр уку да шәкертем 
өчен файдага гына булды», – ди Фирүзә 
Хәмзә кызы. Шунысы кызык та, кызга-
ныч та: быелгы чыгарылыш белән әллә 
ни кыенлык кичреми укытучы. Чөнки 11 
сыйныфта бары тик ике бала гына укыган. 
«Мәсьәләгә ничек карыйсың инде, –  
ди мөгаллимә, сүзен дәвам итеп. –  
Авылда укучылар саны аз дип уфтана-
быз-уфтануын, аның каравы һәр балага 
шәхси якын килеп, игътибар бирергә вакыт 
бар». Укучылар да борчыган сорауларына 
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җавап көтеп чират тормый, вакыт тыгыз 
булмагач, район, республика, федераль 
белем бәйгеләрендә дә катнашырга җай 
табыла. Гомумән, барысы да вакытында 
эшләнә Лашман мәктәбе филиалы булган 
Кармышта. 

Үзебез катнашып карамагач, кызык.  
Инде өченче ел рәттән Халыкара олимпиа-
дада уңышлы катнашкан (узган ел  
2 нче урынга лаек булган) Лилиядән акыл 
һәм осталык ярышының ничек узуы, би-
ремнәр турында сорашабыз. Теорияне 
өйрәнергә мөмкин булуын белешкән идек 
инде, безне күбрәк олимпиаданың проект- 
лар яклау өлеше кызыксындырды. «Та-
тарстан дөнья киңлегендә» дип аталган 
проектка иҗади яктан якын килдек, – ди 

Фирүзә Хәмзә кызы. – Мәктәп укучылары 
ярдәме белән татар халык орнаментла-
рын төшереп, яшьләр өчен костюмнары 
коллециясен әзерләдек: кемдер эскизын 
ясады, икенче берәү текте, өченчесе чик-
те». Барлык костюмнарны башкалага алып 
барып булмас иде – әзерлек командасы 
шул коллекцияне күзалларга ярдәм итә 
торган буклет чыгарган һәм тел ярышы-
ның икенче турында Лилия аны тәкъдим 
иткән. Казыйларга ошаган, күрәсең. Чая 
телле сөйкемле мишәр кызы исеме быел 
Студентлар авылының Халыкара мәгълү-
мат үзәге сәхнәсеннән яңгырады. Татар 
кызлары сәләтле алар. Күреп үстерүчеләре 
генә булсын.  

Фотолар мәктәп архивыннан
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05

БАШ ХӘРЕФТӘН 
ЯЗЫЛА ТОРГАН 
СҮЗЛӘРНЕ 
КАБАТЛАУ
II сыйныфта татар теле дәресе

Сания АБДУЛЛИНА,

Казандагы 10 нчы гимназиянең 
югары квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: Габдулла Тукай әсәрләренә таянып, баш хәреф белән 
языла торган сүзләрнең язылышын кабатлау; балаларда ма-
тур һәм дөрес язу күнекмәләрен ныгыту; һәркайсына индиви-
дуаль якын килеп, дифференцияле биремнәр ярдәмендә сөй-
ләм һәм язма телләрен баету; Г.Тукай шигырьләре, әкиятләре 
нигезендә балаларда кешелеклелек, шәфкатьлелек, миһербан-
лылык сыйфатлары тәрбияләү, аларның зиһенен баету, фикер-
ләү сәләтләрен үстерү. 
Җиһазлау: Г.Тукай портреты, Г.Тукай шигырьләренә, әкият-
ләренә иллюстрацияләр, «Безнең йөрәкләрдә син Тукай!» ди-
гән һәм башка плакатлар, компьютер, компакт-диск, проектор.

Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше

– Исәнмесез, балалар! Хәерле көн!

– Исәнмесез, хәерле көн!

– Хәлләрегез, кәефләрегез ничек?

– Кояшлы иртә кебек.

Анам телен, Тукай телен

Өйрәнергә дип килдек.   

– Укучылар, бүгенге дәреснең темасын белү 
өчен, безгә менә бу ребусны

чишәргә кирәк.  

    

Г                         ’’’                       Т 

 

                                   М=Д

– Балалар, нинди сүз килеп чыкты?

– «Габдулла Тукай» дигән сүз килеп чыкты.

– Укучылар, бу сүзләрдә нинди орфограмма-
лар бар?

– Бу сүзләрнең икесе дә баш хәрефтән языла.

– Әйе, димәк без бүгенге дәрестә Г.Тукай 
әсәрләрен кулланып, баш хәреф белән язы-
ла торган сүзләрнең язылышын кабатлар-
быз һәм ныгытырбыз.

II. Төп өлеш

– Ә кем соң ул Габдулла Тукай? (Ул – безнең 
яраткан (сөекле, бөек) шагыйребез.)

– Ә ни өчен без аны бөек шагыйрь дибез? 
(Чөнки ул үзенең шигырьләре, әкиятләре 
белән бөтен дөньяга танылган.)

– Быел бөек шагыйребезнең тууына 133 ел 
тулды. Укучылар, Г.Тукайның портретын 
игътибар белән карагыз әле. Аның күзләре 
нинди? Ул безгә ничек итеп карый? (Моңсу, 
уйчан, сагышлы.)
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– Дөрес, ә ни өчен моңсу, уйчан? (Чөнки ул 
кечкенә вакытта бик күп кыерсытулар, 
рәнҗетүләр, михнәт күргән.)

– Менә хәзер шуның турында бер өзек карар-
быз. Фильмны караганда, баш хәреф белән 
языла торган сүзләрне исегездә калдырыр-
га тырышыгыз.

Г.Тукайның тормыш юлы. (Проектор ярдәмен-
дә карау.)

2. Матур язу.

Габдулла Тукай

3. – Ә хәзер Г.Тукай шигыреннән түбәндәге 
юлларны игътибар белән укыгыз. Нинди 
орфограммалар күрәсез?

Бул яхшы, рәнҗетмә

Һәм тимә син миңа.

– Бул сүзе баш хәреф белән языла, чөнки 
җөмлә баш хәрефтән башлана.

– Бу – шигырь юллары, шуңа күрә аның һәр 
юлы баш хәрефтән башлап языла.

– Җөмлә ахырында нокта куела, чөнки ул ты-
ныч тавыш белән әйтелә.

– Бу сүзләрне нәрсә әйтә? (Күбәләк әйтә.)

4. Интеллектуаллар уены.

– Тагын нинди сүзләр зур хәрефтән язы-
ла? Күбәләк сүзенең һәр хәрефеннән баш 
хәрефтән башланган яңа сүзләр уйлап табы-
гыз.

– Кеше исемнәре, фамилияләре, авыл, шәһәр, 
елга исемнәре, хайван кушаматлары баш 
хәрефтән языла.

– Бер-берегезне тыңлагыз, сүзләр бер кагый-
дәгә генә булмасын.

К (Казансу, Кама, Казанбаш, Камаев...)

Ү (Үлмәс, Үтәгәнов, Үзбәкстан, Үзән (елга...)

Б (Балыклы, Байкал, Баку, Бөгелмә, Буа, Бол-
гар...)

Ә (Әлки районы, Әнисовна, Әминә, Әлмәт...)

Л (Ләйсән, Леронович, Лениногорск, Лена, 
Лотфуллин)

Ә (Әлфия, Әстерхан, Әгерҗе, Әнзия...)

К (Кандыр, Камышлы, Карабай, Кашка...)

5. Сөйләмне игътибар белән укыгыз. Җөм-
ләләргә аерыгыз. Баш хәреф белән язылган 
сүзләрнең язылышын аңлатыгыз. 

«Габдулла Тукай Арча районы Кушлавыч 
авылында туа. Ятим Апушның балачагы 
Кушлавыч, Өчиле, Кырлай авылларында 
уза. Җаек, Казан шәһәрләре аны бөек ша-
гыйрь итә».

6. Ял минуты. «Пар ат» (Беренче ике куплетка 
хәрәкәтләр ясала.)

– Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер 
заман:

«Тор шәкерт! Җиттек Казанга, алдыбызда бит 
Казан!»

(Картина күрсәтелә)

– Бу шигырьнең исеме ничек? («Пар ат»)

– Әйе. Бу шигырендә Тукайның хыялында 
кайсы шәһәргә кайтуы сурәтләнә? (Казан 
шәһәренә.)

– Бу сүзне нинди хәрефтән язабыз? Ни өчен? 
(Казан сүзе зур хәрефтән языла, чөнки ул – 
шәһәр исеме.) 

7. Шарада чишү.

Әгәр баш хәрефтән язсаң,

Булам башкала.

Юл хәрефе белән язсаң,

Пешерәм аш кына. (Казан, казан).

Беренче иҗегем – ка,

Икенчесе – бан,

Икесен бергә китереп кушсаң,

Булам күл һәм кыргый хайван. (Кабан, кабан).
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8. Төркемләп эш.

Беренче төркемгә бирем:

Игътибар белән укы. Тиешле хәрефләрне куеп 
күчереп яз.

Без (К/к)азан шәһәрендә яшибез. Әни кибет-
тән яңа (К/к)азан сатып алды.

Тукай музее (К/к)абан күле артында урнаш-
кан. Без урманда (К/к)абан дуңгызы күрдек.

Икенче төркемгә бирем:

Бу исемнәр ни өчен ике төрле языла? Алар 
нәрсә белдерә?

   Казан – казан               Кабан – кабан

Шушы сүзләр белән җөмләләр төзеп языгыз.

9. Компьютерда тест эшләү.

1. Г.Тукай туган ел:

а) 1901

ә) 1891

б) 1886

в) 1885

2. Уральск шәһәренең элеккеге исеме:

а) Җәйлек

ә) Җаек

б) Җиләк

в) Җантимер

3.Тукай туган авыл:

а) Кушлавыч

ә) Өчиле

б) Сосна

в) Кырлай

4.Тукайның автобиографик повесте ничек 
атала?

а) «Исемдә калганнар»

ә) «Хәтирәләр» 

б) «Исемдәгеләр»

в) «Габдулла Тукай»

5. Тукайның әти-әнисенең исеме ничек?

а) Шәмсенур – Гайнулла 

ә) Мәмдүдә – Гайнулла

б) Мәдинә – Котбетдин 

в) Мәмдүдә – Мөхәммәтгариф 

6. Тукайның туган көне:

а) 26 нчы апрель 

ә) 25 нче май 

б) 16 нчы апрель

в) 8 нче март

7. Кичүчат, Өчиле, Сасна авыллары Татар-
станның кайсы районнарына керәләр?

а) Арча 

ә) Җаек 

б) Балтач

в) Казан

8. Тукай ничә яшьтә ятим кала?

а) 5 

ә) 4

б) 6 ай

в) 3

9.Өчиледә Тукай кемнең кунычына эләгә?

а) Газизә апасына 

ә) Сәгъди абзыйга 

б) Усал карчыкка

в) Бабасының ишле гаиләсенә

10. Кырлай авылы белән кайсы кеше бәйле?

а) Мөхәммәтвәли 

ә) Сәгъди 
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б) Габдулла

в) Мотыгый

10. Кроссворд чишәргә.

1. Тукайны кечкенә чакта ничек дип атыйлар?

2. «Тавыклары җырлай диләр». Бу кайсы 
әсәрдән?

3.Тукай кайсы рус шагыйренең шигырьләрен 
яратып укый?

4. Г.Тукай тормышындагы усал карчыкның 
исеме.

5. «Шүрәле» поэмасында кайсы авыл турын-
да сүз бара?

11. «Язып бетер» уены.

«Гали белән                                                                

«Туган                                                                          

«Кәҗә белән                                                               

«Фатыйма белән                                                               

«Шаян                                                                          

«Кызыклы                                                                  

«Су                                                                                 

Слайдтагы язу белән тикшерелә.

– Укучылар, сез нәрсә күзәттегез? (Китап, га-
зета, журнал, хикәя, әкият исемнәре куштыр-
наклар эченә алына.)

8. Ял минуты. («Бала белән күбәләк»)

– Бу шигыре аша шагыйрь ни әйтергә тели? 
(Ул безне кешелекле, шәфкатьле, мәрхәмәт-
ле булырга өнди. Кешеләрне, табигатьне 
рәнҗетмәскә, аларга карата игътибарлы 
булырга чакыра.)

– Баланы шагыйрь ничек сурәтли? Ул нин-
ди малай? (Бу малай бик игътибарлы, 
шәфкатьле, мәрхәмәтле.)

9. Тактадагы сүзләрне игътибар белән укы-
гыз һәм хатаны табыгыз.       

Начар сыйфатлар:                                            

гадел

намуслы

шәфкатьле

Яхшы сыйфатлар:

усал

үзсүзле

рәхимсез

– Начар белән яхшының урыннарын алышты-
рырга кирәк.

– Ә сез тагы нинди яхшы сыйфатларны 
беләсез? (Сабыр, тыйнак, уңган, юмарт, 
зирәк)

– Начар сыйфатларга мисал китерегез. (Ял-
кау, мактанчык, ваемсыз, хәйләкәр.)

– Ә сезнең нинди бала булып үсәсегез 
килә? (Акыллы, тырыш, эшчән, мәрхәмәт-
ле, тәүфыйклы, ярдәмчел, миһербанлы, 
шәфкатьле.)

– Дәресебезне дә Тукай сүзләре белән тәмам-
лыйсы килә.

Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл 
бирсә,

Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул 
бирсә.

Бу бала бәхетле бала була.

10. Йомгаклау.

1

2

3

5

4
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06

ИСЕМ 
(КАБАТЛАУ)
II сыйныфта татар теле дәресе

Зөлфия ГАТАУЛЛИНА,

Азнакайдагы 6 нчы урта мәктәбенең 
югары квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: «Исем» темасын гомумиләштереп кабатлау; укучы-
ларның уйлау, фикерләү сәләтләрен, иҗади активлыкларын, 
чагыштырмача анализ ясау, туган телдә бәйләнешле сөйләм 
телләрен, тест белән эшләү күнекмәләрен үстерү; туган ягың-
ны ярату хисләре, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. 
Материал һәм җиһазлау: Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, 
А.К.Җәләлиева. Татар теле: рус телендә башлангыч гомуми 
белем бирү мәктәбенең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар 
балалары өчен), – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012; таблица, ин-
терактив такта, магнитофон. 
Көтелгән нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: үз-үзеңә бәяләмә бирергә 
өйрәнү;
Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү УУГ: элек алган белемнәрне дәрестә алган бе-
лемнәр белән чагыштыра белергә өйрәнү ;
коммуникатив УУГ: үз фикереңне телдән әйтә, башкалар фике-
рен тыңлый белергә өйрәнү;
регулятив УУГ: укытучы белән берлектә дәреснең максатын 
куярга өйрәнү, эшеңне бәяли белү;
Предмет нәтиҗәләр: исем буенча алган белемнәрне практи-
када куллана белү.
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Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше. Уңай эмоциональ халәт 

тудыру.

Саумы, кояш, саумы, көн!

Дусларым, хәерле көн!

Телим сезгә сәламәтлек, 

Бәхет һәм яшәү дәртен.

Уе изге баласына

Булышыр табигать тә.

Эшкә тотыныйк, дусларым,

Хуш, хәерле сәгатьтә!

II. Төп өлеш

1. Кереш әңгәмә. 

– Укучылар, мәктәпкә килгәндә нәрсәләргә 
игътибар иттегез? Табигатьтә нинди үзгәреш- 
ләр бара? (Табигать йокыдан уяна: кар 
эри, җиргә сеңә; гөрләвекләр ага; елгалар 
ташый, боз китә; кояш елмая, нурларын сибә; 
агачлар яшәрә, бөреләнә, яфрак яра; үлән 
шытып чыга, күтәрелә; кошлар җылы яктан 
кайта, оя ясый, бала чыгара.)

– Ни өчен шулай соң? Сез ничек уйлыйсыз? 
(Яз җитте.)

П.П.Чайковскийның «Ел фасыллары» симфо-
ниясеннән «Яз» фрагментын тыңлау.

– Укучылар, сезгә өй эше итеп « Туган ягыма 
яз килде» темасына проект эшләргә (бер 
күчмә кош турында язарга), яз турында 
мәкаль, табышмак, сынамышлар табарга 
кушылган иде. 

Укучылар проектор ярдәмендә эшләре белән 
таныштыралар.

Күчмә кошлар. 

– Сыерчык 40 км/сәг тизлек белән оча. Биш 
йомырка салып бала чыгара. Бер сыер-
чыкның гаиләсе бер көн эчендә 2000 әкәм-
төкәм, зарарлы бөҗәкләр ашый. Җәй буена 
аларның бер гаиләсе 100000 корткычны юк 
итә.

– Карлыгач сәгатенә 100 км тизлек белән 
оча. Бер карлыгач бер тәүлек эчендә  
10 ар мең чебен-черки ашый. Алар, балчык-
ны йомшартып, түгәрәк оя ясыйлар. Ул оя 
берничә ел буе саклана. Карлыгачлар июнь 
башында 4 – 6 йомырка салалар.

– Сандугач майның беренче яртысыннан 
җырлый башлый, июньдә җырлаудан тук-
тый. Оясын җир өстендә яки чокырда ясый. 
Август урталарында очып та китәләр. Алар 
кышларга Үзәк Африкага кадәр бара. Кыш-
лау урынында алар җырламыйлар. 

(Кошлар тавышы язылган пластинкада кош- 
ларның тавышлары ишетелә.)

Яз турында мәкальләр.

Язгы хезмәт – көзге хөрмәт.

Яз сөрсәң, көз урырсың.

Яз яме чәчәк белән, көз яме көлтә белән.

Яз турында табышмаклар.

Яткан-яткан да су булып качкан. (Боз)

Бер кошым бар: тынмый,

Агачка оя кормый.

Өе – җирдә

Җыры – күктә. (Тургай)

Минем белән ул адаш,

Мин – яз ае, ә ул – аш. (Май)

Коймада – өй, өйдә – җырчы, 

Ул нәрсә? (Сыерчык)

Борынсыз чыпчык боз тишә. (Тамчы)

Яз турында сынамышлар.

Каз килсә, яз килә.

Март башында тамчы тамса, җәй яхшы килә.

Мартның берендә аяз – аяз булыр бөтен яз.

Мартта яуган кар бакча җимешенә бик ярар.

Беренче күк күкрәү көннәр җылыта башлау 
булыр.
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2. Матур язу күнегүе.

Дөнья нәрсәгә бетә? (Я хәрефенә.)

Я хәрефе беренче, икенче, өченче булып тор-
ган сүзләр язарга. (Мәсәлән: яз, оя, кояш)

3. Исем турында кабатлау. (Исем предметны, 
затны белдерә. Берлек һәм күплек санда 
килә.)

4. Бирелгән хәрефләрдән язга караган 
исемнәр төзергә. 

5. Сүзләргә хәреф – аваз анализы ясау

(Белемнәрен тикшерәләр.)

6. Иҗади эш. А.К.Саврасовның «Каргалар 
килде» картинасы буенча әңгәмә оештыру. 

– Кайсы кош иң беренче булып җылы яктан 
кайта? (Кара карга) 

– Кошлар үзләренә ояны ничек ясыйлар? 
(Томшыклары белән мамык, салам, вак агач 
ботаклары ташып.)

– Карга март аенда очып килә. Кара карга 
изге кош булып исәпләнгән, һәм аларның 
килүен «Карга туе» бәйрәме оештырып кар-
шы алырга тырышканнар. Карга боткасы 
пешерү өчен өйдән-өйгә бала-чага ярма, сөт, 
май, күкәй җыеп йөргән.

Кошларны, аларның җырларын ярату гына 
аз, аларны каршы алырга да әзер булып 
тору кирәк. Кошлар турында кайгырту, таби-
гать, тормыш яме турында кайгырту бит ул!

– Табигать дуслары кемнәр алар? (Кошларны 
рәнҗетмәүче, агач – ботакларны сындырмау- 
чы, үлән-чәчәкләрне саклаучы һәм үстерүче, 
бакча эшләренә катнашучы, игеннәр, үлән-
нәр яшәреп күтәрелүен сокланып күзәтүче, 
агач утыртучы һ.б.)

7. Физминутка «Очты, очты» уены.

Очты, очты, торналар очты, 

Очты, очты, торбалар очты.

Очты, очты, сыерчыклар очты,

Очты, очты, сыерлар очты.

Очты, очты, каргалар очты...  

8. «Сүз эчендә сүз» уены. 

Карлыгачкай сүзе бирелгән. Яңа сүзләр  
ясарга.

9. Артык сүзне табарга. 

Карлыгач, песнәк, сандугач, карга, тургай;

Умырзая, үги ана яфрагы, ромашка;

10. Бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзеп язы-
гыз.

1. ягыма, туган, килде, яз;

2. җепшек, тирә-юньдә, кар;

3. кардан, арынган, агачлар;

4. озая, көннәр, кыскара, төннәр;

11. Тест « Дөрес җавапны сайла». 

1. а) исем – нинди? кайсы? соравына җавап 
бирә торган сүз төркеме;

ә) исем – кем? нәрсә? соравына җавап бирә 
торган сүз төркеме.

2. а) исем – сүз төркеме;

    ә) исем – җөмлә кисәге;

    б) исем – сүз өлеше.

3. а) исем хәрәкәтне атый;

    ә) исем билгене атый;

    б) исем предметны атый.

4. а) кеше һәм хайван исемнәре кем? соравы-
на җавап бирәләр;

    ә) кеше исемнәре генә кем? соравына җа-
вап бирәләр.

(Укучылар белемнәрен тикшерәләр.)

III. Өй эше бирү

«Туган ягыма яз килде» темасына сочинение 
язарга әзерләнеп килергә.

IV. Дәрескә йомгак ясау. Билгеләр кую

Бкүшәзнрафляо

 1 нче төркем – кояш 
 2 нче төркем – яз  
 3 нче төркем – оя 

34

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



07

БАШ ХӘРЕФ 
БЕЛӘН 
ЯЗЫЛА ТОРГАН 
ИСЕМНӘР

Нурания ИБРАҺИМОВА,

Казандагы 180 нче күп профильле 
полилингваль гимназиянең югары 
квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

II сыйныфта татар теле дәресе
Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: исем, фамилияләрне һәрвакыт баш хәрефтән язарга 
кирәклеген төшендерү; укучыларның иҗади эшчәнлекләрен, 
фикерләү сәләтләрен, бәйләнешле сөйләм телен, матур язу 
күнекмәләрен үстерү.
Көтелгән нәтиҗә:
танып белү УУГ: предметны белдергән сүзләрне өйрәнү-
не дәвам итү, белемнәрне тирәнәйтү; предметны белдергән 
сүзләрне таный, таба, сораулар куя белү, теманы аңлауны кү-
негүләр ярдәмендә ныгыту, сөйләмдә һәм язуда куллану;
регулятив УУГ: үз эшеңне планлаштыра белү, төркемнәрдә 
бер-берсе белән киңәшләшеп, эшләнгән эшкә нәтиҗә ясап, үз 
эшләрен дөрес бәяләп эшләү күнекмәләре булдыру;
коммуникатив УУГ: төркемнәрдә бер-берсе белән киңәшлә-
шеп, эшләрне үзара тигез бүлешеп эшләүгә ирешү, иптәшеңне 
тыңлый һәм аңа ярдәм итә белү.
шәхси УУГ: кеше исемнәрен һәм фамилияләрне дөрес яза 
белү турындагы белемнәрнең кирәклеген аңлау; дәрестә актив 
катнашу, бер-береңә карата ихтирамлы һәм игътибарлы булу. 
Уку эшчәнлеген оештыру өчен кирәкле белем алу чаралары, 
чыганаклар: 2 нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге,  
компьютер, проектор, интерактив такта, карточкалар
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Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучылар 

эшчәнлеге УУД

I. Мотивлашты-
ру-оештыру 
этабы
 
Психологик 
уңай халәт бар-
лыкка китерү

Укытучы өчен максат:
психологик уңай халәт барлыкка 
китерү

Тизәйткеч өстендә эш

– Кемнең дәфтәре юк?

Укучылар теләкләр 
тели:
− Яңа көн тынычлык 
алып килсен!
− Яңа көндә яңа 
«5»леләр алыйк!
− Әти-әниебезгә, 
дусларга ягымлы бу-
лыйк!
− Яңа көндә барыбыз 
да яхшы эшләр генә 
кылыйк!
Диләрә дә, Дилбәр 
дә, Дамир да дәрескә 
дәфтәрләрен алып 
килгәннәр

Коммуникатив УУГ: 
укытучы һәм сый-
ныфташлар белән 
хезмәттәшлек итү

Эш дәфтәрендә 
матур язу күне-
гүләре

Дәфтәрдә эшләү Число.
Сыйныф эше
Матур язу күнегүләрен 
башкару.
Муса Җәлил – герой 
шагыйрь.

II. Актуаль- 
ләштерү  

Муса Җәлил – герой шагыйрь 
җөмләсеннән предметны бел-
дергән сүзләрне табыйк.
– Предметны белдергән сүзләр 
нинди сорауларга җавап 
бирәләр?
Предметны белдергән сүзләр 
нинди җөмлә кисәге була?

Исемнең тагын нинди серләрен 
ачтык? 

Муса, Җәлил, шагыйрь 
сүзләре. 

Кем? Нәрсә?

Исем 

Исемнәр берлек һәм 
күплек санда киләләр.
(мисаллар китерү)
Бирелгән сүзләрне 
күплек санга кую. 
(Дәфтәрләрдә эш)

Регулятив УУГ: күр-
сәтмәләрне истә 
тотып гамәлләр 
кылу
Коммуникатив 
УУГ: парларда, төр-
кемнәрдә эшләгән-
дә, сыйныфташла-
рының фикерен 
тыңларга, үз фике-
рен курыкмыйча 
әйтергә өйрәтү. 
Танып белү УУГ: 
предметны бел-
дергән сүзләрне 
таный, таба, сора-
улар куя белү, ох-
шаш һәм аермалы 
якларны аерып 
күрсәтә белү

III. Уку мәсьә- 
ләсен кую   

Киредән матур язудагы җөм-
ләләргә әйләнеп кайтыйк әле.

Укучылар җавабы:
– Мостафа авылы.
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– Кем ул Муса Җәлил?
– Ни өчен ул каһарман  
шагыйрь?
Без сезнең белән әдәби укудан 
Муса Җәлил турында сөйләшкән 
идек. Әйдәгез, искә төшереп 
алыйк. 
Бу сүзләргә карап нәрсә әйтә 
аласыз?
– Дөрес. Димәк, безнең дәресе-
безнең темасы нинди булыр?
– Әйе. Әйдәгез әле, 1 нче сый-
ныфны искә төшереп үтик. Нин-
ди сүзләр Баш хәреф белән язы-
лалар?

– Оренбург өлкәсе.
– Нит елгасы.
– Мостафа.
– Рәхимә.
– Әминә.
– Чулпан
Баш хәреф белән языл-
ганнар.
Баш хәреф белән 
язылучы исемнәр.
Исемнәр, фамилияләр, 
авыл, шәһәр исемнәре

Коммуникатив УУГ: 
үз фикерен төгәл 
итеп әйтеп бирә 
белүләренә ирешү

IV. Укучылар-
ның уку эшчән-
леген мотив-
лаштыру

Тактада Муса Җәлил шигый-
рьләре бирелә. 
– Әйдәгез, шигырьләргә күз са-
лыйк әле.
Нәтиҗә.

Укучылар җавабы.
(Шигырьләрне укый 
баралар һәм Баш 
хәреф белән язылган 
исемнәрне әйтеп аңла-
та баралар.)

Шәхескә кагылыш-
лы УУГ: игътибар-
лы булу

Ял минуты Укытучы: 
Без әле бераз арыдык,
Ял итәргә уйладык.
Башны иябез алга,
Ә аннары-артка.
Уңга,сулга борылабыз,
Аннан карап торабыз.
Иң өсләрен
 сикертәбез, 
Кулларны биетәбез.
Бер алга, бер артка
сузып,
Күңелле ял итәбез

V. Уку 
мәсьәләсен  
чишү
1. Яңа бе-
лемнәрне 
беренчел 
үзләштерү

Тактада җөмләләр бирелгән:
Бакчада ландыш чәчәге үсә.
Күрше кызы Ландыш гөлләргә 
су сибә.
Туган көнемә роза чәчәге бүләк 
иттеләр. Сеңелем Розага биш 
яшь тулды.
– Ни өчен берүк язылган сүзләр-
нең берсе – баш хәрефтән, ә 
икенчесе юл хәрефеннән языл-
ган? Кайсыгыз ярдәм итәр? 
– Нинди сүзләргә без кем? дигән 
сорау куябыз?

 

Кеше исемен бел-
дергән сүзләр баш 
хәрефтә язылган.

Коммуникатив 
УУГ: парларда, төр-
кемнәрдә эшләгән-
дә, сыйныфташла-
рының фикерен 
тыңларга, үз фике-
рен курыкмыйча 
әйтергә өйрәтү
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– Ә башка предметны белдергән 
сүзләргә нинди сорау куябыз? 
Алар ничек языла?

VI. Яңа бе-
лемнәрне ны-
гыту

– Әйдәгез, хәзер дәреслекне 
ачабыз. 119 нчы күнегү, 
80 нче бит.  
– Нинди сүзләр тагын безнең 
баш хәрефтән языла икән?
Серләр ачуны дәвам итик.
(Дәреслек өстендә эш.) 
Нәтиҗә чыгару.

Дәреслектәге кагыйдә белән та-
нышу

Укучылар сүз-
тезмәләрне укыйлар, 
ни өчен бу сүзләр баш 
хәреф белән язылуын 
аңлата баралар.
Нәтиҗәне укучылар-
ның үзләреннән әйт-
терү.
– Газета-журнал, ки-
тап, картина, кино-
фильм исемнәре дә 
баш хәрефтән языла.
Кагыйдәне бер-бер-
сенә әйтеп карау.
«Әдәби уку» (15 нче 
бит) дәреслегеннән 
баш хәреф белән языл-
ган сүзләрне табу һәм 
дәфтәргә күчереп язу

Танып белү УУГ: 
предметны бел-
дергән сүзләрне 
өйрәнүне дәвам 
итү, белемнәрне 
тирәнәйтү; пред-
метны белдергән 
сүзләрне таный, 
таба, сораулар 
куя белү, теманы 
аңлауны күнегүләр 
ярдәмендә ныгыту, 
сөйләмдә һәм язу-
да куллану.
Регулятив УУГ: 
үз эшеңне план-
лаштыра белү, төр-
кемнәрдә бер-бер-
се белән киңәшлә-
шеп, эшләнгән 
эшкә нәтиҗә ясап, 
үз эшләрен дөрес 
бәяләп эшләү кү-
некмәләре булдыру

VII. Өй эше
 

1. Кеше, авыл, шәһәр, елга 
исемнәре язабыз.
2. Баш хәрефтән языла торган 
сүзләр кертеп, 3 җөмлә язарга

Танып белү УУГ: 
дифференциялән-
гән биремне сай-
лап алу; үзләште-
релгән яки ныгы-
тылырга кирәкле 
белемнәрне билге-
ли белү, тема буен-
ча материал таба 
белү.
Регулятив УУГ: 
эшчәнлекне план-
лаштыру

VIII. Рефлексия
 

– Дәреснең максаты нинди иде?
– Куелган максатларга ирешү 
өчен нинди эшләр башкардык?
– Кайсы эш сезгә күбрәк оша-
ды?
– Эшләнгән эшегезнең 
нәтиҗәсен бәяләгез

М.Җәлил ши-
гырьләреннән баш 
хәреф белән язылган 
сүзләр таптык, күне-
гүләр яздык, предмет-
ны белдергән сүзләрне 
таптык.

Шәхескә кагылыш-
лы УУГ: үз мөмкин-
лекләреңне бәяләү
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08

ҖЫЙНАК 
ҺӘМ ҖӘЕНКЕ 
ҖӨМЛӘЛӘР
III сыйныфта татар теле дәресе

Земфира ШИҺАПОВА, 

Казандагы Г.Тукай исемендәге  
1 нче татар гимназиясенең  
беренче квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә 
бирү; сөйләм телен үстерү, татар телендә дөрес һәм матур 
сөйләшү күнекмәләре камилләштерү; табигатькә мәхәббәт, 
сакчыл караш тәрбияләү. 
Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
метапредмет: өстәмә мәгълүматны файдалана, фикерне ана 
телендә формалаштыра белү;
предмет: җыйнак һәм җәенке җөмләләрне тану;
шәхескә кагылышлы: төркемдәшләреңә хөрмәт күрсәтеп 
эшләү күнекмәләре булдыру.
Дәреснең тибы: яңа белем үзләштерү.
Метод һәм алымнар: әңгәмә, биремнәрне аерым-аерым үтәү, 
өлешчә эзләнү.
Материал: З.И.Җамалетдинова. Татар теле. Татар телендә 
башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфы 
өчен дәреслек. – Казан, Татар. кит. нәшр., 2013. – Б. 109-110.
Җиһазлау: презентация, яз рәсеме, карточкалар.

Дәрес барышы

I. Мотивлаштыру – ориентлашу 

1. Уңай психологик халәт тудыру. 

– Исәнмесез, укучылар! Хәерле көн! Кәеф-
ләрегез ничек? Карагыз әле, тәрәзәдән 
кояш ничек матур елмая. Әйдәгез, без дә, 
бер-беребезгә шулай елмаеп, исәнләшик. 

Елмаю зур көчкә ия. Ә менә монысы безнең 
күңелебезне сөендереп торучы елмаю бул-
сын. (Балалар бер-берсенә һәм кунакларга 
елмаю бүләк итәләр.)

– Күрегез әле, сыйныф бүлмәсе яктырып, 
җылынып та китте. Иртәне яхшы сүз белән 
башласаң, көнең яхшы үтәр, диләр. Без дә 
бер-беребезгә хәерле эш көннәре телик. 
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Хәерле көн, уң күршем!

Хәерле көн, сул күршем!

Хәерле көн, дусларым!

Хәерле көн, кунаклар!

– Гәүдәләрне туры итеп тотып, дөрес итеп 
утырыгыз. Яхшы кәеф, яңа көч белән дәре-
себезне башлыйбыз.

II. Актуальләштерү 

1) – Укучылар, көннән-көн табигать уяна, 
көннәр матурлана. Ни өчен шулай икән? Сез 
ничек уйлыйсыз? (Яз җитте.)

– Язның нинди билгеләре бар? (Яз билгеләре 
әйтелә.) 

– Язның нинди айлары бар? (Март, апрель, 
май.) 

– Ә яз айлары безгә нинди бәйрәмнәр алып 
килә? (8 март – Халыкара хатын-кызлар 
көне, 21 март – Нәүрүз бәйрәме, 27 март – 
Халыкара театр көне, 1 апрель – Халыкара 
кошлар көне, Көлке (юмор) көне, 12 апрель –  
Космонавтика көне, 1 май – Яз һәм хезмәт 
бәйрәме, 9 май – Җиңү бәйрәме, 15 май – 
Гаилә көне)

– Әйтик, менә 13 апрель – Россиядә меценат-
лар, хәйриячеләр көне итеп билгеләп үтелә. 
Меценатлар – хәйрияче, иганәчеләр үзләре-
нең байлыкларын сәнгатьне, әдәбиятны, 
фәнне үстерүгә тотучы кешеләр. Бу көн 
илебездә 2005 елдан бирле билгеләп үтелә. 
Аның исеме, безнең эрага кадәр  
I гасырда Римда яшәгән бөек шәхес – 
дәүләт эшлеклесе Гай Цильний Меценат 
белән бәйле. Гай Меценат иҗат белән шө-
гыльләнүчеләрне саклау һәм яклауга мох-
таҗ булуын хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәреп 
чыккан. Рәссамнарга, музыкантларга,  
аеруча шагыйрьләргә, матди ярдәм күрсәтә 

торган булган. Шунлыктан аның туган көне –  
13 апрель – Меценатлар көне буларак бил-
геләп үтелә, һәм төп чаралар Санкт-Петер-
бург шәһәрендә «Эрмитаж»да оештырыла.

Үзебезнең татарлар арасында да хәйрия-
челәр күп булган: Апанаевлар, Гобәйдуллин-
нар, Үтәмешевлар, Алафузовлар, Ибраһи-
мовлар, Юнысовлар, Аитовлар...

Ә безнең көннәрдә шәһәребездә яшәгән мил-
ләттәшебез Әсгат Галимҗанов та шушы 
эшнең дәвамчысы. Бу изге җанлы кеше 
гомере буе ятим балаларга, төрле һәлакәт-
ләргә эләккән гаиләләргә, балалар һәм 
картлар йортларына, балаларны тернәклән-
дерү үзәкләренә ярдәм итеп яшәде. Аның 
балалар йортларына 75 автобус бүләк итүен 
беләбез. Беренче Президентыбыз Минти-
мер Шәймиев Әсгат Галимҗанов хөрмәтенә 
Кремль каршында һәйкәл куйдырган иде: 
атлы арба янында татар агае басып тора, 
арбада балалар утыра. Әсгат абзый чын-
нан да кечкенәләрне арбага утыртып урам 
әйләндерергә яраткан. Әсгат абый бүгенге 
көндә инде вафат.

Хәйрия – яхшылык, изгелек эшләү, ярдәм-
ләшү дигәнне аңлата. Сүз татар теленә 
гарәпләрдән кергән. Татар халкында шун-
дый мәкаль бар: «Яхшылык эшләсәң, үзеңә 
әйләнеп кайтачак». Без дә аның үрнәгендә 
игелекле эшләр башкарырга тырышыйк. 

– Дәфтәрләрне алдык. Дөрес итеп утырдык, 
дәфтәрне авышлык белән куйдык. Числоны, 
сыйныф эше дип язабыз.

Матур язу күнегүе.

Һәр көнне игелекле эш эшлә!

– Тырышып язгансыз, кимчелекләр юк. (пар-
ларда дәфтәрләр тикшерелә.)
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III. Уку мәсьәләсен кую

Экранда эш. 

– Монда нәрсәләр язылган? (Җөмләләр.) 

– Җөмлә нәрсәне белдерә? (Җөмлә тәмамлан-
ган уйны белдерә.) 

– Җөмлә ахырына нинди тыныш билгеләре 
куела? (Нокта, өндәү, сорау билгеләре.) 

– Җөмлә нинди кисәкләрдән тора? (Баш һәм 
иярчен кисәкләрдән.) 

2. Җөмләләрне чагыштыру. Охшаш һәм аер-
малы якларын табу. Төркемнәрдә киңәшү.

– Сул яктагы җөмләләрне укыгыз. Бу җөм-
ләләр нинди кисәкләрдән төзелгән? (Баш 
кисәкләрдән.) 

– Хәзер уң яктагы җөмләләрне укыгыз. Бу 
җөмләләр сул яктагы җөмләләрдән нәрсә 
белән аерыла? Анда нинди кисәкләр дә 
бар? (Иярчен кисәкләр.) 

– Димәк, бу җөмләләр төзелешләре буенча 
бер-берсенә охшамаган.

– Нинди уку максатын куярбыз?

– Җөмләләрне төзелешләре буенча төр-
кемнәргә аерырга өйрәнәчәкбез.

IV. Уку мәсьәләсен чишү, модельләштерү 

1 нче бирем.

– Беренче җөмлә турында нәрсә әйтә ала-
сыз? (Ул ия белән хәбәрдән генә тора.)

– Ә икенче җөмлә турында? (Ия белән 
хәбәрдән һәм иярчен кисәкләрдән тора.)

– Бу ике җөмләне ике кулыгыз ярдәмендә 
чагыштырып күрсәтегез.

 (                 )     (                        ).

– Куллар арасында зурлык нишләде? (Берен-
чесен күрсәткәндә, кысылды, кечерәйде, 
кыскарды, нечкәрде, тарайды, жыйнаклан-
ды. Икенче җөмләне күрсәткәндә, зурайды, 
киңәйде, җәелде.)

– Шулай булгач, беренче җөмлә ничек дип 
аталыр икән? (Җыйнак җөмлә.)

– Ә икенче җөмлә ничек дип аталыр? (Икенче 
җөмлә – җәенке җөмлә.)

– Димәк, нинди җөмләләр була икән? (Җый-
нак һәм җәенке җөмләләр.)

Нәтиҗә чыгару. 

Ия белән хәбәрдән генә торган җөмләләр 
җыйнак җөмлә дип атала. 

Ә ия белән хәбәрдән тыш иярчен кисәкләр дә 
булса, мондый җөмләләрне җәенке җөмлә 
дип атыйлар. 

– Ә хәзер үзегез ясаган нәтиҗәне дәреслек-
нең нәтиҗәсе белән чагыштырыгыз.  
(109 нчы бит.) Сез ясаган нәтиҗә белән 
дәреслек килешәме икән?

Модельләштерү

Үзбәя.

2 нче бирем. Дәфтәрләрдә эш. 

1. Җәенке җөмләләрне дәфтәргә күчереп язу. 

2. Җәенке җөмләләрне тикшерү. Җөмләнең 

Охшаш яклары Аермалы яклары

хикәя җөмлә,
ия һәм хәбәре  

бер үк

беренчесе кыска,  
икенчесе озын;

ия белән хәбәрдән башка 
иярчен кисәкләре дә бар

Җыйнак җөмлә

ия, хәбәр

Җәенке җөмлә     

ия, хәбәр  +
иярчен кисәкләр

Яз җитте. Ямьле яз җитте.
Кояш җылыта. Якты кояш җирне җылыта.

Тамчы тама. Түбәләрдән тамчы тама.
Чәчәкләр күренде. Тәүге чәчәкләр күренде.
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баш кисәкләре астына сызу.

3. Телдән текстны дәвам итү. 

– Бу җөмләләрдә нинди ел фасылы турында 
сүз бара? (Яз. Тактага яз рәсеме эленә.) 

– Хәзер табигатьтә нинди ел фасылы? (Яз.) 

– Хәзерге вакытта табигатьтә тагын нинди үз-
гәрешләр бар? (Телдән җаваплар тыңлана.) 

3 нче бирем. Динамик пауза. («Яз җитә» көе)

Киң итеп җәеп колач, (Кулларны як-якка  
җәябез.)

Килде яз, килде яз. (Кул чабу хәрәкәте  
ясыйбыз.)

Елмаеп тора кояш, (Кулларны өскә күтәрәбез.)

Көн аяз, көн аяз. (Кул чабабыз.)

Кыш буе яткан карлар

Эределәр, эределәр. (Кул хәрәкәтләре белән 
күрсәтәбез.)

Сыерчыклар, тургайлар

Килделәр, килделәр. (Очу хәрәкәте ясыйбыз.)

– Булдырдыгыз, афәрин! Кече яшьтән үк без 
көчле, сау-сәламәт булып үсәргә тиеш. Һәр 
көнне иртән физик күнегүләр ясарга, спорт 
белән шөгыльләнергә кирәк. Сәламәт тәндә –  
сәламәт акыл дигән татар халкы.

4 нче бирем. Дәреслек белән эш. 110 нчы бит. 
233 нче күнегү. 

а) биремне уку; 

б) рәсем буенча җыйнак һәм җәенке җөм-
ләләр төзеп сөйләү; 

в) җыйнак һәм җәенке җөмләләрне билгеләү. 

5 нче бирем. Карточкаларда бирелгән схема-
лар буенча җөмләләр төзү. (Төркемнәрдә 
эш.)

1)                                                                                  . 

                                                                                  . 

2) ~~~~~~~~~                                                         . 

                                                                                  . 

3)                      _ _ _ _ _ _ _                      .

6 нчы бирем. Җәенке җөмләләргә зәңгәр төс 
белән, җыйнак җөмләләргә сары төс белән 
сызарга.

Габдулла Тукай... Бу исем безгә таныш. Аның 
әсәрләрен һәрберебез яратып укый. Тукай 
әсәрләре безне акыллы, тыйнак, гадел 
булырга өйрәтә. Табигатьне яратырга өнди. 
Тукай – үлемсез!

Без һәр апрель аен – Тукай аен олы хөрмәт 
белән көтеп алабыз, төрле чараларда катна-
шабыз.

Мин Тукай кебек татар милләтеннән булуым 
белән горурланам. Игьтибарыгызга үзем 
иҗат иткән шигырьне тәкъдим итәм. «Ту-
кайны укыйбыз» Фәттахова Камилә башка-
ра.

7 нче бирем.

– Укучылар, алдыгызда дүрт карточка 
күрәсез. Һәрберегез берәр карточка алы-
гыз. Аны карагыз, әмма башкаларга күрсәт-
мәгез. Бу карточкадагы җөмләнең нинди 
булуын ачыклагыз. Класста сез ике почмак 
күрәсез. Берсе – җәенке, икенчесе –  
җыйнак. Үз җөмләгез нинди булуына карап, 
үз почмагыгызга барыгыз, үзегез белән  
карточкаларыгызны алыгыз. (Урыннарын-
нан торалар, урындыкны этеп куялар.)

• Тамчылар кояш нурларында энҗе кебек 
ялтырашалар.

• Карлар эри башлады.

• Яз башлану белән бар табигать уяна.
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• Төннәрен салкын булса да, көндез кояш 
балкый. 

• Бүген-иртәгә умырзаялар баш калкыта.

• Өй түбәләрендә карлар эреде.

• Тау битләре кардан арчылды. 

• Тамчылардан күлләвекләр җыела.

• Кояш балкый.

• Тамчылар тама.

• Март җитте.

• Агачлар  бөреләнә.

• Сыерчыклар килде.

• Гөрләвекләр ага.

• Бозлар китә.

• Җылы җил исә.

• Балаларның шат тавышы ишетелеп тора.

• Кошлар кайталар.

• Кошлар үзләренә оя ясыйлар. 

– Камилә, син ни өчен монда бастың?

– Ә син, Фәрит, ни өчен монда торасың?

– Рәхмәт, урыннарыгызга утырыгыз.

8 нче бирем. «Кайсы сүз артык?» уены. Җөм-
ләләр язылган. Балалар артык сүзне таба-
лар һәм 1 укучы шул сүзгә баса. Әгәр җавап 
дөрес булса, ул югала. Әгәр дөрес булмаса, 
урынында кала. 

1) Җылы яктан сыерчыклар, тургайлар, 
чыпчыклар кайтты. 

– Кайсы сүз артык? (Чыпчыклар.) Ни өчен? 
(Чөнки чыпчыклар җылы якка китмиләр.) 

2) Каеннар, чыршылар, юкәләр яшел яфракка 
күмелде. (Чыршының яфраклары юк.) 

3) Аюлар, куяннар, керпеләр кышкы йокыдан 
уяндылар. (Куяннар кыш көне йокламый-
лар.) 

– Болар нинди җөмләләр? 

V. Рефлексия 

1. – Нинди уку максаты куйган идек? 

– Нинди җөмләләр була икән? Ничек бу 
нәтиҗәгә килдек?

(Җөмләләрне укыдык, җөмлә кисәкләре ягын-
нан тикшердек. Нәтиҗә ясадык. Билгеләмә 
бирдек.)

– Кайсы биремне эшләгәндә авырлыклар 
туды? Нинди яңа белемнәр алдыгыз?

– Җыйнак һәм җәенке җөмләләрнең бөтен 
серен әле без алдагы дәресләрдә чишеп бе-
терербез. Нинди яңа белемнәр алдыгыз? Бу 
белемнәрегезне кайда куллана аласыз?

2. Үзбәя. Тест-рефлексия.

– Үзегезгә туры килгән җавапны сайлап әйте-
гез:

1. Дәрес материалын бик әйбәт үзләштердем, 
хәтта иптәшләремә дә булыша алам. 

2. Әйбәт эшлим, материалны аңладым. 

3. Әйбәт эшлим, ләкин иптәшемнең ярдәменә 
каршы килмим.

– Тырышлык булса, уңышлар да булыр! Сау 
булыгыз, укучылар!

VI. Өйгә эш

1. 234 нче күнегү «Мин нәрсәләр яратам» ди-
гән темага хикәя язарга.

2. Иҗади эш. Җыйнак, җәенке сүзләрен кер-
теп, ребуслар, башваткычлар төзергә.
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09

ЗАТ 
АЛМАШЛЫКЛАРЫ
IV сыйныфның рус төркемендә татар теле

Гүзәлия ӘХМӘТОВА, 

Нурлаттагы 8 нче урта  
мәктәбенең беренче  
квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы    

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максатлар: зат алмашлыкларын өйрәнү; зат алмашлыкларын 
килешләрдә төрләндерә белергә өйрәтү; төрле килешләрдәге 
зат алмашлыкларын сөйләмдә куллана белү күнекмәләренең 
тотрыклылыгына ирешергә омтылу; татар авазларына даими 
игътибар итү; рус милләтеннән булган балаларда татар халкы-
ның талант ияләренә хөрмәт хисе тәрбияләү.
Дәрес тибы: яңа теманы өйрәнү дәресе.
Технологияләр: компьютер технологиясе, бергәләшеп эшләү 
технологиясе.
Методлар: аңлату, прблемалы ситуация тудыру, өлешчә 
эзләнү, күрсәтү.
Эш төрләре: укытучы сүзе, укучы сүзе, әңгәмә, проблемалы 
сораулар, дәреслек белән эшләү, язмача эш.  
ҖиҺазлау: компьтер, интертакта, магнитофон, күрсәтмә мате-
риал, карточкалар (яки жетоннар).   
Дәреслек: Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фәтхуллова. Татар теле. 4 сый-
ныф. «Музейларга барабыз» темасы буенча 4 нче дәрес.

Дәрес барышы

Дәресне оештыру

– Хәерле көн!

– Бүген кем кизү тора?

– Бүген көн нинди?

(Укучылар төзегән җөмләләрне тыңлау.)

– Укучылар, белемнәребезне искә төшерәбез.

Сүзлек эше.

Зат – лицо

Шәхес – личность

Мәгълүмат – информация.

Сәнгать – искусство.

Игътибар – внимание

Төрләнү – склонение
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Яңа тема.

– Укучылар, карагыз әле безнең тактада 
магнитлар белән беркетелгән нинди матур 
галстуклар эленеп тора.  

– Беренче галстукның өстенә «Я» сүзе языл-
ган, ә галстукның арткы ягында нәрсә языл-
ган икән? (Мин)

– Икенче галстукның өстенә «Ты» сүзе языл-
ган, арткы ягын әйләндереп карыйк әле? 
(Син)

– Өченче галстукның өстенә «Он – она» 
сүзләре язылган, ә икенче ягында? (Ул)

«Я, Ты, Он-она» дип рус телендә кайсы сүз 
төркемнәрен атыйлар? (Личные местоиме-
ния)

«Мы», «Вы», «Они» дип язылган кәгазь галстук- 
ларны да укучылар ярдәмендә арткы якла-
рын алга әйләндереп, беркетеп чыгабыз.

(Местоимениенең кагыйдәсен рус телендә 
искә төшерәбез.)

– Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, ни өчен мин 
бу сүзләрне галстуклар өстенә яздым икән? 
Болай эшләп мин сезгә нәрсә аңлатырга те-
лим икән? (Галстук – шәхескә ишарә ясый.)
Димәк, без бүген өйрәнәсе алмашлыклар 
затны, шәхесне атыйлар. Ә хәзер галсту-
клардан өстәрәк, магнитлар белән ябышты-
рып куелган ак кәгазь тасманың да арткы 
ягын карыйк.

(Кәгазьдә теманың исеме язылган: «Зат ал-
машлыклары»)

– Шулай итеп, укучылар, безнең темабызның 
исеме – «Зат алмашлыклары».

– Укучылар, әйдәгез, бергәләп «мин» ал-
машлыгын ике телдә дә килешләрдә 
төрләндереп чыгабыз. Нинди нәтиҗәгә 
килербез икән? Моның өчен ике төркемгә 
бүленәбез һәм күзәтү, тикшерү һәм нәтиҗә 
ясау эшенә алынабыз. 

Бер төркем укучылар алмашлыкларны рус те-
лендә төрләндереп, нәтиҗә ясыйлар: димәк, 
алмашлыклар рус телендә төрле киле-
шләрдә төрләнә алалар. Икенче төркемдәге 
укучылар татар телендә зат алмашлыкла-
рын килешләрдә төрләндерәләр. Төркемнәр 
күплек сандагы зат алмашлыкларын да 
шулай ук килешләрдә төрләндерәләр, һәм 
нәтиҗә ясыйлар: димәк, алмашлыклар та-
тар телендә дә, рус телендә дә килешләрдә 
төрләнәләр. 

Укучылар эзләнүләренең, тикшеренүләренең 
нәтиҗәлелеген гамәли эштә исбатлыйлар.

Шул максаттан чыгып, түбәндәге эшне баш-
карлар. 

(Алган белемнәрне ныгыту.)

Төркемнәрдә эшләүне дәвам итәбез.

а) тәрҗемә итегез           ә) переведите                                                                                                 

мин                                 я – 

минем әнием                моя мама – 

миңа бүләк                   мне подарок – 

мине көт                        меня жди – 

миннән сәлам              привет от меня –                  

миндә көч                     во мне сила (у меня 
сила)

Ял минуты. (Ирекле физик күнегүләр эшләп 
башкарыла.)

Без, без, без идек.

Без унике кыз идек.

Склонение личных 
местоимений по 

падежам
В русском языке

Зат алмашлыкларының 
килешләрдә төрләнүе

Татар телендә

И.п. я, ты, он
Р.п. меня, тебя, его
Д.п. мне, тебе, 
ему(ей)
В.п. меня, тебя, его
Тв.п. мной, тобой, им
Пр.п. обо мне, о тебе, 
о нем

Б.к. мин, син, ул
И.к. минем, синең, аның
Ю.к. миңа, сиңа, аңа
Т.к. мине, сине, аны
Ч.к. миннән, синнән, 
аннан (аңардан)
Ур.в.к. миндә, синдә, 
аңарда.
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Бер тактага төзелдек,

Таң атканчы юк булдык

б) Төшеп калган кушымчаларны куеп укый-
быз. 

Ми... музейга барырга кирәк Мин... музейда 
дусларым көтә. Мин... музейга билет бар. 
Мин... Сара Садыкова музееның кайда урна-
шуын сорадылар.

– Дөрес, укучылар. Һәрбер кеше заты – бер 
шәхес. Көчле, бөек шәхесләр турында әһә-
миятле мәгълүматларны кайдан табарга 
була? (Музейлардан.) 

– Хәзер, укучылар, экранга карыйбыз. Сезнең 
каршыгызда татар халкының зур шәхесләре –  
бөек уллары һәм кызы. Аларның музей-
лары күрсәтелә. Ул музейларда үлемсез 
шәхесләребез турындагы мәгълүматны 
укып китик. 

(Укучылар Гаяз Исхакый, Сара Садыкова, 
Хәсән Туфан, Мөхәммәт Мәһдиев портретла-
ры һәм аларның музейлары турында турын-
да кыскача мәгълүматлар белән таныша-
лар.)

– Укучылар, хәзер игътибар белән аудио- 
язманы тыңлагыз.

(Дәреслектәге 3 нче күнегүне үтәү алдыннан 
аудио тасмадан яңгыраган сорауларны 
тыңлыйбыз.)

Сораулар:

1. Гаяз Исхакый музее кайда?

2. Хәсән Туфан музее кайда?

3. Сара Садыкова музее кайда?

4. Мөхәммәт Мәһдиев музее кайда?

Экранда Татарстан картасы күрсәтелә. Анда 
югарыда санап киткән шәхесләребезнең 
музейлары урнашкан район үзәкләре күрсә-
телә. Экраннан укыйбыз һәм тәрҗемә итә-
без.

1. Гаяз Исхакый музее – Чистайда урнашкан.

2. Хәсән Туфан музее – Аксубайда урнашкан.

3. Сара Садыкова музее –Апаста урнашкан.

4. Мөхәммәт Мәһдиев музее – Арчада урнаш-
кан.

Интертактада язылган текстны укыйбыз, 
тәрҗемә итәбез һәм биремне үтибез.

Бирем: текстны матуррак төзеп буламы?  

Хәсән Туфан – бөек шәхес. Хәсән Туфан – ша-
гыйрь.Х әсән Туфан Аксубай районында ту-
ган. Хәсән Туфанны халык онытмый. (Хәсән 
Туфан – бөек шәхес.Ул –шагыйрь. Хәсән 
Туфан Аксубай районында туган. Аны халык 
онытмый).

Дәреслектәге 6 нчы, 7 нче, 8 нче, 9 нчы күне-
гүләрне үтәү. (Өлгергән кадәр.)

Дәрескә нәтиҗә ясау. Йомгаклау 

1. – Бүген өйрәнгән теманы атагыз. 

– Зат алмашлыклары.

– Алмашлыклар килешләрдә төрләнәләрме?

– Төрләнәләр.

– Алмашлыклар ни өчен кирәк?

– Сөйләм матур булсын өчен кирәк.

2. Парлап эшләү: партдашыгыздан сорагыз: 

а) Сара Садыкова музее кайда урнашкан?

ә) Мөхәммәт Мәһдиев музее кайда урнаш-
кан?

б) Гаяз Исхакый музее кайда урнашкан?

в) Хәсән Туфан музее кайда урнашкан?

Өй эше.

Зат алмашлыклары кулланып, «Без Хәсән 
Туфан музеенда» дигән кечкенә хикәя тө-
зегез. (Дәрес материалында искә алынган 
кайсы шәхеснең музее сез укыган мәктәпкә 
якынрак, шул шәхеснең музееы буенча хикәя 
төзергә мөмкин.)

Билгеләр кую. Укучыларга дөрес җаваплары 
өчен, активлыклары өчен биреп барылган 
төсле карточкалар (яки жетоннар) күләмен-
нән чыгып, билгеләр куела. 
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ҖӨМЛӘ 
КИСӘКЛӘРЕНЕҢ 
СӨЙЛӘМДӘГЕ 
РОЛЕ
«Укытуның сыйфатын камилләштерү» 
проектын кулланып, V сыйныфта татар теле 
дәресенең технологик картасы

Гүзәл ДӘҮЛӘТШИНА,

Апас районы Апас урта гомуми белем бирү, 
аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктә-
бенең югары квалификация категорияле  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәреснең тибы: кабатлау дәресе.
Дәреснең төре: теоретик белемнәрне практикада куллана 
белү.
Методы: биремнәр үтәү, дәрес-практикум.
Дәреснең максаты: җөмлә кисәкләрен кабатлап, аларны 
дөрес итеп табарга өйрәтү; тексттагы җөмлә кисәкләрен та-
бып билгеләү, схемасын төзү; туган якка, ел фасылларна 
мәхәббәт тәрбияләү. 
Җиһазлау: дәреслек (Авторлары: Ч.М. Харисова, Н.В. Макси-
мов, Р.Р. Сәйфетдинов), ноутбук, карточкалар, кәгазь битләре, 
маркерлар.

Дәрес 
этаплары Бурычлар Укытучы эшчәнлеге Укучылар 

эшчәнлеге УУЭ

I. Оштыру 
өлеше

Укуга уңай пси-
хологик халәт 
тудыру

Балаларны сәламләү.  
Яраткан исәнләшү сүзләре әйтешү:
– Хәерле көн, укучылар!
– Кәефләрегез ничек?
Бик яхшы! Афәрин! Хәзер йөзгә-йөз уты-
ручы партнерлар бер-берегезгә матур 
сүзләр әйтегез.
Бүгенге дәреснең гадәти булмаганлыгы ис-
кәртелә

– Имин үтсен 
көнегез!
Кояшлы иртә 
кебек,
Әнкәм телен, 
Тукай
телен,
Өйрәнергә дип 
килдек!
Комплимент-
лар әйтәләр

Шәхси: үз- 
үзен тану.
Регулятив: 
максатчан-
лык. 
Коммуника-
тив: хезмәт-
тәшлек итү. 
Укытучы –  
укучы – 
укучы

II. Бе-
лемнәрне 
актуаль- 
ләштерү

Терәк бе-
лемнәрне һәм 
эшчәнлек төр-
ләрен
актуаль- 
ләштерү 

Алда алган белемнәрне хәтердә яңарта-
быз. Кагыйдәләрен кабатлыйбыз.
Әгәр сез түбәндәге карточкада язылган 
төшенчәләрне дөрес дип уйлыйсыз икән 
– «+», килешмисез икән «–» тамгасын «Ал-
дан» баганасына куегыз. Сезгә 1 минут 
вакыт бирелә

Кагыйдәләр-
не искә тө-
шерәләр

Сорауларга җа-
вап бирәләр.
Текст

Танып белү 
эшчәнлеге: 
логик ана-
лиз ясау

Алдан Төшенчәләр Соңыннан
Җөмлә кисәкләре 
сөйләмдә мөһим роль 
башкара.
Сөйләмдә бер җөмлә 
кисәге генә кулланыла ала
Сөйләмдә 
ике җөмлә кисәге генә 
кулланыла ала.
Җөмлә кисәге сөйләмне 
тулы һәм матур итә.
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– Вакыт тәмам. Укучылар, сезгә хәзер 
текст бирелә.
Эш йөкләнә: бирелгән вакыт  эчендә текст 
белән танышырга. Таныштыгызмы? Яхшы. 
Хәзер шул ук карточкадагы төшенчәләрне 
яңадан укып, «Соңыннан» баганасына «+» 
яисә «–» куеп чыгыгыз.
Текст белән танышкач, сезнең фикерегез 
үзгәрдеме? Ни өчен үзгәрде? Кайсы якка 
таба уңайдан тискәрегә яисә тискәредән 
уңайгамы? Шул сорауларга 30 секунд эчен-
дә җаваплар бирергә әзерләнегез. Вакыт 
бетте. Фикерләрне тыңлыйк.
Һәр төркемнең 2 нче сан артында утыручы 
укучылар җавап бирә.
Кемдә өстәмәләр бар?

III. Максат-
чанлык һәм 
мотивация

Яңа дәресне 
аңлату

Стенада түбәндәге җөмлә кисәкләре куел-
ган: ия, хәбәр, аергыч, тәмамлык, хәл.
– Сезгә кайсы җөмлә кисәге күбрәк ошый 
һәм ни өчен? Шул җөмлә кисәген дәфтәр-
ләрегезгә язып куегыз. 
– Ә хәзер дәфтәрләрегезне алып, шул поч-
макка барып басуыгызны сорыйм. 
ТАЙМД ПЭА-ШЭА.
Бер-беребезгә якын булган парлар белән 
кул бирешегез, парлашыгыз, бер-берегезне 
сәламләгез һәм ни өчен бу почмакны сай-
лавыгызны сөйләгез. Моның өчен сезгә 
һәрберегезгә 30 секунд вакыт бирелә. Иң 
беренче чәче ачыграк булган партнер җа-
вап бирә. Белеп алыгыз, кемнең чәче ачы-
грак төстә? Сез әзерме, алай булса, сезгә 
билгеләнгән 30 секунд вакыт башланды. 
Рәхмәт Сезгә. Ә хәзер шул ук сорауга икен-
че партнерлар җавап бирә, вакыт китте. 
Рәхмәт.
Тикшереп чыгу.
– ... синең парың нәрсә дип җавап бирде? 
(Берничә укучыдан иптәшләренең нәрсә әй-
ткәннәрен белеп алам.)
– Ә хәзер, укучылар, үзегез басмаган поч-
мактан партнерлар табыгыз. Яхшы, шул ук 
структурасы ярдәмендә аралашабыз. 
– Ни өчен сез сайлаган җөмлә кисәге сөй-
ләмдә мөһим роль башкара дип уйлый-
сыз, шул турыда фикер йөртегез. Берничә 
секунд уйлагыз. Кайсыгызның исеменең 
баш хәрефе татар әлифбасында берен-
черәк тора, белеп алыгыз әле? 
– Сез әзерме? Алай булса, шул партнерлар-
га 30 секундка сүз бирелә. Вакыт башлан-
ды. 
Исеменең баш хәрефе  әлифбасында 
икенче урнашкан партнер сезнең вакыт 
башланды. 
Афәрин!
Тикшереп чыгу. Фикерләрегезне белеп 
алыйк әле.

Кем ничек уй-
лый, шул поч-
макка барып 
баса. Парлаша 
һәм сөйләшә
Сорауга җавап 
бирәләр 
Җавап бирәләр

Укучылар баш-
кара 

(Алышып 
басалар, яңа 
партнерлар та-
балар.)

Регулятив: 
максатка 
омтылу.
Коммуника-
тив: сорау-
лар кую.

Танып белү 
эшчәнлеге
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– ... синең парың нәрсә дип җавап бирде? 
(Берничә укучыдан иптәшләренең нәрсә 
әйткәннәрен белеп алам.) Тагын кемнәрдә 
кызыклы фикерләр бар? 
– Бик әйбәт. Бер-берегезгә рәхмәт әйтегез, 
һәм урыннарыгызга утырыгыз.  
Ял минуты: ФОЛОУ ЗЕ ЛИДЕР структурасы.
Хәзер һәрбер өстәлдә утыручылар бер-бе-
регез артыннан басасыз (дүрт-биш рәт бар-
лыкка килә). Музыка уйный башлау белән, 
беренче укучы – лидер, нәрсә эшли, сез дә 
шуны эшләргә тиеш буласыз. Хәрәкәтләр-
не сыйныф буенча эшлибез. Музыка бетү-
гә, лидер алышына. Беренче укучы артка 
барып баса. Хәзер инде икенче укучы ли-
дер була һәм бар укучы да лидер булганчы 
шулай дәвам итәбез.
– Барыбыз да бастык, урындыкларны 
рәтләдек, бер-беребез артыннын бастык. 
Музыка башланды. (Музыканы туктатабыз 
һәм җибәрәбез.)

IV. Алган 
белемнәрне 
ныгыту

– Молодцы! Хәзер, укучылар, язмача 
эшләр башкарып китик.
Дәреслектәге 204 нче күнегүне эшлибез.
(Бер бит кәгазьдә чиратлашып дүртәү яза-
лар).  
Һәр өстәлгә эш бирелә. 3 нче укучыдан 
башлап, 1 биткә, эш башкарыла.
Схема бирелә, шуңа туры китереп, тулы 
текст барлыкка китерергә. 
Рефлексия. 
Җаваплар тикшерелә. Өстәл №…, ... укучы.  
– Кемнең туган як турында килеп чыкты, 
шул өстәлнең басуын сорыйм.
– Кем кыш турында язды?
– Рәхмәт. 

Һәр адым 
сөйләнеп, 
дөрес җавапка 
нигезләнеп 
башкарыла. 
Партнерлар 
бер-берсен тик-
шереп алыр- 
га да оныт-
мыйлар.
Укучылар баса

V. Дәрескә 
нәтиҗәләр 
ясау

Сыйныф эшенә 
һәм аерым 
укучыларга 
дөрес һәм га-
дел бәя бирү

– Без бүген бик яхшы эшләдек. 
Әйдәгез, укучылар, нәтиҗә ясыйк. Нәр-
сәләр белдек? Ниләр өйрәндек?

Укучылар җа-
вап бирә

VI. Өй эше Дәресне дөрес 
аңлап, өй эшен 
дә сыйфатлы 
итеп башкарыр- 
лык шартлар 
тудыру

«Туган ягыма кыш килде» темасына кеч-
кенә хикәя язарга

Көндәлекләргә 
язалар

VII. Рефлек-
сия

Укучыларның 
психоэмоцио-
наль торышын 
күзәтү. Алар 
эшчәнлегенә 
нәтиҗәләр 
ясау. Укытучы 
һәм иптәшләре 
белән 
мөнәсәбәт-
ләрен бәяләү.

– Әгәр сез материалны тулысынча аңла-
дык дип уйласагыз, тактаның уң ягына 
басыгыз. Әгәр сез материалны тулысынча 
аңлап бетермәдек дип санасагыз, такта-
ның сул ягына басыгыз.
– Дәрес өчен рәхмәт сезгә!
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11

Татар мәктәпләренең 5 нче сыйныфлары 
өчен дәрес планы

Альмира ЗАКИРОВА, 

Казандагы 96 нчы гимназия- 
нең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

АНТОНИМ ҺӘМ 
СИНОНИМ 
СЫЙФАТЛАР
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Укучыларда лингвистик, аралашу, этнокультура өлкәсенә 
караган компетенцияләр булдыру – татар мәктәбендә татар 
теленә өйрәтүнең максаты ул. Укучыларда тел һәм сөйләм кү-
некмәләре булдыру, дөньяны танып белү игътибар үзәгендә. Бу 
исә үз телеңне камил белү, башка фәннәрне яхшырак үзләштерү 
өчен дә җирлек булып тора.

Максат: 
Дидактик: антоним һәм синоним сыйфатлар темасы буенча 
укучыларның белем күнекмәләрен ныгыту, аларның сүзлек 
составын баету.   
Күнекмәләр булдыру: укучыларның сөйләм телен һәм фикер-
ләү сәләтен үстерү; сыйфатларны сөйләмдә һәм язуда дөрес 
куллана белү күнекмәләрен ныгыту.
Тәрбия бирү: укучыларның үзара хезмәттәшлек нигезендә төр-
кемнәрдә иҗади фикерләү сәләтен үстерү, бер-береңә карата 
ихтирам, миһербанлылык һәм шәфкатьлелек хисләре тәрбия- 
ләү. Әдәп кагыйдәләрен үзләштерү, сәламәт яшәү рәвеше фор-
малаштыру.  
Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:
регулятив УУГ: уку бурычларын билгеләү, эшчәнлекне план-
лаштыра, үз алдыңа максат куя белү, эшләгән эшнең сыйфа-
тын һәм дәрәҗәсен билгеләү, үзбәя;
коммуникатив УУГ: төркемдә, парларда эшләгәндә үз фике-
реңне җиткерә белү, хезмәттәшлек итү, үзара килешү, мәгълү-
матларны таба, куллана алу, әңгәмәдә катнашу;
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танып белү УУГ: дәреслектә ориентлаша белү, дәреслек, такта 
һәм карточкалардагы мәгълүматлар белән эшли белү. Эзлек- 
ле фикер йөртергә өйрәнү.
шәхескә кагылышлы УУГ: күршеңә ярдәм итүдә инициати-
ва күрсәтү, үз мөмкинлекләреңне бәяләү, үз эшчәнлегеңнең 
нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру.
Планлаштырылган нәтиҗә: татарча сөйләшә алу, сыйныф-
ташларга һәм укытучыга карата игътибарлы булу, дәрестә кы-
зыксынучан булу.
Материал: татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5 нче 
сыйныфында укучы татар балалары өчен татар теле дәресле-
ге – укыту әсбабы. 
Җиһазлау: карточкалар, рәсемнәр, «Эшчәнлек картасы», инте-
рактив такта, ноутбук, флеш-карта, тавыш көчәйткеч.
Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне комплекслы куллану 
дәресе.
Методлар: яңа педагогик технологияләр: информацион,  
интерактив, коммуникатив, хезмәттәшлек, критик фикерләү, 
өлешчә эзләнү, уен технологиясе; акыл штурмы, тикшеренү 
ысулы, җыр җырлау, төркемнәрдә, парларда иҗади эш- 
ләү.
Эшчәнлек төрләре: аңлатмалы сөйләм, чагыштыру, язма эш, 
әңгәмә үткәрү, дәреслек белән эш, күрсәтмә әсбаплардан һәм 
техник чаралардан файдалану.
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Дәрес барышы

I. Укучыларны дәрескә оештыру

Сәламләү җыры башкарыла.

– Әйе, сәлам, укучылар.

Хәерле көннәр сезгә. 

Һәммәгез тыйнак, матур,

Әхлаклы, гадел, батыр,

Тәрбияле, тәртипле,

Тәүфыйклы, юмарт, ипле, 

Акыллы, тырыш, башлы,

Намуслы, кыйгач кашлы,

Тәвәккәл, кыю җанлы,

Бәхетле, шат һәм аңлы,

Эшчән, җитез һәм данлы... (Ленар Шәех  
«Уңай сыйфатлар»)

II. Белемнәрне актуальләштерү 

– Сез чынлап та әдәпле укучылар!

– Укучылар, димәк, сез нинди? (Тыйнак, ма-
тур, әхлаклы, гадел, батыр, тәрбияле, тәр-
типле, тәүфыйклы, юмарт, ипле, акыллы, 
тырыш, башлы, намуслы, кыйгач кашлы, 
тәвәккәл, кыю җанлы, бәхетле, шат һәм 
аңлы, эшчән, җитез)

– Сәет, үскәнем, сәнгатьле итеп безгә Шәүкәт 
Галиевнең «Шәвәли» шигырен укып бир әле.

– Мин – Шәвәли,

Шук малай,

Үткен малай,

Ут малай!

Мин –

Бик уңган,

Өлгер мин,

Юк-бар белән

Көлдермим!

Бик тапкыр

Мин,

Җыйнак

Мин.

Мин,

Мин,

Мин бик 

Тыйнак

Мин!

– Әйтегезче, укучылар, Шәвәли нинди малай? 

– Шәвәли – мактанчык малай.

– Әйе, килешәм. Ә чынлыкта бу малай нин-
ди сыйфатларга ия? Шигырьдәге сыйфат 
сүзләрнең капма-каршы мәгънәләрен әйте-
гез әле. (Укучылар җавабы.) 

– Укучылар, дәресебезнең темасы нинди бу-
лыр? Сез ничек уйлыйсыз? (Укучылар җава-
бы.)

– Димәк, без бүген сезнең белән сыйфат ту-
рында сөйләшербез. Дәресебезнең темасы –  
«Антоним һәм синоним сыйфатлар».

– Капма-каршы мәгънәле сүзләр татар телен-
дә ничек атала? (Укучылар җавабы)

– Дөрес, антонимнар дип атала. Ә синоним 
сүзләр дип без нинди сүзләрне атыйбыз? 
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Әйе, дөрес, мәгънәләре бер төрле булган 
сүзләр синонимнар дип атала. (Кагыйдә 
әйтелә). 

«Эшчәнлек картасы» белән таныштыру. (Пла-
кат эленә.)

– Укучылар, сезнең алдыгызда максатлар 
агачы. Аның чәчәкләре нинди? Нинди мак-
сатларны куябыз? (Укучылар җавабы)

III. Уку мәсьәләсен кую

Видеоөзекне карыйбыз. («Куян кызы»)

Сораулар:

– видеоөзек нинди? (Кызыклы)

– Кластер ысулы белән эшләү (җиде төрле 
сыйфатны табалар).

– Афәрин, укучылар. Сез игътибарлы икәнсез.

IV. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту 

Сыйфатлар турында сөйләшүебезне дәвам 
итәбез. Дәрес барышында төркемнәрдә дә, 
парларда да эшләрбез. Ярышып алыйк  
әле.

Һәр төркем сыйфатлар уйлап яза. Моның 
өчен 1 минут вакыт бирелә.

Ярышның тәртибе болай: башта сыйфатлар-
ның синонимнарын табалар, аннары анто-
нимнарны әйтәләр.

1. Синоним сыйфатлар.

Беренче төркем сыйфатны әйтә, ә икенче төр-
кем җавап бирә: синонимын күрсәтә.

Өченче төркем сыйфатны әйтә, ә дүртенче 
төркем җавап бирә.

2. Антоним сыйфатлар. 

Икенче төркем сыйфатны әйтә, ә беренче төр-
кем шул сыйфатның антонимын әйтеп уза.

Дүртенче төркем сыйфатны әйтә, ә өченче 
төркем җавап бирә.

Ял минуты. «Килешәм – килешмим» уены.

– Сез бу фикерләр белән килешәсезме? Дә-
лилләгез.   

VI. Өйрәнгән материалны ныгыту 

– Сыйфатлар турында сөйләшүебезне дәвам 
итәбез.

Дәреслек белән эш.

– Әйдәгез, дәреслекләребездә бирелгән  
сыйфатлар белән танышып китәбез.  
88 нче биттәге 175 нче күнегү. Биремнәрне 
укып чыгабыз. Баганага нинди сүзләрне яз-
дыгыз? (Һәр баганада бирелгән сыйфатлар-
ны аңлатып бирү, нәтиҗә чыгарып бару.)

Предметның төсен, тәмен, күләмен, форма-
сын, зурлыгын; кешеләрнең һәм хайваннар-
ның холкын, физик сыйфатларын белде- 
рә.

Дәрестә төркемнәрдә дә, парларда да эшләр-
без.  

«Үзең уйла» уены.

1. Дустың белән  киңәшләш.

2. Уртак фикергә килегез.

3. Фикерне әйтегез.

4. Башкаларны тыңлагыз.

Сезнең парталарда төрле төстәге карточка-
лар. Хәзер зәңгәрсу төстәге карточкаларны 
алабыз. Анда текст бирелгән. Бу сыйфат-
ларны язылышлары буенча төркемнәргә 

58

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



берләштереп таблицага тутырабыз. Бу 
эшне төркемнәрдә эшлибез. Түбәндәге 
кагыйдәләрне истә тотабыз: уйлыйбыз, 
киңәшләшәбез, уртак фикергә киләбез.

Сезгә 1 минут вакыт бирәм. Башладык.

Эшләпә ысулы белән текстны тикшерәбез.

– Беренче төркем җавап бирә. 

– Икенче төркем җавап бирә.

– Өченче төркем җавап бирә.

– Дүртенче төркем җавап бирә.

VII. Эшчәнлеккә нәтиҗә ясау. Рефлексия 

– Телебездә сыйфатларны ни өчен куллана-
быз? (Укучылар җавабы тыңлана.)

– Әйе, укучылар, тормышның кайсы гына 
өлкәсенә карасак та, һәр һөнәр иясе матур, 
ягымлы итеп сөйләшергә тиеш. Без сый-
фатларсыз тормышыбызны күз алдына да 
китерә алмыйбыз. 

«Балык» алымы. 

– Игьтибар. Парталарда тагын бер эш төре 
ята – ул зур кәгазь. Әйтегез әле, ул нәрсәгә 
охшаган? (Укучылар җавабы тыңлана.)

– Әйе, балалар, бу – балык схемасы. Ул ничә 
өлештән тора дип уйлыйсыз? (4: башы, 
өстәге сөякләр, астагы сөякләр, койрык) Бик 
дөрес. Хәзер безгә бу схеманы тутырырга 

кирәк. Балык башы – ул безнең дәрестә 
өйрәнгән дәрес темасы, өстәге сөякләр – 
антоним һәм синоним сыйфатлар, астагы 
сөякләргә мисаллар языла, ә койрык ул –  
нәтиҗә (әхлак кагыйдәсе). Эшләрегезне 
тәкъдим итәсез. Документ камерада эшләр 
тикшерелә.

– Укучылар, без дәрестә нәрсә өйрәндек, нәр-
сә белдек? Үзегезнең алган белемнәрегезгә 
бәя бирегез.

Эшчәнлек картасы өстендә эш (Максатлар 
агачы, ирешкән максатларны ябыштыру: 
«Мин беләм», «Өйрәндем», «Булыша алам»). 
Һәр укучы үзлегеннән нәрсә белүен дусла-
ры белән уртаклаша. 

VIII. Билге кую 

– Сезгә үзегезнең төркемнәрдә эшләп, җавап 
бирүегез ошадымы? Үзегезнең эшегезгә сез 
нинди бәя бирәсез? Кунакларга да күрсәте-
гез әле.  

Дәреснең истәлеге итеп мин сезгә буклетлар 
бүләк итәм. Монда бүгенге дәресебезнең 
темасы – сыйфатлар турында өстәмә мәгъ-
лүмат бирелгән. Өй эшен эшләгәндә дә, аны 
куллана аласыз.

IX. Өй эше буклетта күрсәтелгән, үзегез сай-
лап алыгыз.

1. Дәреслекнең 88 нче битендә 174 нче күне-
гү. 

2. «Мин» дип аталган кечкенә күләмле хикәя 
я шигырь язу.

3. Сыйфатлар кергән 5 мәкаль язып алу.

– Дәрестә актив катнаштыгыз. Рәхмәт.

Әдәп төбе – яхшы гадәт
Кеше ... яктан гына түгел, үз-үзен тотышы, кыл-
ган гамәлләре, кешеләргә мөнәсәбәте белән дә 
... булырга тиеш. Кешенең үз-үзен тоту кагый-
дәләре этикет дип атала. Ул бик ... заманнарда 
ук барлыкка килгән. Элек балаларны этикет 
кагыйдәләренә махсус өйрәткәннәр. Ул кагый-
дәләрнең кайберләре ... көндә дә кирәк.
Борынгы, хәзерге, тышкы, матур. Күпнокталар 
урынына тиешле сыйфатлар куеп укыгыз.
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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ 
КУЛЛАНЫЛЫШ 
ДӘРӘҖӘСЕ ЯГЫННАН 
СҮЗЛЕК СОСТАВЫ. 
ИСКЕРГӘН СҮЗЛӘР.
V сыйныфта  татар теле дәресе

Фәнзилә ШӘЙМӨХӘММӘТОВА,

Түбән Кама районы Бакый Урманче исемендә-
ге 2 нче гимназиянең югары квалификация ка-
тегорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәрес
этабы

Укытучы 
эшчәнлеге

Укучылар эшчәнлеге
(башкарылган гамәл)

Универсаль 
уку гамәлләре

Ресурлар белем 
алу чыганаклары 

(методик, техник...) 
белән тәмин итү

I. Ориентлашу, мотивлаштыру этабы
1. а) психо-
логик уңай 
халәт тудыру

Исәнләшү, елмаю Исәнләшәләр, елмаялар, уңышлар 
телиләр 

Шәхси: 
уку мотив-
ларын фор-
малаштыру; 
үз мөмкин-
лекләреңне 
аңлап, үзенә 
дөрес бәя бирү.

– Исәнмесез, укучы-
лар, хәерле көн 
һәммәгезгә дә. 
Бер-беребезгә имин 
көннәр, дәресебезнең 
уңышлы үтүен теләп, 
бер елмаеп алыйк 
әле. Көнебез елмаеп 
үтсен!

ә) белемнәр-
не актуаль- 
ләштерү

– Узган дәрестә 
нәрсә өйрәндек?

Узган дәреснең моделен искә тө-
шерәләр

2. Өй 
эшләрен 
тыӊлау

Ярым иҗади 
һәм иҗади өй 
эшләрен тыӊлау

Ярым иҗади һәм иҗади өй 
эшләрен укыйлар

Үзбәя
3. УМ кую си-
туациясе

Шигырьне укыйлар 

Дәрес тибы Уку мәсьәләсен (УМ) кую һәм чишү дәресе
Дәреснең максаты 1 Искергән сүзләр турында белешмә бирү, искергән сүзләрнеӊ ике төре ту-

рында төшенчә формалаштыру.
2.Укучыларның өстәмә чыганаклар белән эшләүләренә, мөстәкыйль фикер 
йөртүләренә ирешү.
3. Хезмәткә уңай мөнәсәбәт формалаштыру өчен, телебезнең байлыгын 
һәм матурлыгын тоемлау өчен шарт тудыру

Планлаштырылган 
нәтиҗә

Предмет нәтиҗәләре: искергән сүзләр турында белешмә алу, искергән 
сүзләрнеӊ тарихи сүзләргә һәм архаизмнарга бүленүенә төшенү, искергән 
сүзләрне сөйләмдә куллану күнекмәләрен формалаштыру
Метапредмет нәтиҗәлелек: универсаль уку күнекмәләре (УУК):
шәхси: Уку мотивларын формалаштыру; үз мөмкинлекләреңне аңлап, 
үзенә дөрес бәя бирү; әхлакый нормаларга ориентлашу (гадел бүленеш, 
үзара ярдәмләшү, дөреслек) ; 
регулятив: Максат кую (белгәннәр нигезендә ачыкланган белергә тиеш- 
ле уку мәсьәләсе кую); коррекция (планга һәм эталон, алым, көтелгән 
нәтиҗәдә аермалар килеп чыкканда кирәкле төзәтмәләр һәм өстәмәләр 
кертү); бәяләү (үзләштерелгән, үзләштерергә кирәк белемнәрне, үзләште-
релгәннәрнең дәрәҗәсен һәм сыйфатын аңлау һәм ачыклау); 
танып белү: Объектларны классификацияләү, чагыштыру өчен критерийлар 
сайлау; нәтиҗә чыгару; модельләштерү; аңлап уку; кирәкле мәгълүматны 
аерып ала белү, төп һәм ярдәмчел мәгълүматны билгели белү;
коммуникатив: Иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү; аралашу бу-
рычлары нигезендә үзеңнең фикерләреңне тулы һәм төгәл итеп әйтеп бирү 
белү; мәгълүмат җыю һәм эзләүдә инициативалы хезмәттәшлек

Төп төшенчә Искергән сүзләр, тарихи сүзләр, архаизмнар    
Төп ресурслар Дәреслек: Ч.М.Харисова,  Н.В.Максимов, Р.Р. Сәйфетдинов. Татар теле: та-

тар телендә төп гомуми белем бирү мәктәбенең 5 нче сыйныфы өчен  
дәреслек. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015

Өстәмә ресурслар Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: 3 томда, I том. – Казан: Татар. кит. 
нәшр., 1977; II том. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1979 ; III том. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 1981; презентация, биремле карточкалар, үзбәя карточкалары.     

Эш формалары Дәрес Ә.З.Рәхимовның иҗади үсеш технологиясе нигезендә оештырыла. 
Төркемнәрдә, парларда, мөстәкыйль.  
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– Бу шигырь 
безне нәрсәгә өй-
рәтә? 

Көтелгән җавап: эш сөючән, ты-
рыш булырга өйрәтә

Регулятив: мак-
сат кую (бел-
гәннәр нигезен-
дә ачыкланган 
белергә тиешле 
уку мәсьәләсе 
кую).

– Укучылар, 
әлеге шигырьдә 
кайсы сүзләрне 
аңлау сезгә авыр- 
рак тоелды? 

Көтелгән җавап: ушбу, җиһан, 
иҗтиһад, олугъ, мөкаддәс

Танып белү: 
объектларны 
классификаци-
яләү, чагышты-
ру өчен крите-
рийлар сайлау, 
нәтиҗә чыгару

2 нче слайд  
Г.Тукай «Эшкә өндәү»
Сүзлекләр: Татар теле-
нең аңлатмалы сүзле-
ге: 3 томда, I том. – Ка-
зан: «Татарстан китап 
нәшрияты», 1977 ел;  
II том. – Казан: «Татар-
стан китап нәшрияты», 
1979 ел; III том. – Ка-
зан: «Татарстан китап 
нәшрияты», 1981 ел

– Сез ничек уй-
лыйсыз, бу нинди 
сүзләр?   

Көтелгән җавап: Иске сүзләр. 
Аз кулланыла торган сүзләр

– Димәк, бүген 
без сезнең белән 
дәрестә нәрсә өй-
рәнәчәкбез? 
Искәрмә. Укы-
тучы теманы 
фәнни нигездә, 
ягъни «Татар 
теленеӊ кулла-
нылыш дәрәҗәсе 
ягыннан сүзлек 
составы. Искер-
гән сүзләр» дип 
язарга тәкъдим 
итә ала

Көтелгән җавап: Аз кулланыла тор-
ган искергән сүзләр

Үзбәя. Үзбәя.
II. Уку мәсьәләсен (УМ) адымлап чишү этабы

1 нче бирем 
Карточкалар 
белән эш.
Сүзлек белән 
эш.

Карточкалар та-
ратыла. 
– Бу сүзләрнең 
мәгънәләрен без 
каян белә ала-
быз? 

Көтелгән җавап: Өлкәннәрдән со-
рый алабыз, аңлатмалы сүзлектән 
таба алабыз    

Шәхси: 
үз мөмкин-
лекләреңне 
аңлап, үзенә 
дөрес бәя бирү; 
әхлакый нор-
маларга ори-
ентлашу (гадел 
бүленеш, үзара 
ярдәмләшү, 
дөреслек). 
Регулятив: 
коррекция 
(планга һәм 
эталон, алым, 
көтелгән 
нәтиҗәдә аер-
малар килеп 
чыкканда 
кирәкле төзәт-
мәләр һәм 
өстәмәләр 
кертү); бәяләү

1 нче карточка 
1 нче текст  
Булса калдырмак 
берәү ушбу җиһанда 
изге ат,
Тир белән тапсын 
ашарын, итсен, әлбәт, 
иҗтиһад 
(Г. Тукайның «Эшкә 
өндәү»)
2 нче текст 
XIV гасырның 60 нчы 
елларында көчсезлә-
неп баручы Алтын 
Урдадан Болгар һәм 
Җүкәтау кенәзлекләре 
аерылып чыга. Алар 
белән Җүчи нәселе 
ханзадәләре идарә 
итә. Болгар әмирләре 
нәселеннән булган 
җирле кенәзләр дә 
мөстәкыйльлек алырга 
телиләр. 

Ягез әле, 
аңлатмалы 
сүзлекләрдән 
әлеге сүзләрнең 
мәгънәләрен 
эзләп карыйк

Парларда яки төркемнәрдә сүзлек 
белән эш. 
Көтелгән җавап: 1 нче текст буенча
Ушбу – бу, шушы. 
Җиһан –дөнья 
Иҗтиһад –тырышлык 
Олугъ – зур, бөек 
Мөкаддәс – изге
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Үзбәя. (үзләштерел-
гән, үзләште-
рергә кирәк 
белемнәрне, 
үзләштерел-
гәннәрнең 
дәрәҗәсен һәм 
сыйфатын аңлау 
һәм ачык- 
лау).
Танып белү: 
объектларны 
классификаци-
яләү, чагышты-
ру өчен крите-
рийлар сайлау;
нәтиҗә чыгару 
модельләш- 
терү.
Коммуникатив: 
иптәшеңнең 
үз-үзен тотышы 
белән идарә итү

Беренче булып, бу 
теләкне Хәсән Әмир 
тормышка ашыр-
макчы була. 1370 
елда ул Болгарда ха-
кимлекне үз кулына 
ала. («Татарстан һәм 
татар халкы тарихы 
борынгы заманнар-
дан XVI гасыр ахыры-
на кадәр. 5 – 6 нчы 
сыйныфлар» кита-
быннан.)
3 нче текст  
– Мин Алмыш хан-
ның иң көчле алыбы 
белән очрашырга 
телим. Мин берүзем 
ыру өчен ягыдан 
үч алырга телим. 
Җиңсәм болгарлар 
буш кул белән китәр, 
җиңеләм икән – ка-
лан түләрсез. (Н.Фәт-
тах. Ител суы ака 
торур)

2 нче бирем 
Карточкалар 
белән эш.
Сүзлек белән 
эш 

– Текстларны 
укыгыз. Искер-
гән сүзләрнең 
кулланылышына 
карата нинди 
фикер әйтә алыр-
сыз? (Искергән 
сүзләрне кайда 
очрата алабыз? 
Алар актив кул-
ланыламы?)

Төркемнәрдә эш.
Өч өзекне дә укыйлар. Искергән 
сүзләрне атыйлар.Сүзлек өстендә 
эш башкаралар. Нәтиҗә ясыйлар. 
Һәр төркемнән берәр укучы басып 
җавап бирә.  
Сүзлек өстендә эш. 
Көтелгән җавап:  
2 нче текст буенча:
Кенәзлек – 1. Кенәз тарафыннан 
идарә ителә торган өлкә. 
2. Кенәз титулы һәм хокукы. 
Ханзадә – хан улы
Әмир – берәр өлкә (яки дәүләт) 
башлыгы  
3 нче текст буенча:
Алып – батыр 
Ыру – ыруг-кавем, кавем-кабилә, 
кан, ата-баба, нәсел-нәсәбе 
Ягы – дошман
Калан – сугышта җиңелүче җиңү-
чегә түли торган еллык салым, 
ясак.
Нәтиҗә. 
Көтелгән җавап: Искергән сүзләр 
тарих фәне китапларында, тарихи 
әсәрләрдә һәм элек иҗат ителгән 
әдәби әсәрләрдә очрыйлар. Алар 
кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан 
пассив сүзләр, ягъни актив кулла-
нылмыйлар. 
Үзбәя.

Бирем №3 Укучылар сез-
нең алдыгызда 
искергән сүзләр 
язылган карточ-
калар. Игътибар 
белән укыгыз. 
Алар ничә төр-
кемгә бүленгән?

Укыйлар.
Көтелгән җавап:  
Ике төркемгә бүленгән.

3 нче слайд  
2 нче карточка

Төркемгә бүлгән-
дә нинди үзен-
чәлектән чыгып 
төркемләгәннәр? 
Һәр төркемдәге 
сүзләрнең уртак 
сыйфатын табы-
гыз.

Укучыларның җавабы тыңланыла.    
Көтелгән җавап : Беренче төр-
кемдәгеләрнең төшенчәләре сак- 
ланган, ә сүзе алышынган. Күрене-
шләре һәм предметлары бар
Икенче төркемдәгеләрнең тө-
шенчәләре дә, сүзләре дә кулла-
нылыштан төшеп калган
Үзбәя.

4 нче бирем   
Дәреслек 
белән эш

Дәреслектән  
53 нче биттәге  
кагыйдәне  
табыйк. Укып 
чыгыгыз һәм бу 
төркемнәргә нин-
ди атама бирел-
гәнне әйтегез.

Көтелгән җавап:  
Архаизмнар һәм тарихи сүзләр. 

Харисова Ч.М., Мак-
симов Н.В., Сәйфет-
динов Р.Р. Татар теле: 
татар телендә төп го-
муми белем бирү мәк-
тәбенең 5 нче сыйны-
фы өчен дәреслек.

оброк, 
барщи-
на, алпа-
выт, хан, 
чабата, 
имана, 
кенәз, 
кабилә

кизү, 
мәркәз, 
хөррият, 
мөгаллим, 
сәнәгать, 
шәкерт, 
инсан  

63

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Нинди сүзләр 
архаизмнар дип 
атала?

Көтелгән җавап: Хәзерге көндә дә 
булган предмет һәм күренешләр-
неӊ искергән атамалары архаизм- 
нар дип атала.

Нинди сүзләр та-
рихи сүзләр дип 
атала?

Көтелгән җавап: Кулланылыштан 
чыккан предмет һәм күренеш 
исемнәре тарихи сүзләр дип атала.   
Үзбәя.

5 нче бирем 
Модельләш- 
терү.

Өйрәнгән-
нәребезне мо-
дельләштерәбез.

Модельләштерәләр. Бер яки ике 
укучының җавабы тыңланыла. 
Слайдка карап тикшерәләр.  
Көтелгән җавап :                 

Сүзләр 
искергән

4 нче слайд
Сүзләр

искергән

Үзбәя.
6 нчы бирем  
Ял минуты

Укытучы җөм-
ләләр әйтә.  
1. Лексикология 
телнең сүз бай-
лыгын өйрәнә.
2. Имана сүзе ар-
хаизмга керә.
3. Шәкерт сүзе ар-
хаизмга керә.
4. Китап сүзе та-
рихи сүзгә керә.
5. Искергән 
сүзләр ике төр-
кемгә бүленә.
6. Кизү сүзе де-
журлык дигәнне 
аңлата. 
7. Мөгаллим 
укучы дигәнне 
аңлата.

Әйе дигән җавап кирәк булса, 
укучылар баса. Юк дигән җавап 
кирәк булса, урында утырып кала-
лар.

 

7 нче бирем 
102 нче кү-
негү

Укытучы күнегү 
эшләргә куша.

102 нче күнегүне эшлиләр.  
Көтелгән җавап:  
Тарихи сүзләр: хәзәр, каган, имана, 
волость, коммун, анархист, монар-
хист, большевик, меньшевик.
Архаизмнар: аҗун, Әтил –Чулман, 
тиңгез, баглар, хөррият 

Ч.М.Харисова,  
Н.В.Максимов,  
Р.Р. Сәйфетдинов Та-
тар теле: татар телен-
дә төп гомуми белем 
бирү мәктәбенең  
5 нче сыйныфы өчен 
дәреслекҮзбәя.

тарихи 

Хәзерге 
көндә дә 

булган 
предмет 
һәм күре-
нешләр-

неӊ, искер-
гән атама-

лары

алпавыт, 
имана, хан

архаизм- 
нар

Кулла-
нылыштан 

чыккан 
предмет  
һәм күре- 
неш исем- 

нәре

ушбу, 
җиһан, 

әлбә

тарихи 
Хәзерге көндә дә 
булган предмет 

һәм күренешләр-
неӊ, искергән 

атамалары

архаизмнар
Кулла-

нылыштан чы-
ккан предмет 
һәм күренеш 

исемнәре

алпавыт, имана, 
хан

ушбу, җиһан, 
әлбә
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III. Рефлексия, бәя этабы
1.Рефлексия – Бүгенге дәре-

себездә нәрсә 
эшләргә тиеш 
идек? 

УМ искә төшерелә.
Көтелгән җавап: Искергән сүзләр 
турында, искергән сүзләрнеӊ 
ике төре турында төшенчә фор-
малаштырырга һәм белем, кү-
некмәләребезне ныгытырга тиеш 
идек.

Регулятив:
бәяләү 
(үзләштерел-
гән, үзләште-
рергә кирәк 
белемнәрне, 
үзләштерел-
гәннәрнең 
дәрәҗәсен 
һәм сыйфатын 
аңлау һәм ачык- 
лау). 

5 нче слайд 
Нәрсә эшләргә тиеш 
идек? 
Ничек эшләдек?
Нинди нәтиҗә яса-
дык? дигән сораулар-
га үзбәя 
Үзбәя өчен критерий-
лар:

– Ничек эшлә-
дек?   

Көтелгән җавап: Искергән сүзләр, 
архаизмнар һәм тарихи сүзләрне 
өйрәндек биремнәр эшләдек, мо-
дельләштердек. 

– Нинди нәтиҗә 
ясадык?

Көтелгән җавап: Туган телнең 
сүзлек байлыгын, телдәге сүзләр-
не куллану мөмкинлекләренең 
күптөрле булуын, архаизмнар һәм 
тарихи сүзләрнең сөйләмебезне 
баетуын ачыкладык һәм, мәгъ-
нәләрен яхшы белеп, аларны урын-
лы куллану кирәклегенә төшендек. 
Архаизмнар һәм тарихи сүзләрнең 
мәгънәсен белмәгән очракта, 
сүзлекләргә мөрәҗәгать итәргә 
кирәклеген белдек.

Шәхси:
үз мөмкин-
лекләреңне 
аңлап, үзенә 
дөрес бәя бирү

а) дәрестә нинди УМ 
чиштек? Ничек эшлә-
дек? Ниләр белдек? 
сорауларына үз фике-
рен тулы, төгәл, аңла-
ешлы итеп әйтеп бирә 
алса, «5»ле;
ә) куелган сорауларга 
җавап тулы булмаса, 
«4»ле;

Үзбәя.
2. Үзбәя Дәрескә гомуми 

бәя кую. Һәр 
этапта куелган 
билгеләрдән ур-
тачасын чыгару.
Кемнәр үзен 
«...»легә бәяләде? 
дип, дәрестә оеш-
тырылган танып 
белү эшчәнле-
генең сыйфаты 
ачыклана 

Укучылар дәрескә гомуми бәя куя-
лар. 
Берничә укучы үзбәяләре белән 
таныштыралар, ни өчен шулай 
бәяләүләренә аңлатма бирәләр

б) дәрестә «Нинди 
УМ чиштек?», «Ничек 
эшләдек?», «Ниләр 
белдек?» дигән сорау- 
ларга укытучы яисә 
иптәше ярдәме белән 
генә сөйләп бирсә, 
«3»ле;
в) укытучы яисә иптә-
ше ярдәме белән дә 
сөйләп бирә алмаса, 
«2»ле.

Өйгә эш Укытучы өй эше 
бирә
1. Модельне ка-
батларга  
2. Ярым иҗади 
бирем:
Әдәби әсәрдән 
искергән сүзләр 
кергән 5 җөмлә 
язып алырга 
3. Иҗади бирем: 
Гимназиянең «Та-
рих һәм этногра-
фия музее»нда 
экспонантлар ка-
рарга һәм тарихи 
сүзләргә туры 
килгән экспонант 
исемнәрен язып 
алырга берәрсе 
турында тулы  
мәгълүмат бирер- 
гә 

укучылар сайлый Танып белү: 
иҗади һәм 
эзләнү.
Регулятив:
үз эшчәнлегең 
белән идарә 
итү, өй эшен 
сайлаганда 
дөрес карар ка-
бул итә белү

6 нчы слайд  
1. Модельне кабат-
ларга 
2. Ярым иҗади би-
рем:
Әдәби әсәрдән искер-
гән сүзләр кергән  
5 җөмлә язып алырга 
3. Иҗади бирем:  
Гимназиянең «Тарих 
һәм этнография  
музее»нда  
экспонатлар карарга 
һәм тарихи сүзләргә 
туры килгән экспо-
нант исемнәрен язып 
алырга берәрсе ту-
рында тулы мәгълү-
мат бирергә 
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13

САННАРНЫҢ 
ҖӨМЛӘДӘ 
КУЛЛАНЫЛЫШЫ
VI сыйныфта татар теле дәресе

Альбина МИННУБАЕВА, 

Апас районы Борнаш урта мәктәбе-
нең беренче квалификация кате-
горияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Максат: сан сүз төркеме турында белемнәрне тирәнәйтү, 
җөмләдә кулланылышы турында төшенчә бирү; җөмлә кисә-
ге ягыннан төрен билгеләү күнекмәләрен, уйлау, фикер йөртү 
сәләтен үстерү, теоретик белемне гамәлдә куллану, парлар-
да һәм төркемдә мөстәкыйль эшләү күнекмәләрен камил-
ләштерү; халык авыз иҗатына һәм ана телебезгә мәхәббәт 
тәрбияләү.

Шәхси УУД: укуга һәм хезмәткә уңай караш, мөстәкыйльлек 
булдыру.

Танып белү УУД: өйрәнгән кагыйдәләргә нигезләнеп саннар-
ны дөрес яза, өстәмә чыганаклар белән эшли белү.

Регулятив УУД: укытучы җитәкчелегендә уку мәсьәләсен 
чишүнең дөрес юлларын билгеләү, вакытны дөрес бүлеп эшне 
оештыра белү.

Коммуникатив УУД: хезмәттәшлек итә белү, әңгәмәләрдә кат-
нашу.

Тибы: яңа теманы аңлату дәресе.

Методлары: дәрес-презентация, әңгәмә, күнегүләр эшләү.

Җиһазлау: Ф.Ю.Юсупов,Ч.М.Харисова, Р.Р.Сәйфетдинов. Та-
тар теле: 6 нчы сыйныф өчен д-слек, компьютер, мультимедиа 
презентациясе, сан кергән җөмләләр язылган карточкалар, 
тест сораулары.

67

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше

Укучыларда уңай психологик халәт булдыру, 
эшләргә теләк уяту.

– Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле укучылар! 
Укучылар, беләсезме, бөек галимебез Риза 
Фәхреддин «Бала күңеле ак кәгазь кебек чис- 
та, аңа ни язсаң, шул уелып кала», – дигән. 
Мин аның сүзләре белән килешәм, дөрестән 
дә, сезнең эчке дөньягыз буялмаган ак кә-
газь кебек. Сезгә бары тик өлкәннәр сүзен 
тыңлап, укытучылар биргән белемнәрне, 
тәрбия әхлакларын шунда язып барырга 
гына кирәк. Сез шуңа әзерме? Әйдәгез, 
дәресебезне башлыйбыз. Экрандагы кояш 
төсле күңел күтәренкелеге теләп калам. 

II. Актуальләштерү

1. Уку максаты кую.

Бүгенге дәресебезнең темасын белү өчен, бер 
уен уйнап алыйк. «Яшеренгән сүзне тап» 
уены. Сез эзләп тапкан сүзләр нинди сүз 
төркеме булса, без дәрестә шуның турында 
сөйләшербез. 

Фикер, алтын, җидегән, тун, көчек, йөзем, 
бишек, кунак, берләшмә. 

– Димәк, без бүген нәрсә турында сөй-
ләшәчәкбез?

– Сан. 

– Әйе, бик дөрес әйттегез. Әйтегез әле, укучы-
лар, саннарсыз гына тормышта яшәү мөм-
кинме? 

– Гомумән, безнең бөтен тормышыбыз сан-
нар белән бәйле икән. Математика, мәсәлән, 
мисаллар, мәсәләләр чишәргә, акча санар-
га, әйбер сатып алганда күләмен белергә 
өйрәтә. Ә сез математика фәне бик күптән 
барлыкка килгәнен беләсезме? Татар телен-

дә беренче математика китабын язу өчен 
күренекле әдәбият белгече, язучы К.Насый-
ри күп тырышлык куйган.

Язучыларга саннар ник кирәк дип уйлыйсыз? 
(Тарих, еллар, вакыйгалар, даталарны бил-
геләү өчен кирәк. Әкиятләрдә, табышмаклар-
да, мәкальләрдә кулланыла. Димәк, халык 
авыз иҗаты белән бәйле.)

– Спорт өлкәсендә ничек кулланыла икән 
саннар? (Старт бирелә: бер, ике, өч. Тизлекне 
сан белән үлчиләр. Тезелеп баскач тәртип 
буенча саналалар.)

– Космоста сан ни өчен кирәк? Дөрес, плане-
таларның исәбен белергә, авырлыгы, темпе-
ратурасы, ракета тизлеге исәпләнә.

Нәтиҗә. 

– Димәк, сан һәр өлкәдә дә актив кулланы-
ла. Менә шуңа күрә дә саннарны дөрес 
итеп сөйләмдә һәм язуда куллану өчен, 
бүгенге дәресебездә сан турында өйрәнгән 
белемнәребезне ныгытырбыз һәм аның 
җөмләдәге функцияләрен билгеләрбез. 
Саннарның тагы да кызыклырак якларын 
ачарбыз. 

2. Үткәннәрне кабатлау.

– Укучылар, ә хәзер белемнәребезне  тикше-
рер өчен эшне төркемнәрдә башкарырбыз. 
Сезнең алдыгызда үзбәя таблицалары бар. 
Анда сез үзегезгә билге куеп барачаксыз. 
Һәр дөрес җавап 1 балл белән бәяләнә.

1, 2 нче төркем                            3, 4 нче төркем

1 нче төркемгә карточка.

1. Бишмәт сүзе эченнән санны тап. Мәгънәсе 
буенча төркемчәсен әйт. (Биш. Микъдар 
саны.)

2. Өч саныннан бүлем саны ясарга. (Өчәр.)
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2 нче төркемгә карточка.

1. Сан нинди сүз төркеме? Ул нинди сораулар-
га җавап бирә?

Сан мөстәкыйль сүз төркеме. Күпме? Ни-
кадәр? Ничәнче? Ничәшәр? Ничәләп? Ничәү? 
сорауларына җавап бирә. 

2. Санны тап, тәртип саны яса. (Кырыгынчы.)

Кырык эшен кырык якка ташлап. 

3 нче төркемгә карточка. 

1. Мәкальдәге санны тап, чама саны яса. 
(Җитмешләп)

Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. 

2. Гарәп һәм рим цифрларының язылышын-
дагы аермаларны әйтегез.

Гарәп цифрларыннан соң килгән кушымчалар 
аерым языла: 10 нчы сыйныф.

Рим цифрларыннан соң кушымчалар языл-
мый: VI сыйныф укучысы.

4 нче төркемгә карточка.

1. Санны тап. Мәкальнең мәгънәсен аңлат. 

Йөз сум акчаң булганчы, йөз дустың булсын. 

2. Дүрт саныннан җыю саны яса. 
(Дүртәү.) 

Үзбәя.

III. Яңа теманы аңлату

– Мин сезнең игътибарыгызны «Җиде йорт-
ның телен бел, җиде төрле белем бир» 
мәкаленә юнәлтер идем. Укыгыз әле. Әйе, 
халкыбызның күңел җәүһәрләрен үзенә 
туплаган мәкальләр. Мәгънәсен аңлатып 
карагыз әле. Бу мәкальнең мәгънәсе җиде  
йортның (халыкның) телен, гореф-гадәт-
ләрен бел һәм шулкадәр яхшы бел, икенче 
кешеләргә белем бирерлек булсын һәм үз 
гыйлемең белән икенче кешеләр белән дә 

бүлеш дигәнне аңлата. Без хәзер XXI гасыр-
да яшибез. Кеше иң беренче чиратта башка 
телләрне белү өчен, үзенең туган , ана телен 
яхшы белергә тиеш.

– Дәфтәрләрне ачып, бүгенге числоны яза-
быз. Сыйныф эше. Матур язу. Мәкальне 
матур итеп күчереп язабыз. Төз һәм дөрес 
итеп утырдык.

– Мәкальдән без өйрәнә торган  сүз төркемен 
табыгыз әле. (Җиде)

– Җөмләдә кайсы сүзне ачыклап килгән? 
(Йортның – исемне.)

– Димәк, функциясе буенча аергыч була.

– Тагын кайсы сүзне ачыклап килгән? (Төр-
ле – сыйфатны.) Димәк, җөмләдә хәл кисәк 
була.

Ике икең – дүрт.

– Саннарның функцияләрен билгелибез. (Ия, 
хәбәр булып килә.)

Энем беренчене тәмамлады. 

– Сан кайсы сүзне ачыклый? (Тәмамлады – 
фигыльне.) Беренчене  саналмышсыз кил-
гән, сыйныф сүзе, ягъни саналмышы төшеп 
калган. Шулай булганда сан исемләшә һәм 
төрле җөмлә кисәге була ала. Бу очракта 
тәмамлык булып килгән.

Нәтиҗә. 

1. Димәк, сан барлык җөмлә кисәкләре булып 
килә ала.

2. Сан белән саналмыш арасында еш кына 
үлчәү күрсәткечләре була: m, км, чакрым, м, 
см, мм, кг, ц, пот, данә һ.б.            

Алар егерме чакрым юлны җәяүләп үттеләр.

3. Саннарны җөмләдә башка сүзләр белән, 
ягъни синонимнары белән алыштырып 
була.
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– Синонимнар нинди сүзләр әле? (Мәгъ-
нәләре буенча охшаш, язылышлары төрле 
булган сүзләр.)

Бер – ялгыз, яки сыңар; ун – дистә.

IV. Яңа теманы ныгыту

1. Кызыклы мәгълүмат.

Сан сүзләренә өстәлеп әйтелә торган исәп-
үлчәү сүзләре.

Гадәттә, йомырканы ун йомырка, утыз йомыр- 
ка дип түгел, ә «бер дистә, өч дистә йомыр- 
ка» дип саный¬лар. Башка әйберләрне дә 
сан сүзләренә төрле сүзләр өстәп саный-
лар: ике литр сөт, өч кило шикәр, биш метр 
тукыма һ. б.

1. Хәзер үзегез әйтегез инде:

Биш төп (нәрсә?). Ун баш (нәрсә?). 2) Дүрт 
кочак ..., алты кисәк ..., бер кап ..., сигез кап 
...,  ике тартма ...,  утыз капчык .. 

Үзбәя.

2. Ял минуты.

– Укучылар, әйдәгез, ял итеп алыйк. МИКС-
ФРИЗ-ГРУППНЫҢ тәртибен беләсез. Мин 
сезгә сорау бирәм, ә сез җавапта нинди сан 
булырга тиеш, шулкадәр төркемнәргә бер-
ләшәсез. Башладык! Биибез.

– Саннар мәгънәсенә карап ничә төркемчәгә 
бүленә? (5)

– Бер айда ничә атна? (4 атна)

– Афәрин, укучылар! Рәхмәт сезгә! Урыннары-
гызга утырыгыз.

3. Сезнең каршыгызда текст. Андагы  хата-
ларны табып төзәтергә кирәк. Хаталар сан-
лы сүзтезмәләр белән бәйле. Һәрбер төркем 
тексттан үзенә аерып бирелгән җөмләләрне 
тикшерә һәм дәфтәрләренә дөресләп яза. 

Яныгызда утырган иптәшегез белән парлап 
эшлисез.

Бакчада

         Без язын бакчада бик тырышып яшелчә, 
җиләк-җимеш утырттык. Җәй буе үсентеләр-
не карадык, чүпләрен утадык. Көзен исә мул 
уңыш җыеп алдык. Барлыгы ун түтәлдән җи-
деләп капчык суган чыкты. Калган ике түтәл-
дән уникешәр чиләк кишер җыйдык. Бакчада 
биш алмагач бар. Аларның икесеннән егерме 
тартма алма алдык. Өченчесеннән ун тартма 
чыкты. Карлыган куакларыннан илле биш 
кило җимеш җыйдык.

– Димәк, сан янында килгән исем һәрвакыт 
берлек санда була.

Үзбәя.

VI. Йомгаклау. Өй эше

1. 150 нче күнегү

2. Сан кергән икешәр мәкаль яисә табышмак 
язарга.

3. Саннар турында әкият  язарга. (Өстәмә)

VII. Рефлексия

– Менә дәресебезне йомгаклар чак та җитте. 
Түбәндәге сорауларга җавап биреп карыйк 
әле.

– Бу дәрестә мин (нәрсә?) белдем.

– Элек мин белми идем (нәрсәне?), бүген 
белдем. 

– Бүген минем исемдә аеруча (нәрсә?) калды. 

– Саннарны өйрәнү тормышта кирәкме?  

– Хәзер инде, укучылар, билге куяр вакыт 
җитте. Үзегезгә куйган балларыгызны са-
нап, билгеләр куябыз. Барыгызга да зур 
рәхмәт. Дәресебез тәмам.
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АЛМАШЛЫК 
ТӨРКЕМЧӘЛӘРЕН 
КАБАТЛАУ

Рания ГОМӘРОВА, 

Апас урта гомуми белем бирү, аерым 
фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктә-
бенең югары квалификация кате-
горияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

Татар мәктәбенең VI сыйныфлары өчен 
дәрес эшкәртмәсе
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Дәреснең максатлары: укучыларның алмашлык һәм ал-
машлык төркемчәләре турындагы белемнәрен тирәнәйтү; 
укучыларның логик фикерләү сәләтен, иҗади активлыкларын 
үстерү; төркемнәрдә эшләп, дустанә мөнәсәбәт булдыру; ара-
лашу һәм коллективта хезмәттәшлек итү күнекмәләрен, дус- 
танә мөнәсәбәтләрне формалаштыру.

Эш төрләре: сорау – җавап, уен, карточкалар белән эш,  
проблемалы сорау, ребус чишү, тест эшләү, төркемнәрдә 
эшләү һ.б.

Кулланылган технологияләр: проблемалы-диалогик, үстере-
лешле укыту.

Кулланылган методлар: тәнкыйди фикерләү, өлешчә эзләнү, 
тикшеренү ысулы. 

Җиһазлау: «Татар теле» дәреслеге, җөмләләр язылган карточ-
калар, ребус, перфокарта, мультимедиа проектры, тема буенча 
презентация.

Дәрес барышы

I. Оештыру моменты

– Хәерле көн, укучылар! Бүген без татар теле 
дәресен күңелле итеп үткәрербез. Сез миңа 
ярдәм итәрсез, матур җаваплар бирерсез 
дип ышанып калам. Бүгенге дәрестә нинди 
тема буенча белемнәребезне ныгытырбыз 
икән? Тактадагы ребусны чишик әле. Татар 
телендә кулланыла торган хәрефләрне сы-
зып барыйк.

Һ а ә ң л м җ а ү ш л ы ө к

– Ниниди сүз килеп чыкты?

– Алмашлык.

– Димәк, бүгенге дәрестә алмашлыкларны 
кабатларбыз.

II. Белемнәрне актуальләштерү

– Хәзер алмашлык сүз төркеме турында ал-
ган белемнәребезне искә төшереп сезнең 
белән төркемнәрдә эшләп алабыз. 

Эшебезнең 1 нче этабы. Алдыгызда ак бит-
ләр. Шул битнең уртасына зур итеп «алмаш-
лык» дип язып куеп, темабызга кагылышлы 
сүзләр яки фразалар язарга кирәк булачак.

Эшебезнең 2 нче этабы. Командалар, эшләр-
не анализлау максатыннан, бер өстәлдән 
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икенче өстәлгә күчә. Кабатланмыйча, 
сүзләр, фразалар өстәргә яки тема буенча 
сораулар язарга, бирелгән җавапларда бәй-
ләнеш табып, уклар белән тоташтырырга да 
мөмкин.

Эшебезнең 3 нче этабы. Нәтиҗә чыгару һәм 
җаваплар белән уртаклашу. Командалар 
килеп чыккан эшләр буенча бирелгән сорау-
ларга җавап биреп, табылган бәйләнеш- 
ләрдән нәтиҗә чыгаралар. Сүзне 1 нче  
командага бирәчәкбез.

III. Материалны ныгыту. Уку мәсьәләсен 
адымлап чишү

1. – Ә хәзер алмашлык турында бер әкият 
тыңлап китегез. 

Борын-борын заманда алмашлыкның бер 
дусты да булмаган, аңа бик күңелсез, яман-
су булган. Көннәрдән бер көнне ул юлга, 
дуслар эзләргә чыккан, атнаның һәр көнен-
дә ул үзенә яңа дуслар тапкан, шул көннән 
башлап ул дусларыннан бер дә аерылмый, 
алар белән гел бергә икән, гел бергә булган-
га, әлеге дусларны алмашлыкның төркем-
чәләре дип атаганнар.

– Әйтегез әле, укучылар, димәк, алмашлык-
ның ничә төркемчәсе бар? Дөрес, укучылар, 
алмашлыкның мәгънә ягыннан җиде төр-
кемчәсе бар. 

2. Дәфтәрләрне ачып, числоны язып куябыз.

– Укучылар, мин сезгә хәзер карточкалар 
таратам, ә сез андагы алмашлык белән 
җөмлә уйлап язарсыз. Нинди төркемчәдәге 
алмашлык белән җөмлә төзегәнгә карап, 
мин элгән табличкалар янына барып басар-
сыз.

– Менә үзегезгә парлар таптыгыз. Бер-бере-
гезнең җөмләсен укып, ни өчен төшеп кал-
ган алмашлык шулай аталганын аңлатырга 
тырышыгыз.

– Алмашлыкның нинди төркемчәсендә пар-
лар барлыкка килмәде.

– Билгеләү. 

– Тактадагы алмашлыклар арасыннан бил-

геләү алмашлыкларын табып, аны да тулы-
ландырып куйыйк әле.

3. – Рәхмәт, урыннарыгызга утырыгыз. Ә 
хәзер «Кайсы төркем җитезрәк?» уенын 
уйныйбыз. 

• Бирелгән сүзләр арасында ничә зат ал-
машлыгы бар?

Мин, ул, сезне, син, безне, энә, кайчан, чыга, 
сиңа, кемдер, су, ләкин, әкрен.

• Аны алмашлыгы баш килештә ничек була?

• Шигырь юлларын укыгыз. 6,7,8 нче юллар  
кайсы төркемчәгә кергән алмашлыклар 
белән башлана?  

Ромашкалар барда ак,

Аерылмый бер-берсеннән;

Ничек болай берүзе

Ул кызылдан киенгән?

Әйттеләр: «Син, сеңелкәй,

Ник үзгәрдең? Нишләдең?

Нигә кызыл чукларың?

Нидән алсу йөзләрең? (М.Җәлил)  

• Мәкальдән алмашлыкларны аерып чыгар 
һәм төркемчәләрен әйт.

Һәркем үзенә-үзе әллә кем (Мәкаль)

• Бирелгән шигырьдән алмашлыклар табып, 
төркемчәсен әйтергә.

Кешеләр бит табына һаман

Яки малга,

Яки данга,

Кемдер көчкә,

Кемдер мәхәббәткә, хискә.

Кемдер җырга,

Кемдер кырга,

Кемдер диңгезгә,

Ә кемнәрдер серле күзгә.

73

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Берәү табына матурлыкка,

Берәү табына батырлыкка,

Берәү табына тапкырлыкка. (Ф.Яруллин)

Көтелгән җавап: билгесезлек алмашлыгы.

• Укытучы сораулар бирә, укучылар юклык 
алмашлыклары белән генә җавап бирергә 
тиешләр.

Бүген кем соңга калды? (Һичкем).

Сезне нәрсә гаҗәпләндерде? (Бернәрсә дә).

Кайчан начар эш эшләдең? (Беркайчан да).

Бүген нинди билге алдың? (Бернинди дә).

Кичә кая бардыгыз? (Беркая да) һ. б.

• тартым алмашлыгын табыгыз.

Бу таулар да синеке,

Елгалар да, таллар да. (Р.Фәйзуллин)

4. Тест эшләү

1. Сорау алмашлыгының алдына әллә 
кисәкчәсе куелып, ә ахырына -дыр/-дер, 
-тыр/-тер кисәкчәсе ялганып, алмашлык-
ның кайсы төркемчәсе ясала?

2. Болар нинди алмашлыклар? Теге, шул, 
мондый.

3. Алмашлыкның кайсы төркемчәсе  
-ныкы/-неке кушымчалары ярдәмендә ясала?

4. Беркем, бернинди, һич, бернәрсә. Болар 
кайсы төр алмашлыклар?

5. Җөмләдәге калын хәрефләр белән бирел-
гән алмашлыкның төре? Һич сине куркытма-
сыннар шүрәле, җен һәм убыр; (Г.Тукай)

6. Җөмләдә алмашлыкның кайсы төркемчәсе 
төшеп калган? Синең дустың ... яши?

7. Калын хәрефләр белән бирелгән алмашлык- 
лар кайсы төркемчәгә керә?

Без дусларыбыз белән урманга гөмбәгә кит-
тек. Һәр бала үз кәрзинен тотты. Гөмбә күп 
иде. Барысы да кәрзинен тутырды. Бөтене-
се күтәренке кәеф белән өйләренә таралды.

Җавап:

5. 267 нче күнегү (биремдәгечә башкару)

IV. Рефлексия

– Дәрестә кабатлауларга таянып, алмашлык-
ның моделен төзибез. (төркемнәрдә)

– Теманы үзләштерү дәрәҗәсен тикшереп 
алыйк әле/

Үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү битләре тара-
тыла.

Үзләштерү дәрәҗәсе

V. Өй эше 

1. 269 нчы күнегү (биремдәгечә башкарырга).

2. 269 нчы күнегү (алмашлыклар астына сы-
зарга).

6

3

2

7

1

4

5

№ Алмашлыклар
Үзләштерү

Беләм Кыенрак булды

1. Зат алмашлыклары

2. Тартым алмашлык- 
лары

3. Күрсәтү алмашлык- 
лары

4. Сорау алмашлыкла-
ры 

5. Билгеләү алмашлык- 
лары

6. Билгесезлек алмаш-
лыклары

7. Юклык алмашлык- 
лары
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АВАЗ 
ИЯРТЕМНӘРЕНӘ 
МОРФОЛОГИК 
АНАЛИЗ ЯСАУ
VII сыйныфның татар төркемендә татар 
теле дәресе

Ләйсән ВӘЛИЕВА, 

Арча районы Иске Чүриле урта 
мәктәбенең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм  
әдәбияты укытучысы

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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Дәрес барышы

I. Оештыру-мотивлаштыру

Исәнләшү. Уңай психологик халәт тудыру.

II. Белемнәрне актуальләштерү 

– Укучылар, урамда кайсы ел фасылы? 

Ә cез кайсы ел фасылын күбрәк ярата-
сыз? Ә иң рәхәте кайсы ел фасылы? Ни 
өчен шулай уйлыйсыз? Сагындыгызмы 
җәйне? Әйдәгез, мин сезне җәйгә алып 
кайтам. 

(Видеоязма карау.)

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

Предмет буенча: аваз ияртемнәре турында булган белемнәр-
не ныгыту, шул белемнәргә таянып, морфологик анализ ясау.

Шәхескә кагылышлы: табигатебезгә сакчыл караш тәрбияләү.

Танып белү УУГ: сүз төркемнәрен сөйләм эшчәнлегендә дөрес 
һәм урынлы файдалана белү.

Коммуникатив УУГ: бер-берсенең җавапларын тыңлап фикер-
ләшә, чагыштыра, нәтиҗәләр ясый белү.

Регулятив УУГ: үзконтроль, кагыйдәләрне истә калдыру, алар-
ны гамәлдә куллана белү.

Дәрес тибы: яңа төшенчә фомалаштыру дәресе.

Төп төшенчәләр: аваз ияртемнәре, мөстәкыйль сүз төркеме, 
морфологик анализ

Предметара бәйләнеш: әдәбият, география.

Эшне оештыру: төркемнәрдә.

Материал һәм җиһазлау: дәреслек, презентация, шаблоннар.
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– Укучылар, нинди хисләр кичереп утыр-
дыгыз? Рәхәтме? (Җаваплар тыңла- 
на.)

– Ә нинди тавышлар күңелегезне иркәлә-
де? (Җаваплар тыңлана.)

– Ә бу тавышлар кайсы вакытта күбрәк? 
Җәенме, кышынмы? (Җаваплар тыңла-
на.) 

– Укучылар, бу тавышларны белдергән 
сүзләр ничек дип атала? (Аваз ияр-
темнәре.)  

– Укучылар, аваз ияртемен без сүз төр-
кемнәренең кайсы төренә кертәбе? 
(Мөстәкыйль сүз төркемнәре- 
нә.) 

– Сез тагын нинди мөстәкыйль сүз төр-
кемнәрен беләсез? (Исем, сыйфат, рәвеш, 
фигыль.)

– Укучылар, һәр сүз төркемен өйрәнеп 
беткәч, сез нинди эш башкарасыз? (Мор-
фологик анализ ясыйбыз.) 

– Димә, бүгенге дәрестә безнең төп макса-
тыбыз нинди булыр? (Морфологик ана-
лиз ясарга өйрәнү.)

– Аваз ияртемнәренә морфологик анализ 
ясау өчен белемнәребез җитәрлекме 
икән? Тикшереп карыйбызмы? Әйдәгез, 
җәй темасын дәвам итик һәм тактадагы 
җөмләләрне матур итеп укып чыгыйк 
әле. 

Матур да соң безнең җәйге табигатебез! 
Тәрәзә буенда күгәрченнәр гөлдер-гөлдер 
гөрләшә, чут-чут сайраган сандугачлар 
тавышы күңелне иркәли. Су буйларында 
кыйгак казларның тавышын тыңлаган 

саен тыңлыйсы килә. Пи-пи-пи килеп 
йөргән каз бәбкәләре дә, шыбыр-шыбыр 
шыбырдашкан яфраклар да, балаларның 
чыр-чу килеп уйнап йөрүләре дә җанга 
рәхәтлек бирә.

– Укучылар, текстта нинди аваз ияр-
темнәре бар? (Җаваплар тыңлана.) Аваз 
ияртемнәрен мәгънәләре буенча төркем-
ләп карыйк. Искә төшерәбез, аваз ияр-
темнәрен тематик яктан ничә төркемгә 
бүлеп өйрәндегез? (Җаваплар тыңлана.) 
Ә хәзер сезнең өстәлләрдәге шаблоннар-
га шуны язып куйыйк әле. Хәзер тексттан 
шушы төркемчәләргә мисаллар табып 
язарбыз. 1 нче төркем кош-корт, хайван 
тавышларын язар, икенче төркем кеше 
чыгарган тавышларны, 3 нче төркем төр-
ле предмет чыгарган тавышларны язар-
га тиеш була. (Тикшерү, башка төркемнәр 
дә тулыландырып бетерә.) Укучылар, ә 
тагын ничек төркемләп була аларны? 
(Төзелеше ягыннан.)

– Шаблонны тутыруны дәвам итәбез. 
Ялгызак, парлы, кабатлаулы, 3 компо-
нентлы. Хәзер һәр төркем дә тексттан 
мисаллар табып яза. (Тикшерү.) Укучы-
лар, хәзер шушы шаблон нигезендә аваз 
ияртемнәренә морфологик анализ ясап 
булырмы? Әйдәгез, беренче аваз иярте-
менә морфологик анализны бергәләп 
ясап карыйбыз. 

Гөлдер-гөлдер – аваз ияртеме, кош та-
вышын белдерә, кабатлаулы.

– Менә, укучылар, без аваз ияртеменә мор-
фологик анализ ясадык. Ә хәзер текст-
тан аваз ияртеменнән ясалган башка бер 
сүз төркемен эзләп карагыз әле.
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– Башка сүз төркемнәренә караганда, аваз 
ияртемнәренә морфологик анализ ясау 
җиңелрәкме? Ни өчен? Әйдәгез, һәр төр-
кем телдән генә үзе теләгән бер җөмләне 
һәм аның аваз ияртемен алып, морфоло-
гик анализ ясап карасын әле. 

– Димәк, аваз ияртемнәренә морфологик 
анализ ясау өчен нәрсәләрне яхшы бе-
лергә кирәк? (Тематик төркемчәләрен 
һәм төзелешен.)

– Шаблон нигезендә морфологик ана-
лиз ясау җиңелме, укучылар? Менә бу 
шаблоннарны кагыйдә дәфтәрләренә 
ябыштырып куегыз һәм, онытып җибәр-
гәндә, искә төшерү өчен ул сезгә бик 
файдалы булыр. 

– Дәреслектәге 243 нче күнегүне ачыгыз 
әле. Анда 2 баганада сүзләр бирелгән. 
Аларны мәгънәләре буенча бер-берсенә 
бәйләп әйтергә кирәк. Әйдә әйтегез әле, 
нинди бәйләнеш барлыкка килде? Шушы 
бәйләнеш белән җөмләләр төзеп карыйк. 
Ә хәзер төркемнәрдә сезгә бирелгән 
сүзләргә морфологик анализ ясап кара-
гыз. 

– Укучылар, бүген дәрес башыннан бирле 
табигать турында сөйләшәбез. Бу очрак- 
лы хәлме яки башка берәр сәбәбе бармы 
икән?

– Без һәрвакыт табигатьне саклап яклап 
яшәргә тиеш. 

Яралы кошлар кебек, 

Сызлана үләннәр дә,

Табигать мәрхәмәтле,

Кадерен белгәннәргә.

Матурлыклар кипмәсме, 

Урманда, болыннарда.

Барча тереклек калсын, 

Киләчәк буыннарга, – дип язган шагыйрь- 
ләребез дә. 

– Укучылар, автор бу шигырендә без-
не нәрсәгә чакыра? Бире килегез әле, 
бер-берегезнең кулларына тотынышы-
гыз, шушы җир шарыбызны сакларга 
өндәп, бер-берегезгә нинди киңәшләр 
бирер идегез? Әйдәгез, болай килешик, 
җөмләләребездә эндәш сүзләр һәм бое- 
рык, теләк фигыльләр кулланыйк! Берен-
че киңәшне үзем әйтим әле: кадерле ба-
лалар, табигатьнең матурлыгын күрә һәм 
саклый белегез! (Укучылар җөмләләр 
әйтәләр.)

Сез табигатьне чын-чынлап яратучы, бик 
тәрбияле, акыллы балалар икәнсез. Сез-
нең кебек табигатьне саклаучылар бул-
ганда, шөкер, киләчәгебез ышанычлы 
кулларда. Димәк, табигатьне саклау 
юлында һәрвакыт шулай уяу һәм бердәм 
булыйк. 

III. Рефлексия 

Куб

Мин дәрестә ... белдем.

Мин дәрестә ... аңладым.

Мин дәрестә ... өйрәндем.

Миңа дәрестә ...  ошады.

Миңа дәрестә ...  кызык булды.
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ХӘБӘРЛЕКЛЕ 
МӨНӘСӘБӘТ
VII сыйныфта туган тел

Гөлгенә ШӘФИГУЛЛИНА,

Апас районы Шәүкәт Галиев исе-
мендәге Бакырчы төп гомуми белем 
бирү мәктәбенең беренче квалифи-
кация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы 

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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УМК: Н.В.Максимов, Г.Ә.Нәбиуллина тарафыннан төзелгән «Та-
тар теле. 7 нче сыйныф». – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014.
Дәреснең тибы: УМ кую һәм чишү.
Белем бирү максаты: хәбәрлекле мөнәсәбәт белән таныштыру, 
тезүле һәм ияртүле бәйләнешләрне аера белергә өйрәтү.
Бурычлар: логик фикер йөртү сәләтен үстерү; сөйләм телен һәм 
сәнгатьле сөйләмне камилләштерү.
Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:
регулятив УУГ: укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә бел-
мәгән күнекмәләрне үзара бәйләү; укучының белгәннәрен яки 
белергә тиешле күнекмәләрне билгеләү. 
коммуникатив  УУГ: мәгълүмат табуда һәм туплауда инициати-
валы бердәмлек; иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү, 
фикерне әйтә белү, тикшерү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү, үз 
фикереңне әйтә белү.  
танып белү УУГ: төшенчәләрне билгеләү, нәтиҗәләрне чыгару; 
логик фикерләү чылбырын төзү; эзләнүле һәм иҗади характер-
дагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.
Шәхескә кагылышлы УУГ: күнегүләр эшләү барышында үз-
бәягә ия булу;
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
дәрес буенча: хәбәрлекле мөнәсәбәткә хас үзлекләрне бил-
геләү; җөмлә эченнән таба алу; бәйләнешләрне дөрес итеп бил-
геләү;
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шәхси: эшләү барышында үз-үзеңә төгәл бәя бирү алу;
предметара: укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә бел-
мәгән күнекмәләрне үзара бәйләү; укучының белгәннәрен яки 
белергә тиешле күнекмәләрне билгеләү; табуда һәм туплауда 
инициативалы бердәмлек, иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән 
идарә итү, фикерне әйтә белү; эзләнүле һәм иҗади характерда-
гы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

Дәреснең 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы 

эшчәнлеге УУГ
I. Мотивлашты-
ру-ориентлашу
(1 мин.)
Максат: уңай 
халәт тудыру 
аша уку эшчән-
легенә әзерләү

Укучыларны сәламләү. Дәрескә әзерлекне тик-
шерү. Психологик әзерлек.
– Хәерле көн, укучылар, исәнмесез. Кәефләре-
гез ничек? Алдагы дәресегез уңышлы гына үт-
теме? Бик яхшы. Туган тел дәресен дә күтәренке 
кәеф белән башлап җибәрик. Сез әзерме?

Бер-берсен 
сәламлиләр.
Дәрескә 
әзерлекне 
тикшерәләр

Коммуникатив 
УУГ:
иптәшеңне 
тыңлый белү.

II. Узган дәрес-
нең УМ искә тө-
шерү
(3 мин.)
Максат: уйлау 
фикерәрен 
үстерү: сүзләр 
арасындагы 
бәйләнешләр бу-
енча укучылар-
ның белемнәрен 
тикшерү

– Игътибар!  
Туган телнең кайбер сүзләре сезнең дәрескә 
керүегезне түземсезлек белән көтеп алдылар. 
Әйдәгез, алар белән дә сөйләшеп алыйк әле.
Әлеге сүзләрне, сүзләр тезмәсен билгеле бер 
кагыйдәгә таянып, төркемнәргә бүлегез. (Эшне 
1 нче карточкаларда эшләү, бәяләү.)
Ручка, китап, дәфтәр һәм карандаш; кибеттә 
очраштык; күрдем – танымадым; зәңгәр, сары, 
кызыл; агач һәм ботак; йолдызлы күк; йөрәге 
шомлана; мәктәптә укыйбыз; бардым, катнаш- 
тым, әмма җиңмәдем.
Тикшерү. 
– Нинди төркемнәр килеп чыкты?
– Тезүле бәйләнешкә нинди сүзләр керде? (Тик-
шерү.) 
– Ияртүле бәйләнешкә? Ни өчен? Яхшы. Үз-үзе-
гезне бәяләгез.

Үзлектән эш 
тезүле һәм 
ияртүле бәй-
ләнешкә кер-
гән сүзләрне 
язу

Танып белү УУГ: 
алдагы дәрестә 
алган белемнәр-
не система-
лаштыра белү.
Коммуникатив 
УУД: иптәшеңне 
тыңлау, үз фике-
реңне әйтә белү.

III. Өй эшен тик-
шерү
(2 мин.)
Максат: өйгә 
бирелгән 
эшләрнең үтәлү 
дәрәҗәсен 
бәяләү

– Әлеге бәйләнешләр турында белемнәрегезне 
өй эшенә бирелгән «Ирекле хат» аша беләсем 
килә. (Хатларны уку, схема-рәсемнәрне аңлату.)
Димәк, тезүле бәйләнешкә нинди үзенчәлекләр 
хас? Ияртүле бәйләнешкә? Яхшы.

Ирекле хат-
ны уку

Коммуникатив 
УУГ:
үз фикереңне  
әйтә белү иптә-
шеңне тыңлау. 

IV. УМ куюга 
әзерлек
(6 мин.)

– Укучылар, бәйләнешләр сезнең хатыгыздан 
бик канәгать калдылар. Үзләре дә сезгә сәлам 
хаты итеп, схема юллаганнар.

Һәр укучы ае-
рым-аерым 
эшли

Коммуникатив 
УУГ: иптәшеңне 
тыңлау.
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Максат: сүз-
тезмә төрләрен 
дөрес итеп бил-
геләү, теманы 
ачыклау; схема 
буенча эш: үз- 
үзеңне бәяләү

– Схемага игътибар белән карагыз, ярдәмче 
сүзләрне тиешле урынга куегыз. (2 нче карточка-
ларда эшләү, берәү тактада эшли.) 
Ярдәмче сүзләр: бәйләнеш, хәбәрлекле 
мөнәсәбәт, тезүле, ияртүле, теркәгечле, теркә-
гечсез, җыючы, каршы куючы, бүлүче, санау ин-
тонациясе, каршы кую интонациясе.

 

– Нинди схема килеп чыкты? Кем схема буенча 
нәтиҗә ясый? Санау интонациясенә мисал ките-
регез. Каршы кую интонациясенә. Иптәшегезне 
бәялик. Бер-берсен бәялиләр.
– Укучылар, әлеге схема аша дәреснең темасын 
билгеләп карагыз әле. Кайсы төшенчә безгә әле 
таныш түгел?

Теманы бил-
геләү, нәрсә 
аңлатуын 
ачыклау.

Танып белү 
УУГ:  кирәкле 
мәгълүматны 
таба белү, төрле 
күнегүләр эшли 
алу.

V. УМ чишү
(10 мин.)
Максат: укучы-
ларның яңа 
теманы ни 
дәрәҗәдә үзлек-
тән аңлый алу-
ларын бәяләү
модель төзү

– Сезнең хәбәрлекле мөнәсәбәт турында нәр-
сәләр беләсегез килә? Хәбәрлекле мөнәсәбәт 
нинди мөнәсәбәт булыр ул? Исеме буенча аңла-
тып карагыз... Әлеге сүзне сүз ясалышы буенча 
тикшереп алыйк әле. (Бер укучы тактада эшли.) 
Тамыры нинди? Нәрсә ул хәбәр?
– Хәбәр нинди сүз төркемнәре белән белде-
релә? (-лек), нинди кушымча? (-ле) ... Димәк, ....
– 1 сүз икенче сүз турында хәбәр итү 
нәтиҗәсендә нәрсә барлыкка килә?
– Укучылар, теманы аңлауда мин сезгә уңыш- 
лар телим. Бирелгән схема аша хәбәрлекле 
мөнәсәбәтнең бәйләүче чараларын аңлатып ка-
рагыз. (Бергәләп телдән эшләү.)

Схема-
ны карау, 
хәбәрлекле 
мөнәсәбәтне 
барлыкка ки-
терә торган 
чараларны 
атау

Танып белү УУГ:
хәбәрнең нинди 
чара белән бел-
дерелүен тану.
Коммуникатив 
УУГ: бер-берең-
не тыңлау.
Регулятив УУГ: 
теманы үзлек-
тән аңларга 
омтылу, модель 
төзү
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– Димәк, хәбәрлекле мөнәсәбәт нәрсә ул? 
Хәбәрлекле мөнәсәбәт вакытында нәрсә оеша? 
Нинди бәйләүче чаралар ярдәмендә барлыкка 
килә?
Дәреслекнең 26 нчы битендәге кагыйдә белән та-
нышу. 3 нче карточкаларга модель төзү.
Модельне тикшерү. Нәтиҗә (...) укучылар, инде 
сораулар биреп, бер-беребезне бәяләп карыйк.
(Укучылар бер-берсенә сораулар бирәләр.)

VI. УМ ныгыту
(5 мин.)
Максат: укучы-
ларның яңа 
теманы аңлау 
дәрәҗәсен тик-
шерү

Дәфтәрләрдә число язу, тема. 44 нче күнегүне 
язмача үзлектән эшләү. Биремне уку, дәфтәр-
ләрдә эшләү: Яңгыр ява. Без – дуслар. Мин – 
укучы. Көн кояшлы. Җиләк күп. Кызлар килде. 
Әнием – табибә. Китап өстәлдә. (Берәрне һәр-
берсе эшли, калганнарын үзлектән башкаралар.)
(Дәфтәрләрне бер-берсенә биреп тикшерү, бәй-
ләүче чараларны әйтү.) 
Дәфтәр читендә иптәшеңне бәяләү.

Дәфтәрләргә 
язу, күнегүне 
эшләү, тик-
шерү

Регулятив УУГ: 
өйрәнелгән тө-
шенчәне прак-
тикада куллана 
белү

VII. Ял минуты
(3 мин.)
Максат: эш 
төрен үзгәртү

– Укучылар, әйдәгез, азрак ял итеп алыйк. Без-
нең өй эшенә 3 нче биремебез – өйрәнелгән те-
малар буенча табышмак уйлап килү иде. Сүзне 
бирәбез. (Укучылар такта янына чыгып укыйлар, 
сорыйлар.)
– Рәхмәт, укучылар. Өй эшләре сезнең нинди 
сыйфатларыгызны ачты дип уйлыйсыз? (Сәләт 
яки тырышлык.) Шул сыйфатны сайлагыз. (Так-
тага рәсемнәре бирелә.) Ни өчен шулай дип уй-
лыйсыз? (Һәрберсенә сорау бирелә.)
– Нәрсә ул талант? Сезнең нинди сәләтегез бар? 
Нәрсә ул тырышлык? Сез тырышмы? Тырыш-
лык кирәк сыйфатмы? Ни өчен?
– Яхшы. Укучылар, үзегездә булган сәләтне 
башкаларга да күрсәтергә тырышыгыз, хыялла-
рыгызны исә тырышлык нигезендә тормышка 
ашырыгыз.

2 нче өй 
эшен тик-
шерү

Сорауларга 
уйлап җавап 
бирү

Коммуникатив 
УУГ:
үз фикереңне 
төгәл итеп әйтә 
белү

VIII. УМ ныгыту-
ны дәвам итү
(12 мин.)
Максат: 
өйрәнелгән 
темалар аша 
укучыларның 
белемен тик-
шерү, яңа те-
маны аңлау 
дәрәҗәсен бил-
геләү

– Хәзер укыласы хикәябез дә талантлы, тырыш 
балалар турында булыр. 45 нче күнегү.
(Мәкаләне өлешләп уку.)
– Сүз нәрсә турында бара? Нинди аңлашылма-
ган төшенчәләр бар? (Презентациядәге рәсем 
аша аңлату.)
– Сез нинди конкурсларда катнашканыгыз бар? 
Димәк, сезнең арада барыгыз да төрле яктан 
сәләтле икән. Инде, укучылар, биремнәргә күз 
салыйк, һәрберебез 1 бирем  башкарачак. (Диа- 
на – 1 нче, Адилә – 2 нче, Булат 3 нче биремне 
башкарачак.)
1 нче бирем: сүзләрнең мәгънәләрен аңлатыгыз, 
дәфтәрләргә язу. (Сүзлек белән эш итү.)
Сәләт – кешенең тумыштан ук килә торган нәр-
сәне булса да булдыру, яхшы эшләү.

Мәкаләне уку

сорауларга 
җавап бирү,
биремнәрне 
үтәү

Танып белү УУГ: 
алдагы дәрес- 
тә алган бе-
лемнәрне сис- 
темалаштыра 
белү, яңаларын 
бәяләү
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Бәйге – ат чабышы, ярыш, көрәш, көч сынаш.
Рухи – эчке дөнья, психик сәләт, күңел, матди.
Камилләшергә – яхшырырга. 2 нче бирем: бу – 
күрсәтү алм., акция – исем, сәләтле –сыйф., һәм –  
теркәгеч, белем – исем, ярдәм итә – фигыль, 
үз – бил.алм., белән – бәйлек, күбрәк-рәвеш, ел-
дан-ел – рәвеш.
3 нче бирем: тапшырырга – бирергә, канатлан-
дырырга –ша ландырырга, артырга – күбәергә.
Биремнәрне тикшерү, хаталарны төзәтү. Бәяләү.
Тексттан хәбәрлекле мөнәсәбәттә булган сүзләр-
не язып алу. (Берәрне һәрберсе эшли, аннан 
үзлектән башкаралар.)
Тикшерү (Акциясе канатландыргандыр. Мөм-
кинлеге туган. Чара уздырылып килә. Халыкара 
түләү системасы керткән. Оешмалар кушылыр. 
Җиңүчеләр булыр. Катнашучылар саны җиткән. 
Ул артачак. Лаеклылар түгел. Балалар җыелды. 
Кунаклар ял итте. Кунаклар аралашты. Карталар 
тапшырылды. Акча күчереләчәк. Стипендия 
була инде. Акция ярдәм итә.)
Хәбәрлекле мөнәсәбәтнең бәйләүче чараларын 
әйтү. Нәтиҗә ясау.

IX. Рефлексия
Максат: үз 
эшчәнлегең-
нең нәтиҗәсен 
бәяләү
(2 мин.)

– Укучылар, димәк, хәбәрлекле мөнәсәбәттә бер 
сүз икенче сүз турында хәбәр итә. Җөмлә бар-
лыкка килә. төрле чаралар ярдәмендә ясала.
– Укучылар, дәресебез ахырына якынлаша. Мин 
сезгә карточкалар таратам, сез шунда үз фикер-
ләрегезне языгыз, әлеге фикерләрегез  
2 нче дәресне дәвам итәргә ярдәм итәчәк.
1. Хәбәрлекле мөнәсәбәтне җөмләдән таба 
беләм.
           Әйе / юк
2. Хәбәрлекле мөнәсәбәтне табуда кыенлык ки-
черәм.
           Әйе / юк
3. Тезүле бәйләнешкә хас үзлекләрне беләм.
           Әйе / юк
4. Ияртүле бәйләнешне тезүле бәйләнештән 
аера алмыйм.
           Әйе / юк
5. Дәрестә кайбер күнегүләрне аңлап бетермә-
дем.
(Кайсыларын, язарга)                                           

Кечкенә кар-
точкаларга 
язу

Шәхси УУГ:
үз эшчәнлегең-
нең нәтиҗәсен 
бәяли алу

X. Өй эше
(1 мин.)

1 – 2. Кагыйдә – модель, бәйләүче чараларына 
мисаллар табарга.
3. 46 нчы күнегү. «Талантның бер өлеше – ту-
мыштан, тугыз өлеше – тырышлыктан». Әлеге 
тема буенча ял итү этабында азрак сөйләшеп 
үттек, шуларны да истә тотып, кечкенә мәкалә 
языгыз.

Регулятив УУГ:
бирелгән 
юнәлештә 
үзеңнең фикер-
ләреңне әйтә 
белү
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КЕМЛЕГЕҢ АЛТЫН 
БЕЛӘН ТҮГЕЛ,
КЫЛГАН ЭШЕҢ 
БЕЛӘН ҮЛЧӘНӘ
Рус төркеменең VII сыйныфында 
Н.Әхмәдиевнең «Дәрдмәнд» поэмасын өйрәнү

Роза АБДРАХМАНОВА, 

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

Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан
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2019 елда Дәрдмәнднең тууына 160 ел тула. Дәресебезнең макса-
ты: шагыйрь турында белемнәрне тулыландыру һәм татар халкының 
киләчәге хакына татар яшьләренә үз акчаларына белем бирү өчен 
тырышкан шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү.   

Дәрес тәнкыйди фикерләү технологиясенең өч этабын күзалдында 
тотып төзелде:  

I. Өйрәнелә торган темага кызыксыну уяту: бу өйрәнелә торган тема 
буенча укучының элекке белемнәрен актуальләштерү, гомумиләштерү 
һәм актив эшчәнлеккә ныклы кызыксыну уяту өчен кирәк.

II. Төшенү (аңлау): төшенү этабында укучы үзе өйрәнә торган матери-
ал буенча яңа мәгълүмат ала, төшенчәләрне, фактларны аңлап, элег- 
рәк алган белемнәренә бәйли, тулыландыра. 

III. Рефлексия: укучы өйрәнелгәннәрне бербөтен итеп күзаллый, 
аңлап гомумиләштерә, яңа мәгълүматны тулысынча үзләштерә, иҗа-
ди фикер йөртә һәм өйрәнелә торган материалга карата аның шәхси 
мөнәсәбәте формалаша.

Максат. 
1. Н.Әхмәдиевның «Дәрдмәнд» поэмасы белән танышу.
2. Поэмада шагыйрь биографиясенең бирелеше. 
3. Дәрдмәнд турында күбрәк белергә омтылыш уяту.
Дәрес тибы. Яңа белемнәр ачу дәресе.
Җиһазлау. Ф.Ф.Хәсәнова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина,  
Ә.Н.Сафиуллина. Татар әдәбияты – 7 нче сыйныф – Казан:  
«Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2014; аудиоязма, аңлатмалы сүзлек.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
шәхескә кагылышлы УУГ: активлыкка, мөстәкыйль фикер йөртүгә 
өйрәтү, шәхес буларак формалашуны дәвам итү; 
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регулятив УУГ: мөстәкыйль рәвештә дәреснең проблемасын форма-
лаштыру;
танып белү УУГ: укуның төрле формаларыннан файдалану (аңлап 
уку). Укучы үзе өйрәнә торган материал буенча яңа мәгълүмат ала, 
төшенчәләрне, фактларны аңлап, элегрәк алган белемнәренә бәйли, 
тулыландыра. Һәр төркем үз фикерен белдерә, җаваплары тыңланы-
ла, белемнәре тулыландырыла;
коммуникатив УУГ: үз фикерләрен тесттан өземтәләр китереп дә-
лиллиләр. Башкаларны тыңлыйлар, кирәк булганда, үз фикерләрен 
үзгәртә алалар.

Дәрес 
этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

Универсаль 
уку 

гамәлләре 
(УУГ)

I. Мотив-
лаштыру

Исәнләшү, дәресне оештыру Укучылар бер-берсен сәлам-
лиләр

Шәхескә ка-
гылышлы УУГ: 
әдәп-әхлак 
кагыйдәләрен 
искә төшерү, 
бер-береңә 
уңышлар теләү

II. Акту-
альләштерү

Алдагы дәресләрдә без XX га-
сыр башы татар әдәбияты ша-
гыйре Дәрдмәнднең тормыш 
юлын, иҗатын өйрәндек. Ниләр 
белдегез?

1. Тактада эш.
Дәрдмәнд –шагыйрь; 
Дәрдмәнд –укымышлы; Дәрд-
мәнд – спонсор (иганәче); 
Дәрдмәнд – нәшер.
2. Төркемнәрдә эш. (А4 битен-
дә башкарыла). 
Һәр пунктны тулыландырырга:
• Дәрдмәнд –шагыйрь «Видаг», 
«Бәллү»;
• Дәрдмәнд –укымышлы: ана 
телен, төрек, рус, гарәп, фарсы 
телен, бераз французчаны бел-
гән;
• Дәрдмәнд –спонсор (иганәче)
1) татар язучыларының  әсәр-
ләрен бастырган;
2) мәктәпләр тоткан;
3) татар шәкертләренә матди 
ярдәм күрсәткән;
4) мәчетләр төзеткән, 
мәдрәсәләр ачкан.
• Дәрдмәнд – матбугатчы:
а) «Вакыт» газетасын чыгар-
ган;
ә) «Шура» журналын нәшер ит-
кән 

Шәхескә ка-
гылышлы УУГ: 
активлыкка, 
мөстәкыйль 
фикер йөртүгә 
өйрәтү, шәхес 
буларак форма-
лашуны дәвам 
итү
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III. Уку про-
блемасын 
кую

Дәресебезгә эпиграф итеп мин 
«Кемлегең алтын белән түгел,
Кылган эшең белән үлчәнә» ди-
гән юлларны алдым. Сез бу юл-
лардан нәрсә аңлыйсыз?

Укучылар фикерләре:
– Һәр кеше үзеннән соң нин-
дидер эш калдырырга тиеш. 
Мәсәлән, йорт салырга, агач 
утыртырга, балалар үстерергә 
һ.б.лар.
– Кешенең байлыгы булыр- 
га мөмкин, әмма эшләгән 
эшләрен искә алмаска да 
мөмкиннәр.

Регулятив УУГ:
мөстәкыйль 
рәвештә дәрес-
нең пробле-
масын форма-
лаштыру

IV. Яңа ма-
териалны 
аңлату

1. Дәрдмәнд – уникаль шәхес. 
Аның иҗаты бик күп еллар буе- 
на тыелды, үзе эксплуататор, 
капиталист-шагыйрь дип халык 
күңеленә сеңдерелде. 4-5 буын 
Дәрдмәнд иҗатын белмәде, 
аның турында гомумән ишетмә-
де. Узган гасырның алтмышын-
чы елларыннан соң гына аның 
исеме халыкка кайта башлады. 
Бүгенге көн шагыйрьләре Р.Фәй-
зуллин, Р.Харис аның иҗатына 
мөрәҗәгать итте, графикада 
Бакый Урманче Дәрдмәнд ши-
гырьләренә иллюстрацияләр 
иҗат итте. Бүген без Р.Төхватул-
лин, С.Сөләйманова исемендә-
ге әдәби премияләр лауреаты, 
Татарстан Республикасының 
атказанган сәнгать эшлеклесе 
Нур Әхмәдиевның «Дәрдмәнд» 
поэмасын өйрәнәбез.
Н.Әхмәдиев поэзиясенең төп 
темасы – милләт язмышы. Ул 
укучыларын уйланырга, туган 
иленә, теленә, иманына тугры-
лыклы калырга чакыра:
«Соң сулышка кадәр халкың 
белән
Аерылмас булсын үз юлың», – 
дип чакыру ташлый      

1. Сүзлек эше.
Тәкъдир (судьба) – кеше тор-
мышындагы вакыйгаларның 
аның ихтыярыннан тыш бар-
лыкка килүе, язмыш, берәр 
нәрсәнең алдагы яшәеше, 
киләчәге.
Үҗәтлек – тырышлык
2. Аудиоязма тыңлау (аудио-
язманы үзебез яздырабыз)
3. Өлешләргә бүлеп уку

Танып белү УУГ: 
укуның төрле 
формаларын-
нан файдалану 
(аңлап уку).
Укучы үзе өй-
рәнә торган ма-
териал буенча 
яңа мәгълүмат 
ала, төшен-
чәләрне, фак-
тларны аңлап, 
элегрәк алган 
белемнәрен 
бәйли, тулылан-
дыра  

V. Материал-
ны беренчел 
ныгыту

Сораулар ярдәмендә поэманың 
эчтәлеген аңларга ярдәм итү:
а) Поэма кемгә багышланган?
ә) Татарлар кайларда яши?
б) Рәмиләрнең ерак бабалары 
кайда яшәгән?
(Укытучы, өстәп, бабаларының 
Урал якларына XVIII гасырның 
икенче яртысында күчеп килүен 
искәртә)   
в) Шакир һәм Закир кайларда 
белем алганнар?

Укучыларның фикерләре:
– Поэма XX йөз әдәбиятының 
талантлы әдибе Дәрдмәндкә 
багышланган.
– Татар халкы гасырлар 
дәвамында, бигрәк тә Казан 
ханлыгы җимерелгәннән соң, 
төрле җирләргә сибелеп яшә-
гән. 
Татарларны дөньяның төрле 
почмакларында очратырга 
мөмкин.

Коммуникатив  
УУГ: үз фикер-
ләрен тесттан 
өземтәләр  
китереп  
дәлиллиләр, 
башкаларны 
тыңлыйлар, 
кирәк булганда, 
үз фикерләрен 
үзгәртә алалар
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г) «Тәвәккәл таш яра» дигән 
мәкальне ничек аңлыйсыз?
д) «Татар көчле, татар-укымыш-
лы, 
Хәреф танымаган сирәктер» ди-
гән юллардан нәрсә аңлыйсыз?
(Укытучы өстәп: XX йөз башында 
күп санлы мәктәп-мәдрәсәләр 
ачылуын («Мөхәммәдия», «Га-
лия», «Госмания», Хөсәения»); 
татар  уку йортлары Идел-Урал 
буйларында гына түгел, милләт-
тәшләребез яшәгән Урта Азия, Се-
бер, Ерак Шәрык, Петербург, Фин-
ляндиядә булуын әйтә; Төркия, 
Мисыр, Европа, Һиндстан мәм-
ләкәтләрендә белем алучы татар-
лар саны артуга басым ясый.   
е) Нур Әхмәдиев шагыйрь иҗа-
тына нинди бәя бирә?

Алар бигрәк тә, Төркиядә, 
Финляндиядә, Австралиядә, 
АКШта, Япониядә оешыбрак 
яшиләр, башка илләрнең 
иҗтимагый һәм мәдәни тор-
мышында актив катнашалар. 
Татарстаннан читтә яшәгән 
милләттәшләребез арасын-
нан күп кенә күренекле ке-
шеләр – дәүләт һәм җәмәгать 
эшлеклеләре, галимнәр, биз-
несменнар, журналистлар һ.б. 
чыккан.
– Рәмиевләрнең бабаларын-
нан берсе Әлмәт районында-
гы Тайсуган авылында яшә-
гәннәр.   
– Шакир һәм Закир башта 
өйдә, аннан соң мәдәрәсәдә 
белем алалар. Соңрак Истан-
булда укыйлар.
– Дәрдмәнднең әтисе алтын 
чыгару эшенә керешә, аннары 
бу эш Шакир белән Закир ку-
лына күчә. Хуҗалык эшләре 
белән нигездә, Шакир Рәмиев 
җитәкчелек итә. Әмма ул үл-
гәч, бөтен җаваплылык Дәрд-
мәнд өстенә төшә. Шуның 
өстенә, Дәрдмәнд прииска-
лардан тыш, типография дә 
тота, мәдәният һәм мәгариф 
эшләрен дә алып бара. Ми-
немчә, бары тик максатчан 
кеше генә барлык авырлык- 
ларны да җиңеп чыга.  
– Н.Әхмәдиев Дәрдмәндкә 
һәйкәл куярга кирәк ди. 
«Сабырлыктан татар кешесенә
Һич шикләнми, һәйкәл салыр-
лык» 

VI. 
Мөстәкыйль 
эш

Поэмадан Дәрдмәнд турында 
өстәмә нинди мәгълүмат алды-
гыз? Булган белемнәр язылган 
битегезгә өстәгез

• Дәрдмәнд – туган җанлы; 
• Дәрдмәнд – тырыш, уңган, 
үҗәт, сабыр;
• Дәрдмәнд – мәрхәмәтле, 
юмарт кеше. Мәсәлән, Дәрд-
мәнд атнаның бер көнен ке-
шеләрне кабул итүгә багыш-
лый. Гарип, авыр хәлгә кал-
ганнарның, мохтаҗларның 
гозерләрен тыңлап, ярдәм 
кулы суза. Үз өстенә төшкән 
миссияне тулысынча аңлый

Танып белү УУГ: 
һәр төркем үз 
фикерен бел-
дерә, җаваплар 
тыңланыла, 
белемнәр тулы-
ландырыла
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VII. Кабатлау 
һәм ныгыту 
күнегүләре

1. Дәресебезгә куелган «Кемле-
гең – алтын белән түгел,
Кылган эшең белән үлчәнә» ди-
гән эпиграфка кайтыйк. Бу юл-
лар Н.Әхмәдиевнең «Дәрдмәнд» 
поэмасыннан. Шагыйрь бу юл-
лар белән ни әйтергә теләгән?
2. Дәрдмәнднең исемен мәң-
геләштерү өчен сез ниләр эшләр 
идегез? 

Укучыларның фикерләре: 
– Дәрдмәнд бик күп кешеләр-
гә ярдәм иткән. Үзенең ак-
часыннан, мал-мөлкәтеннән 
өлеш чыгарган. Мәктәпләр, 
мәдрәсәләр тоткан. Шәкерт-
ләрне чит илләргә укырга 
җибәргән. «Вакыт» газетасын, 
«Шура» журналын чыгарган. 
Бу басмалар ул вакыттагы 
әдәбиятчылар өчен иҗат мәй-
даны булган. Дәрдмәнднең 
байлыгы, мөмкинлеге булса 
да, ул чит илләргә китмәгән;
– Ходай аларга байлык бир-
гән, ә алтынчы-миллионерлар 
аны милләт файдасына да 
тоткан;
– Дәрдмәнд милләт өчен 
көрәшкән;
– Дәрдмәнд кебек миллә-
те өчен тырышкан кешеләр 
бик аз, шуңа күрә аларның 
исемнәрен онытырга ярамый.
– Дәрдмәнднең исемен мәң-
геләштерү өчен, мин һәйкәлен 
эшләргә, китапларын басты-
рырга тәкъдим итәм; Дәрд-
мәнднең музеен булдырырга 
кирәк

Танып белү УУГ:
өйрәнелгән-
нәрне бербөтен 
итеп күзаллый, 
аңлап гому-
миләштерә, яңа 
мәгълүматны 
тулысынча 
үзләштерә, 
иҗади фикер 
йөртә һәм өй-
рәнелә торган 
материалга ка-
рата аның шәх-
си мөнәсәбәте 
формалаша

VII. Йомгак- 
лау

Дәрдмәндгә соклану, аны зур-
лау никадәр табигый булса да, 
аның иҗатындагы тылсым һәм 
табышмак әле дә ачылмаган. 
Ул үзе бөек, үзе юк та кебек... 
Йомгаклап, шуны әйтергә кирәк: 
Нур Әхмәдиев язган «Дәрдмәнд» 
поэмасы шагыйрь иҗатына, 
аның кылган эш-гамәлләренә 
дан булып яңгырый

VIII. Рефлек-
сия

Сез бүгенге дәрестән үзегез өчен 
нинди мәгълүмат алдыгыз?

– Бүген мин дәрестә ... бел-
дем.
Миңа ... кызык тоелды.
Мине ... гаҗәпләндерде

IX. Өй эше 1. Поэмадан өзекне сәнгатьле 
укырга. 
2. Үз сүзләрең белән эчтәлеген 
сөйләргә
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Фото «Мәгариф» редакциясе архивыннан

Г.ИБРАҺИМОВНЫҢ 
«ТИРӘН ТАМЫРЛАР» 
РОМАНЫНДА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР

Фәридә ГАБДИЕВА, 

Казандагы 179 нчы гимназиянең  
беренче квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы
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Һәм, чыннан да, «Тирән тамырлар» тел 
күрке булган мәкаль-әйтемнәргә бик 
бай, һәм аның һәр бите диярлек әсәргә 
милли төс, милли үзенчәлек бирә тор-
ган фразеологик чаралар белән бирел-
гән. Иң мөһиме шунда: автор аларны 
үз иҗади максатларына, әсәрнең 
эчтәлегенә туры китереп, үз стиленә 
ярашлы итеп сайлап ала һәм куллана.            

Билгеле булганча, «Тирән тамырлар» 
романының тематик эчтәлеге халык 
хуҗалыгын аякка бастыру чорының 
социализм көчләре белән капитализм 
калдыклары арасындагы иҗтимагый 
конфликтына нигезләнгән сюжет аша 
ачыла. Бу сюжет кискен сыйнфый 

көрәш вакыйгаларын, тормышның 
фаҗигале күренешләрен үз эченә ала, 
гәүдәләндерә (Фәхринең үтерелүе,  
җинаятьчене эзләү, җавап алу, Садыйк- 
ның гаепләнүе һәм төрмәгә ябылуы, 
Вәли Хәсәновларны фаш итү һәм суд 
процессы; кулак фетнәсе, тентү һәм 
кулга алулар, ишанны юк итү һ.б). Бу 
укучы хыялында җанландырырлык 
фразеологизмнарны мул куллануга 
китергән. Түбәндәге мисалларда моны 
ачык күрергә була: кара уй, гайрәт 
чәчү, йөрәк каушау, җил кагылу, зиһен-
гә рәтләп тезү, маңгайга язу, сүзләргә 
чик тапмау, мигә язылу, җан уч төбенә 
килү, йөз агарынып кату, ишанны утау, 

Фразеология – каләм осталары яратып куллана торган сүз-
сурәт. Образлылык, үткен, тапкыр мәгънә – болар барысы да 
фразеологияне мөһим һәм кулай тел чарасы итәләр. Фразео-
логик әйтелмәләр – халык иҗаты. Аларда халыкның тапкыр-
лыгы чагыла. Алар кыска һәм оста әйтеләләр, гадәттә үткен 
һәм образлы сүзләрдән торалар. Шунлыктан әдәби әсәрләрдә 
төп сурәтләү чараларыннан исәпләнәләр, шуңа күрә язучылар 
моннан оста файдаланалар да. Бу күзлектән чыгып караганда, 
Г.Ибраһимовның «Тирән тамырлар» романы аеруча игътибар-
га лаек. Бу әсәр халыкның гасырлар буе туплана һәм үстерелә 
килгән фразеологик байлыгын иҗади үзләштерү һәм файдала-
нуның гүзәл үрнәге булып тора.

92

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



куркыныч үлем тынлыгы, сөяль йөрәк-
кә чәнчү, кайгы утында яну, кулдан үтү, 
уйлар мине кайнату, җинаять өстендәге 
кара пәрдәләр, караңгы кайгы болыты, 
кайгы уты эчендә яну, утлы дошман 
күзләре, кайгыдан кара көю, кан белән 
сыйнфый сәясәт укмашу һ.б.

Тагын романда авыл тормышыннан 
алынган вакыйга һәм күренешләрдәге 
ярлы крестьяннарның күңел дөнья-
сын, психологиясен, көнкүрешен автор 
нәкъ менә шул иҗтимагый катлауга 
хас булган, крестьян тормышына ка-
раган, аларның үзенчә күзаллавын 
чагылдыра торган фразеологик ча-
ралар белән бирә. Мәсәлән: йозакны 
ачу, җитәкчелек камыты, су тегермәнен 
әйләндереп җибәрү, утлы тимер кыр-
шау кысу, авыр йөккә төптән җигелеп 
өстерәүче, киңәшләр йөге, капчыкны 
төбеннән тотып селкү, майлаган арба 
кебек тәгәрәргә тору, инә үтмәү, тозакка 
эләгү һ.б.      

Әсәрдә бирелгән тел-сурәтләү чаралары 
арасында, мәсәлән, кул кушырып уты-
ру – кырыкка ярылу, балавыз сыгу –  
баш күккә тию, буран куптару – үлем 
тынлыгы, сүз киселү – сүз куерту, тел 
ачылу – тел югалту, сүз кызу – телдән 
язу, җепнең очын табу – җепнең очы-
на чыга алмау кебек антоним фразе-
ологизмнарны язучы төрле сыйныф 
вәкилләре арасындагы тирән кон-
фликтны, аерым шәхесләр йөрәген-
дәге капма-каршылыкны, давыллы 
еллар кискенлеген тасвирлау макса-

тында бирә. Шулай ук әсәрдә сино-
ним фразеологизмнар мөһим урынны 
алып торалар. Алар унга якын синони-
мик ояга берләшәләр һәм төрле үзен-
чәлекләр белән характерланалар.                        

Тормышның фаҗигале, киеренке күре-
нешләренә бәйле рәвештә романда 
персонажларның авыр физик һәм 
рухи халәтен, алардагы тискәре фи-
зиологик һәм психик процессларны, 
газаплы күренешләрне сурәтләүгә зур 
урын бирелә. Моның өчен автор той-
гыга бай, күңелгә аерата көчле тәэсир 
итә торган синоним фразеологик чара-
ларны теге яки бу персонажның нәкъ 
үз табигатенә, үз холкына туры  
килә торган итеп оста сайлап ала.  
«...Менә ире төрмәгә ябылган һәм кала-
да берничә җирдә булып та, аны азат 
итү мәсьәләсен уңышлы хәл итә алма-
ган Нәгыймә. Бу Фәхри эше белән ире 
килеп капкач, ул тагы әрнеде. Менә бит, 
зинданга бардым – кертмәделәр. Кон-
ференциягә бардым – контроль җибәр-
мәде. Йөрәк яна» (93 б.) дигән өзектә 
әрнеде һәм йөрәк яна синонимнары 
Нәгыймәнең ярсулы хәлен, әрнүле 
кичерешләрен сурәтлиләр. Ә инде кызу 
канлы, каты табигатьле Садыйкны тас- 
вирлаганда, автор физиологик халәтне 
чагылдыра торган йөрәк кысылу, су 
койган кебек булу, ике ут эчендә калу 
кебек фразеологизмнарга өстенлек 
бирә.            

Ике сыйныф вәкилләре арасында-
гы каршылыклы мөнәсәбәтләр 
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нәтиҗәсендә туган дошманлык һәм 
нәфрәт хисләрен дә язучы бай фра- 
зеологик чаралар белән сурәтли.  
Мәсәлән, «ачулану», «ярсу», кайнарла-
ну» төшенчәсе генә дә романда егер-
мегә якын фразеологик берәмлекләр 
белән бирелгән: гайрәт чәчү, тавыш 
куптару, буран күтәрү,  тамырларда кан 
кайнап ташу, күзгә ачу ялкыны чыгу, 
күзләргә ут чыгу, өермә көчәю, ертыла 
язу, үзен-үзе белмәү, җенләнә башлау һ.б. 

Шулай ук «курку», «каушау» төшенчәсе 
романда төрле төсмерләргә бай булган 
синонимнар белән бирә: кот очу, курку 
килү, курку эченә китү, йөрәк кузгалу, 
йөрәк кубу, йөрәкне алу, йөрәк ярылу, 
агарынып кату, күңел курку, җан уч тө-
бенә килү, тик чыкмаган җан булу, җан 
бугазга килү.

Бер үк «курку», «каушау» төшенчәсен 
белдерсәләр дә, бу синонимнарның 
һәрберсендә үзенә генә хас нинди дә 
булса үзенчәлек бар: йөрәк кубу, йөрәк 
ярылу, агарынып кату, җан бугазга 
килү, тик чыкмаган җан булу әйлән-
мәләренең, мәсәлән, башкалардан 
аермасы  иң элек шунда: гади сөйләү 
теленнән алынган һәм автор сөй-
ләмендә генә кулланылган бу фразео- 
логизмнар курку хисенең иң югары 
дәрәҗәсен – «бик каты, үтә көчле кур-
ку»ны белдерәләр. Шуңа күрә язучы 
аларны үз гомерендә төрле фаҗига, 
бәла-казалардан куркып беткән Миң-
зифа карчык, тегүче Җамалиның шун-
дый ук куркак җанлы хатыны Сафура 

һәм авыру йөрәкле Александра Сигиз-
мундовнага карата куллана да.

Аерым очракларда автор курку хисен 
(турыдан-туры үзен түгел) персонаж-
ларның тавышы аша яки аларның 
йөзендә һәм гәүдәсендә туган физио- 
логик процесслар аша да сурәтли. 
Мәсәлән: ...Җамалиның йөзе агарынып 
катты (168 б.); Теге яшел тавыш, я Хо-
дай, тагын кан түгелә икән дип, агары-
нып катты. Башкалар да куркыштылар 
(130 б.); Зифа әбинең йөрәге дөрт-дөрт 
итә башлады (118б.); Ул кәгазьне бир-
де. Нәгыймә тиз генә алып карады. 
Йөрәге жу итеп китте (183 б.).

Әсәрдә күренгәнчә, акыл, фикерләү 
эшчәнлеге белән бәйләнгән процес-
сларны автор бик тирән һәм үткен 
итеп сурәтли. Моның өчен исә ул төрле 
алым һәм чараларга мөрәҗәгать итә: 
беренчедән, әлеге фразеологизмнар 
да язучы тарафыннан еш кына төрле 
тойгылы һәм көчәйткеч сүзләр белән 
(авыр, борчулы, каты, көенечле, утлы; 
бик, һаман, туктаусыз һ.б.) киңәйтелеп 
әйтеләләр. Мәсәлән: ...Нәгыймә каты 
шөбһәгә төшә (85 б.); Аңарчы үзенең 
авыр кайгылы уйлары эченнән чыга 
алмый басылып торган Гайшә... йокы-
сыннан уянып киткәндәй булды (15 б.) 
Аның мие зәһәр белән кайнады (173 
б.) һ.б. Икенчедән, фразеологик әйлән-
мәләрнең үз составларындагы күңел-
гә каты, үткен тәэсир итә торган фи-
гыльләр (кайнату, зәһәрләү,  өстерәү, 
бату һ.б.), аларның төрле ярдәмче 

94

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



фигыльләр белән тезелүләре дә сөй-
ләмгә көчле яңгыраш бирә. Мәсәлән: 
...Фәхринең кем кулыннан үтүе шөбһә 
бик кайный иде (14б.); Менә шундый 
уйлар яшен тизлеге белән аның миен 
кайнатып үттеләр (55 б.); Бу имеш- 
мимеш хәбәрләр тоткын Сәләхиевның 
миен алдан ук бик зәһәрләделәр  
(219 б.); Ләкин бөтен юл буенча аның 
миен бер уй кырып килде (82 б.); Сыра-
ны туктаусыз эчә-эчә, аның миендә бер 
уй әйләнә бирде (104 б.) һ.б. 

Грамматик структуралары ягыннан ка-
расак, телебезгә хас булганча, «Тирән 
тамырлар» романында исем + фи-
гыль өлгесендә ясалган фразеологик 
берәмлекләр зур урын тота. Мәсәлән: 
тел ачылу, теш кайрау, маңгайга язу, 
тын киселү, йөрәк яну, күз ату, авыз 
пешү, күз ачылу, колак салу, башны 
ашау, җан чыгу, җан әрнү, тын куырылу, 
тел ачылу, телдән язу һ.б. Болардан 
тыш сыйфат + исем (кара уй, хәерче 
эт, үткен күз, кара кан, канлы күз яше, 
кара үлем, утлы фронт һ.б.), алмашлык 
+ фигыль (үзен югалту,үзен-үзе бетерү, 
үз баласын ашау), рәвеш + фигыль (кул 
кушырып утыру, куркынып агарыну, 
катып тору, агарынып тору) кебек фра-
зеологизмнар да еш очрый.

Шулай ук «курку»ны белдергән фразео-
логизмнар әсәрдә синтаксик бәй- 
ләнешләре буенча ия + хәбәр структу-
расында бик күп бирелгән. Мәсәлән: 
...Нәрсәдәндер аның йөрәгенә курку 
керде (11 б.); Карчыкның коты очты 

(134 б.); Нәгыймәнең йөрәге купты  
(134 б) һ.б.

Ә төзелешләре буенча әсәрдәге фразео-
логизмнарның икедән алып дүрт-биш 
сүздән торганнарын күрергә мөмкин. 
Мәсәлән: инә үтмәү, кара уй, авыз ачып 
утыру, башны кискәгә салу, су тегер-
мәнен әйләндереп җибәрү, авыр йөк-
кә төптән җигелеп өстерәүче, җепнең 
очын кәчәгәр муенына бәйләү, йөрәккә 
әрнү дулкыны барып кагылу. Мондый 
күп сүздән торган фразеологизмнар 
әсәрнең эчтәлеген бик баеталар һәм 
әсәр белән кызыксынуны арттыралар.

Г.Ибраһимовның үзенең әсәрләрендә 
халык авыз иҗаты гәүһәрләрен күп 
кулланган. Шуларның берсе – фразео-
логизмнар романның сәнгатьчә эшлә-
нешендә мөһим рольне үтиләр. Туган 
телебезнең бу бай тасвирлау чаралары 
персонажларга сөйләм характеристи-
касы бирү, аларның эш-гамәлләрен 
һәм рухи халәтен җанландырып күр-
сәтү өчен хезмәт итә; моңа исә автор 
халык фразеологиясен иҗади файда-
лану нәтиҗәсендә ирешә. Чын рәссам-
нарга хас булганча, Г.Ибраһимов һәр 
очракта фразеологизмнарны үз иҗади 
максатларына ярашлы итеп сайлап 
ала һәм оста  куллана. Кыскасы, ро-
манга милли төс, милли үзенчәлек 
биреп торган бай фразеологизмнарны 
куллануда, аны иҗади эшкәртүдә без 
әдипнең үз стилен һәм әдәби осталы-
гын күрәбез.
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