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Гөлназ ГАЙНУЛЛИНА,

ТР ФА Г.Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институ-
тының өлкән фәнни хезмәткәре, 
филология фәннәре кандидаты
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ТАТАР ТЕЛЕН 
УКЫТУДА ИНТЕГРАЛЬ 
ДӘРЕСЛӘРНЕҢ 
ӘҺӘМИЯТЕ
(Татар теле һәм музыка предметлары мисалында)
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Соңгы елларда белем бирү өлкәсендә 
дәресләрне интегральләштереп укыту, 
предметара бәйләнешләргә игътибар бирү 
тенденциясе сизелерлек дәрәҗәдә артты. 
Күп кенә галим-педагоглар интегратив 
бәйләнешләр нигезендә уку эшчәнлеге-
нең мотивацион компонентларын форма-
лаштыру өчен уңай шартлар тудырыла дип 
белдерәләр1. 

Иҗади эшләүче, образлы фикер йөртүче 
мөгаллим татар теле дәресләрен музыка 
предметы элементлары белән баетуның 
төрле юлларын, ысулларын таба ала. Бу 
эштә ул дәреслеккә, вакытлы матбугатта-
гы мәгълүматларга, интернет челтәренә, 
аудио- һәм видеоматериалларга таянып 
эш итәргә мөмкин. Мәсәлән, бишенче сый-
ныфта татар теленең килеп чыгышы ягын-
нан сүзлек составы өйрәнелә. Бу теманы 
дөнья халыкларының җырлары темасы 
белән үреп бару максатка ярашлы. 

Галимнәр интеграль дәрестә әзерлек 
этабының әһәмиятен ассызыклыйлар. 
«Укучылар белән әзерлек эше үткәрелә. 
Төркемнәргә бүленә. Темалар бирелә. Һәр-
кем 1 – 2 атна үз темасы өстендә эшли»,2 –  
дип язалар Р.Камаева һәм А.Мөхәммәтҗа-
нова. Төркемнәргә татар, башкорт, итальян,  
рус халык көйләре турында мәгълүмат 
туплап, чыгыш ясарга әзерләнеп килергә 
тәкъдим итү үзен аклый. 

Дәреснең оештыру моментыннан соң, 
укучыларга сүзлек диктанты яздырып 
алу уңышлы булыр. Диктант өчен музы-
каль терминологияне файдалану кирәк. 
Мәсәлән: ария, виртуоз, гимн, акапелла, 
гопак, домра, гамма, опера, дуэт. Диктант 
язылып, хаталар тикшерелгәннән һәм төзә-
телгәннән соң, укытучы сорау бирә: «Бу 
сүзләр татар сүзләреме? Ә кайсы телдән 

1 Яблоновская О.В. Интеграция уроков русского языка и литературного чтения с целью формирования понятия о видах 
предложения: 3 – 4 класс: Дис. … канд. пед. наук. – Москва, 2003. – 4 с.

2 Камаева Р.Б., Мөхәммәтҗанова А.Х. Федераль белем бирү стандартларын тормышка ашыруда татар теле һәм әдәбияты 
укытучысына фәнни-методик ярдәм. – Казан: ТРМҮИ, 2015. – 63 б.

3 Шәвәлиева Р. Музыка белеме бирүдә яңа алымнар // Мәгариф. – 2007. – №1. – Б. 69.

кергәннәр? Татар теленә ничек үзләште-
релгәннәр?» Көтелгән җавап: болар – рус 
теле аша Көнбатыш  Европа телләреннән 
кергән сүзләр. Алар үзара аралашу, икъти-
сади, сәяси, тарихи, әдәби, мәдәни баг- 
ланышлар нәтиҗәсендә, элемтәләрнең 
ныгуы нәтиҗәсендә кереп, икенче телдә 
дә урнашып калганнар». Алга таба укы-
тучы әлеге сүзләрнең укучыларга таныш 
булу-булмавы белән кызыксына, һәрбер 
сүзгә аңлатма бирелә. Мәсәлән, «домра – 
рус халкының озынча корпуслы, кыллы 
уен коралы».3 Алга таба һәр халыкның, 
милләтнең үзенчәлекле теле генә түгел, 
милли биюләре, көйләре, театры һ.б.лар 
булуы турында әйтелә. Укытучы төрле 
милләтләрнең көйләрен тыңлап карарга 
тәкъдим итә. Кайсы көйләрне сайлау укы-
тучы фантазиясе, теләге, ул файдаланган 
ресурслардан тора. Безнең фикеребезчә, 
татар, башкорт, рус, итальян көйләрен сай-
лап алу отышлы, чөнки беренчесе – милли 
көй, икенчесе – якын тугандаш халыкның 
көе, өченчесе – озак гасырлар дәвамында 
уртак территория, уртак тарихи җирлектә 
яшәгән халык көе, дүртенчесе – опера сән-
гате ватанының көе. Укучылар һәр көйне 
якынча ике-өч минут дәвамында тыңлый-
лар, көй тыңланган саен, аның үзенчәлек- 
ле яклары турында махсус әзерләнгән 
төркем чыгыш ясый. Мисал өчен, башкорт 
көе тыңланганнан соң, алдан әзерләнгән 
төркем якынча түбәндәге мәгълүмат би- 
рергә мөмкин: «Башкорт халкының җыр-
лары һәм инструменталь көйләре нигездә 
курай, сирәк очракта кубыз ярдәмендә 
башкарыла, революциядән соң гармун 
һәм скрипка да еш кулланыла. Башкорт 
көйләренә хас сыйфатлардан образлы һәм 
хисси эчтәлеккә бай булу, флейта ярдәмен-
дә курай моңы имитациясен хасил итү, 
композицион структуралылык (кабатлау-
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лар, периодлылык) һ.б. атарга була».4

Калган милли көйләр турында да шул рә- 
вешле сөйләнә, көйләр тыңлана. Татар көе 
турындагы информация төркемдәге чы-
гыш тәмамлангач та, интерактив тактада 
яктыртыла: «Татар музыкасының төп төр-
ләреннән җырлар, бәетләр, көйгә салынган 
дастаннар һәм автор шигырьләре, такмак- 
лар, бию көйләре, инструменталь пьеса-
ларны атыйлар. Татар музыкасында тради-
цион рәвештә кубыз, курай, думбра кебек 
уен кораллары кулланыла. Хәзерге музы-
кабызда классик кораллар өстенлек итә, 
рус халык коралларын куллану тәҗрибәсе 
дә бар».5 Укытучы әлеге өзектәге сүзләрне 
өч баганага аерып язарга куша: татар теле-
нең үз сүзләре, гарәп-фарсы алынмалары, 
рус һәм рус теле аша кергән алынмалар. 
Нәтиҗәдә, түбәндәге таблица барлыкка 
килә:

Эш башкарылганнан соң, дәреслектәге 
биремне башкарып карарга тәкъдим ителә, 
ул түбәндәгечә яңгырый: «гарәпләр һәм 
фарсылар татарлар белән беркайчан да 
күрше булып яшәмәгәннәр, ә татар телендә 

4 Музыка Башкортостана. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Музыка_Башкортостана; мөрәҗәгать итү датасы: 23.05.2020.

5 Татарская народная музыка. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki / Татарская_народная_музыка; мөрәҗәгать итү датасы: 
23.05.2020.

6 Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теле: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел 
буларак өйрәнүче укучылар өчен) 5 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 159 б

7 Шлапакова М.М. Прием реализации межпредметной связи в обучении русскому языку. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
priyomy-realizatsii-mezhpredmetnoy-svyazi-v-obuchenii-russkomu-yazyku; мөрәҗәгать итү датасы: 23.04.2020.

гарәп һәм фарсы алынмалары шактый күп. 
Сез ничек уйлыйсыз, моның сәбәпләре 
нәрсәдә икән?».6

Укытучыга шуны да исәпкә алырга кирәк: 
интеграль дәрес белән предметара бәйлә-
неш элементлары булган дәрес арасын-
да тигезлек билгесе куеп булмый, чөнки 
алар арасындагы бәйләнеш, М.М.Шла-
пакова сүзләре белән әйткәндә, «бөтен – 
өлеш» схемасы буенча бара.7 Предметара 
элемтәләрне гамәлгә ашырганда, тулаем 
интеграция хасил булмаска да мөмкин. 
Шундый дәресләргә берничә мисал карап 
китик.

Бишенче сыйныфта, рус телендә гомуми 
белем бирү оешмаларында укучы татар 
балалары белән фразеологик әйтелмәләр 
темасын үткәндә, дәреслек авторлары 
Р.Низамидан алынган «Тукай һәм Сәйдәш» 
текстын тәкъдим итәләр.6 Алай гына да 
түгел, текст дәреслекнең электрон ва-
риантында сүз остасы башкаруында да 
яңгырый, димәк, әлеге күнегүне игътибар-
сыз калдырырга ярамаганлыгы аеруча 
ачык күренеп тора. Әсәрдә унике яшьлек 
музыкант Салих Сәйдәшевнең Габдулла 
Тукай белән очрашуыннан туган шатлыгы 
тасвирлана. Дәреслек авторлары текстны 
игътибар белән укырга кушалар, фразео- 
логизмнар кергән җөмләләрне күчереп 
язарга тәкъдим итәләр. Текст шактый зур 
күләмдә, ә фразеологизмнар һәр җөм-
ләдә диярлек очраганга, без монда фәкать 
шул гыйбарәләрне генә теркәп китү белән 
чикләнәбез: бәхет елмайды, йөзгә-йөз 
очрашты, башы түшәмгә тиде, дөнья шау-
латкан, кул җитмәслек, эшкә җигелделәр, 
күз ачып йомганчы, күңеленә сандугач 
кереп оялаган, баш ватып, җаны-тәне белән, 
таң калып.

Татар 
сүзләре

Гарәп-фарсы 
алынмалары

Рус һәм рус теле аша 
кергән алынмалар

татар бәет музыка
төп дастан автор
төр һәм инструменталь

көйле шигырь пьеса
җырлар рәвештә традицион

салынган хәзерге классик
такмак халык рус

бию тәҗрибә
атыйлар

кубыз
курай
кебек
корал

кулланыла
өстенлек итә

бар
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Аңлашылганча, фразеологик әйтелмәләр-
не өйрәнгәндә, бары бер генә күнегү му-
зыка дәресе белән предметара бәйләнеш 
тудыруга юнәлтелгән. Укучылар Салих 
Сәйдәшевнең кечкенәдән талантлы му-
зыкант булуын, Тукай кадәр Тукайны таң 
калдыра алуы турында мәгълүмат алалар; 
аның пианинода уйнавы турында хәбәрдар 
булалар. Дәрес тагын да тәэсирлерәк бул-
сын өчен, укытучы И.Шакиров башкаруын-
да Салих Сәйдәшев музыкасына язылган 
«Әллүки»не тыңлатырга була: дәреслектә-
ге текстта сүз нәкъ шул көй турында  
бара.

Татар теле һәм музыка дәресләренең 
предметара элемтәләрен гамәлгә ашыру-
ның уңышлы бер алымын рус мәктәбендә 
белем алучы татар балаларына атап дәрес- 
лек язган Р.К.Сәгъдиева аваз ияртемнәре 
нигезендә сүзләр ясалышы темасын үткән-
дә тәкъдим итә. Эш Роберт Миңнуллинның 
«Хикмәтле курай» шигыре материалында 
алып барыла. Шигырь курайда уйный бел-
мәүче лирик герой исеменнән сөйләнә. Ул 
курайга тотынганда, аның эченнән кар-
галар, саесканнар, чәүкәләр, чыпчыклар, 
карчыгалар чыга, алар каркылдый, шыр-
кылдый, шыкырдый, чыркылдый икән. Ли-
рик геройның абыйсы курай алганда исә 
«кураеның эченнән, иң серле бер төшеннән 
очы чыга тургайлар, җырга чума тугай-
лар».8 Аңлашылганча, шигырь уңышлы 
сайланган, ул дәрестә үтелә торган темага 
туры килә: текст составында, чынлап та, 
аваз ияртемнәреннән ясалган сүзләр бар. 
Безне исә «Өстәмә бирем» рубрикасында 
тәкъдим ителгән сораулар кызыксындыра: 
«элек-электән укымышлы татарлар бала-
ларына татар, рус һәм нинди дә булса бер 
чит телне өйрәткәннәр. Алар һәрберсе му-
зыка коралында уйнаганнар. Уйла: ни өчен 

8 Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 
укучылар өчен) 7 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит нәшр., 2015. – 119 б.

9 Гарипова В.А. Татар теле: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 
укучылар өчен) 7 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 45 б.

10 Зәкиев М.З. Татар теле: татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 
укучылар өчен) 8 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит нәшр., 2015. – 74 б.

икән? Сезнең гаиләдә ничек? Син нинди 
уен коралында уйныйсың?».8

Әлеге сорауларга җавап эзләгәндә, бала 
музыка коралында уйный белүнең зыялы-
лык билгесе булып торуына да төшенә, 
музыканың шәхеснең гармоник үсешен 
тәэмин итүе, иҗади шәхес тәрбияләве, 
уен коралында уйнарга өйрәнү дәвамын-
да дисциплинарлык, җаваплылык, зәвык 
тәрбияләнүе турындагы фикерләргә килер, 
дип көтелә.

В.А.Гарипова тарафыннан төзелгән татар 
теле дәреслегендә, фигыль темасын өйрән- 
гәндә, музыка элементларына уңышлы 
мөрәҗәгать итү очрагын игътибарсыз кал-
дырырга ярамый. Иң элек 83 нче күнегүдә 
М.Хуҗиннан җыр турындагы кечкенә генә 
өзек бирелә. Өзектә палатада ятучы яралы 
солдатның әллә төшендә, әллә кайсыдыр 
палатадагы җырны ишетеп, аны әнисе 
җыры буларак кабул итүе турында сүз ба-
ра.9 Ә 84 нче күнегүдә укучыларга «Әниемә» 
җырын (Ш.Калдаяков көе, Г.Каербәков 
сүзләре, Г.Әхмәтҗанов тәрҗемәсе) өйрә-
нергә тәкъдим ителә. 

Дәреслекләрдә музыка танып белү өл-
кәсенә беркадәр игътибар бирелсә дә, аны 
җитәрлек дәрәҗәдә дип әйтеп булмый. 
Мәсәлән, сигезенче сыйныф дәреслегендә 
иҗади эш, сочинение язуны күздә тоткан 
биремнәр шактый күп. Әйтик, 96 нчы кү-
негүдә Разил Вәлиевнең «Туган илкәй» 
шигыре бирелә. Алга таба дәреслек авто-
ры иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләле 
кушма җөмләләрне дә кулланып, «Туган 
як» дигән темага хикәя язарга тәкъдим 
итә.10 110 нчы күнегүдә Фәнис Яруллинның 
«Әни» шигыре бирелә. Алга таба, иярчен 
аергыч, иярчен тәмамлык җөмләләр кул-
ланып, «Минем әнием» дигән темага хикәя 
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язарга тәкъдим ителә.10 Бу урында, безнең 
фикеребезчә, хикәя язар алдыннан илһам-
ланыр, уйланыр, хисләрне дөрес якка 
юнәлтеп җибәрер өчен, җыр, көй тыңларга 
тәкъдим итү урынлы булыр. Татар җыр-
лары арасында әни турында, туган як ту-
рында гаҗәеп моңлы, эчтәлекле җырлар 
күп. Шуларның берничәсен тәкъдим итү дә 
укучыга ярдәм булыр иде, хикәянең хисси, 
нәфис килеп чыгуына шартлар тудырыр 
иде. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, татар теле 
дәресләре белән музыканың предметара 
элемтәләрен оештыруда дәреслекләрнең 
роле зур. Һәрбер сыйныфта диярлек атак- 
лы композитор яисә музыка уен коралы 
турында мәгълүмат бирелә. Мондый текст-
лар, нигездә, өйрәнелә торган тел күрене-
ше өчен фактик материал ролен башкара. 

Дәреслек авторлары аларның эчтәлегенә 
дә игътибар итү зарурлыгына басым ясый-
лар, җитди фикерләргә этәргеч бирә торган 
проблемалы сораулар да тәкъдим итәләр. 
Дәреслектәге материалга гына түгел, ә 
укытучының иҗади якын килү нәтиҗәсен-
дә дә интеграль дәресләр оештыру мөм-
кинлеге бар. 

Дәресләрдә интегратив бәйләнешләрне 
гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге күпче-
лек очракта укытучыларның һөнәри ком-
петентлылыгына гына түгел, ә аларның 
интеграль дәресләрнең асылы һәм вази-
фалары турында ни дәрәҗәдә хәбәрдар 
булуына, эшчәнлекләрендә интеграция- 
не гамәлгә ашыру буенча практик күнек- 
мәләрнең ни дәрәҗәдә яхшы формала-
шуына да бәйле.

1. Гарипова В.А. Татар теле: рус телендә гомуми 
белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар 
телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 
7 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 
167 б.

2. Зәкиев М.З. Татар теле: татар телендә гому-
ми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар 
телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 
8 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит нәшр., 2015. – 
159 б.

3. Камаева Р.Б., Мөхәммәтҗанова А.Х. Федераль 
белем бирү стандартларын тормышка ашыруда 
татар теле һәм әдәбияты укытучысына фәнни- 
методик ярдәм. – Казан: ТРМҮИ, 2015. – 110 б.

4. Музыка Башкортостана. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ Музыка_Башкортостана; 
мөрәҗәгать итү датасы: 23.05.2020.

5. Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә гому-
ми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар 
телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 
7 нче сыйныф. – Казан: Татар. кит нәшр., 2015. – 
215 б.

6. Татарская народная музыка. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki / Татарская_народная_музы-
ка; мөрәҗәгать итү датасы: 23.05.2020.

7. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теле: рус 
телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен 
дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнү-
че укучылар өчен) 5 нче сыйныф. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2015. – 159 б.

8. Шәвәлиева Р. Музыка белеме бирүдә яңа 
алымнар // Мәгариф. – 2007. – №1. – Б.68 – 69.

9. Шлапакова М.М. Прием реализации межпред-
метной связи в обучении русскому языку. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/priyomy-realizatsii-
mezhpredmetnoy-svyazi-v-obuchenii-russkomu-
yazyku; мөрәҗәгать итү датасы: 23.04.2020.

10. Яблоновская О.В. Интеграция уроков русско-
го языка и литературного чтения с целью фор-
мирования понятия о видах предложения: 3 – 4 
класс: Дис. … канд. пед. наук. – Москва, 2003. – 
190 с.

Кулланылган әдәбият
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Олимпиада – теге яки бу предмет буен-
ча сыйныфтан тыш массакүләм чаралар 
арасында иң киң кулланылыштагы төр. 
Ул укучыларны яңа заман шартларын-
да һәм, иң мөһиме, конкуренция шарт-
ларында яшәргә өйрәтә. Бүгенге көндә 
укучыларның олимпиадаларда катнашу 
нәтиҗәләре мәктәптә, шәһәрдә, республи-
када белем бирү дәрәҗәсен ачыклый тор-
ган бер критерий булып тора, укытучының 
эшчәнлек дәрәҗәсен бәяләргә ярдәм  
итә.

Олимпиада сораулары һәм биремнәре, 
нигездә, уку-укыту стандартларына һәм 
мәктәп программаларына нигезләнә. Әле-
ге мәкаләдә исә татар телендә белем бирү 
оешмаларында укучылар өчен татар те-
леннән 2019 – 2020 уку елында уздырыл-
ган олимпиада биремнәренә күзәтү ясар-
быз, алга таба укучыларны әлеге бәйгегә 
ничек максатчан әзерләү хакында фикер 
алышырбыз, юнәлеш бирергә тырышыр-
быз.

Гадәттә, мәктәп, муниципаль һәм йомгак- 
лау этабындагы олимпиада биремнәре 
бер үк системада, бер төрле тәртиптә 
эшләнелә. Бу исә укучыга билгеле бер 
калыпка ияләшергә, бәйгегә ничек әзерлә-
нергә, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк-
легенә үзенә күрә бер юнәлеш бирә. Һәр 
очракта да 8 – 12 сораудан торган тест ур- 
наштырыла. Ул фонетика, лексика, сүз 
төзелеше, морфология һәм синтаксис  
курсын үз эченә ала. Әлбәттә, бирем 
укучының белем дәрәҗәсеннән чыгып 
төзелә, программада каралган темаларга 
йөз тота. IV, V сыйныфларда җиңелрәк, 
урта һәм югары сыйныфларда катлаулы-
рак формалар да күзәтелә. Тестлар,  
гадәттә, гамәли эш белән бәйле, ләкин 
теге яки бу теорияне белмәгән яисә аң- 
лап үзләштермәгән укучы, әлбәттә, аны 
эшли алмый. Шуңа күрә укытучы үз эшен 
ятлаттыру алымы белән түгел, ә аңлап 

үзләштерү юнәлешендә алып барырга 
тиеш.

Фонетика һәм сүз төзелеше белән бәйле, 
олимпиаданың тест өлешендә алфавитта-
гы ничәнчедер хәрефне яисә татар алфа-
витындагы хәрефләр санын билгеләгез, 
иренләшкән сузык авазларның барысы да 
кулланылган җөмләне табыгыз, җөмләдә-
ге ачык иҗекләр ничәү, ТСТ калыбына 
туры килгән иҗекләрне күрсәтегез, сүздә-
ге басым дөрес куелган рәтне билгеләгез, 
җөмләдәге кушымча ялгану ысулы белән 
ясалган сүзләрне, кушма яисә парлы 
сүзләрне күрсәтегез кебек сораулар да еш 
очрый.

Лексикология курсы башлангыч сый-
ныфтан ук өйрәтелә, шуңа күрә әлеге тема 
белән бәйле эш төрләре һәр сыйныфта да 
урын ала. 2019 – 2020 уку елындагы олим-
пиадада синонимнардан яисә антоним-
нардан торган рәтне, омонимнарның төре 
дөрес күрсәтелгән вариантны һәм башка 
шундый сораулар бирелгән иде. Фразео- 
логизмнар белән бәйле сорау, гадәттә, 
укучылар өчен шактый авырлык тудыра. 
Димәк, әлеге темага аеруча игътибар итәр-
гә кирәк. Кулланылу дәрәҗәсе ягыннан 
татар теленең сүзлек составы да укучы-
лар өчен кызыклы. Актив, искергән һәм 
неологизмнар белән бәйле эш төрләре 
олимпиада вакытында даими бирелеп 
барыла. Балалар архаизмнарны һәм та-
рихи сүзләрне аера белергә тиеш. Югары 
сыйныф укучылары кулланылу өлкәсе 
ягыннан татар теленең лексикасын, ягъни 
гомумхалык һәм кулланылышы чикләнгән 
сүзләрне дә аера белә. Диалектизмнар, 
терминнар, профессионализмнар, жаргон-
нар кебек төшенчәләрне кабатлап китәргә 
вакыт калдырырга киңәш итәбез.

Морфология курсы – зур бер блок. 
Укучылар барлык сүз төркемнәрен дә 
яхшы үзләштергән булырга тиеш. Әгәр  
3 – 4 сорау морфологиягә бүлеп бирелә 
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икән, биремнәр төрле сүз төркемнәре 
белән бәйле була. 

Сан темасын укучылар гадәттә җиңел 
үзләштерә. Ләкин еш китә торган хата: ба-
лалар өчтән бер, биш бөтен уннан өч кебек 
саннарның микъдар санына кергәнлеген 
оныталар. Теоретик сорауга җавап биргән-
дә, җыю санының саналмышы булмаган-
лыгын, һәр цифрны да җыю санына үзгәр-
теп булмаганлыгын алар искәртеп китәргә 
тиеш. 

Алмашлыклар аерым теоретик сорау 
итеп тә, тестта теге яки бу алмашлык төр-
кемчәсенә караган рәтне билгеләү кебек 
эш төре дә олимпиада биремнәрендә 
урын ала. Укучылар зат, тартым, билгеләү, 
сорау, күрсәтү, билгесезлек, юклык ал-
машлыкларын аера белергә тиеш. Шул ук 
вакытта бер үк сүзнең төрле алмашлык 
төркемчәсенә караганлыгы да билгеле. Бу 
очракта әлеге мәгънә контексттан чыгып 
билгеләнә. Укучыларга ул алмашлыгының 
кайчан зат, кайчан күрсәтү алмашлыгы, 
ә кайчан кисәкчә булып килгәнлеген укы-
тучы мисаллар ярдәмендә төшендерергә 
мәҗбүр. Моннан тыш олимпиадада кат-
нашучылар еш кына бәйлек белән бәй-
лек сүзләрне бутыйлар; кисәкчәләрнең 
язылышы белән бәйле хаталар да күзгә 
ташлана.

Морфологияне укучылар ни дәрәҗәдә 
үзләштергәнлеген тикшерү максатыннан, 
Нәҗип Мадьяровның «Бар» дип исемлән-
гән шигырен тәкъдим итәргә мөмкин:

Әнием, базарга бар,

Миңа анда алма ал.

Алма да ал, хөрмә дә ал,

Базарда бит бар да бар 

(Нәҗип Мадьяров).

Укучылар һәр сүзгә морфологик анализ 
ясарга тиешләр. Бар сүзенең төрле сүз 

төркеменә караганлыгына игътибар ит-
сеннәр.

Синтаксис мәктәптә иң авыр темалар-
ның берсе булып санала. Билгеле бер 
сыйныф белән бәйле, әлеге өлкәгә  
2 – 3 – 4 сорау бүлеп бирелергә мөмкин. 
Ул теләсә нинди өлешкә: сүзтезмә, җөм-
лә кисәкләренә, гади яисә кушма җөмлә 
төрләренә юнәлтелгән була ала. Укучы-
ларга күбрәк гамәли биремнәр эшләтү, гел 
кабатлаттыру мөһим. Тестларда фактик 
материал бирелә икән, ул күпчелек очрак-
та мәкальне үз эченә ала:

1. Җөмләнең хәбәре дөрес күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. 

Тигәнәк чәчеп, бодай җыя алмассың. 
(Мәкаль)

а) чәчеп;                       б) алмассың;

ә) җыя;                         в) җыя алмассың.

2. Бирелгән җөмләдәге иярчен компо-
нентның төре дөрес күрсәтелгән рәтне 
билгеләгез. 

Елан агу тапкан чәчәктән бал корты бал 
табар. (Мәкаль)

а) синтетик иярчен аергыч җөмлә;

ә) синтетик иярчен урын җөмлә;

б) синтетик иярчен тәмамлык җөмлә;

в) синтетик иярчен рәвеш җөмлә. 

Бу юкка түгел. Олимпиада ул укучының 
белемен сынау алымы гына түгел, ә аны 
тәрбияләү чарасы да булып тора. Шуңа 
күрә укучыны бары тик биремне укып 
эшләттерүгә генә түгел, ә һәр язылган сүз-
гә, җөмләгә, аның мәгънәсенә игътибарлы 
булырга өйрәтергә кирәк. Укучы һәр олим-
пиада вакытында үзенә ниндидер яңалык, 
алга таба тормышта үз урынын табарга 
ярдәм итә торган юнәлеш алып чыксын 
иде.
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Соңгы өч ел дәвамында укучыларга 
«Башыгызны эшләтегез» дигән рубрика 
кертелә башлады. Бу өлеш мәктәп про-
граммасы белән бәйле түгел. Ул укучының 
фикерләү дәрәҗәсен, ни кадәр киң ка-
рашлы икәнен белергә ярдәм итә: 

1. Табышмакның җавабын табыгыз. 

Үзе тешле, ләкин тешләми.                  

Теш сүзенә тамырдаш булган 5 сүз язы-
гыз. 

2. Мәкальләрнең ахырын язып бетере-
гез. 

Егет кешегә ...                 Һөнәр ашарга сорамый, ... .

Тырышкан табар, ... .     Һөнәрле булу ... .

Хезмәт төбе – ... .          Эш батыры – ... .

3. Сынамышлардагы нокталар урынына 
тиешле сүзләрне языгыз. 

Кыш көне йолдызлар бик чекерәеп ялты-
рап торса, көннәр ... торыр. 

Беренче кар көндез яуса – кыш ... , төнлә 
яуса ... була. 

Сентябрь аяз булса, кыш ... булыр. 

Егерме бишенче июльдә кырау булса, 
кыш ... булыр. 

Унбишенче февральдә көн җылы булса, 
яз ... була.

4. Тиешле компонентларны өстәп, парлы 
сүзләрне языгыз. 

Күрше-..............., иге-.........., вак-................., 
аң-..............., бәла-.............., рәхим-.............., 
имеш-..................., алыш-......................, 
кирәк-......................, моң-..................,  
мин-................, мәкер-..................,  
низам-...................., нәсел-..................., 
нәсел-....................., әрәм-.................., 
үгет-............., вәгазь-......................, 
берән-...................., артык-...................

Бала кайбер төшенчәләрне сүзгә сүз бел-
мәсә дә, тормыштагы күзәтүләрдән чы-
гып, биремне башкарып чыга ала. Бәхеткә, 
әлеге биремне дә тулаем дөрес эшләгән 
укучылар елдан ел арта.

3 нче төр бирем укучыдан теге яки бу 
теоретик материалны белүне таләп итә. 
Иң мөһиме: ул мәктәп программасы белән 
бәйле булырга, укучының яшь үзенчәле-
генә туры килергә тиеш. Укучы коры ка-
гыйдә генә язу белән чикләнмичә, ә һәр 
әйткән фикерен фактик материал белән 
дәлилләп барсын иде. Шул очракта гына 
әлеге бирем югары балл белән бәяләнергә 
мөмкин. Мәсәлән, төрле сыйныфлар өчен 
түбәндәге сораулар тәкъдим ителгән иде: 

1. Кире ассимиляция турында белгән-
нәрегезне языгыз. 

2. Татар телендәге иҗек турында белгән-
нәрегезне языгыз. Фикерләрегезне мисал-
лар ярдәмендә аңлатыгыз. 

3. Аергыч турында белгәннәрегезне язы-
гыз. Фикерләрегезне мисаллар ярдәмендә 
аңлатыгыз. 

Соңгы елларда, укучыларны олимпиа- 
дага максатчан әзерләү өчен, аерым  
курслар оештырыла һәм махсус методик 
кулланмаларны файдаланырга мөмкин. 
Мәсәлән, татар телендә белем бирү оеш-
маларында укучылар өчен татар теленнән 
олимпиадага әзерләнү өчен, түбәндәге 
хезмәтләрне кулланырга тәкъдим итәр 
идек:  

1. Хөснетдинов Д.Х., Сәгъдиева Р.К. Та-
тар теленнән олимпиадага әзерлибез 
(методик киңәшләр, анализ үрнәкләре, 
биремнәр). 4–7 нче сыйныфлар. – Казан: 
«Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2016. – 168 б. 

2. Хөснетдинов Д.Х., Сәгъдиева Р.К. Та-
тар теленнән олимпиадага әзерлибез 
(методик киңәшләр, анализ үрнәкләре, 
биремнәр). 8–9 нчы сыйныфлар. – Казан: 
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«Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2016. – 192 б. 

3. Хөснетдинов Д.Х., Сәгъдиева Р.К. Татар 
теленнән олимпиадага әзерлибез (ме-
тодик киңәшләр, анализ үрнәкләре, би-
ремнәр). 10–11 нче сыйныфлар. – Казан: 
«Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2016. – 192 б.

4. Сәгъдиева Р.К., Хөснетдинов Д.Х. Татар 
теленнән презентацияләр. 664 слайд. –  
Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2016. 
(диск)

Әлеге хезмәтләр нәкъ менә теоретик һәм 
гамәли-иҗади биремнәрне ничек дөрес 
итеп башкару һәм мөмкин кадәр югары 
балл туплау өчен юнәлеш бирә. 

4 нче төр бирем укучының гамәли-иҗади 
фикерләвен сорый. Һәрвакыт аның өчен 
бер микротекст алына. Ул я мәкаль, я  
шигъри юллар, я теге яки бу язучы- 
шагыйрьнең үткен гыйбарәләре була. 
Билгеле бер әсәрнең бер өзеген алу да 
уңышлы. Иң беренче чиратта, укучы төрле 
гамәли эш башкара. Анда фонетик, мор-
фологик, синтаксик анализ да, лексиколо-
гия курсы белән бәйле эш төрләре дә, сүз 
төзелешен билгеләү дә урын ала. Ягъни 
укучы теге яки бу теоретик материалны 
гамәлдә куллана беләме – юкмы дигән 
сорау куела. Укытучы анализ төрләрен 
дөрес, таләп ителгән тәртиптә эшләргә өй-
рәтергә мәҗбүр. Ахырдан укучы өчен иҗа-
ди эш бирелә. Ул теге яки бу тема белән 
бәйле 10 – 15 җөмләдән торган бәйләнеш- 
ле текст язудан гыйбарәт:

Үзем җыештырдым

Менә ике көн инде     

Үзем җыештырам өйне. 

Буямагыз, белегез,

Бик сакланып йөрегез. 

Җил чыкса, тузан керер, 

Форточканы ачмагыз.

Үзем җыештырдым өйне,

Чисталыкны саклагыз!

(Заһирә Гомәрова)

1. Тузан сүзенә аваз-хәреф анализы яса-
гыз. 

2. Чисталыкны сүзен сүз төзелеше ягын-
нан тикшерегез. 

3. Боерык фигыльләрне күчереп языгыз, 
басымнарын куегыз. 

4. Сез өйдә нинди эшләр башкарасыз? 
Шул хакта 10 – 12 җөмләдән торган бәйлә-
нешле текст языгыз. 

Хәзер сезнең алдыгызда X сыйныф өчен 
бирелгән гамәли-иҗади бирем. 

Бүген, көтмәгәндә, күп юудан агарып 
беткән гимнастёркасына өч Дан ордены 
таккан фронтовик карт белән таныштым. 
Һәрвакыт ачык, көлеп-елмаеп торучы бу 
кеше сүзгә дә бик һәвәс икән. Кыска гына 
вакыт эчендә ул миңа үзенең бөтен фронт 
эпопеясен сөйләп чыгарга да, сугыш кы-
рында очрап торган мәзәк хәлләрне күздән 
кичерергә дә өлгерде. Юк ла, мактануның 
әсәре дә юк аның сүзләрендә. Мин сиздем: 
ул үзе күргән тормышның иң күңелле, якты 
минутларын гына сөйли, күңеле төпкелен-
дә яткан авыр, газаплы хатирәләренә ни-
чек тә кагылмаска тырыша иде. (Галимҗан 
Гыйльманов)

1. Газаплы сүзенә фонетик анализ яса-
гыз. 

2. Беренче җөмләдәге сүзләргә сүз ба-
сымнарын билгеләп чыгыгыз. 

3. Агарып (беткән), һәрвакыт, кагыл-
маска сүзләренә морфологик-синтаксик 
анализ ясагыз. 

4. Соңгы җөмләнең баш кисәкләрен һәм 
компонент чикләрен билгеләгез, схема-
сын сызыгыз, җөмләгә билгеләмә бире-
гез. 
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5. «Мин сиздем: ул үзе күргән тормыш-
ның иң күңелле, якты минутларын гына 
сөйли, күңеле төпкелендә яткан авыр, га-
заплы хатирәләренә ничек тә кагылмаска 
тырыша иде...» дигән фикерне дәвам итеп, 
фикерләрегезне 10-12 җөмләдән торган 
бәйләнешле текст итеп языгыз.

Ягъни югары сыйныфлар өчен бирем 
катлаулана, эш төрләре күбәя. Әйткәне-
безчә, барлык төр анализлар да билгеле 
бер кабул ителгән дөрес тәртиптә баш-
карылган булырга тиеш. Ә иҗади бирем 
исә укучыдан кызыклы, үзенчәлекле ка-
рашлар таләп итә. Бәйгедә катнашучы үз 
фикерен коры гади җөмләләр белән генә 
түгел, ә катлаулы төзелмәләр, образлы әй-
телмәләр белән сурәтләп бирергә мәҗбүр.

Язма эшләрдә еш очрый торган стиль 
хаталарының берсе: укучылар еш кына 
-учы/-үче сыйфат фигыль формасының 
бары тик затларга гына караганлыгын 
белмиләр. 

Язма эшләрдә дә, теоретик сорауга 
җавап биргәндә дә, укучыларның язма 
эшләрендә пунктуация белән бәйле ха-
талар еш кына күзгә ташлана. Шуңа күрә 
укытучы укучыларының язма эшләрендә-
ге хаталарны күзәтеп, аларны анализлап 
барырга тиеш. Ул хаталарны булдырмау 
юлларын табарга мәҗбүр. Төрле слайд-
лар, таблицалар формасында теге яки бу 
кагыйдәләрне аңлату эшләрен алып  
барырга кирәк.

Укучылар алдында бер үк җөмләне төр-
лечә үзгәртеп карарга киңәш итәбез. Алар 
тыныш билгеләренең ни рәвешле үзгәрүен 
күзәтсеннәр, үзләре үк нәтиҗә ясасыннар.

Еш кына җөмләнең баш кисәкләре ара-
сындагы тыныш билгесе куелышында 
бәхәс чыга. Гадәттә, укучылар, җөмләнең 
хәбәре баш килештәге исем, алмашлык, 
сан һәм исем фигыль белән белдерелсә, 
ия белән хәбәр арасына сызык куела ди-

гән кагыйдәне яхшы үзләштергән була. 
Ләкин мондый төр хәбәр янында ярдәмче 
фигыльләр, бәйлекләр, кисәкчәләр килгән 
очракта, сызык куярга ярамаганлыкны 
белеп бетермиләр. Укытучы әлеге кагый-
дәне яхшылап аңлатсын, укучыларга сең-
дерсен иде.

Аерымланган хәлләр янындагы тыныш 
билгеләренең куелышы белән бәйле хата-
лар элек-электән даими кабатланып килә 
торган мәсьәлә. Шуңа күрә укытучы хәл-
ләрнең кайсы очракта өтерләр ярдәмендә 
аерымлануын, ә кайчан аерымланмавын 
мисаллар белән яхшылап төшендерергә 
мәҗбүр.

Укучылар язма эшләрендә катлаулы 
төзелмәләр дә кулланырга мәҗбүр. Юкса 
аларның эшләре эчтәлек ягыннан сай, 
түбән дәрәҗәдә була.

Гомумән алганда, укучыга теге яки бу 
тыныш билгесе белән бәйле кагыйдәне 
аңлатканнан соң, аның үзеннән төрле 
язучылар иҗатыннан, көндәлек матбугат 
чараларыннан әлеге кагыйдәләргә туры 
килгән фактик материал туплап килүен 
сорарга кирәк. Моннан тыш, газета- 
журналлардагы мәкаләләрдә очраган  
пунктуацион, орфографик, стиль хатала-
рын да барлап килсеннәр. Шундый эш 
төрләре укучыны дөрес язарга өйрәтә ала.

Нәтиҗә ясап шуны искәртәсе килә: би-
ремнәрнең эчтәлеге укучыларны актив 
эшчәнлеккә, иҗади фикерләүгә, дәрестә 
үзләштергән белемнәр белән генә чиклән-
мәскә, мөстәкыйль эзләнүгә, белемне үсте- 
рүгә, баетуга юнәлтелеп, системага салуны 
күздә тота. Олимпиаданың барлык этап- 
ларында да күпсанлы укучылар катнаша, 
шуңа күрә аларны оештыруга, үзара җылы 
мөнәсәбәт урнаштыруга, бу эшнең укучы-
ларны үз туган телләре – татар теле белән 
кызыксыну уятуга юнәлдерелгән булуын 
һәрдаим ассызыкларга киңәш ителә.
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ТАТАР ТЕЛЕННӘН 
РЕСПУБЛИКА 
ОЛИМПИАДАСЫ
БИРЕМНӘРЕ
(Татар гомуми белем бирү оешмаларында 
укучы балалар өчен, 2019 – 2020 уку елы)
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4 нче сыйныф
Үткәрү вакыты – 180 минут

Максималь балл – 65
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Җөмләдәге нечкә сузык авазларның саны 
дөрес күрсәтелгән рәтне билгеләгез.  
(2 балл)

Егет – йортның терәге, кызлар – йортның 
бизәге. (Мәкаль)

а) 7;                                б) 9;
ә) 8;                                в) 10.
2. Сузык авазны белдерә торган хәрефләр 

саны дөрес күрсәтелгән рәтне билгеләгез. 
(2 балл)

а) 12;                             б) 24;
ә) 13;                             в) 28.
3. Борын тартыкларының барысы да кулла-

нылган мәкальне билгеләгез. (2 балл)
а) Ябалакның йоны күп, арсланның төге күп. 

(Мәкаль)
ә) Атаны күреп, ул үсәр; ананы күреп, кыз 

үсәр. (Мәкаль)
б) Үзем тук, кунак тук. (Мәкаль)
в) Игенченең икмәге күп, бакчачының ашы 

күп. (Мәкаль)
4. Ясалма нигезле сүз дөрес күрсәтелгән 

рәтне билгеләгез. (2 балл)
а) күз;                            б) күзлек;
ә) күзләр;                     в) күздә.
5. Мәкальдәге калын хәрефләр белән бирел-

гән исемнең килеше дөрес күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. (2 балл)

Сүздән ботка пешмәс. (Мәкаль)
а) баш килеш;                    б) төшем килеше;
ә) юнәлеш килеше;          в) чыгыш килеше.

5 нче сыйныф
Үткәрү вакыты – 180 минут

Максималь балл – 66
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Хәрефләр белән авазлар саны тигез бул-
ган сүзне билгеләгез. (2 балл)

а) елга;                                б) юрган;
ә) табигать;                        в) кулъяулык.
2. Җөмләдәге рәт гармониясенә буйсынма-

ган сүзләр саны дөрес күрсәтелгән рәтне 
билгеләгез. (2 балл)

Могҗиза, чөнки Пушкин үлгән, Тукай үлгән, 
Гоголь, Толстой юк, ә без алар белән кара- 
каршы сөйләшкән кебек сөйләшәбез, язып 
калдырган китапларының битләрен ачып, 
без дә шул уйлар белән янабыз... (Ибраһим 
Гази)

а) 2;                                б) 4;
ә) 3;                                в) 5.
3. Җөмләдәге кече тел ассимиляциясе ча-

гылыш тапкан сүз дөрес күрсәтелгән рәтне 
билгеләгез. (2 балл) 

Моннан ничә мең еллар элек яшәгән борынгы 
Мисыр, Рим, Һинд язучылары, галимнәре 
бүген безнең белән янәшә яшиләр, китапла-
ры безнең алдыбызда. (Ибраһим Гази)

а) галимнәре;
ә) Мисыр;
б) борынгы;
в) алдыбызда.
4. Җөмләдәге ТСТ калыбына туры килгән 

иҗекләр саны дөрес күрсәтелгән рәтне 
билгеләгез. (2 балл)

Йөз картайса да, йөрәк картаймый. (Мәкаль)
а) 5;                          б) 7;
ә) 6;                          в) 8.
5. Ясалма нигезле сүз дөрес күрсәтелгән 

рәтне билгеләгез. (2 балл)
а) түшәм;                 б) балык;
ә) балакай;              в) сулык.

15

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



6 нчы сыйныф
Үткәрү вакыты – 180 минут

Максималь балл – 66
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Алфавит тәртибендә язылган сүзләр рәтен 
билгеләгез. (2 балл)

а) арыслан, әни, орлык, җиләк; 
ә) сөлге, үлән, һәйкәл, ылыс;
б) йорт, имән, чөгендер, шалкан;
в) җәй, нарат, һава, халык.
2. Сүзнең басымы дөрес күрсәтелгән рәтне 

билгеләгез. (2 балл)
а) о′ч-ра-ша-лар;                    б) оч-ра-ша′-лар;
ә) оч-ра′-ша-лар;                    в) оч-ра-ша-ла′р.
3. Җөмләдәге ачык иҗекләрнең саны дөрес 

күрсәтелгән рәтне билгеләгез. (2 балл)
Ахмак малай ата-анасын үзенә дошман дип 

уйлый. (Мәкаль)
а) 7;                                 б) 9;
ә) 8;                                 в) 10.
4. Җөмләдә юлдан-юлга күчереп булмый 

торган сүзләр саны дөрес күрсәтелгән рәт-
не билгеләгез. (2 балл)

Туган ана бер, туган Ватан бер. (Мәкаль)
а) 1;                                 б) 3;
ә) 2;                                 в) 4.
5. Фразеологизмның синоним пары дөрес 

күрсәтелгән рәтне билгеләгез. (2 балл)
Тишек көймәгә утырту
а) күз буяу;                  б) борчак пешмәү;
ә) сай йөзү;                 в) балтасы суга төшкән.
6. Нәкыйп Каштанов иҗатыннан тупланган 

мисаллар арасыннан күчерелмә мәгънәле 
сүз кулланылган җөмләне билгеләгез.  
(2 балл)

а) Тиздән кар яуды.
ә) Көзге җилләр исүгә, чәчәкнең сабаклары, 

яфраклары кипкән.
б) Бакча чәчкәсе, көлә-көлә, җилдә тирбәлә.
в) Сагынып беткәнсеңдер инде мине.

7 нче сыйныф
Үткәрү вакыты – 240 минут

Максималь балл – 72
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Җөмләдәге калын сузык авазларның саны 
дөрес күрсәтелгән рәтне билгеләгез.  
(2 балл)

Мактап йөргән кунак аш алдыннан килә. 
(Мәкаль)

а) 6;                                 б) 8;
ә) 7;                                 в) 9.
2. Җөмләдәге ирен гармониясе чагылыш 

тапкан сүзләрнең барысы да күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. (2 балл)

Идел ярына килеп җиткәч, сөзәк кенә комлы 
яр буена төштеләр. (Дәрҗия Аппакова)

а) сөзәк;                            б) сөзәк, комлы, яр;
ә) сөзәк, комлы;              в) комлы, төштеләр.
3. Җөмләдәге калын хәрефләр белән бирел-

гән сүзнең синонимы дөрес күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. (2 балл)

Нефть кудыра торган насослар тирәсеннән дә 
әллә ничә кат урадылар. (Ләлә Гыймадиева)

а) тапкыр;                         б) юл;
ә) этаж;                              в) дип.
4. Әхсан Баян иҗатыннан тупланган мисал-

лар арасыннан фразеологик әйтелмә кулла-
нылган җөмләне билгеләгез. (2 балл)

а) Ояны без кадак кагып түгел, ә җеп белән 
бәйләп куя идек.

ә) Аннары аңа берничә ел кагылу юк, шул ки-
леш тора бирә.

б) Күзләремә ышанмыйча, имән төбендә кат-
тым да калдым.

в) Кайбер бала сыерчыклар астанрак оча.
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9 нчы сыйныф
Үткәрү вакыты – 240 минут

Максималь балл – 77
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Татар алфавитындагы 20 нче хәрефне бил-
геләгез. (2 балл)

а) М;                   б) Ө;

ә) О;                    в) Р.

2. Галимҗан Гыйльманов иҗатыннан туп- 
ланган мисаллар арасыннан тартыклар-
ның чиратлашуы күзәтелгән сүзе булган 
җөмләне билгеләгез. (2 балл)

а) Төргәк кыймылдап куйды.

ә) Минем үземә дә җылы булып китте.

б) Бураны-кары да, зәһәр суыгы да инде кур-
кытмый иде.

в) Бу мизгелдә мин суыкның һәр сулышы-
на бөрешеп ката торган гадәти кеше түгел 
идем.

3. Урта диалектка хас сүзләрдән оешкан рәт-
не билгеләгез. (2 балл)

а) [къаºргъа], [болон], [җокълаºргъа];

ә) [карга], [цәй], [тчиләк];

б) [параты], [киләте], [ташлыйты];

в) [киэм], [дҗиләк], [урман].

4. Фразеологик әйтелмәнең мәгънәсе дөрес 
күрсәтелгән рәтне билгеләгез. (2 балл)

Кара кыш –

а) карсыз салкын кыш;

ә) болытлы кышкы көн;

б) пычрак җылы кыш;

в) кышның уртасы, көннең иң кыска чакла-
ры.

8 нче сыйныф
Үткәрү вакыты – 240 минут

Максималь балл – 72
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Җөмләдәге калын хәрефләр белән бирел-
гән сүздәге аваз үзгәреше дөрес күрсәтел-
гән рәтне билгеләгез. (2 балл)

Былтыр кысканга быел кычкырмыйлар. 
(Мәкаль)

а) ирен ассимиляциясе;

ә) борын ассимиляциясе;

б) тел арты ассимиляциясе;

в) яңгыраулыкта охшашлануның кире төре.

2. Мәкальләр арасыннан басымы соңгы 
иҗеккә төшмәгән сүз кулланылган җөмлә-
не билгеләгез. (2 балл)

а) Мәчегә – уен, тычканга – кыен. (Мәкаль)

ә) Бәрәңге – ярты икмәк. (Мәкаль)

б) Энәдән дөя ясау. (Мәкаль)

в) Агачны кинәт бөксәң, шыртлап сына. 
(Мәкаль)

3. Җөмләдә алынма сүзләр саны дөрес күр-
сәтелгән рәтне билгеләгез. (2 балл)

Техника, электроника үзгәрә; компьютерлар, 
телефоннар, телевизорлар, музыка тыңлый 
торган төрле аппаратуралар яңара, камил-
ләшә. (Роберт Миңнуллин)

а) 5;                                   б) 7;

ә) 6;                                   в) 8.

4. Фразеологик әйтелмә булмаган рәтне бил-
геләгез. (2 балл)

а) ике сүзле;                  б) ике телле; 

ә) ике күзле;                  в) ике әтәч.
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11 нче сыйныф
Үткәрү вакыты – 240 минут

Максималь балл – 77
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Җөмләдәге иренләшкән сузыклар кулла-
нылган сүзләрнең барысы да күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. (2 балл)

Һөнәрле булу гәүһәрле булудан мең артык. 
(Мәкаль)

а) һөнәрле;

ә) булу, булудан;

б) һөнәрле, булу, булудан;

в) һөнәрле, булу, гәүһәрле, булудан.

2. Җөмләдәге ябык иҗекләр саны дөрес күр-
сәтелгән рәтне билгеләгез. (2 балл)

Ялкауның чикләвек ашыйсы килә дә, кабы-
гын ватасы бар. (Мәкаль)

а) 6;                                   б) 8;

ә) 7;                                   в) 9.

3. Яңа сүзләрдән генә торган рәтне билгелә-
гез. (2 балл)

а) мәдрәсә, почта, өлкә, рәис;

ә) чабата, хәзрәт, мәчет, намаз;

б) шопинг, бейджик, магистр, бакалавр;

в) факс, принтер, супермаркет, ноутбук.

4. Һөнәрчелек сүзләреннән генә торган рәт-
не билгеләгез. (2 балл)

а) урман, агач, үсемлек, һава;

ә) шприц, грипп, ангина, прививка;

б) немка, тачка, пахан, физра;

в) бидрә, кучат, яташ, угурца.

Олимпиада биремнәренең тулы варианты белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.ru/tt/teachers-
room/tatar-maktaplare…hylary-ochen-tat/ адресы 
буенча танышырга мөмкин.

10 нчы сыйныф
Үткәрү вакыты – 240 минут

Максималь балл – 77
I. Тестлардан дөрес җавапны билгеләгез.

1. Җөмләдәге калын сузык авазларның 
саны дөрес күрсәтелгән рәтне билгеләгез. 
(2 балл)

Яңгыр яуса, җиргә май. (Мәкаль)

а) 2;                    б) 6;

ә) 5;                    в) 7.

2. Җөмләдәге ике яңгырау һәм бер саңгырау 
тартыктан торган сүзләр саны дөрес күрсә-
телгән рәтне билгеләгез. (2 балл)

Галиәсгар байның подвалында яшәгән ятим 
малай егет булыр, үзе китаплар яза башлар. 
(Әхмәт Фәйзи)

а) 1;                    б) 3;

ә) 2;                    в) 4.

3. Җөмләдәге калын хәрефләр белән бирел-
гән сүзнең мәгънәсе дөрес күрсәтелгән 
рәтне билгеләгез. (2 балл)

Үткән көннәрдәге бәгъзе авырлыклар бу көн-
дә мал түгеп алачак җиңеллекләрне туды-
ра. (Ризаэддин Фәхреддин)

а) башка;                      б) күп;

ә) алдагы;                    в) күргән.
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САННАР 
ДӨНЬЯСЫНДА

Кадрия ФӘТХУЛЛОВА, Рәмилә ЗАРИПОВА, 

КФУ доценты, педагогика  
фәннәре кандидаты

Ютазы районы 3 нче Урыссу 
урта мәктәбенең I квалифика-
ция категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

04
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Туган тел дәресләрендә яңа педагогик технологияләрне кул-
лануга бәйле берничә методик таләпне билгеләп үтәргә кирәк: 
беренчедән, укучыларның яшен, белем дәрәҗәсен һәм дәрес-
нең темасын исәпкә алу; икенчедән, традицион һәм иннова-
цион методларның бер-берсен тулыландыруын истә тотып эш 
итү; өченчедән, тел һәм сөйләм материалын визуаль рәвештә 
кабул итүнең мөһимлегенә аерым игътибар бирү. Бүгенге көн-
дә телләрне укытуны яңача оештыру һәм укучыларны алган 
белемнәрен гамәли аралашуда кулланырга күнектерү – заман 
һәм ФДББС таләпләренең берсе. Шуңа күрә дә КФУ ның Фило-
логия һәм мәдәниятара багланышлар институты базасында үт-
кәрелә торган укытучыларның белемен күтәрү курсларында да 
нәкъ шушы проблемаларга төп игътибар бирелә, стажировка 
мәйданчыкларында алдынгы укытучыларның гамәли эшчән-
леге белән таныштыру эше оештырыла. Курсларда катнашучы 
укытучылар да үз тәҗрибәләре белән бик теләп уртаклашалар, 
гамәли дәресләрдә фикер алышуда актив катнашалар. Әңгә- 
мә барышында укытучылар үзләре куллана торган заманча 
алымнардан түбәндәгеләрне атап үтәләр: сөйләм ситуациясен 
анализлау методы (кейс методы); «Карусель» методы, синквейн 
методы, блиц-сораштыру методы, чиратлашып теләк әйтү ме-
тоды, «Икебана» методы, рефлексив әңгәмә методы һ.б. Иҗади 
эшләүче укытучылар, үзләре туплаган материалларын башка 
укытучыларга җиткерү максатыннан, дәрес эшкәртмәләре һәм 
технологик карталарын матбугатта бастыруга тәкъдим итәләр. 
Әлеге язмада «Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы» 
Бөтенроссия конкурсы кысаларында үткәрелгән туган (татар) 
тел дәресенең технологик картасы тәкъдим ителә (6 нчы сый-
ныф, рус мәктәбенең татар төркеме).
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Дәреснең темасы: сан сүз төркемен гомумиләштереп кабат-
лау.
Дәреснең максатлары: 
1. «Сан» темасын өйрәнүне йомгаклау, белемнәрне ныгыту 
һәм гамәлдә куллану, морфологик-синтаксик анализ ясау  
күнекмәләрен камилләштерү.
2. Укучыларның фикер йөртү сәләтен үстерү, коллективта һәм 
мөстәкыйль эшләү күнекмәләрен камилләштерү.
3. Саннарны өйрәнүгә кызыксыну уяту.
Бурыч: укучыларның фикерләү активлыгын, бәйләнешле сөй-
ләмен үстерү.
Укучыларда УУГ формалаштыру.
Шәхескә кагылышлы УУГ:
– башкарган эшкә җаваплы була белү; бер-береңне ихтирам 
итә белү; татар телен кызыксынып өйрәнү.
Регулятив УУГ: максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлау 
һәм аларны куллана алу, үз эшчәнлегеңне контрольдә тота 
алу. 
Танып белү УУГ: дәрестә алган мәгълүматлардан файдаланып, 
сорауларга җавап бирү; тиешле мәгълүматны табу һәм аера 
белү; аңлап һәм ирекле сөйли алу.
Коммуникатив УУГ: сыйныфташларны тыңлап, фикереңне 
тулы һәм аңлаешлы итеп әйтеп бирә белү; сүзләрне сөйләмдә 
дөрес һәм урынлы куллана белү.
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Төп төшенчәләр: сан, сан төркемчәләре, саннарга морфоло-
гик анализ, схема, модель, нәтиҗә.
Предметара бәйләнеш: рус теле, хезмәт тәрбиясе.
Дәрес тибы: белем һәм күнекмәләрне ныгыту.
Метод һәм алымнар: әңгәмә, парларда һәм төркемнәрдә эш, 
фронталь һәм индивидуаль эш, уен технологиясе, компьютер 
технологиясе.
Төп ресурс: Н.В.Максимов., М.З.Хәмидуллина. Татар теле: уку 
әсбабы. 6 нчы сыйныф. – Казан, 2015 ел. 
Җиһазлау һәм күрсәтмә әсбаплар: компьютер, экран, видео-
язма, карточкалар, рәсемнәр, эш дәфтәрләре. 

Дәреснең технологик картасы

Дәрес  
этаплары Укытучы эшчәнлеге  Укучы эшчәнлеге Көтелгән 

нәтиҗә
I. Оештыру 
өлеше, мо-
тивлашты-
ру

Исәнләшү. Уңай психологик халәт 
тудыру.
– Хәерле көн, укучылар. Әйдәгез 
әле, бер-беребезне сәламлик. 
– Яхшы, рәхмәт. Сез дәрестә катна-
шырга әзерме? 
– Уңышлар сезгә.
– Дәрестә игътибарлы һәм актив 
булыгыз, бер-берегезгә ярдәм ите-
гез. 

Укучылар укытучыны һәм 
бер-берсен елмаеп сәламлиләр, 
дәрескә әзерлекләрен күр-
сәтәләр 

КУУГ: Укучылар 
бер-берсенә 
уңай аралашу 
атмосферасы 
тудыралар.
ШУУГ: баш-
калар белән 
дустанә 
мөнәсәбәттә 
булу.

II. Пробле- 
малы си- 
туация бул-
дыру

– Укучылар, экранга игътибар ите-
гез. Бу рәсемнәр нинди темага ка-
рый? 
– Бөтен рәсемнәр дә саннар тема-
сынамы? Ә бу рәсемдә саннар юк 
бит. Нәрсә әйтә аласыз? Бу нинди 
тамгалар?
– Дәреснең темасы нинди булачак 
инде? Нинди фикергә килдегез?

Укучылар җавап бирәләр.
– Сан.
– Җөмлә схемасы. Җөмлә мор-
фологик-синтаксик яктан тик-
шерелгән.
– Саннарга морфологик-синтак-
сик анализ ясау  

РУУГ: 
күзәтүләр ниге-
зендә дәреснең 
темасын фор-
малаштырып 
әйтү.
КУУГ: үз фи-
кереңне төгәл 
итеп әйтә белү.
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III. Уку 
мәсьәләсен 
кую һәм 
чишү юлла-
рын эзләү 

– Укучылар, дәреснең темасын 
ачыкладык. Ә бүгенге дәрестә без 
нишләрбез икән? Әйдәгез, ачыклап 
үтик. Үзегезгә нинди максатлар  
куярсыз?

– Сезнең өстәлләрегездә 
мәкальләр язылган кәгазь тасма-
лар бар. Шуларны парлап туры 
китерергә кирәк. Мәкальләр нинди 
темага булса, безнең дәресебезнең 
тәрбияви максаты да шундый була-
чак 

Көтелгән җаваплар: 
– Без бүген саннар турындагы
белемнәрне ныгытырбыз.
– Морфологик-синтаксик  
анализ ясарбыз.
– Без үзебез өчен кызыклы  
мәгълүмат алырбыз.
Җавап: 
Мәкальләр «Һөнәр» темасына 
карый.
(Татар теленең аңлатмалы сүз-
легеннән һөнәр сүзенең аңлат-
масын укыйлар.)
Дәфтәрләргә числоны, дәрес-
нең темасын язып куялар 

РУУГ: дәреснең 
максатларын 
билгеләү, укы-
тучы ярдәмен-
дә дәрестә үз 
эшчәнлегеңне 
планлаштыру.
КУУГ: телдән 
аралашуда  
актив катнашу 

IV. Уку 
мәсьәләсен 
чишү 

– Экранга игътибар итегезче.  
(Видеоязма карау.) 
Видеофрагменттан нәрсә белде-
гез?
Кем кыю, кем җавап бирә ала? Әй-
дәгез, активрак булыгыз.

Көтелгән җавап: 
WorldSkills – эшче һөнәрләрне 
пропагандалаучы чемпионат. 
Укучылар һәм яшьләр
ярышы. Анда бик күп һөнәр 
ияләре катнаша.

КУУГ: үз фи-
кереңне төгәл 
итеп әйтә белү.

ШУУГ: укучы-
ның башкарган 
эшенә җавап- 
лы карый 
белүе,
парларда һәм 
төркемнәрдә 
эшли белү.
РУУГ: уку бу-
рычларын 
кую, максатны 
гамәлгә ашы-
ру чараларын 
сайлап алу һәм 
аларны кулла-
ну.
ТБУУГ: тиешле 
мәгълүматны 
табу һәм  
аерып алу, 
төрле рәвештә 
бирелгән мәгъ-
лүматны кабул 
итү һәм укыган-
ны анализлау. 

1 нче бирем. (2 минут вакыт би-
релә.)
– Укучылар, әлеге биремдә бил-
геләнгән саннарның төркемчәсен, 
ясалышын җәяләр эченә язарга, 
ә саналмышның астына сызарга 
кирәк. Төркемнәрдә фикер алышып 
эшләгез. 

  

(Беренче рәсем – конкурс эмблема-
сы, икенчесе – Казанда узган чем-
пионатның эмблемасы.)
– 2019 елда Казанда WorldSkills 
стандартлары буенча узган  
45 нче һөнәри осталык чемпиона- 
тында укучылар һәм аларның 
әти-әниләре өчен үзенчәлекле про-
грамма әзерләнде.
– Ярышларның 4 көнендә 150 мең 
кеше, ягъни балалар һәм аларның 
әти-әниләре «Казань Экспо» мәй-
данчыгында булды. Чемпионат 
кунаклары, ярышларны караудан 
тыш, кайбер эшче һөнәрләр буенча 
үзләрен дә сынады. 

Биремне эшләү һәм үзбәя бирү. 
Үзбәя бирү өчен критерийлар:
а) дәреслектән башка гына җа-
вап бирә алса – «5»ле;
ә) дәреслеккә карап алса – 
«4»ле;
б) дәреслектән файдаланып җа-
вап бирсә – «3»ле.
Укучылар үзләре куйган бил-
геләрен әйтеп чыгалар.
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– Татарстанга Россия Федерация-
сенең башка субъектларыннан  
8 меңнән артык кунак килде.  
Казанда чемпионат 2019 елның  
22 нче августыннан 27 нче августы-
на кадәр узды.
Нәтиҗә ясыйбыз: үзегезгә нинди 
билгеләр куйдыгыз? Чиратлашып 
әйтеп чыгыгыз.

КУУГ: башка-
ларның сөй-
ләмен ишетеп 
һәм тыңлап, 
фикереңне 
тулы һәм  
аңлаешлы итеп  
әйтеп бирә 
белү; диалогик 
сөйләмдә кат-
нашу 

2 нче бирем. 
Каршы күршең белән парларда 
эшләү. 
Укучылар, хәзер, төрле саннарны 
кулланып, Яңа ел темасына диалог 
төзегез 

– Яңа ел бәйрәмен Россиядә  
кайчан билгеләп үтәбез? 
– 31 нче декабрьдә.
– Сәгать ничәдә гаилә табын ар-
тына җыела?
– Төнге сәгать 12 дә. 
– Яңа ел бәйрәменә ничә бүләк 
әзерлисең?
– Дүрт бүләк.
– Кемнәргә?
– Беренчесе – әниемә, икенче-
се – әтиемә, өченчесе – әбиемә, 
дүртенчесе – энемә 

V. Ял мину-
ты

Бирелгән рәсемнәрдәге һөнәрләр-
не сүзсез генә аңлатып бирергә 
кирәк. (Пантомимо уены.) 
(Интерактив тактада түбәндәге 
рәсемнәр күрсәтелә.)

 
 

 
 

Укучылар чиратлашып төр-
ле хәрәкәтләр күрсәтәләр. 
Сыйныфташлары күрсәткән 
хәрәкәтләр буенча туры килгән 
һөнәрне атыйлар 

ШУУГ: белем 
алуга уңай ка-
рашта булу.
КУУГ: моноло-
гик сөйләмдә 
катнашу.
РУУГ: башка-
ларның сөй-
ләмен тыңлый 
белү, үз эшчән-
легеңне оеш-
тыра алу, үзбәя 
бирә белү, үз-
тикшерү оеш-
тыру һәм хата-
ларны төзәтә 
алу 

VI. Берен-
чел ныгыту 
этабы 

3 нче бирем.
Морфологик-синтаксик анализ 
ясау. Укучылар, алга таба табыш-
маклардагы билгеләнгән саннарга 
морфологик-синтаксик анализ 
ясыйбыз.

Һәр төркемнән бер кеше чыгыш 
ясый.
– Сүз төркеме билгеләнә.
– Ясалышы буенча төре әйтелә.
– Мәгънә төркемчәсе бил-
геләнә.
– Нинди җөмлә кисәге булуы 
әйтелә.
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Башы бер, күзе унике (сәгать)
Бер йомгакта мең энә (керпе)
Утыра бер ак чүлмәк,
Өстенә кигән йөз күлмәк (кәбестә)

Үзбәя бирү критерийлары:
а) бер хата да булмаса – «5»; 
б) бер хата булса – «4»; 
в) ике хата булса – «3».

Икенчел 
ныгыту 
этабы

– Санның моделен төзик әле, ба-
лалар. Санга туры килә торган 
төшенчәләрне аерып алып, кагый-
дәләрен әйтеп чыгыйк 

Укучылар модель төзиләр. Сан-
га туры килгән төшенчәләрне 
аерып алалар, кагыйдәләрен 
әйтеп бирәләр.
Сан.
– Саналмыш
– Сан
– Санның 5 төркемчәсе бар.
– Сүз белән дә, цифр белән дә 
языла.
– Чама саны
– Микъдар саны
– Җыю саны
– Бүлем саны
– Тәртип саны
– Сан исемләшә

КУУГ: сыйныф-
ташлар һәм 
укытучы белән 
уку эшчәнле-
ген оештыруда 
хезмәттәшлек 
итә алу.
ШУУГ: үз мөм-
кинлекләреңне 
белү-белмәү 
чикләрен чама-
лау.
РУУГ: сөйләм 
эшчәнлеген 
оештыра алу 

VII. Реф-
лексия 
(эшләгән 
эшләргә 
нәтиҗә 
ясау)

– Укучылар, экранга игътибар ите-
гез. Җөмләләрне тулыландырып, 
сез эшегезгә үзбәя бирәсез. Әйдә-
гез, кем башлый? 
(Интерактив тактада сораулар күр-
сәтелә.)

– Саннарның тормыштагы роле ту-
рында нәрсә әйтә аласыз? Саннар 
ни өчен кирәк?
– Дәрестә сезгә нәрсәләр ошады/
ошамады? 

Укучылар җөмләләрне тулылан-
дырып әйтеп баралар, бер- 
берсенең җавабына игътибар 
итәләр.
– Мин бүген дәрестә WorldSkills 
чемпионаты турында белдем.
– Дәрестә миңа санның моде-
лен төзү кызык булды.
– Иң ошаганы пантомима уены 
булды.
– Саннар тормышта мөһим 
урын алып торалар.
– Саннар ярдәмендә без кибет-
тәге товарларның хакын әйтә-
без.
– Телефон номерларын хәбәр 
итәбез.
– Дөньяда күпме кеше, күпме 
ил барлыгын ачыклый алабыз.
– Татарстанның, Казанның ха-
лык санын, мәйданын әйтеп 
бирә алабыз.
– Саннар ярдәмендә без вакыт-
ны билгелибез. 
Гомуми нәтиҗә: сан – иң мөһим 
сүз төркемнәренең берсе. 

КУУГ: җавап 
бирүчеләрнең 
сөйләмен-
тыңлау һәм 
аңлау; үз фи-
керләреңне 
тулы, төгәл, 
ачык һәм  
аңлаешлы итеп 
әйтү.
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Дәрескә 
гомуми бәя 
бирү 

– Укучылар, хәзер һәрберегез үз 
эшчәнлеген 
бәяли, үзенә билге куя. 
Билгеләр саны ачыклана. 
Укучылар белән килешенгән (укы-
тучы һәм укучы килешкән) бил-
геләр көндәлекләргә һәм журналга 
куела 

Укучылар дәрес дәвамында 
куйган билгеләрен кушып һәм 
биремнәр санына бүлеп, гомуми 
билге чыгаралар 

РУУГ: дөрес 
һәм ялгыш 
эшләнгән эшне 
аера белү, үз 
эшчәнлегеңне 
бәяләү.
ШУУГ: үз уңыш- 
ларың/уңыш-
сызлыкларың 
турында әйтә 
алу 

VII. Өй эше 
бирү һәм 
аңлату 

– Экранда өй эше күрсәтелгән. Өй 
эшен сайлау мөмкинлеге бар.
1. Әдәбият дәреслегеннән саннар 
кергән җөмләләрне күчереп язарга, 
саннарга морфологик-синтаксик 
анализ ясарга, астына сызарга.
2. Саннар кергән өч табышмак, 3 
мәкаль язарга.
3. Үзегезгә ошый торган һөнәр 
турында 8–10 җөмләдән торган 
хикәя төзеп язарга.

РУУГ: үз эшчән-
легең белән 
идарә итү, өй 
эшен сайлаган-
да, дөрес карар 
кабул итә белү 

Алга таба дәреснең төп этапларына тукталып һәм методик 
аңлатмалар биреп үтик. Дәрес ФДББС таләпләренә туры ките-
реп, заманча технологияләрне кулланып үткәрелгән. Дәрестә 
укучыларның яшь һәм психологик үзенчәлекләре искә алын-
ган. Дәреснең башында укытучы мотивлаштыруга төп игъти-
барны юнәлтә: уңай халәт тудыра, укучылар бер-берсен елма-
еп сәламлиләр, дәрескә әзерлекләрен күрсәтәләр. Дәреснең 
һәр этабында универсаль уку гамәлләрен формалаштыруга 
тиешле игътибар бирелеп бара: проблемалы ситуациядән чы-
гып, дәрес темасын һәм максатын укучылар үзләре билгели. 
Уку мәсьәләсен кую этабында укытучы мәкальләр язылган  
кәгазь тасмаларны куллана. Укучылар шуларны парлап туры 
китереп әйтәләр һәм дәреснең тәрбияви максатын ачыклый-
лар. Уку мәсьәләсен чишү этабында укытучы, балаларның та-
нып белү эшчәнлеген үстерү өчен, төрле биремнәрдән файдала-
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на: видеофрагмент карау; сорауларга җавап бирү; төркемнәргә 
бүленеп, диалог төзү. Әлеге биремнәрне эшләгәч, укучылар үз-
бәя бирәләр, моның өчен укытучы аларны критерийлар белән 
таныштыра. Дәрес сәламәтлекне саклау технологиясен дә 
исәпкә алып төзелгән: укучы һәм укытучы арасында дустанә 
мөнәсәбәт урнаштыру, ял итеп алуга да тиешле вакыт карал-
ган. Ныгыту этабы, методикада таләп ителгәнчә, ике өлешкә 
бүленгән: беренчел ныгыту һәм икенчел ныгыту. Беренчесен-
дә балалар, табышмакларны чишеп, укытучы җитәкчелегендә 
саннарга морфологик-синтаксик анализ ясыйлар; икенчесендә 
мөстәкыйль рәвештә санның моделен төзиләр, санга туры кил-
гән төшенчәләрне аерып әйтәләр һәм кагыйдәләрне кабатлый-
лар; алган белемнәрен ныгыталар. Шул рәвешле балаларның 
белемнәре системалаштырыла. Рефлексия этабында укучылар 
үз эшчәнлекләренә бәя бирәләр, дәрестә нәрсәләр ошаганын 
яки ошамаганын әйтеп бирәләр, гомуми нәтиҗәгә килеп, сан-
нарның тормыштагы урынын һәм әһәмиятен билгелиләр, үз фи-
керләрен мисаллар белән дәлиллиләр. Алга таба һәр укучы үз 
эшчәнлеген бәяли, үзенә гомуми билге куя. Болай эшләү бала-
ларны гаделлеккә һәм җаваплылыкка өйрәтә. Өй эше, ФДББС 
да таләп ителгәнчә, катлаулыгы ягыннан 3 дәрәҗәдә бирелә һәм 
сайлап алу мөмкинлеге күздә тотыла. Балалар үзләре карар 
кабул итәргә һәм сайлаган эшне мөстәкыйль рәвештә эшләргә 
тиеш булалар. Методик күзлектән караганда, шунысы да куа-
нычлы: дәрестә эшче һөнәрләргә кызыксыну уяту һәм бүгенге 
тормышта аларның әһәмиятен ассызыклап үтү дә игътибардан 
читтә калмаган. Билгеле, дәрестә һәр баланың фикерен сорап 
бетерү мөмкин түгел, шулай да һәрбер укучыга индивидуаль 
якын килү, аның мавыгуларын ачыклау, аны аралашуга тарту – 
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мөһим эшләрнең берсе. Бу исә укучыларга үзләрен шәхес итеп 
тоярга мөмкинчелек бирә. Дәрес барышында укучыларның  
белем-күнекмәләрен, осталыкларын гамәли куллана белүе 
эзлекле рәвештә тәэмин ителгәнгә күрә, аларда планлашты-
рылган уку гамәлләре барлыкка килә һәм аларның эшчәнле-
гендә чагылыш таба. 

Гомумән, хәзерге вакытта телләргә өйрәтү өлкәсендә киң кул-
ланыла торган технологияләргә методистлар түбәндәгеләрне 
кертеп карыйлар: мәгълүмати-коммуникацион технологияләр, 
проектлар технологиясе; проблемалы укыту технологиясе; уен 
технологиясе; үстерелешле укыту технологиясе; интегратив 
укыту технологиясе; модульләп укыту технологиясе; дистан- 
цион белем бирү технологиясе; кейс технологиясе, интенсив 
укыту технологиясе һ.б. Бүгенге көн укучыларына татар телен-
нән сыйфатлы белем бирү өчен, әлеге технологияләрне систе-
малы һәм урынлы файдалану зарури. 

Йомгак ясап әйткәндә, заман таләпәреннән чыгып, туган тел-
гә өйрәтү – уку-укыту процессын оештыруга яңача караудан, 
дәресләрне яңача планлаштыру һәм үткәрүдән гыйбарәт. Шу-
лай эшләгәндә генә, укучыларның танып белү, гомуми уку кү-
некмәләрен, телдән һәм язма сөйләм осталыгын үстерүгә ире-
шеп була дип саныйбыз.

1. Требования ФГОС к современному учителю // Инфоурок. URL: https://infourok.ru/statya-na-temu-
trebovaniya-fgos-k-sovremennomu-uchitelyu-555967.html

2. Андрианова Т.М., Андрианова И.Л. В мире чисел и цифр: учебно-методическое пособие. ФГОС. – 
М.: Дрофа, 2019

3. Яхина Л.Р. Саннарда да хикмәт бар. http://belem.ru/node/6757

Әдәбият исемлеге
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Ялгыш ясалган сүзләр һәм тәгъбирләр-
нең хәзерге телдә торган саен иркенрәк 
һәм күбрәк кулланыла баруының сәбә-
бе мондый. Беренчедән, журналистлар 
туган телебезнең мул сүзлек хәзинәсен, 
үзенчәлекле грамматик төзелешен җи-
ренә җиткереп белмиләр һәм шунлыктан 
сүзлек байлыгыннан һәм грамматик төзе-
лешеннән тулысынча файдалана алмый-
лар. Икенчедән, аларга күп материалны 
русчадан тәрҗемә итеп алырга туры кил-
гәнлектән, ләкин тәрҗемә фәненнән хәбәр-

дар булмаганлыктан, алар бу гамәлне, 
нигездә, сүзгә-сүз, хәрефкә-хәреф күчерү 
методы белән башкаралар. Болай эшләү 
исә котылгысыз рәвештә тәрҗемә теле-
нең табигый төзелешен дә, мәгънәсен һәм 
эчтәлеген дә бозуга китерә. Өченчедән, 
кайбер журналистлар татар теле фәненең 
кануннарын, кагыйдәләрен, туган телнең 
табигый төзелеше тәртибен, нормаларын 
санга сукмыйча, үзбелдеклеләнеп, кирәк-
сезгә яңа сүзләр ясап маташалар, телебез-
нең йөзләрчә ел кулланылып килгән әдәби 

Соңгы елларда язма телдә, берникадәр сөйләм телендә 
дә, каләм ияләре тарафыннан ялгыш, ягъни татар телендә-
ге табигый сүз төзелеше кагыйдәләре (нормалары) бозылып 
ясалган сүзләр һәм тәгъбирләр (әйтелмәләр) көннән-көн 
күбрәк кулланыла. Андый сүзләр матбугат язмаларында һәм 
радио-телевидение тапшыруларында, бигрәк тә алардагы  
иҗтимагый-сәяси, икътисади эчтәлекле материалларда, ин-
формацион хәбәрләрдә йөзләрчә, меңнәрчә санала. Аларның 
барысының да диярлек безнең тел өчен табигый булмавын, шу-
ның өстенә, авыр аңлаешлы яки бөтенләй аңлаешсыз икәнле-
ген исәпкә алсаң, мондый сүзләрнең татар телен нык бозуына, 
чүпләвенә төшенү авыр түгел. Туган телебездәге сүз төзелеше 
кануннары белән исәпләшмичә ясалган андый лексик чаралар-
ның күпләп кулланылуы татар теленең дөреслегенә, сафлыгы-
на зур зыян китерә, мәгълүмат чараларын укучы, караучы һәм 
тыңлаучыларның тиешле мәгънәне, эчтәлекне, кирәкле инфор-
мацияне җиңел һәм тулы үзләштерүенә комачаулый.
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сүзләрен гади сөйләм сүзләре яки үзләре 
уйлап чыгарган сүзләр белән алмаштырып 
кулланалар. Кайбер кечкенә форматлы 
газеталарны әзерләүчеләр яңача, үзгә 
телдә язу белән шулкадәр мавыгалар, хәт-
та аларның язмаларын аңлау кыен була. 
Болай телне тупас бозулар, туган тел белән 
моңарчы күз күрмәгән, колак ишетмәгән 
экспериментлар ясауның татар телен ту-
пас бозудан башка бернинди дә нәтиҗәсе 
булмый. Андый каләм ияләренең туган 
телне бозарга беркемнең дә хакы юк икән-
леген аңламауларына, телдә башбаштак- 
лык китереп чыгаруларына гаҗәпләнергә 
һәм нәфрәтләнергә генә кала. 

Журналистлар, русчадан тәрҗемә иткән-
дә (аларга бу эш белән күп шөгыльләнергә 
туры килә), нигездә, оригиналның һәрбер 
сүзенә тәрҗемә телендә дә аерым сүз 
туры килергә тиеш дигән фикергә таянып 
эш итәләр, һәм аларның бу элементар 
ялгышы еш кына тиешле мәгънәне дә һәм 
телне дә тупас бозуга китерә. Чөнки алар 
дөрес тәрҗемә итүнең төп шартын – ори-
гиналның сүзен сүзгә белдерү белән ма-
выкмыйча, текстның, сөйләмнең эчтәле-
ген, мәгънәсен икенче тел чаралары белән, 
ул телнең үзен бозмыйча, төгәл итеп бел-
дерергә кирәк дигән таләпне үтәмиләр. 
Кайбер каләм ияләре исә рус теленең һәр 
сүзен татарчадагы һәр аерым сүз белән 
бирү генә түгел, ул сүзнең хәтта морфоло-
гик төзелешен дә күчереп куялар.

Мисал өчен хәзерге газета материалла-
рында адым саен очрый торган ассызык- 
лау сүзен алып карыйк. Күренеп тора: 
моны кайчандыр кемнәрдер подчеркнуть 
сүзен хәрефкә-хәреф тәрҗемә итеп алган- 
нар, ягъни калькалаштырганнар: под – 
ас, черкнуть – сызу, шуннан астына сызу 
килеп чыккан. Бу сүз оригиналның мәгъ-

нәсен дә дөрес белдерми, татар теленең 
сүз ясалышы һәм әйтелеше кагыйдәләрен 
дә бик нык боза. Кушма лексик берәмлек 
буларак ясалган бу сүзнең икенче мәгъ-
нәле кисәге – сызыклау – татар теле өчен 
мәгънәсезлек: безнең телдә сызыклау 
дигән табигый сүз юк (дөресе – сызу), ул 
табигый сүз төзелеше тәртибе (нормасы) 
бозып ясалган.

«Подчеркнуть»ның туры, төп мәгънәсен-
дәге төгәл тәрҗемәсе – астына сызу. 
Ләкин публицистика телендә ул, гадәттә, 
күчерелмә мәгънәдә, тиешле мәгънәне, 
фикерне аерып, аның аеруча әһәмияткә ия 
булуын белдерү өчен кулланыла. Җөмлә 
эчендә татарчага тәрҗемә иткәндә, әнә 
шул әле әйткән мәгънәне белдерерлек 
сүзләрдән файдаланырга тиеш тә. Монда 
шуны да истә тоту әһәмиятле: «подчер-
кнуть»ның мәгънәсен татарча еш кына 
«әйтте», «диде» сүзләре белән һәм алар 
янына мөһим, игътибар кебек мәгънәне 
көчәйткеч сүзләр дә өстәп белдерергә 
мөмкин һәм кирәк тә. Тагын шунысы бар: 
рус телендә подчеркнуть еш кына сказать, 
говорить, отметить кебек сүзләрнең сино-
нимы буларак кулланыла.

Матбугат телендә шактый күп очрый тор-
ган агымдагы (ел белән бергә килгәндәге) 
сүзе шулай ук текущий (год, ремонт һ.б.) 
сүзенә ияреп ясалган (тамыры – течь –  
агу), һәм нәтиҗәдә мәгънәсез лексик бе- 
рәмлек килеп чыккан: агымдагы? (су агы-
мындагы?). Аны күбрәк текущий годның 
хәрефкә-хәреф (букваль) тәрҗемәсе була-
рак кулланалар. Баксаң, аның татар теле 
өчен бөтенләй кирәге дә юк! Текущий год 
ул – быел һәм бу ел. Менә ул, төптән уйла-
мыйча, механик рәвештә эшләү нәрсәгә 
китерә!
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Кайчакта, кайбер журналистларның  
«гаять оригиналь иҗатын» күреп, таң ка-
лырга туры килә. Менә, мәсәлән, респуб- 
ликабызның иң мәртәбәле дип саналып 
йөргән бер газетадан «Суфия апа икетуган 
Халидә Сафина белән Казанда очрашкан» 
дигән җөмлә. Кем ул икетуган? Ике туган 
кеше була аламы? Ул атаманың авторы 
аны рус телендәге двоюродный (двоюрод-
ная) сүзеннән калькалаштырып ясаган, 
әлбәттә, әмма татарча мондый сүз була 
аламы икән, дип уйлап тормаган. Менә 
шулай эшләү аркасында безнең хәзерге 
газеталарда «Минем ике попугаем бар: 
берсе – ир, икенчесе – хатын» кебек сүз 
галәмәтләренә тап буласың да инде, татар-
ча шулай уйламыйча гына язу һәм сөйләү 
нәтиҗәсендә туган телебез көннән-көн 
корама, калька теленә әверелеп бара да 
инде.

Безнең журналист-тәрҗемәчеләр рус 
телендә аерым бер сүз белән белдерел-
гән мәгънәне татарча, телне бозмыйча, 
тасвирлау юлы белән (берничә сүз белән) 
белдерергә мөмкин булса да, телне җи-
мереп, яңа бер сүз ясап маташалар. 
Нәтиҗәдә оригинал сүзенең мәгънәсе 
дөрес тәгъбир ителми дә, аңлашылмый 
да, тәрҗемәченең уңышсыз иҗат җиме-
ше – яңа сүз дә чын татар сүзе, ягъни 
табигый сүз булып чыкмый. Шундый 
сүзләрнең берсе – правнук (правнучка) 
сүзеннән ясалган оныкчык. Бу татар теле 
өчен табигый сүз түгел: безнең телдә, зат 
исемнәренә -чык /-чек кушымчасы ялгап, 
кечерәйтелгән мәгънәдәге яңа сүз ясау 
тәртибе юк (онык+чык). Аннан, килеп, та-
тар кешесе аны аңламый да: кем ул прав-
нукмы, әллә правнучкамы? Формасы һәм 
яңгырашы да татарча түгел. Ә бит правнук-
ны оныкның улы яки кызы дип әйтеп була. 
Онык ул үзе дә русның внугыннан аз гына 
үзгәртеп ясалган, һәм аны да улының (кы-

зының) улы яки кызы дип әйтү чын татар-
ча булыр иде.

Мәгълүмат чараларында очрый торган 
кызчык та саф татарча сүз түгел, ул девоч-
кага (девчонкага) ияреп ясалган, чын та-
тарчасы – кечкенә кыз, нәни кыз.

«Бу хакта ... матбугат үзәгенә сылтама 
белән «Риа Новости» хәбәр итә» дип яза 
безнең республика газеталарының берсе. 
Мондагы сылтама – русчадагы ссылка 
сүзенең ялгыш тәрҗемәсе: татар телендә, 
гомумән, мондый исем сүз юк. Аның мәгъ- 
нәсен татарча таяну сүзе бирә: «Бу хакта 
... матбугат үзәгенә таянып, «Риа Новости» 
агентлыгы хәбәр итә».

Менә шулай хәзерге журналистларның 
«новаторлыгы» аркасында татар теле  
көннән-көн чүпләнә бара инде.

Ялгыш ясалган һәм аңлашылмый торган 
сүзләрнең бер өлешен «ничек булса бул-
сын, татарча гына булсын» дигән принцип-
ка нигезләнеп, үзгәртүнең бөтенләй кирәге 
булмаган рус алынмаларын һәм интер- 
националь сүзләрне татарчалыштыру 
максаты белән урынсыз ясалган сүзләр 
тәшкил итә. Шундыйларның бик гыйбрәт-
ле мисалы – санак. Кайбер каләм ияләре 
компьютер сүзе урынына шуны куллана-
лар. Әмма моны уңышлы тәҗрибә дип әй- 
теп булмый: компьютер – бөтен дөнья ха-
лыклары телләре өчен уртак интернацио-
наль сүз, һәм аны татарчалаштырып мата-
шуның кирәге юктыр: санак халык теленә 
керә алмас кебек.

Хәзер укучыларны бүгенге көндә мәгълү-
мат чараларында һәм кайбер китапларда 
кулланылган, ләкин әдәби телнең лексик 
нормаларына туры килми торган күп сан-
лы сүзләр һәм тәгъбирләрнең кайберләре 
белән таныштырып китәрбез.
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Ялгыш ясалган сүзләр һәм 
тәгъбирләр Әдәби дөрес вариантлары

Нефть чыгару эшчәнлеге белән  
шөгыльләнүче оешма...

Нефть чыгару (эше) белән шөгыльләнә 
торган оешма...

Минем өчен син һәрвакыт нәни кызчык 
булып калырсың

Минем өчен син һәрвакыт нәни кыз бу-
лып калырсың

Күптән түгел өйләнгән, кызчык үстерә Күптән түгел өйләнгән, кыз бала үстерә
11 хикәячек бу санда басылып та чыкты Кечкенә күләмле 11 хикәя бу санда ба-

сылып та чыкты
Китапчыкка шигырьләрең сайлап алып 
кына кертелдеме?

Китапка шигырьләрең сайлап алып кына 
кертелдеме?

Балашиха шәһәрчегендә яши Балашиха шәһәрендә яши
Кошчылык фермасы хуҗасы ... үзен таны-
тырга да өлгерде

Кош фермасы мөдире ... үзен танытырга 
да өлгерде

«Бу бик җитди сан!» – дип ассызыклады 
Тимур әфәнде

«Бу бик җитди сан!» – дип диде Тимур 
әфәнде

Рөстәм Миңнеханов авылларны тө-
зекләндерүгә киләчәктә дә зур әһәмият 
биреләчәген ассызыклады

Рөстәм Миңнеханов авылларны тө-
зекләндерүгә киләчәктә дә зур әһәмият 
биреләчәген сөйләде (... зур әһәмият би-
реләчәк дип әйтте)

Гали Акыш ...дәүләтчелеген торгызуда 
ярдәм итәргә тырышкан олуг затыбыз

Гали Акыш ... дәүләтен торгызуда ярдәм 
итәргә тырышкан олуг затыбыз

Савымчыларның яше елдан-ел яшәрә 
бара икән

Сыер савучыларның яше елдан-ел яшәрә 
бара икән

Дуңгызчылык, сөтчелек оешмаларына да 
кагылачак

Бу дуңгыз асрау, сөт җитештерү оешмала-
рына да кагылачак

Эстетик казанышларны шәкелләштерүдә 
гуманистик традицияләрнең әһәмияте

Эстетик казанышларны формалаштыруда 
гуманистик традицияләрнең әһәмияте

Мөхәммәт Мәһдиевнең истәлек-ханәсе 
ачылуга да 10 ел үтеп киткән

Мөхәммәт Мәһдиевнең музее ачылуга да 
10 ел үтеп киткән

Аның эшсәфәрләрдән кайтуы минем 
өчен үзе бер бәйрәм кебек

Аның командировкалардан кайтуы минем 
өчен үзе бер бәйрәм кебек

Тавыш кызыл тимерат ягыннан килә иде Тавыш кызыл автомобиль ягыннан килә 
иде

Җыентыкка Татарстан көйязарларының 
иң затлы иҗат җимешләре генә кертел-
гән

Җыентыкка Татарстан композиторлары-
ның иң затлы иҗат җимешләре генә кер-
телгән

Юлларда тайгыч Юлларда тайгак
Азыклата ярдәм күрсәтә алалар Азык белән  ярдәм итә алалар
... боралакта очып кына барып була ... вертолетта гына (вертолетка утырып 

кына) барып була
Әтием – санак колы Әтием – компьтер колы
Әңгәмәләшүгә ... В.Протасов та кушыла Әңгәмәгә ...В.Протасов та кушыла
Дүрт проект арасыннан иң-иңен сайлап 
алганнар

Дүрт проект арасыннан иң яхшысын (иң 
кулаен) сайлап алганнар

Клаус Шиллинг әсирләрне бизгәк белән 
йогышландырган

Клаус Шиллинг әсирләргә бизгәк йоктыр-
ган

… мәгълүматлар Белоруссия рәсми сан-
нары белән чагышмый

…мәгълүматлар Белоруссиянең рәсми 
саннарына туры килми (рәсми саннарын-
нан аерыла)

Асылчакрый терлекханәсендә бозау ка-
раучы Асылчакрый фермасында...
Сөйгәнемә шалтыраттым, әмма ул шалты-
раткычын алмады

Сөйгәнемә шалтыраттым, әмма ул теле-
фонын алмады

Карамай сәнәгате Нефть промышленносте
Алабугада иң яхшы сылаучы исеменә 
һөнәри бәйге узган

Алабугада иң яхшы штукатурчы исеменә 
һөнәри бәйге узган
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Ландыш НӘСЫЙХОВА
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Нурлат районының Кычытканлы 
авылы – республикабызга гына түгел, 
ил күләмендә шактый күп шәхесләр 
биргән сала. Нинди генә һөнәрне 
алсак та, әлеге җирдә кендек каны 
тамган, тәүге авазы яңгыраган кеше- 
ләргә тап булабыз. Шундыйларның 
берсе – Тәлгать Нәби улы Галиуллин. 
Сүзне аннан башлавым юкка түгел. 
Әле ел башында гына авыл мәктәбе 
бинасында аның исемендәге музей 
ачылды. Филология фәннәре докторы, 
профессор, Татарстан Фәннәр акаде-

миясенең мөхбир-әгъзасы, Гуманитар 
Фәннәр академиясенең хакыйкый 
әгъзасы, Татарстан Республикасы 
һәм Россия Федерациясенең атка-
занган фән эшлеклесе, Кол Гали, Гаяз 
Исхакый, Җамал Вәлиди, Галимҗан 
Ибраһимов, Габдулла Тукай исемен- 
дәге премияләр лауреаты бит ул.  
Төрле елларда «Почет билгесе», «Дус-
лык» орденнары һәм медальләр белән 
бүләкләнгән әлеге шәхесне авыл-
дашлары да хөрмәт итә. «Кеше китә – 
җыры кала» диләр. Гади крестьян  
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гаиләсендә туып, фән өлкәсендә 
уңышка ирешкән, «Замана балалары», 
«Гомер тәлгәшләре», «Мөхәммәт Мәһ-
диев йолдызлыгы» исемле әдәби- 
документаль әсәрләре, «Тәүбә», «Эл-
мәк», «Төнге юллар» романнарыннан 
торган «Сәет Сакманов» трилогиясе, 
күпсанлы бәяннар, хикәяләр авто-
ры Тәлгать ага, тугызынчы дистәсен 
вакларга керешсә дә, туган авылын 
онытмый. Еш булмаса да, укучылар 
белән аралашырга җай таба. Ә бала-
чакта мөхтәрәм язучы белән очрашу –  
кеше күңелендә мәңгелеккә уелып 
кала торган мизгелләр. 

Кычытканлы үзенең тагын бер күре-
некле шәхесе – журналист Фәния 
Хуҗәхмәт белән дә горурлана. Халык-
та «Фәния календаре» буларак таныл-

ган инде чирек гасырдан артык вакыт 
дәвамында чыгып килә торган «Татар 
мөселман календаре» авторы Фәния 
апа – дин-кардәшләребезгә ярдәм итү-
че генә түгел, авылның бүгенгесенә 
үз өлешен кертүче дә. «Мәктәпне ябу 
хакында фикер Фәния апаның саллы 
сүзеннән уза алмады, шуңа бүген дә 
аңа рәхмәт әйтәбез», – ди башка авыл-
дашлары исеменнән Гөлсинә Гәрәе-
ва. Чөнки укучыларның үз авылында 
укый алуы – алар өчен генә түгел, 
бигрәк тә ата-ана өчен зур куаныч. 

Тарихи документлар буенча 
Кычытканлы авылында тәүге мәк-
тәп 1922 елда ачылган. Башта анда 
башлангыч сыйныфлар булган, соңрак 
ул җидееллыкка әйләнгән. Әле бит 
ничә ел элек кенә – Чебилдән алып 
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Югары очка (авылның төрле өлешенә 
төрле атамалар бирелә биредә – Л.Н.) 
кадәр мәктәптән кайта торган балалар 
тавышы яңгырап торган  чаклар да 
бар иде. 1984 елда төзелгән ике катлы 
бинада узган уку елында, ни кызга-
ныч, нибары 24 бала гына гыйлем сер-
ләренә төшенгән. Шулай да коллектив 
моңа бик борчылмый кебек. «Башка 
җирдә укучыларның барысына да игъ-
тибар җитмәсә, бездә һәркемгә шәхси 
якын килү бар», – дип елмая алар. 

«Мәктәбебездә төп игътибар балалар-
ны, халык педагогикасына нигезлә-
неп, үз ана телендә укыту һәм тәрбия 
бирүгә юнәлтелгән. Укучыларыбызны 
милләте белән горурланучы, үзенең 
туган теленә, тарихына, халкына ихти-
рам белән караучы шәхесләр итеп  
тәрбияләргә тырышабыз, – ди дирек-
тор Фалис Сабиров һәм туган телдә 
белем алып чыккан укучыларның да 
бу тормышта югалып калмавын  
әйтә. – Барлык фәннәрне дә туган 
телләрендә үзләштергән укучыла-
рыбыз төрле югары һәм махсус уку 
йортларында уңышлы гына укып 
чыга, тормышта үз урыннарын таба». 
Бу, әлбәттә – белем бирү һәм тәрбия 
эшчәнлеген бергә үреп алып бару-
ның нәтиҗәсе. Укучылар К.Насыйри, 
Н.Лобачевский, Г.Кариев, Ф.Әмирхан, 
Н.Дәүли, «Нобелевские надежды», 
М.Вахитов исемендәге фәнни-эзләнү 
конференцияләрендә, «Рождествен-
ские чтения», «Туган телем – серле 
тел», «Илһам» кебек татар, рус һәм 
инглиз телләрендә үткәрелгән иҗа-

ди бәйгеләрдә чыгыш ясый, призлы 
урыннар ала, төрле олимпиадаларда 
катнаша, аерым алганда, туган тел 
олимпиадаларында югары нәтиҗәгә 
ирешәләр. Димәк, хикмәт санда түгел, 
сыйфатта икән. 

Бу сүз мөгаллимнәргә дә туры килә. 
«Тугызау гына булсалар да, укытучы-
ларыбызның уңышлары куанды-
ра, – ди Фалис әфәнде. – Туган тел 
укытучысы Гөлназ Ибраһимова «Ел 
укытучысы» бәйгесенең муниципаль 
турында «Милли традицияләрне сак- 
лаган өчен» номинациясендә җиңүче 
булды. Инглиз теле укытучыбыз Са-
ния Нотфуллина, Татарстан Республи-
касының «Алгарыш» исемле грантын 
отып, Англиягә барып, стажировка 
үтеп кайтты. Башлангыч сыйныфлар 
укытучысы Эльмира Сабирова «Ел 
сыйныф җитәкчесе» бәйгесенең му-
ниципаль этабында III урын алды. 
Мәктәп күләмендә оештырылган фән 
атналыклары, предмет түгәрәкләре, 
төрле бәйрәмнәр һәм кичәләрдә 
укучыларыбызның күпьяклы талант-
ларын күрсәте дә хезмәттәшләремнең 
тырышлыгына бәйле».

Тәрбия эшендә исә авылның мәдә-
ният учреждениеләре белән кулга-кул 
тотынышып эшләү ярдәмгә килә. 
Дәресләре тәмамлангач, укучылар 
авылның нәкъ уртасында урнашкан 
мәдәният йортына ашыга. Шул ук би-
нада китапханә дә урын алган. «Мәк-
тәп тә, без дә бер юнәлештә, бер үк 
максатка хезмәт итәбез. Телефон- 
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компьютерга «кереп» китеп, виртуаль 
тормышта яшәргә күнегеп баручы 
балалар күңелендә китапка мәхәббәт 
уятырга, җәмәгать эшләрендә катна- 
шырырга тырышабыз», – ди беравыз-
дан авыл мәдәният йорты хезмәткәр-
ләре Алия Хисамова белән Миләүшә 
Зәйдуллина. Аларга китапханәче 
Гөлүсә Гафиятуллина да кушыла: 
«Дөньяда барган соңгы хәлләр генә 
эш рәвешен үзгәртергә мәҗбүр итте. 
Шулай да яшь укучыларыбыз белән 
элемтәне югалтмадык. Социаль чел-
тәрләр аша Бөек Җиңүнең 75 еллыгы-
на, ТАССР төзелүгә 100 ел тулуга  
багышланган акцияләрдә катнаштык. 

Өйдә утырганда, буш вакыт күп, шуңа 
китап укуны тагын да популярлашты-
ру йөзеннән, төрле флешмоблар уз- 
дырдык. Шунысы күңелле: балалар 
да, әти-әниләр дә бик канәгать калды. 
1 июнь – Халыкара балаларны яклау 
көне уңаеннан үткәрелгән «Балалар 
китабы дөньясына сәяхәт» виртуаль 
китап күргәзмәсен караучылардан әле 
хәзер дә кайтавазлар килә. Димәк, 
эшебезнең нәтиҗәсе бар». Моңа 
өстәп, үз хезмәтен яратып, җиренә 
җиткереп башкарган фидакарьләр 
булганда, авылның киләчәге дә өмет-
ле булыр диясе генә кала. 

Фотолар мәктәп архивыннан
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УКУЧЫЛАРНЫ 
КИТАП УКЫРГА 
НИЧЕК ӨЙРӘТЕРГӘ?

Рамилә АБДУЛЛИНА,

Казан шәһәре Г.Ибраһимов исемендәге 
17 нче татар гимназиясенең югары ква-
лификация категорияле туган тел һәм 
әдәбият укытучысы
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Хәзерге вакытта мәктәпләрдә төрледән-төрле тест, монито-
ринг, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү, аларны уздыру, 
белем киселешләре алу белән артык мавыгып китеп, уку техни-
касына игътибарны бермә-бер киметтек. Юкса, китап уку ком-
петентлыгын формалаштыру кирәк дип адым саен әйтеп тор-
сак та, китапка мәхәббәт уяту сүлпән бара. Ә бит укыган яки 
тыңлаган әсәрне аңлау алымнары, мөстәкыйль рәвештә китап-
ны сайлап алып укый белү, укуга рухи ихтыяҗны тудыра алу ки- 
тап уку компетентлыгын барлыкка китерә. Әлеге компетент-
лыкны формалаштыру өчен, татар әдәбияты дәресләрендә 
нинди генә уку һәм сөйләм эшчәнлеге төрләре кулланылмый: 
уку (кычкырып яки үзлектән уку, экраннан уку); төрле текстлар 
белән эшли белү; библиографик культура; әдәби әсәр белән 
эшли белү; фәнни-популяр әдәбиятны белү; сөйләм теле; язма 
тел; тыңлау. 

XXI йөз башында яшәешебезгә мәгълү-
мати технологияләр ныклап үтеп керде, 
китап дигән бөек хакимне кысрыклап 
чыгара башлады, шунлыктан уку һәм сөй-
ләм эшчәнлегенең әлеге төрләрен үстерү 
эшләре икенче планга калды. Яшь буын 
тормышын интернет челтәреннән башка 
күз алдына да китерми: уенын да шунда 
уйный, музыка, кинофильмны да шуннан 
карауга өстенлек бирә. Бүген татар әдә-
бияты дәресләрендә, заман шаукымына 
бирелеп, мәгълүмати технологияләр кул-
лану зур өстенлеккә ия. Әлбәттә, ул белем 
бирү процессын үтемлерәк итәргә, белем-
не кабул итү тизлеген арттырырга, зур 
күләмдәге материалны аңлап, тирәнтен 
үзләштерергә ярдәм итә. Бу уңайдан Г.Ту-
кай, М.Җәлил, Һ.Такташ, Х.Туфан, С.Хәким, 
Г.Бәширов, Ә.Еники, Р.Фәхреддин иҗатла-
рына караган аудиоресурслар укытучы-

лар тарафыннан яратып кулланылуын 
да әйтеп үтәргә кирәк. Кайчагында әлеге 
чаралар белән артык мавыгып, әдәбият 
дәресләрендә әдәби әсәр белән эшли 
белүне «онытып җибәрәбез», сөйләм те-
ленең ярлылыгы, библиографик культура-
ның бөтенләй булмавы белән очрашабыз. 
Шуның өстенә, укучыларның матур әдә- 
бият укымавы беркемгә дә сер түгел. 

Моннан ун-унике ел элек балаларга 
әсәрнең тулы вариантын укытып фикер 
алышкан булсак, бүгенге мәктәп укучысы 
дәреслектә кыскартып бирелгән өзекләр-
не укып, бәйләнешле итеп сөйләп, үз фи-
керен аңлата алмый. Дөрес, соңгы еллар-
да туган телебезгә карата алып барылган 
вазгыять тә мәктәпләрдә ана теле әдә- 
бияты сәгатьләренең кимүенә, ә кайбер 
мәктәпләрдә бөтенләй бетүенә китерде. 
Ата-аналар укучылар өчен кызыксыз бул-

40

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



ган әсәрләр күп дип саныйлар. Әйе, әдә- 
бият дәреслегенә әсәрләрне кызыклы 
һәм җиңел булганнарын гына сайлап алу 
мөмкин түгел, җитди мәсьәләләр күтәр-
гән, уйландыра торганнары да кирәк. 
Гамәлдәге әдәбият дәреслекләрендә  
мәгълүматның чамадан тыш күплеген дә, 
программада каралган темаларның бө-
тенләй төшеп калуын да беләбез. 

«Мәктәп программаларының әдәбият- 
тагы үзгәрешләр артыннан җитешеп бара 
алмавы, бүгенге әдәбиятның мәктәп дә- 
реслекләрендә аз чагылуы, методиканың 
укучы ихтыяҗы, кызыксыну даирәсенә 
карап үзгәрешләр кичерүе өчен шактый 
вакыт таләп ителү – болар да укучы белән 
китап арасын ерагайта торган сәбәп бу-
лып тора».1 

Китап уку культурасы милли мәсьәләләр 
белән дә тыгыз бәйләнештә тора. «Иң 
бөек тел – рус теле» дип укыган буынның 
балаларына татар теле, аның әдәбияты, 
рухи хәзинәсе, милли сәнгатьнең матур-
лыгын өйрәтү, ягъни татар әдәбиятын 
яратырга өйрәтү эше җиңел генә бармый. 
Атнасына 1 сәгать булган әдәбият дәре-
сендә укучылардан өй эшен сорау, теманы 
аңлату, әдәби әсәргә үз мөнәсәбәтеңне 
белдерү тиешле дәрәҗәдә башкарылмый. 
Укытучыны балаларның сөйләм теле, 
әдәби әсәрне анализлый белүе түгел, ә 
программага кертелгән барлык әсәрләрне 
дә зур тизлек белән үтеп чыгу мәсьәләсе 
борчый. Мәктәпләрдән китеп тә торма-
ган күпсанлы тикшерүләр барышында 
стандартка кертелгән барлык әсәрләр-
нең дә сыйныф журналына язылуы, эш 
программаларына теркәлүе таләп ителә, 
ягъни белем бирү системасы өлкәсендә-
ге контроль даими рәвештә программа 
материалы кысаларына урнаштырылган 
материалның журналда һәм эш кәгазь- 
ләрендә чагылышын күзәтү астында тота. 
Шагыйрь Роберт Миңнуллин үзенең бер 
мәкаләсендә болай дип язган иде: «Әгәр 

1 Заһидуллина Д.Ф. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы. – Казан: Мәгариф, 2004. – Б. 342.

2 Миңнуллин Р. Мин кулыма китап алам... – http: /kitap.usoz.ru. – 2012, апрель, №2.

дә яшь буында әдәбиятка мәхәббәт  
тәрбияләмәсәк, мәктәптә үк классикла-
рыбызның иҗатын тиешенчә өйрәтмәсәк, 
аларның күбесе әдәбиятка яңадан әйлә- 
неп кайтмаслар дип куркам. Ә инде клас-
сикларыбызны укып үсмәгән, бүгенге  
әдипләребезне белмәгән милләттәшләре-
без рухи тамырларыбызны да, тарихы- 
бызның асылын да, гореф-гадәтләребезне 
дә аңламаслар дигән шигем бар...»2

Китап уку культурасын камилләштерү 
дәүләти максатларның берсенә әверелер-
гә тиеш. Хәтерләсәк, моннан берничә ел 
элек галим Әлфәт Закирҗанов татар ба-
ласы укырга тиешле 100 китап исемлеген 
төзегән иде. Каршылыклы төрле фикер-
ләр уятса да, күп кенә ата-ана әлеге исем-
лектән бүген дә куллана дип беләм. Инде, 
килеп, Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институты фән-
ни хезмәткәрләре дә бу эшкә үз өлешен 
керткән: бүгенге көндә балалар укырга 
тиешле 100 татар әсәре исемлеге фәнни 
яктан тикшерү уза. 

Ана телен гариза язып кына укый ала 
торган чорда яшибез. Бүгенге заман әти- 
әниләре дә – югарыда әйтелгәнчә, телсез 
буын. Андыйлар үз баласына ничек ана 
телен өйрәтә алсын, ди?! Ныклап уйлап 
карасаң, бу да безнең эш нәтиҗәсе икә-
ненә инанасың. Тик ана телендә сөйлә-
шергә, татар китаплары укырга указ чыга-
рып кына ирешеп булмый.

Балада китапка карата мәхәббәтне 
инде ана карынында вакытта ук тәрбия-
ли башларга кирәк. Өйдә әти-әни сабыен 
кечкенәдән татар халык әкиятләре укып 
үстерсә, балалар бакчасында тәрбиячеләр 
көнгә бер генә сәгать булса да татарча 
китап укыса, укучыда китапка карата кы-
зыксыну уянмас микәнни?! 

Укучыларда китап уку культурасы, 
аны саклап тоту күнекмәләре булдыру 
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башлангыч сыйныфлардан ук форма-
лашырга тиеш. Бу уңайдан, башлангыч 
сыйныф укучылары, урта сыйныф укучы-
ларына караганда, китапханәләргә ешрак 
йөриләр, сыйныф җитәкчеләре шәһәр 
китапханәләре белән таныштыра, җәйге 
каникулда укылырга тиешле китаплар 
исемлеге бирә. Кызыксынган бала яки 
әти-әни күзәтүе астында торганы, һичшик-
сез, укый, эчтәлекләрен дәфтәргә кыскача 
терки. Уку елы башлана, укытучы күпсан-
лы программа, планнарына чума, җәйге 
ялда укылган китаплар турында сорашу 
онытыла. Нәтиҗәдә, укучының китап уку-
га булган кызыксынуы сүрелә башлый. Ә 
бит уку тәҗрибәсен исәпкә алып барсаң, 
эшнең нәтиҗәсе булыр иде. 

Бүгенге көндә татар әдәбиятыннан 
укучы компетентлыгын формалаштыру 
буенча эш алып барылмый дип нәтиҗә 
ясарга да ашыкмыйк. Дәресләрдә тел-
дән һәм язма сөйләм культурасы да 
үстерелә, әдәби әсәрләр дә укып анализ-
лана, фәнни-популяр әдәбият белән дә 
таныштырыла, төрле иҗади бәйгеләр 
оештырыла. Моннан кала, укучы ком-
петенлыгын үстерүгә вакытлы матбугат 
белән танышып бару кирәклегенә басым 
ясыйсым килә. Татар телендә чыга тор-
ган басмаларны бик аз сандагы балалар 
гына өйләренә яздырып укый. Безнең 
гимназиядә һәр ел саен ноябрь, апрель 
ахырларында «Матбугатка язылу көне» 
уздырыла. Элемтә хезмәткәрләре, гимна-
зиягә килеп, укучыларга төрле басмалар-
ны тәкъдим итәләр, шунда ук язылырга да 
мөмкин. Матбугатка язылучы һәр баланы, 
укытучыны бүләк көтә. Моннан кала, та-
тар теле кабинеты китапханәсе дә бай, 
вакытлы матбугатны шунда уку мөмкин-
леге дә бар.

Әдәбият дәресләрендә яңа басылып 
чыккан китаплар тәкъдим ителә. Соңгы 
елларда укучыларда Алмаз Гыймадиев, 
Марат Кәбиров, Рәмзия Габделхакова, 
Роза Мулланурова, Нәбирә Гыйматдинова, 

Галимҗан Гыйльмановларның хикәя һәм 
повестьлары зур кызыксыну уятты.  

Татарча әдәби әсәрләр, китаплар һәм 
журналлар уку гадәтен формалаштыру 
максатыннан, «ВКонтакте» социаль чел-
тәрендә 2017 елдан башлап, Раил Гата-
уллин җитәкчелегендә «Әдәби марафон» 
китап укучылар бәйгесе уздырыла башла-
ды. Быел бу проект Татнетны үстерү фон-
ды һәм Татарстан китап нәшрияты белән 
бергә оештырыла. Укучылар проект кыса-
ларында көн саен татарча әдәби әсәр  
укырга һәм укыган әсәрдән иң кызыклы 
һәм файдалы өзекләрне социаль чел-
тәрдә үз сәхифәләрендә башкаларны да 
кызыктырырлык итеп, фотосурәтләр һ.б. 
төр медиафайллар өстәп, #әдәбимарафон, 
#татарстанкитапнәшрияты һәм #татнет-
ныүстерүфонды хэштеглары белән урнаш- 
тырып бардылар. Бәйгегә нәтиҗәләрне 
оештыру комитеты (Татнетны үстерү фон-
ды һәм Татарстан китап нәшрияты вәкил-
ләре) ясады. Финалга 21 көн дәвамында 
онлайн-марафонда барлык таләпләрне 
үтәп катнашкан китап укучылар чакыру-
лы иде. Финал тантанасында, дипломнар 
һәм бүләкләр тапшыру белән беррәттән, 
танылган татар язучылары һәм шагыйрь- 
ләр белән очрашу да үткәрелде, Татар-
стан китап нәшриятында дөнья күргән 
китаплар белән таныштыру оештырылды. 
Күпме мәктәп баласы, укытучылар, төрле 
һөнәр ияләре көч сынашты. Социаль чел-
тәр кысаларында даими үткәрелә торган 
әлеге күркәм онлайн-проектның эшчәнле-
ге дәвамлы булсын иде.

Китап укучы бала – милләтнең киләчә-
ге. Балаларны тел-әдәбият дәресләрен-
дә, көндәлек тормышта матур әдәбият 
укырга яраттыра алсак, ата-аналар тара-
фыннан – ярдәм, киң җәмәгатьчелектән 
хуплау тапсак, китап уку культурасын 
камилләштерү дәүләти максатларның  
берсенә әверелер, һәм милләтебезнең  
зыялылыгы күтәрелер иде.
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08

Гөлүсә БАҺМАНОВА, 

Балык Бистәсе районы Күгәрчен урта 
мәктәбенең мәктәпкәчә белем бирү 
төркеменең югары квалификация 
категорияле тәрбиячесе

СҮЗ СХЕМАСЫ 
ТӨЗҮ
(Мәктәпкә әзерлек төркемендәгеләр өчен эшчәнлек)
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Эшчәнлек барышы

I. Оештыру өлеше

Тәрбияче. 

Хәерле көн, балалар!

Хәерле көн миңа, (Куллар белән күрсәтеп әйтү)

Хәерле көн сиңа,

Хәерле көн сезгә,

Хәерле көн безгә!

Балалар, бүген бездә кунаклар бар. Ә кунак 
барда нинди таләп үтәлә әле?

Балалар. Кунак барда тыйнак бул! 

Тәрбияче. Кунаклар белән исәнләштек тә, 
миңа карап тыңлыйбыз.

(Балалар белән бүгенге көн, һава торышы ту-
рында әңгәмә кору.) 

Тәрбияче. Хәзер елның кайсы вакыты? 

Балалар. Яз көне.

Тәрбияче. Әйе, балалар, хәзер бездә яз ел 
фасылы кунакта... Тышта инде яз булса да, 
көннәр нинди? 

Балалар. Салкынча.

Тәрбияче. Сез ничектер, менә мин инде эссе 
җәйге көннәрнең килеп җитүен көтәм. Биг- 
рәк тә җиләк пешкән вакытларны.

Менә шул җәйнең бер матур көнендә булган, 
ди, бу хәл. Сезнең яшьләрдәге бер кыз эне-
се белән урманда җиләк җыйганнар. Алар 
җиләк җыя-җыя урманның эченәрәк кергән-
нәрен сизми дә калганнар. Өйгә кайтырга 
кирәге исләренә төшкәч кенә, алар чыгарга 
сукмак, юл эзли башлаганнар. Ләкин юл 
һич кенә дә күренмәгән. Энесе куркып елый 
башлаган, арыган, талган, ди. Кыз нишләргә 
дә белмәгән. Ул еласа, энесе тагын да кур-
кыр дип уйлаган. Алар шулай аптырашып 
озак карап торганнар. Нишләргә дә белмә-

Эшчәнлекнең максаты: балаларны уку эшчәнлегенә әзерләү.
Эшчәнлекнең бурычлары:
– авазларны шартлы билгеләр белән күрсәтеп, сүзнең схема-
сын төзү күнекмәсен булдыру;
– сүзнең беренче авазын аерып ала белү күнекмәләрен ныгы-
ту;
– уку эшчәнлеге компоненты булган үзконтроль, үзбәя кү-
некмәләрен булдыру; әңгәмәдә катнашу теләге һәм үз-үзеңә 
ышаныч уяту өчен җирлек булдыру.
Җиһазлау: карточкалар, Р.К.Шәехова «Мәктәпкәчә яшьтә-
геләр әлифбасы», эш дәфтәре №1 (38 – 39 нчы битләр), каран-
дашлар, магнитлы такта, магнитлар, ноутбук, проектор.
Белем өлкәләрен интеграцияләү: «Аралашу», «Сәламәтлек», 
«Танып белү», «Куркынычсызлык».
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гәннәр. Алар нишләп йөриләр соң урманда? 
Бәлки, сез сөйләп бирә алырсыз. (1 – 2 бала 
сөйләп карый.) 1 нче слайд

II. Ситуацияләр чишү  

Тәрбияче. Үзегезне алар урынына куеп кара-
гыз әле: сез шулай эшли алыр идегезме? 
Балалары өйгә озак кайтмый йөргәч, бу кыз 
белән малайның әти-әниләре ничек кайгыр- 
ганнардыр инде. Бу балалар нинди куркы-
нычсызлык һәм әдәп кагыйдәләрен бозган 
дип уйлыйсыз? 

Балалар. Олылардан рөхсәт сорамыйча, 
өйдән ераккарак китеп йөрергә ярамый. 
Гаиләдә үзара киңәшләшеп яшәргә, эшең-
не олылар рөхсәте һәм киңәше белән генә 
эшләсәң, һәрвакыт уңарсың.

III. Төп өлеш 

Тәрбияче. Бу кыз үзе бик акыллы булган.
Ул ярдәм сорап кычкыра башлаган. Ә сез 
беләсезме, урманда адашсаң,  ни дип кыч-
кырырга кирәген?

Балалар. Урманда адашкач, «ау» дип кычкы-
рырга кирәк. 

Тәрбияче. Әйдәгез, без дә бергәләп кыз ши-
келле сүзнең беренче авазын сузып, кычкы-
рып әйтеп күрсәтик.

Балалар. А-а-а-а-ау!

Тәрбияче. Хәзер сүзнең икенче авазын кайта-
ваз кебек сузып әйтеп карыйк.

Балалар. А-у-у-у-у-у!

Тәрбияче. Сез дә ярдәм иткәч, кыз белән ма-
лай өйләренә кайту юлын табарлар, рәхмәт 
әйтерләр. Ә бер рәхмәт мең бәладән котка-
ра, ди халкыбыз. Тагын бер кабатлап карыйк 
әле, сүзнең кайтавазы урманнан ничек ише-
телер икән?

Балалар. А-а-а-а-ау!, А-у-у-у!

Тәрбияче. Безнен дәшкәнне кыз белән энесе 
ишетсеннәр өчен, «А-а-а-а-ау!» сүзенең бе-
ренче авазын сузып, кычкырып әйтегез әле. 
Хәзер сүзнең икенче авазын сузып әйтегез: 
«А-у-у-у! (Балалар кабатлый.)

Тәрбияче. Ау сүзенең беренче авазын әйтегез. 
(Тактада квадрат ясый.) Ә бу икенче [у] ава-
зының «өе». (Күрсәткеч таяк белән беренче 
шакмакны күрсәтеп.) 

Тәрбияче. Беренче өйдә нинди аваз яши? 

Балалар. [A].

Тәрбияче. Дөрес, [А] авазы. Ә икенче өйдә 
нинди аваз яши? 

Балалар. [У]. 

Тәрбияче. Ау сүзен укып карыйк. (Күрсәткеч 
таякны – әле беренче шакмакта, әле икенче 
шакмакта озаграк тотып, авазларны ныгы-
там.)

IV. Ял минуты 2 нче слайд

«Бер һәм күп» (Туп белән уен.)

Тәрбияче. Мин, сүзне берлек санда әйтеп, 
сезгә туп ыргытам. Сез, шул ук сүзне күплек 
санда әйтеп, тупны кире кайтарасыз.

V. Мөстәкыйль эш 4 нче слайд 

Тәрбияче. Балалар, сезнең алдыгызда эчтән 
уйлап үзегез эшләр өчен бирем куелган. 
Рәсемдәге сүзне эчтән әйтеп карыйсыз, [а] 
авазыннан башланган сүзләрне схемада-
гы [а] авазына туры килгән шакмак белән 
тоташтырасыз. Беләсезме, болар гади 
рәсемнәр түгел. 

Кыз белән малай, урманда йөргәндә, анда бик 
күп агачлар үсүен күргәннәр. А-а-гач сүзе-
нең беренче авазы нинди? Димәк, ул кайсы 
өйгә керә? Әйе, А өенә. Энесе елагач, кыз 
аңа у-у-уенчыклар бирмәкче булган. Уенчык 
сүзендә беренче аваз нинди?  

Балалар. [У].  

Тәрбияче. Бу рәсем нинди аваз өенә бара. 

Балалар. [У] авазына.  

Тәрбияче. Балалар, урманда тавышланып йөр-
сәң, аю килеп чыгарга мөмкин. А-а-ю кайсы 
аваз өен ярата? 

Балалар. [А] авазыныкын. 

Тәрбияче. Куе урман эчендә дә җәй көне сал-
кынча, шуңа бу балалар туңа башлаганнар.
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Энесе учак ягарга тәкъдим иткән. У-у-учак. 
Учак сүзе нинди аваз өенә кунакка килә?

Балалар. [У] авазына.

Тәрбияче. Ләкин апасы учак якмаган. Ни 
өчен? Чөнки ул – булачак укучы, урманда 
үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен яхшы белә. Сез 
мәктәпкә баргач, кемнәр буласыз? 

Балалар. У-у-укучылар. 

Тәрбияче. Укучы сүзе нинди аваз өенә кайта? 

Балалар. [У] авазына.

Тәрбияче. Менә безнең кыз да, энесен ияртеп, 
арып-талып, урман кырыена чыгып җитте. 
Бәлкем, юлга чыккач, аларга утырып кай- 
тырга нәрсә булса да очрар әле. Нәрсә очрар 
дип уйлыйсыз? [А] авазына башланган... Ар-
мый талмый кешегә хезмәт итә... 

Балалар. Ат.  

Тәрбияче. Ат сүзе кайсы аваз өенә урнашты? 

Балалар. [A] авазына. 

Тәрбияче. Атка утырып, кем килеп чыгарга 
мөмкин? 

Балалар. Урманчы әтиләре яки абый кеше. 

Тәрбияче. Чит кешегә утырып китәргә ярый-
мы? 

Балалар. Юк. 

Тәрбияче. Балаларга автобуска утырып кайт-
салар, мөгаен, әйбәтрәк булыр. Бу нәрсә? 

Балалар. Автобус. 

Тәрбияче. Кайтаваз ничек ишетелә?  

Балалар. А-а-автобус. 

Тәрбияче. Бу сүзнең беренче авазы нинди? 

Балалар. [А]. 

Тәрбияче. Димәк, ул кайсы өйгә килә? 

Балалар. [A] авазына. 

Тәрбияче. Ниһаять, кыз энесе белән, автобус- 
тагы йомшак урындыкка утырып, өйләренә 
кайтып киттеләр. Нәрсәгә утырдылар? 

Балалар. Урындыкка. 

Тәрбияче. У-у-урындык. Урындык сүзенең бе-
ренче авазы? 

Балалар. [У]. Ул [У] авазы өенә килә.

Тәрбияче. Кыз юлда энесе белән  «Кем күбрәк 
сүз әйтә?» уены уйнаганнар икән. Сез дә 
миңа [У] авазы кергән сүзләр уйлап әйтсәгез, 
һәр дөрес сүз өчен мин фишка бирәчәкмен. 
Кайсыгыз күбрәк фишка җыя, шул җиңүче 
булыр. (Уен уйныйлар.)

Тәрбияче. Кыз энесе белән үз өйләренә кай-
тып җиткәндер инде. Менә монда җәнлек 
балалары да адашканнар бит. Аларга да 
өйләренә кайтырга булышыгыз әле. 6 нчы 
слайд Булдырдыгыз, балалар, тырышлы-
гыгыз бушка китмәде. («Бармакларга исем 
кушу» уенын уйнау.)

Уң кулыбызны табыйк,

Әйдәгез, санап карыйк.

Башлыйк чәнтидән,

Чәнти була – бер,

Исемсез – ике,

Урта бармак – өч,

Имән бармак – дүрт,

Бишенчесе – баш бармак.

Әнә нинди зур тармак.

Менә биш күпме була? 

Бөкләгәч, йодрык була.

VI. Йомгаклау 

Тәрбияче. «Күмәк көч күл күчерә», – диләр. 
Бергәләп, дус һәм тату булып, тырышып 
эшләгәч, сезгә ничек булды? Әйдәгез әле, 
үзегезнең алда торган карточкалар ярдәмен-
дә күрсәтик әле. Җиңел булса, «ягымлы» 
авазны белдергән яшел төсле карточканы, 
авыр булса, «кырыс» авазны белдергән зәң-
гәр төсле карточканы күрсәтегез.

Тәрбияче. Балалар, барыгыз да тырыштыгыз, 
рәхмәт сезгә!
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Ләйлә ГАРИФҖАНОВА, 

Казан шәһәренең КФУ каршындагы  
Ш.Мәрҗани исемендәге 2 нче татар гим-
назиясенең I квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

09
МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

ҖӨМЛӘ ТЕМАСЫН 
ГОМУМИЛӘШТЕРЕП 
КАБАТЛАУ
(II сыйныфта татар теле)
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Максат: укучыларның җөмлә, аның төрләре, җөмлә кисәкләре 
турында алган белемнәрен системалаштыру, камилләштерү; 
дөрес һәм матур язу күнекмәләрен ныгыту, уйлау, фикерләү 
сәләтен, иҗади активлыкны үстерү; туган телгә, табигатькә, 
хезмәткә хөрмәт хисе, мөстәкыйльлек тәрбияләү.
Предмет буенча УУГ:
танып белү: белемнәрне арттыру, текст, карточкалар, дәреслек 
ярдәмендә теманы ныгыту.
регулятив: дәрес максатын үзлекләреннән һәм укытучы 
ярдәме белән ачыклау.
коммуникатив: сәнгатьле, аңлап уку күнекмәләрен ныгыту.
шәхси: мөстәкыйль нәтижә ясый белү, икмәккә сакчыл караш 
тәрбияләү, җөмлә төрләрен аера белү, баш сүзләрне табу.
Предметара нәтиҗәләр: әдәби уку, әйләнә-тирә дөнья.                          
Дәрес тибы: кабатлау дәресе.
Җиһазлау: слайдлар, 2 нче сыйныф татар теле дәреслеге, 
авторлары: И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова; 2 нче сый-
ныф өчен татар теленнән мөстәкыйль эш дәфтәре, авторлары: 
И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова; карточкалар, пультлар 
ярдәмендә тест (AktivInspire).

Дәрес барышы
Оештыру өлеше. Уңай психологик 

халәт тудыру.
– Хәерле көн укучылар! Кәефләрегез 

ничек?
– Укучылар, бер-берегезгә карап елма-

еп, уңышлы көннәр телик!

Укытучы. Укучылар, шигырь тыңлап 
китик әле.

И, сабыйлар, эшләгез сез,
Иң мөкатдәс нәрсә – эш,
Эш агачы һәрвакытта
Бик юмарт китерер җимеш.

48

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Бу юллар безне нәрсәгә чакыра? (Ты-
рышып эшләргә, укырга.)

– Әйдәгез, бу юлларны дәресебезнең 
девизы итеп алыйк. Ул безгә дәрестә 
тырышып эшләргә һәм эшебезнең 
нәтиҗәсен күрергә ярдәм итәр. Әлеге 
шигырьне кем язган икән? (Г.Тукай – 
бөек шагыйребез.)

Актуальләштерү
1. Өй эшен тикшерү. (Дәфтәрләрне ка-

рау.)
– Мин бик шат, чөнки өй эшен барыгыз 

да дөрес башкаргансыз.
2. Укытучы. Ә хәзер, укучылар, дәресе-

безнең темасын ачыклар өчен, сезнең 
белән бер кроссворд  чишеп алыр-
быз. Игътибар белән тактага карыйк 
әле. Сезгә табышмакларның җавабын 
табып, әлеге кроссвордны чишәргә 
кирәк. Игътибар белән тыңлагыз.

Кроссворд
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Табышмаклар:                                                     
1. Ашлыклар үсте,                               
Башаклар пеште;                                                         
Кояш пешерә,
Тиргә төшерә.
Халык ашыга,
Китә басуга,            
Урагын ура, – 
Бу кайчак була? (Җәй)
2. Кырлар буш кала,

Яңгырлар ява;
Җирләр дымлана,
Бу кайчак була? (Көз)
3. Җәен мине яраталар,
Бигрәк якын итәләр.
Миндә аунап яталар да
Суга кереп китәләр. (Ком)
4. Этә, өрә, сызгыра
Һәм тузаннар туздыра. (Җил)
5. Көн йөри, төн йөри,
Бер адым китә алмый. (Сәгать) 
Уку мәсьәләсен кую 
Укытучы. Укучылар, бу төсле хәреф-

ләрдән нинди сүз килеп чыкты?
Укучылар. Җөмлә.
Укучылар. Без күптән түгел җөмлә, 

җөмлә төрләрен,  җөмләнең баш 
сүзләрен, җөмлә ахырында куела  
торган тыныш билгеләре белән та-
нышкан идек.

Укытучы. Сез ничек уйлыйсыз, без бү-
ген дәрестә нәрсәләр эшләрбез, мак-
сатыбыз нинди булыр икән?

Укучылар. Җөмлә турында алган 
белемнәребезне ныгытырбыз, кү-
негүләр эшләрбез, җөмләнең баш 
сүзләрен табарбыз, сәнгатьле укыр-
быз.

Укытучы. Укучылар, ә сезнең дәфтәр 
битләре шатлана беләме? Кайчан шат-
лана соң алар?

Укучылар. Чиста, пөхтә, дөрес язсак.
Укытучы. Әйдәгез, укучылар, чиста, 

пөхтә, дөрес язып дәфтәр битләребез-
не шатландырыйк әле. Иң беренче 
дөрес утыру кагыйдәләрен искә төше-
рик.
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Укучылар: Язганда (туры утырам)  
Тигез тора (иңсәләр).  
Баш иелми, (баш бармаклар   

Күз читенә тисәләр).
Каләмне (мин дөрес тотам),    
Дәфтәрне (авыш итеп), 
Яза башлыйм хәрефләрне          
Дөрес һәм матур итеп. (Хор белән әй-

тәләр.)
Укытучы. (Тактага число, сыйныф эше 

дип языла, матур язуга бер мәкаль 
бирелә.) Число, сыйныф эше дип яза-
быз. «Белемле кеше югалмас» дигән 
җөмләне дәфтәрегезгә язып куясыз. 
Хәреф элементларын дөрес тоташ- 
тырып, хәрефләрнең авышлыгына  
игътибар биреп матур итеп язарга ты-
рышыгыз.   

Уку мәсьәләсен чишү 
5. Укытучы. Укучылар, һәрберегезнең 

өстәлендә карточкалар ята. А өле-
шендә 2 бирем, В өлешендә шулай ук 
2 бирем башкарырга кирәк булыр, С 
өлешендә 1 биремне эшләгәннән соң, 
пультлар белән тест биремнәрен үтәү-
гә күчәбез. Һәр биремне эшләгәннән 
соң, плюс тамгасы куя барабыз.

 2. Дәреслек белән эш. 136 нчы күнегү, 
92 нче бит.

В. 
1. Карточкалардагы биремнәрне үтәү.
Уйны тәмамлап (уйлаганыңны әйтеп 

бетереп) җөмләләрне язып куй.
Мин китап ... .                                            
Син язны ... ?                                               
Яз көне бик ... .                                            
2. Cүзләрдән җөмләләр төзеп яз.

Гөлфия, үзе, урынын, hәр, җыя, көнне.
                                                                       
Көн, ул, саен, идән, себерә, су, сибә, гөл-

ләргә.
                                                                       
С. 
1. Укы. Биредә ничә җөмлә бар? Ия 

белән хәбәрнең асларына сыз.
«Кәккүк»
Яз килә. Кояш
Елмаеп тора.
Урман яңгыратып, 
Кәккүк кычкыра.

                     Әнәс Кари (                         )
Тиззарядка.  
Укытучы. Ә хәзер ял итеп алабыз. Бию 

көенә бииләр.
2. Пультлар ярдәмендә тест биремнә- 

рен үтәү. Тест. Җөмлә. 
Предметны белдергән сүзне билгелә:
моң                моңлы                моңлану
Предмет билгесен белдергән сүзне 

билгелә:
болыт            болытлы           болытлар
Эш-хәрәкәтне белдергән сүзне бил-

гелә:
күзлек                күз               күзәтә
Кайсы җөмлә ахырына сорау билгесе 

куелуын билгелә:
Һәрвакыт булсын кояш
Мин һәрвакыт кояш булуын телим
Кояш кайчан чыгар инде
Җөмләдә ия белән хәбәрне билгелә. 
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Җылы яңгыр үләннәрне яшәртә.
Җылы яңгыр
үләннәрне яшәртә
яңгыр яшәртә
Иң кечкенә җөмлә ничә сүздән тора?
Бер сүздән        ике сүздән       өч сүздән
Дөрес җавапны сайлап ал:
– тыныч тавыш белән әйтелгән җөмлә 

ахырына сорау билгесе (?) куела
– сорауны эченә алган җөмлә ахырына 

нокта (.) куела
– көчле тойгыны белдергән җөмлә 

ахырына өндәү билгесе (!) куела
Ия түбәндәге сорауларга җавап бирә:
кем? нәрсә?
нишли? нишләде?
нинди? кайсы?
Җөмлә ахырында нинди билгеләр куе-

ла?
: ; !
? , !
. ? !
Җөмлә нәрсәне белдерә?
җөмлә тәмамланган уйны белдерә
җөмлә сүзләрне белдерә
сүзтезмәләрне белдерә
Укытучы. Яхшы, укучылар! Таблицадан 

күренгәнчә, барыгыз да яхшы гына 
җавап биргәнсез. Кайберләрегездә 
хаталар да бар. Димәк, барлык сорау- 
ларга дөрес җавап биргән укучылар 
тагын бер плюс тамгасын куя аласыз.

Өстәмә бирем. Вариантлап рәсем буен-
ча хикәя язу.

Тиздән нинди бәйрәм җитә? (26 ап- 
рель – Габдулла Тукайның туган көне.) 
Бу көнне ничек бәйрәм итәләр?  
(Тукай һәйкәле янында шагыйрьнең  
шигырьләрен укыйлар.)

Карагыз әле, бүген безгә кунакка нинди 
әкият геройлары килгән? (Тактадагы 
рәсемнәргә игътибарны юнәлтү.) 

Хәзер шушы рәсемнәр ярдәмендә 
хикәя язып карагыз. (Укучыларың 
хикәяләрен тыңлау.)

III. Рефлексия
Сезнең хикәягез нәрсәләрдән тора? 
Җөмләнең баш кисәкләрен ничек атый-

быз?
Нәрсә ул ия? (Ия предметны белдерә, 

кем? нәрсә? сорауларына җавап бирә.)
Нәрсә ул хәбәр? (Эшне, хәрәкәтне бел-

дерә, нишли? нишләде? сорауларына 
җавап бирә.)

Дәресебезнең девизын исегезгә төше-
регез әле?

Әйе, укучылар, эш агачыбыз бик юмарт 
китерде җимеш. Рәхмәт.

IV. Индивидуаль өй эше бирү   
Эш дәфтәренең 56 нчы битендәге  

86 нчы күнегүне эшләргә.
Китап я газета-журналлардан үзеңә 

ошаган өзекне күчереп яз. Ия белән 
хәбәрнең астына сыз.

Рәсем буенча хикәяне язып бетер.
Укытучы. Афәрин, укучылар! Хезмәте-

гез өчен барыгызга да рәхмәт!
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СЫЙФАТ. 
СЫЙФАТ 
ДӘРӘҖӘЛӘРЕ

Римма ГУБЕЕВА, 

Казандагы инглиз телен тирәнтен 
өйрәтүче 132 нче мәктәпнең югары 
квалификация категорияле татар 
теле hәм әдәбияты укытучысы

10

(IV сыйныф рус төркемнәре өчен ФДБС буенча 
туган (татар) телдән дәресе эшкәртмәсе)
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Максат: укучыларның сыйфат турында белемнәрен ныгыту; 
исемнән чыгып сорау куярга, аны башка сүз төркеменнән  
аерырга өйрәтү; сыйфат дәрәҗәләренең кушымчалары белән 
таныштыру; предмет билгеләрен чагыштырып, укучыларның 
фикер йөртә белү сәләтләрен үстерүне дәвам итү; логик фи-
керләү, уйлау сәләтен, уку активлыгын, мөстәкыйльлеген, мо-
нологик сөйләмне үстерү; туган як табигатенә сак караш тәр-
бияләү. 
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер, проектор, таблица, такта, 
рәсем, карточкалар, дидактик материал.

Дәрес барышы 
I. Оештыру этабы                                 
Исәнмесез балалар!
Матур үтсен көнебез!
Көләч булсын йөзебез!
Булыйк һәрчак әдәпле,
Отыйк матур гадәтне.
Дөрес, матур утырыйк,
Тырышып җавап бирик.
(Кунаклар белән исәнләшү.)
II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Балалар, кыш та килеп җит-

те. Әйдәгез әле, шул темага сөйләшеп 
алыйк. (Бер-берсенә сораулар бирәләр.)

1. Кышын төннәр озынмы, көннәрме?
2. Кышның нинди көннәре сиңа күбрәк 

ошый?

3. Бүген һава торышы нинди?
4. Саф һава нәрсә өчен файдалы?
5. Кыш айларын сана, нинди ай сал-

кынрак дип уйлыйсың?
6. Кар бабайны нинди кардан ясарга мөм-

кин?
7. Кыш җиткәч, кешеләр нинди туннарын 

кияләр?
8. Кышкы айның кайсы кыскарак?
9. Кышын җәнлекләргә һәм кошларга 

азык табу җиңелме?
10. Балаларга кышын күңеллеме, ни 

өчен?
11. Нинди юлдан йөрергә авыр?
12. Нинди агачлар кышын яшел төстә 

кала?
III. Дәрескә максат һәм бурычлар кую
Укытучы. Хәзер кроссворд чишәрбез, 

анда да кыш турында сораулар бар. 
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(Кроссворд чишелгәннән соң, дәреснең 
темасы ачыклана. Дәреснең темасы, 
максаты әйтелә.)

Укытучы. Димәк, бүген без өйрәнәчәк 
тема: «Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәсе» (имя 
прилагательное) дип атала. Укучылар, 
сезнең алдыгызда үзбәя бирү битләре 
ята, дәрес барышында, биремнәрне 
эшләгәч, билгеләрегезне куеп барыр-
сыз. 

 IV. Яңа белемнәрне беренчел үзләштерү
 Укытучы. Укучылар, сез рус теленнән 

сыйфатны беләсез. Әйдәгез, русча  
кагыйдәсен искә төшерик.

Имя прилагательное – часть речи, ко-
торая обозначает признак предмета и 
отвечает на вопросы какой? чей?

Изменяются по числам, родам и паде-
жам. 

В предложении имена прилагательные 
чаще являются определением.

Укытучы. Тикшереп карыйк, дөрес әйтте-
гезме икән? 

Укытучы. Мисал итеп салкын сүзен 
алыйк.

Нинди сүзтезмә төзеп була?
Нинди сорауга җавап бирә? (Нинди? сора-

вына.)
Салкын су – салкын сулар
Салкын суым
Салкын суга.
Укытучы. Татар телендә, рус теленнән 

аермалы буларак, салкын сүзе төр-
ләнәме? (Юк.) 

Укытучы. Нинди сорауга җавап бирә? 
(Нинди? соравына.)

Укытучы. Җөмләдә нәрсә булып килә? 
(Аергыч.)

Укытучы. Нәрсәне ачыклый? (Исемне.)

Татар телендә кагыйдә. Тикшереп карый-
быз. 

Предметның билгесен белдереп, нинди? 
соравына җавап биргән сүз төркеме 
сыйфат дип атала. Җөмләдә ешрак  
аергыч була. Исемне ачыклап килә.

Укытучы. Сезнең өстәлләрегездә карточ-
калар ята. (Бер укучы тактага чыга.)

1 нче карточка. Төрле сүз төркемнәре 
арасыннан сыйфатларны табып яз. 

Бүген, тайгак, кайт, биек, кыш, чәчәк, на-
чар, укучы, калын, кояш, кичә, бозлы, 
өстәл, авыр, курчак, карлы, кишер, укый, 
ак, болыт, каты, карандаш, яза, зәңгәр.

(Укучының җаваплары тикшерелеп, так-
та янындагы укучыга билге куела. Сүз-
тезмәләр төзиләр.)

Рус телендә предметның билгесен ча-
гыштыра алабыз. Татар телендә пред-
метның билгеләрен чагыштырып карый 
алабызмы?

Агачлар
Ситуатив күнегүләр нәтиҗәсендә сыйфат 

дәрәҗәсенә күчү.
Как скажешь о том, что: (обратите внима-

ние, что мы здесь делаем?) 
– сравниваем признаки предметов;
– сосна высокая (биек), а елка ниже 

(тәбәнәк);
– Дед Мороз (Кыш бабай) большой, Снего-

вик (Кар бабай) меньше;
– Зимний лес красивый, летний лес кра-

сивее;
– Зимой ночи длинные, дни короче;   
– Осенью холодно, зимой холоднее;
– Снег белее молока.
(Укучылар бер-берсенең эшләрен тик-

шерәләр.)
V. Яңа белемнәрне үзләштерүне тикшерү
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2 нче карточка. Төркемнәрдә эш. (Телдән 
аңлаталар.)

1. Кыш, көз, салкын. 
2. Чаңгы, чана, озын. 
3. Кар, сөт, ак. 
4. Февраль, гыйнвар, кыска. 
5. Төлке, бүре, хәйләкәр. 
6. Боз, кар, каты. 
Дәрәҗәләрнең тәрҗемәсе:
1. Гади дәрәҗә – положительная степень.
2. Чагыштыру дәрәҗәсе – сравнительная 

степень.
VI. Яңа белемнәрне ныгыту
Кышкы табигать күренеше
Текст белән эш. (Бер бала укый.)

Кышкы табигать  
Салкын кыш килеп җитте. Бөтен җирне 

йомшак кар каплады. Кешеләр җылы 
киемнәрен киделәр. 

Кышын урман бик матур. Анда каен, усак, 
нарат, чыршы, имән агачлары үсә. Ур-
манда усал бүре, хәйләкәр төлке, куркак 
куян, матур тиен, зур пошилар да яши. 

Кышын җәнлекләргә, кошларга авыр. Ке-
шеләр аларга ярдәм итәргә тиешләр.

(Тәрҗемә итәләр.)
Укытучы. Текстта сүз нәрсә турында 

бара? (Кыш турында. Җәнлекләргә,  
кошларга авыр. Кешеләр аларга ярдәм 
итәргә тиешләр.)

Укытучы. Сез аларга ничек ярдәм 
итәсез? (Җимлекләр ясыйбыз. Сыйфат-
ларны табабыз.)

Таблицада бирелгән чагыштыру 
дәрәҗәсенә куябыз.

Укытучы. Тексттан сыйфатларны табыйк 
һәм ике дәрәҗәдә куйыйк.

Укытучы. Сыйфатлар өстәгәч, җөмләләр 
тулыланамы? Сыйфатлар ни өчен 
кирәк? (Тулырак, эчтәлеклерәк, сөйләм 
матуррак.)

Табышмак әйтү. 
Җәен – соры, кышын – ак, аңа шулай 

яхшырак. (Куян) 
Яшел, чәнечкеле, бизәлгән, яңа елда куе-

ла. (Чыршы)
Су түгел – сыек, 
Кар түгел – ап-ак. (Сөт) 
VII. Рефлексия
– Бүген без дәрестә нинди сүз төркемен 

өйрәндек?
– Ул нинди сорауга җавап бирә?
– Сыйфатның нинди дәрәҗәләрен белдек?
– Чагыштыру дәрәҗәсе нинди аф-

фикслар ярдәмендә ясала?
– Сыйфатлар нәрсәне ачыклап киләләр?
– Җөмләдә нәрсә булалар?
VIII. Өй эше турында мәгълүмат, аны 

үтәү буенча күрсәтмә
1. Кагыйдәне өйрәнергә, сыйфатлар төр-

ле дәрәҗәдә булган биш табышмак 
табып килергә.

2. IВ – «Кышкы табигать» темасына сый-
фатларның төрле дәрәҗәләрен кулла-
нып, монолог төзергә (7 җөмлә).

3. IIВ –  «Кышкы табигать» темасына сый-
фатларның төрле дәрәҗәләрен кулла-
нып, диалог төзергә (7 реплика).

Билге кую. 

Гади Чагыштыру
салкын салкынрак

ак аграк
җылы җылырак
матур матуррак
усал усалрак

хәйләкәр хәйләкәррәк
куркак куркаграк

зур зуррак
авыр авыррак
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11

Вәсилә НӘҖМИЕВА,

Кукмарадагы 3 нче урта мәктәпнең 
югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

ОМОНИМ
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Максат: омоним сүзләр турында гомуми төшенчә бирү; дөрес 
билгеләү, практикада урынлы куллану күнекмәләрен форма-
лаштыру һәм ныгыту.
Материал: Р.Р.Шәмсетдинова, Г.К.Һадиева, Г.В.Һадиева. Татар 
теле. 5 нче сыйныф: Рус телендә төп гомуми белем бирү оеш-
малары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнү-
че укучылар өчен).
Җиһазлау: видеоязма, презентация; карточкалар, рәсемнәр
Укыту методлары: аңлату, эзләнү, анализлау
Дәреснең тибы: яңа материалны аңлату.
УУГ (универсаль уку гамәлләре):
Предмет нәтиҗәләре: язуда һәм сөйләмдә омонимнарны кул-
лана белү.
Метапредмет нәтиҗәләр:
шәхси универсаль уку гамәлләре: укуга уңай караш, иҗади 
эшчәнлеккә омтылыш тәрбияләү, үз-үзеңне бәяли белү;
регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәмендә 
дәреснең максатын билгели һәм формалаштыра белү, үз фике-
реңне дөрес итеп әйтү;
коммуникатив универсаль уку гамәлләре: хезмәттәшлек итә 
белү, әңгәмәдә катнашу; үз фикереңне формалаштыра белү, 
аңлаешлы сөйләм төзү, сыйныфташларның фикерен исәпкә 
алып эш итү. 
танып белү универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәмендә 
дәреснең максатын билгели һәм формалаштыра белү; ирек- 
ле һәм аңлы рәвештә омонимнарны җөмләдә куллануны 
үзләштерү; сорауларга җавап бирү, биремнәрне эшләү.
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Дәрес барышы

Этап Укытучының эшчәнлеге Укучының эшчәнлеге
I. Эшчән-
леккә 
әзерлек
(Оештыру 
моменты)

Эш ритмына кертү.
1. Оештыру 
Елмаю нинди була? Әлеге сорауга бер генә сыйфат 
белән аңлатма бирегез әле. Җавапларыгызны алдыгыз- 
дагы кечкенә кәгазьгә языгыз һәм уң як (капма-каршы) 
күршегезгә бирегез. Ә хәзер бер-берегезгә кулыгызда 
булган җаваптагыча елмаю бүләк итегез, бер-берегезне 
сәламләгез. 
Күрәм елмаю безгә, шатлык, сөенү китерде, кәефне 
күтәрде. Безнең алга таба эшчәнлегебез дә шундый 
күтәренке кәефтә үтәр дигән өмет белән дәресебезне 
башлыйбыз.
Кәефләребез тагын да яхшырак булсын өчен, мин сезгә 
видеотасма карарга тәкъдим итәм. Игътибар – экран-
га.

Сыйныфны эшкә әзерләү  
Аңлатма язалар, бер-берсен 
сәламлиләр

«Ай тулган» дип аталган видеояз-
ма карыйлар

II. Укыту 
максатын 
кую

Укучыларның белемнәрен актуальләштерү. Проблема-
лы ситуацияне китереп чыгару. 
– Игътибар белән тыңлагансыздыр дип ышанам. Шуңа 
күрә алдагы соравыма һич кенә дә авырыксынмыйча 
җавап бирә алырсыз.
– Малай нәрсәне бутады? Кайсы сүзнең мәгънәсен 
аңламады?
– Ай сүзе нинди мәгънәләргә ия?
– Сүзләрнең уртак ягы нәрсәдә?
– Сүзләрнең аермасы нәрсәдә?
– Димәк, без бүгенге дәресебездә нинди сүзләр турын-
да сөйләшербез?
– Ничек уйлыйсыз, ул сүзләрнең төшенчәсен белеп 
кенә калырбызмы? Тагын нәрсә эшләрбез икән?
– Бик дөрес, һичшиксез дәрес дәвамында әлеге мак-
сатларга ирешербез дип дәресебезне дәвам итәбез.
(Тактада дәрес алгоритмы күрсәтелә.)
– Омоним сүзнең мәгънәсен аңлау
– Күп мәгънәле сүзләрдән аера белү
– Җөмләдә билгеләү (табу)
– Җөмләләр төзү
– Нәтиҗә ясау
– Һәрберегезнең алдында үзбәя таблицасы бар, дәрес 
барышында үзегезне бәяләп барырга онытмагыз

Максатлар куя, дәрес темасын  
формалаштыра

– Ай сүзенең.
– Ай – күктәге, календарь.
– Бер төсле әйтеләләр.
– Мәгънәләре төрле.
– Әйтелешләре бер, мәгънәләре 
төрле булган сүзләр турында.
– Җөмләдә кулланырбыз, җөм-
ләдән табарбыз.

III. Авы-
рлыкны 
җиңү һәм 
проектны 
төзү

1. Хәзер партагыздагы 1 нче номерлы конвертны алы-
гыз, рәсемнәргә игътибар итегез әле. Әлеге рәсемнәр-
не парлап буламы? Эшләп карагыз (без – без, үпкә –  
үпкә, тиен – тиен, яра (утын) – яра (рана), төш – төш, 
суга – суга)
2. Нинди үзенчәлегенә карап парладыгыз?
3. Әйе, аңлавыгызча, әлеге сүзләрнең әйтелешләре бер, 
мәгънәләре төрле. Мондый сүзләрне тел белемендә 
омонимнар дип йөртәләр.
Билгеләмәне дөрес бирдекме икән, дәреслектәге ка- 
гыйдә белән чагыштырып карыйк әле. (234 нче күнегү)

1. Рәсемнәрне парлыйлар (төркем 
белән эшлиләр)

2. Әйтелешләре бер
3. Дәреслектәге кагыйдәне уку 

IV. Берен-
че кат ны-
гыту

Аңлап кабул итүне тәэмин итү. Беренчел йомгаклау (го-
мумиләштерү)
1. Ә хәзер икенче конвертны ачыгыз. Анда бирелгән 
пазлдан бербөтен рәсем җыегыз. (Чәйнек, кеше; само-
лет, кош.)
Тулы рәсем килеп чыктымы. Кайсы өлеше җитми? Ул 
ничек дип атала? (Борын, канат.)
Борын – борын, канат – канат сүзләрен омоним сүзләр 
дип әйтә алабызмы? Ни өчен?

1. Чәйнек, кеше – борын – 1 нче 
төркем; самолет, кош – канат –  
2 нче төркем
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Әйе, алдагы дәрестә без омонимнарга охшаган күп  
мәгънәле сүзләрне өйрәндек. Алар омонимнардан нәр-
сә белән аерыла?
2. Дәреслек белән эшләү: 240 нчы күнегү. Һәрбере-
гез омоним булып килгән берәр сүзнең мәгънәсен 
тәрҗемәсе белән аңлатып барыгыз. Бик яхшы, эшләде-
гез. Әйдәгез, бер-берегезне мактагыз.
– Булдырдыгыз, бераз ял итеп, язылып алыйк. Игъти-
бар экранга: 

2. Алар – күп мәгънәле сүзләр. 
Аларның охшаш яклары бар.
Омонимнар бер төрле язылалар 
мәгънә ягында охшашлык юк.
Язмача / телдән эшлиләр
Афәрин!

Ял итү Экранда чаба сүзе бирелгән. Сезгә хәрәкәт белән әлеге 
сүзнең омонимнарын бер-берегезгә күрсәтергә, бер-бере-
гезнекен аңлап сүз белән әйтергә.
Ә хәзер әлеге сүзләрне, миңа ияреп, интонацияне саклап 
кабатлагыз (чаба – чаба – чаба; ча-ба – ча-ба-ча-ба, ...)

Парларда эшлиләр
– йөгерә
– кул чаба
– печән чаба

V. Эталон 
буенча 
үз-үзеңне 
мөстә-
кыйль 
тикшерү 
эшчәнлеге 

Яңа белемнәрне куллану эшен оештыру.
1. Афәрин, утырабыз, әлеге башлаган эшебезне кире-
сенчә дәвам итәбез. Мин сезгә аңлатмасын әйтәм, ә 
сез омонимны эзләп табасыз. Уен «Эзләп тап» дип ата-
ла.
А. Алмашлыкларның берсе ул, шуның белән итек тә 
ямыйлар (без).
Б. Шул сүз белән кеше битен һәм бер санны атыйлар, 
суда хәрәкәт итәргә дә шул сүзне әйтеп кушалар (йөз).
В. Ат муенында була, эшләп арыгач була, каникулга, от-
пускага чыккач була (ял).
2. Алдагы биремебез бераз катлаулырак, сезгә би-
релгән рәсем һәм сүзне омонимнар булырлык итеп 
кулланып җөмлә төзергә тәкъдим итеп карыйм. Мөм-
кинлекләрегездән чыгып, шигъри формада язсагыз да 
була. (Төзеп язарга.) 
(Рәсемнәр, сүзләр слайдта күрсәтелә.)
А. Учак рәсеме, утын сүзе
Б. Печән рәсеме, чык сүзе
В. Учак рәсеме, якты сүзе
Г. Утын рәсеме, яра сүзе
3. Сезгә җөмләләр төзү җиңел булдымы? Ни өчен?
Әйе, әгәр омоним сүзләрнең мәгънәләрен белсәк, 
аларны җөмләдә урынлы куллана алабыз һәм дәрес 
башында караган видеотасмадагы бала кебек көлкеле 
хәлдә калмабыз. Димәк, безгә аралашу өчен омоним-
нарны өйрәнү кирәк.
Өй эше.
1. 238 нче күнегү. (Омоним кулланып, җөмлә язарга.)
2. Ш.Галиевнең «Без һәм безләр», «Җәен» шигырь- 
ләреннән омоним сүзләр кергән шигырь юлларын 
язарга.
3. Омонимнар кулланып, кечкенә хикәя яки шигырь 
язарга

Мөстәкыйль эш. Эталон буенча үз-
тикшерү адымнарын чагыштыру.
1. Җавапларны телдән әйтәләр

2 . Парлап эшлиләр.
М: а. Сүндермәс өчен утын
          Учакка сал утын.
Б. Печән чабарга чык.
     Кибеп беткән инде чык.
В. Ул учак якты.
    Караңгыда бик якты.
Г. Малай утын яра.
    Авыртса да кулындагы яра.
Бераз кыенлык булды / кыенлык 
булмады

VI. Реф-
лексия 
эшчән-
леге (эш 
нәтиҗә-
ләре)

Рефлексияне оештыру.
1. Шулай итеп укучылар, без сезнең белән дәрес дәва-
мында нинди сүзләр турында сөйләштек? Нинди тө-
шенчә белән таныштык, аңа ничек аңлатма бирдек һәм 
бүгенге өйрәнгәннәрне нинди график формада (рәсем, 
схема, рәсем ябыштыру, ...) бирер идегез. Бу сорау-
ларга җавапны «Борт журналы»на язып, дәресебезгә 
йомгак ясыйк. Рәхим итеп алдыгыздагы «Борт журна-
лын» тутырыгыз һәм аңлатырга әзерләнегез.
2. Шулай итеп, омонимнар – бер төрле языла, төрле 
мәгънәгә ия булган сүзләр, һәм аларны белү безгә ара-
лашу өчен кирәк.
– Укучылар, шуның белән дәресебез тәмам. Үзбәя  
таблицаларыгызны миңа тапшырып, дәрестәп чыгарга 
мөмкин. Сау булыгыз!

Үз уку эшчәнлеген бәяләүне, мак-
сат һәм нәтиҗәләрне, үзләштерү 
дәрәҗәсен оештыру.
1. Төркем белән «Борт журналы»н 
тутыралар 
Төшен-

чә Аңлатма График форма 
(рәсем, схема, ...)

Омо-
ним

Әйтелеш- 
ләре бер,  
мәгънә- 
ләре төр-
ле
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СҮЗ ЯСАГЫЧ 
КУШЫМЧАЛАР 
ИЛЕНӘ СӘЯХӘТ

Рания САМАТОВА, Гөлнур КАСЫЙМОВА,

Казандагы 98 нче татар-рус 
урта мәктәбең татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Казандагы 98 нче татар-рус 
урта мәктәбең югары квалифи-
кация категорияле татар теле 
һәм татар әдәбияты укытучы

12
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Максат: өйрәнгән грамматик материалны кабатлау; сүз яса-
гыч кушымчаларның төп функциясен уен формасы аша бала-
ларга аңлату; укучыларның сөйләм телен үстерү; татар теленә 
һәм әдәбиятына хөрмәт тәрбияләү. 
Универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәмендә дәреснең те-
масын ачыклау, максат кую һәм эшне планлаштыра белү; үз 
фикерләрен дөрес, төгәл итеп татар телендә әйтә белү; кагый-
дәләрне истә тотып гамәлләр кылу.
Танып белү: уку мәсьәләсен чишүдә логик фикер йөртү, сөй-
ләм калыпларына нигезләнеп, җөмлә төзү.
Коммуникатив: үз фикерен төгәл, дөрес итеп әйтү; командада 
эшли белү; иптәшеңнең фикеренә колак сала белү; фикер алы-
шуда актив катнашу.
Шәхси: алган белемнәрне тормышта куллана белү.
Дәрес тибы: үткән материалны кабатлау.
Дәрес формасы: дәрес-сәяхәт.
Материал һәм җиһазлау: презентация, проектор, экран,  
аудиоязма.

Дәрес барышы

I. Оештыру өлеше

Класс тактасы дөньяның төрле поч-
магы сурәтләнгән магнитлар белән 
бизәлгән. Укытучы өстәле янында –  

тактадан ясалган паруслы көймә, 
чемоданнар. 

– Исәнмесез, укучылар!

– Исәнмесез-саумысез!
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– Хәерле көн!

– Хәерле көн, миңа!

Хәерле көн, сиңа!

Хәерле көн, безгә!

Хәерле көн, сезгә!

– Без сезнең белән татар теле дәре-
сен башлыйбыз. Бүгенге дәресебез 
бүтән дәресләргә охшамаган. Бездә 
бүген кунаклар. Әйдәгез, алар белән 
исәнләшик.

– Исәнмесез!

II. Уку мәсьәләсен кую 

– Укучылар, класс бизәлешенә күз 
салыгыз әле. Ничек уйлыйсыз, без 
бүген дәрестә кем ролендә булыр-
быз икән?

– Укытучы, турист, путешественник.

– Әйе, сез дөрес уйлыйсыз. Без бүген 
турист образында. Турист татар-
ча ничек була? Путешествие ничек 
була? (Сәяхәт.) Кайсы кушымча-
лар безгә кешенең профессиясен, 
һөнәрен билгеләргә булыша?  
(-чы/-че)

– Әйе, хәзер яңа сүз ясыйбыз. 
(Сәяхәт+че)

– Бүген без сәяхәтче образында.  

III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү 

– Тактага күз салыгыз әле! Анда 
нәрсә дип язылган? (Үткәне юкның 
киләчәге юк.) Димәк, без кая сәяхәт 

итәбез? (Үткәнгә, в прошлое.) Безнең 
кунаклар татар телен белеп бетерми. 
Безгә аларга ярдәм итәргә кирәк бу-
лачак. Бүген без командалар ярышы 
үткәрербез. Биремнәрне үтәгәндә 
сезгә җиңелрәк булсын өчен, һәр-
берегезгә «сәяхәтчегә ярдәмлек» 
өләшәм.

– Үткәннең кайсы «почмагына» 
сәяхәт итәрбез икән? Хәзер белер-
без. Сезнең алдыгызда ребуслар. 
Ребуслар безгә төп нокталарны та-
барга ярдәм итәчәк. Сезгә 2 минут 
вакыт бирелә.

– Ягез, нинди тукталышларда булыр- 
быз икән без? (Сыйфат, исем, фи-
гыль)

– Тукталышларның төп үзен-
чәлекләре нинди икән?! Әйдәгез,  
кластерларга аларның үзенчәлек- 
ләрен язабыз һәм командадан бер 
укучы чыгып сөйләр. 

(3 минут укучылар командада клас- 
телар төзи, такта янына һәр коман-
дадан бер укучы чыгып, сүз төр-
кемнәренең үзенчәлекләрен сөйли.)

Физкультпауза

– Укучылар, ардыгызмы? Озак юл 
шулай арыта ул. Әйдәгез, ял итеп 
алыйк. Юлга чыгар алдыннан ял 
итеп алырга кирәк. Киләсе тукта-
лыш: Казан Кремле. Күз салыйк әле 
тактага. Бу нәрсә? (Муса Җәлил һәй-
кәле.) Ә бу нәрсә? (Кызыл ромашка.) 
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Әйдәгез, шигырьнең ике куплетын 
искә төшерик. (Шигырь сөйләп физ-
культминутка ясыйлар.) 

2 нче адым.

– Укучылар, безнең тукталышлар-
ны юллар ялгый. Бер тукталыштан 
икенчесенә барыр өчен безгә нәр-
сәләр кирәк булачак? (Автобус.) Әле-
ге автобуслар тактага беркетелгән, 
алар юлда адашып калган. Чираттан 
чыгып, әлеге автобусларны дөрес 
юлга беркетергә кирәк. (Кем берен-
че кул күтәрә, шул команда укучысы 
чыгып беркетә, фишка бирелә. Авто-
бусларда сүз ясагыч кушымчалар. 
Исемнән сыйфат ясый торган кушым-
чалы автобусларны шул тукталыш 
арасына урнаштырырга кирәк.)

– Бик яхшы укучылар, молодцы! Кәеф-
ләр ничек?

– Укучылар, безнең кунаклар, сезгә 
карап, бик кызыгып утыралар. Алар-
ның да татарча өйрәнәсе килә. Булы-
шабызмы? (Әйе.)

– Тактага бер бик озын сүз язылган. 
Әлеге сүздән бик кыска берничә сүз 
төзергә кирәк. Әйдәгез, башладык. 
(5 минут бирелә, сүзләрен укыйлар. 
Кемнеке күбрәк, шул җиңүче була.) Ә 
хәзер шул сүзләрне «автобусларга» 
утыртып, сүз ясалышы иленә сәяхәт-
кә чыгарыйк. 

(Беренче команда – исем, икенче ко-
манда – сыйфат, өченче команда 

фигыль ясый (1 – 2 минут).

IV. Белемнәрне тормыш ситуациясен-
дә куллану

– Бүген без яңа сүзләр ясарга өйрән-
дек, сөйләм серенә төшендек, әмма 
сез үзегезне сәяхәтче образында 
тоеп карамыйча, чын сәяхәтче була 
алмаячаксыз. Өй эше җәйге ялдан 
берәр фото алып килергә бирелгән 
иде. Хәзер иптәшләрегез каршына 
чыгып, 3 сорауга җавап бирерсез: 
Син кая бардың? Кем белән бардың? 
Анда нишләдең?

V. Рефлексия

– Укучылар, сезгә сәяхәт ошадымы? 
Аңлау дәрәҗәсеннән чыгып, кар-
точкаларны күтәрәбез: яшел – бик 
яхшы аңладым, зәңгәр – уртача 
аңладым, кызыл – бөтенләй аңлама-
дым.

VI. Өйгә эш бирү 

Яшел һәм зәңгәр карточка күтәргән-
нәр «Мин кайсы илгә сәяхәт итәр-
гә телим» темасына кечкенә инша 
язып килергә. Кызыл карточка –  
чәршәмбе көнне татар теленнән 
өстәмә дәрескә килергә.

– Җиңүчеләрне билгелик. Фишкалар-
ны саныйбыз. 

– Сез бик белемле, сәләтле балалар 
икән. Сәяхәт өчен рәхмәт! Сау булы-
гыз!
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БӘЙЛӘНЕШЛЕ 
СӨЙЛӘМ ҮСТЕРҮ
(VI сыйныфта «Иң татлы тел – туган тел» 
дигән темага инша-фикерләү язу)

Вәсилә ГАБДУЛЛИНА, 

Яр Чаллы шәһәрендәге 42 нче урта 
мәктәпнең I квалификация катего- 
рияле татар теле һәм әдәбияты укы-
тучысы

13
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Максат: укучыларда телдән һәм язма бәйләнешле сөйләм 
күнекмәләрен камилләштерү, туган тел турында белемнәрен 
тирәнәйтү, телгә мәхәббәт, күңел байлыгын үстерү.
Җиһаз: слайдлар, кәгазь битләре, каен рәсеме.

Дәрес барышы

I. Ориентлашу, мотивлаштыру. Психо-
логик халәт тудыру

Укытучы.

Исәнмесез, укучылар!

Хәерле көннәр сезгә!

Зиһен һәм тел ачкычлары

Телимен сезгә!

Һәркемнең үз фикере – психологик 
тренинг. Һәр укучыга кәгазь битләре 
таратыла.

Укытучы. Күзләрегезне йомыгыз һәм 
ертыгыз. Күзләрне ачтык, битләрне 
алыгыз һәм өскә күтәрегез, биттәге 
бизәкләр бер-берсенә охшаганмы? 
Әйе, һәркемнең үз фикере бар. Һәр-
кем – индивидуаль шәхес. Сезнең 
һәркайсыгызның үз фикерен бел-
дертергә хакыгыз бар.

1. Өй эшләренә анализ (мәкальгә ана-
лиз). Туган тел турында мәкальләр 
тупларга һәм берсенә ачыклык кер-
тергә. 

2. Актуальләштерү (белем тигезләү).

Укытучы. Укучылар, хәзер мин сезгә 
бер шигырь укыйм, игътибар белән 
тыңлагыз әле. Күз алдыгызга нинди 
сюжет килеп баса?

Слайд күрсәтү.

 

                        ,

Укытучы. Әйдәгез, кайсы төркем 
сурәтләп бирер икән, күз алдына 
нинди картина килеп баса?

Укучы җавабы. Минем күз алдымда 
ике каен агачы һәм алардан чит-
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тәрәк тагын бер каен агачы үсеп 
утыра. Аңа бик күңелсез.

II. Уку мәсьәләсенә ситуация кую. 
Мотивлаштыру 

Ничек соң без каен кызына ярдәм 
итәбез?

Укытучы. Иң беренче чиратта, әйтегез 
әле, ни өчен яфраксыз каен дип ата-
ды икән аны автор? Яфраклар нәрсә 
соң ул?

Көтелгән җавап. Минемчә, яфраклар 
алар – сүз байлыгы. Телне белмәгән 
килеш аралашып, серләшеп булмый 
бит.

Укытучы. Яфраксыз каенны кем 
белән чагыштыра?

Көтелгән җавап. Ана телен белми тор-
ган кеше белән.

Укытучы. Ана телен белмәгән кеше 
шулкадәр кызганычмыни? Ана телен 
белмәгән кеше нәрсәләрдән мәхрүм 
икән?

Көтелгән җавап. Туган телендәге  
бишек җырларын, аның әкиятләрен, 
туган телендә ишетсә дә, аны аңла-
мый һәм үзенең балаларына да  
көйли алмый. Шуңа күрә дә бит 
тикмәгә генә туган телне татлы 
димәгәннәр. 

Укытучы. Ни өчен туган тел татлы, 
әллә соң ул баллымы икән?

Көтелгән җавап. Туган телдә без 
шатланабыз, көенәбез, серләшәбез, 
киңәшләшәбез, уйлыйбыз, хыялла-

рыбыз белән дә бүлешәбез.

Укытучы. Шулай, укучылар, туган те-
лебез – безгә ата-бабалардан калган 
мирас ул. Һәм безнең бурыч – аны 
саклау һәм үзебездән соң киләчәк 
буынга туган телне тагын да баетып 
тапшыру.

Ял минуты  

Әйдәгез, әле туган телдә «Туган тел» 
җырын көйләп алыйк.

– Туган телдә җырлагач, рәхәтме, ба-
лалар?  

III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү

Укытучы. Ә хәзер, әйдәгез, каен  
кызының хәленә кереп карыйк  
әле. Нинди хисләр кичерә икән соң 
ул? 

(Туры килгәнен сайлап алу.) 

– Без кайчан ул хисләрне кичерәбез 
соң? Мәсәлән, уңайсызлану сәбәп- 
ләре нинди булыр икән?

Бу каенга нинди киңәш бирер идек 
икән без? (Диалог төзү.)

Көтелгән җавап. Исәнме, Каен кызы! 
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Син күп нәрсәне югалткансың. Ту-
ган телеңнең нинди матур, нинди 
моңлы икәнен белмичә яшисең 
ич! Туган тел ул әниең белән берүк 
дәрәҗәдә бит. Әниеңнең күкрәк сөте 
белән кергән бит ул туган телең! Син 
бочылма, әле дә соң түгел. Минемчә, 
син бүгеннән үк туган телеңне  
өйрәнә башларга тиеш. Мин ыша-
нам: син булдырачаксың!

(Киңәшләр бирү.)

Укытучы. Кемнең киңәше сезгә 
күбрәк ошады? (Җаваплар тыңлана.) 
Карагыз әле, балалар, каен кызы-
на өйрәнергә кушуын куштык та, ә 
ул өйрәнүне нәрсәдән башлар икән 
соң? (Тел гыйлеме бүлекләреннән.)

 

Менә сезгә яфраклар, каен кызына 
матур сүзләр языгыз, туган теленең 
никадәр матур, никадәр бай, моңлы 
һәм никадәр татлы икәнен ишетсен 
әле ул.

Әйдәгез, каен макеты яфракларына 

матур сүзләр язып элеп чыгабыз.

Үзегезгә бәя куегыз әле.

IV. Рефлексив кабатлау

Укытучы. Бу дәрестә без нинди уку 
мәсьәләсе өстендә эшләдек? 

Һәм нинди нәтиҗә чыгардык? 

Нәтиҗәне слайдта карау.

 

Кем дә кем сез биргән киңәшне каен 
кызына бик яхшы аңлаттык дип 
уйлый, үзенә «5»ле куя; кем дә кем 
икеләнә төшә икән – «4»ле; ә кем дә 
кем ышандырырлык итеп әйтә ал-
мадым дип уйлый икән, үзенә «3»ле 
куя.

V. Өй эше. «И туган тел – татлы тел» 
дигән темага инша язарга һәм иҗа-
ди эш – мин укыган шигырьгә рәсем 
ясарга.

VI. Бәя.

= 

– 
- 

- 
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ИСЕМ: ЯЛГЫЗЛЫК 
ҺӘМ УРТАКЛЫК 
ИСЕМНӘР 
(VI сыйныфта татар теле дәресе)

Лилия ГАЛИЕВА,

Минзәлә гимназиясенең  
I квалификация категорияле татар 
теле һәм әдәбияты укытучысы

14
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Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
Максат: ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне өйрәнү, мәгъ-
лүмат бирү, алган белемнәрне ныгыту; ялгызлык исемнәр-
нең төрләрен өйрәнү, аларны сөйләмдә кулланырга өйрәнеп, 
дөрес язу күнекмәләрен камилләштерү; «Татарстан Республи-
касы» темасына белемнәрне барлау.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
метапредмет нәтиҗәләр: татар телен география, тарих фәне 
белән бәйләп өйрәнү.
регулятив универсаль уку гамәлләре: уку максатын 
мөстәкыйль билгеләү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап 
үти белү; анализлый белү; уку эшчәнлеген оештыра белү; уку 
эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү;
танып белү универсаль уку гамәлләре: тиешле мәгълүматны 
табу, билгеләү; сөйләм берәмлекләрен логик эзлеклелеккә 
салу; объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен ур-
так билгеләрне билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясый белү кү-
некмәләрен формалаштыру;
коммуникатив универсаль уку гамәлләре: фикерне төгәл итеп 
җиткерү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълү-
матны туплау өчен күмәк эш башкару.
Предмет нәтиҗәләре: ялгызлык исемнәрнең ясалышын өй-
рәнү, төрләре турында сөйләшү;
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: укучыларда тарихыбызга 
карата мәхәббәт уяту;
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Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру  

(15 мин.)
1. Уңай психологик халәт тудыру  

(2 мин.)
Укытучы. Хәерле иртә, укучылар! Та-

тар халкы борын-борыннан кунакны 
якты йөз белән каршылый. Әйдәгез, 
без дә бер-беребезгә, дәрестә катна-
шучы кунакларга елмаю өләшик әле.

Дәресебезне, канатлы сүзләр белән 
башлыйсым килә: «Халык, милләт, 
үз тарихын барлап, никадәр тирән 
төшеп эзләп таба, киләчәген дә шул-
кадәр ерак күрә һәм билгели ала», –  
ди галимнәр. Без дә бүген хәзинә 
барларбыз. Сез бу сүзләрне, бала-
лар, ничек аңлыйсыз? Галимнәр бу 
сүзләргә нинди мәгънә салды икән? 
(Үзебезнең тарихны белергә кирәк. 
Үз тарихын белгән кеше – киләчәген 
дә яхшы белә дигән сүз.)

Укытучы. Бик зур рәхмәт, укучылар, 
ә сез үзегезнең тарихыгызны, татар 
халкының тарихын беләбез дип са-
ныйсызмы? Аның өчен безгә  
нишләргә кирәк?

Укучы. Тырышып укырга кирәк. 
Укытучы. Ә сез бүген белем алырга, 

халкыбызның тарихын барларга 
әзерме? Дәресебезне ни өчен шушы 

сүзләр белән башладык, бу хакта 
соңрак фикер алышырбыз. 

2. Белемнәрне актуальләштерү.
Укытучы. Хәзер исә, үткән дәрестә 

алган белемнәрне барлыйк. 
«Ыргытылган таш» уены.
Мин сезгә «Исем сүз төркеме» дигән 

«таш» ыргытам. Белгәннәрегезне 
языгыз, эшегез тәмамлангач, төр-
кемегез исеменнән, үзара килешеп, 
чыгыш ясаучыны сайлагыз. 

Көтелгән нәтиҗә: 
а) предметны яки затны белдерә; ...
ә) кем? нәрсә? сорауларына җавап 

бирә;
б) берлектә һәм күплек санда килә; 
в) килеш белән төрләнә;
г) җөмләдә, нигездә, ия һәм тәмам-

лык булып килә;
д) тартым белән төрләнә;
е) ялгызлык / уртаклык исемнәр була;
(Укучылар презентациялиләр.)
Укытучы. Укучылар, исем сүз төркеме 

турында нәрсә әйтә аласыз?
Көтелгән җавап. Исем предметны, зат-

ны белдерә кем? нәрсә? дигән сорау-
га җавап бирә, берлек / күплек санда 

Методлар һәм алымнар: әңгәмә, аңлату-күрсәтү, күнегүләр 
эшләү, ялгызлык исемнәрне табу, сорауларга җавап бирү.
Материал һәм җиһазлау: Р.Г.Хәсәншина. Татар теле: 6 нчы 
сыйныф өчен дәреслек. – Казан: Мәгариф, 2009., мульти- 
медиа-проектор, экран, ноутбук, индивидуаль карточкалар, 
аудиоязма; презентация, тест биремнәре.
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килә, килеш, тартым белән төрләнә, 
ялгызлык һәм уртаклык була. 

Коммуникатив универсаль уку гамәл-
ләре: сыйныфташлар һәм укытучы 
белән уку эшчәнлеген оештыруда 
хезмәттәшлек итү.

II. Уку мәсьәләсен кую (5 мин.)
Укытучы. Димәк, исемне аерым бер 

дәүләт дияргә була. Аның үз үзен-
чәлекләре, үз кагыйдәләре бар икән. 

Слайдка игътибар итәбез. Кайсы 
исемнәр дөрес язылмаган һәм ни 
өчен? Бу биремне дөрес эшләсәгез 
генә, хәзинә барлый алырбыз.

Бирелгән текстны карыйк. 
3 нче слайд   
Кайсы исемнәр дөрес язылмаган?
Минем исемем – Йолдыз. Беркөнне 

без миләүшә апа белән чәчәк бак-
часына бардык. Без анда миләүшә, 
роза, лилия чәчәкләре күрдек.

Дөрес текст 
Минем исемем – Йолдыз. Беркөнне 

без Миләүшә апа белән чәчәк бак-
часына бардык. Без анда миләүшә, 
роза, лилия чәчәкләре күрдек.

Көтелгән җавап. Йолдыз – кеше исе-
ме, баш хәрефтән язылган, ялгызлык 
исем; лилия, роза – чәчәк исеменәр, 
кечкенә хәрефтән языла, уртаклык 
исемнәр.

Укытучы. Димәк, бүгенге дәресебез-
нең темасы ничек булыр?  

Көтелгән җавап. Ялгызлык һәм уртак- 
лык исемнәр.

Укытучы. Ялгызлык һәм уртаклык 
сүзен ничек аңлыйсыз. (Ялгызлык – 
ул ялгыз кулланылган исемнәр, ур-
таклык – ул күп сүзләргә өчен уртак 
булган сүзләр.) 

Укытучы. Ялгызлык һәм уртаклык 
исемнәр турында нәрсәләр белергә 
телисез, укучылар? (Ялгызлык һәм 
уртаклык исемнәр турында күбрәк 
белергә; дөрес язылышын өйрәнергә; 
ялгызлык исемнәрнең төркемнәрен 
өйрәнергә.)

Укытучы. Әйе, укучылар. Ялгызлык 
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һәм уртаклык исемнәрнең дөрес 
язылышын да, аның төрләрен дә 
өйрәнербез. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: 
танып белү мәсьәләсен мөстәкыйль 
ачыклау һәм максат кую.

III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү  
(10 мин.)

Укытучы. Укучылар, слайдта языл- 
ган сүзләрне игътибар белән укыгыз 
әле. Бу сүзләргә карата сездә нинди 
фикерләр туды? Әлеге сүзләр сез- 
нең алдыгызда карточкалар белән 
дә бирелгән. (Карточкалар белән эш.)
Казан, Идел, «Ялкын» журналы, герб, 
флаг, туган тел, елга, тау, Җиңү көне, 
Актырнак, Татарстан, «Шүрәле» ба-
леты, Кол Шәриф мәчете, Болгар, 
Минзәлә, Минтимер Шәймиев, Мин-
зәлә дәүләт драма театры.

Укучы. Баш хәрефтән язылганнары, юл 
хәрефеннән язылганнары, куштыр-
нак эчендә язылганнары бар.

Укытучы. Ә ни өчен кайберләре баш 
хәрефтән язылган дип уйлыйсыз? 

Көтелгән җавап. Ялгызлык исемнәр-
не баш хәреф белән яздык, уртаклык 
исемнәр юл хәрефе белән языла.

– Ялгызлык исемнәр ничә әйберне 
белдерә? Минзәлә елгасы ничәү?

– Берәү
– Елгалар ничә булырга мөмкин?
– Елгалар бик күп булырга мөмкин.
Укучы. Елгалар бик күп, ә Минзәлә 

елгасы берәү генә. 
Укытучы. Укучылар, дәфтәрләрне ача-

быз, бүгенге числоны, теманы язып 
куябыз. Әлеге сүзләрне ике баганага 
аерып, күчереп язабыз. 

Нинди ике олы төркемгә аера- 
быз?

Беренче баганага баш хәрефтән языл-
ган исемнәрне, икенче багана юл 
хәрефеннән язылган исемнәрне. 

(Ике бала тактада эшли, ялгызлык 
исемнәрдән – 5 сүзне, уртаклык 
исемнәрдән 5 сүзне сайлап язарга.) 
Тактада җавап биргән балаларга ме-
даль бирелә. Бу – гади генә медаль 
түгел, серле медаль. (Т, А хәрефләре 
язылган медальләр).

Тактада язган сүзләрне тикшерәбез. 
Сүзне әйтәбез, нәрсә ачыклавын 
билгелибез, сорау куябыз, бер пред-
метны белдерәме, күп предметны 
белдерәме? (Җаваплар тыңлана.) Ә 
хәзер дәфтәрләрне яндагы күршегез 
белән алмашабыз, үрнәккә карап, 
иптәшләрегезнең эшен тикшерә-
без. Бәялибез. Булдырдыгыз. Яхшы. 
Димәк, уртаклык исемнәр нинди 
исемнәр була инде?

Көтелгән җавап. Бер төрдән булган 
предметларның, затларның бары-
сы өчен дә уртак исемнәр уртаклык 
исемнәр дип атала.

Укытучы. Ялгызлык исемнәр нинди 
исемнәр була?

Укучы. Бер төрдән булган предмет-
ларның, затларның берсенә генә 
бирелгән исем ялгызлык исем дип 
атала.

Укытучы. Укучылар, әйдәгез әле, алда 
әйтеп киткәннәрне кабатлап алыйк. 
Баш хәрефтән языла торган исемнәр 
берничә төргә бүленә:

– кеше исемнәре һәм фамилияләре;
– географик атамалар;
– газета-журнал исемнәре;
– урам, мәйдан, тыкрык, вокзал, аэро-

порт исемнәре;
– кешеләргә һәм хайваннарга бирел-

гән кушаматлар;
– бәйрәмнәр, истәлекле көннәр, мас-

сакүләм чаралар;
– берничә сүздән торган дәүләт, ил 

исемнәрендә барлык сүзләр;
– учреждение, берләшмә, үзәк 

исемнәре;
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– дәүләт җитәкчеләрен белдерүче 
сүзләр;

– күк җисемнәрен белдергән сүзләр;
– тарихи чор һәм вакыйгалар.
Истә калдырабыз. Югарыда атап уз-

ганнарның барысы да баш хәрефтән 
языла. 

Әйдәгез, «Кем күбрәк белә?» уенын 
уйнап алыйк. Татарстаныбызга кара-
ган ялгызлык исемнәрне күбрәк һәм 
тизрәк әйткән кеше җиңүче була. 

Шәһәрләр: 
Авыллар:
Язучылар:
Газеталар: 
Журналлар:
Елгалар:
Кушаматлар:
Ял минуты.
Укытучы. Укучылар, әйдәгез, ял итеп 

алыйк. Минем өстәлдәге кагәзьләр-
не алып, такта янына чакырам. Ур-
таклык исемнәр эчке түгәрәк ясый, 
ялгызлык исемнәр тышкы түгәрәк 
ясарга тиеш була. Яңгыраган көй 
астында төрле хәрәкәтләр ясыйбыз. 
Көй туктау белән, ялгызлык исемнәр 
уртаклык исменәрдән торган атама-
ларын табарга тиеш була. 

Булдырдыгыз. Урыннарга утырдык. 
Алган белемнәребезне тикшереп 

карау өчен, хәзер төркемнәрдә эш 
эшләп алырбыз. Сез үзегезне сынап 
карарга әзерме?

Укучы. Әйе, без материалны яхшы 
үзләштердек. 

Укытучы. Компьютер өстәлендә ур-
нашкан Learning.APPS программа-
сында эшлибез. Биремне игътибар 
белән укыйсыз. Үземнең компью-
тер артына бер укучыны чакырам. 
(С хәрефе язылган медаль.) Кайсы 
төркем беренче бетерә, кулыгызны 

күтәрегез.
Хаталарыгыз булдымы? Үзегезнең 

нәрсәдә ялгышуыгызны аңладыгыз-
мы? Дәүләт башлыгының кул астын-
да урынбасарлар бар. Әйдәгез, хәзер 
ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне 
урынбасарлар дип күз алдына ки-
терик. Сезнең алдыгызда кәгазь 
кисәкләре ята. Ялгызлык һәм уртак- 
лык исемнәргә хас үзенчәлекләрне 
аерып алырга кирәк. (Тактага ялгыз-
лык / уртаклык исемнәр дигән язу 
элеп куябыз.)

«Кәрзин» уены

Укытучы. Димәк, балалар ялгызлык 
исемнәргә нинди үзенчәлекләр хас? 
Гыйбарәләрне укыйбыз, тактага 
ябыштырып барабыз.

Билгеләмә
Барлык исемнәр дә баш хәрефтән язылмый
Кеше исеме, фамилиясе, атасының исеме баш 
хәрефтән языла
Китап, журнал, газета, спектакль, кино, группа, 
спорт клублары, командалары исемнәре баш 
хәрефтән һәм куштырнаклар эчендә языла. 
Авыл, шәһәр, поселок, дәүләт, елга, диңгез, океан, 
материк, тау, чишмә исемнәре баш хәрефтән 
языла. 
Кушаматлар баш хәрефтән языла
Ялгызлык исемнәр төрдәш предметларның һәм 
затларның берсенә генә бирелә.
Бер төрдән булган предметларның, затларның 
барысы өчен дә уртак исемнәр уртаклык исемнәр 
дип атала

Ялгызлык исемнәр Уртаклык исемнәр
Ялгызлык исемнәр төрдәш 
предметларның һәм затлар-
ның берсенә генә бирелә.

Юл хәрефе белән 
языла

Кеше исеме, фамилиясе, ата-
сының исеме баш хәрефтән 
языла 

Бер төрдән булган 
предметларның, 
затларның барысы 
өчен дә уртак була

Авыл, шәһәр, бистә, дәүләт, 
елга, диңгез, океан, материк, 
тау, чишмә исемнәре баш 
хәрефтән языла 
Кушаматлар баш хәрефтән 
языла
Китап, журнал, газета, спек-
такль, кино, группа, спорт 
клублары, командалары 
исемнәре баш хәрефтән һәм 
куштырнаклар эчендә языла  
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«Бердәмлектә – көч». Яхшы, укучы-
лар. Булдырдыгыз. (С, Р хәрефләре 
язылган медаль.)

Без хәзинә барлауны дәвам итәбез. 
Ә хәзер киләсе эшебез яраткан Та-
тарстаныбыз турында булыр. Ком-
пьютер өстәлендә урнашкан икенче 
сылтамага басып ачасыз. Биремне 
игътибар белән укыйсыз, эшлисез. 
Үземнең компьютер янына бер 
укучыны чакырам. (100 саны языл-
ган медаль бирелә.) 

(Learnings.APPS, җөмләләр белән эш.) 
Укытучы. Әйдәгез, бергәләп тикшерә-

без. Чылбыр буенча җөмләләрне 
укыйбыз, сүзнең язылышын аңлата-
быз, җавапларны дәлиллибез.

(Җаваплар тыңлана.)
Димәк, ялгызлык исемнәрнең 

язылышына карата нәрсәләрне истә 
тотарга кирәк? (Ялгызлык исемнәр 
баш хәрефтән языла. Ә газета- 
журнал, китап, фильм, спектакль,  
завод-фабрика, исемнәре моннан 
тыш куштырнаклар эченә алына.)

Укытучы. Укучылар, медальләрегезгә 
игътибар белән карагыз әле.  
«Тамчыдан күл җыела» дигән татар 
халкы. Әйдәгез, барыбыз бергә,  
җыелып, яшерелгән сүзне табабыз. 
Бу сүзне ишеткәнегез бар идеме?  
Бу нинди вакыйга белән бәйләнгән? 

Укучы. ТАССР.
Укытучы. Безгә, бәлки, видеоязма 

ярдәм итәр.
(Видеоязма карау.)
2020 ел – бик әһәмиятле чор. 1920 ел- 

ның 27 маенда Татарстан автономия- 
ле республикага әйләнә. «Автономия- 

ле» нәрсә дигәнне аңлата икән? Мөс- 
тәкыйльлек дигәнне. Безнең дәүлә-
тебез яңа баскычка күтәрелә. Шулай 
итеп, ТАССР төзелүгә 100 ел тула. 

IV. Рефлексия, бәяләү
1. «Балык кылчыгы». 
(Презентациядә балык кылчыгы күр-

сәтелә.)
Укытучы. Балалар, слайдка карый-

быз. Без дәрестә нәрсәләр белдек? 
(Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрен 
аерырга, дөрес язарга өйрәндек; ял-
гызлык исемнәр баш хәрефтән язы-
ла, ә кайберләре куштырнак эченә 
алына; ялгызлык исемнәр төрле 
атамалар буенча бүленә; халкыбыз, 
аның тарихы турында сөйләштек.)

V. Белемнәрне бәяләү. Үзбәя
Укытучы. Өй эше 3 төрле булачак, шу-

ларның кайсысын үти аласыз, шуны 
башкарасыз. 20 нче биттә урнашкан 
39, 40 (ярым иҗади өй эше), 41 нче 
(иҗади өй эше) күнегүләрне эшли-
без. 

Бүгенге дәрес ничек үтте? Дәрестә 
эшләвегездән канәгатьме? Файдалы 
булдымы?

Дәрестәге гамәлләрегезне бәяләгез 
әле.

Кем ялгызлык, уртаклык исемнәрнең 
кагыйдәсен беләм, төрләрен әйтә 
алам, дөрес язам дип уйлый – «5»ле.

Кем ялгызлык, уртаклык исемнәрнең 
кагыйдәсен беләм, төрләрен әйтә 
алам, язылышын аңлап бетермәдем 
дип уйлый – «4»ле.

Кем ялгызлык, уртаклык исемнәрнең 
кагыйдәсен беләм, язуда авырыксы-
нам дисә – «3»ле.

Укытучы. Мин сездән бик канәгать. 
Дәрестә яхшы эшләдегез, рәхмәт, 
укучылар. (Билгеләр куела.) Үз та-
рихын белмәгән халыкның киләчәге 
юк, ди халык мәкале. Безнең гамәл-
ләребез бездән соң киләчәк буын 
өчен тарих булачак. 

Ялгызлык исемнәр төрдәш 
предметларның һәм затлар-
ның берсенә генә бирелә 
Бер төрдән булган предмет-
ларның, затларның барысы 
өчен дә уртак исемнәр уртак- 
лык исемнәр дип атала
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ИНФИНИТИВ  ҺӘМ 
АНЫҢ  ЯЗМАДА, 
СӨЙЛӘМДӘ  ДӨРЕС 
КУЛЛАНЫЛЫШЫ

Эльмира РӘСҮЛОВА, 

Әгерҗе районы Кадыбаш урта мәктәбе-
нең югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

15
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Максат: инфинитивны язмада һәм сөйләмдә дөрес кулла-
нырга өйрәтү; укучыларның грамоталы сөйләм телен үстерү; 
мөстәкыйльлек сыйфаты, коммуникатив компетентлылык, 
бер-береңә хөрмәт, дустанә мөнәсәбәт һәм хезмәткә уңай ка-
раш тәрбияләү; туган телгә тирән мәхәббәт хисләре тәрбияләү.
Җиһазлау: 6 нчы сыйныф: Татар телендә гомуми белем бирү  
оешмалары өчен уку әсбабы / Ф.Ю.Юсупов, Ч.М.Харисова, 
Р.Р.Сәйфетдинов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – Б. 139 – 
141, А3 форматында кәгазь битләре, төсле каләмнәр, интерак-
тив такта, интерактив дәреслек. 
Планлаштырган нәтиҗә: 
Метапредмет нәтиҗәләр: укучының мөстәкыйль фикер-
ләвенә, анализ-синтез күнекмәсенә ия булуга ирешү.
Предмет нәтиҗәләре: инфинитивның грамматик үзен-
чәлекләрен белү, башка фигыль төркемчәләреннән аерырга 
ирешү, сөйләмдә дөрес кулланырга өйрәтү.
Шәхси нәтиҗәләр: хезмәткә уңай караш тәрбияләү. 
Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:
шәхси УУГ: туган тел мөмкинлекләрен, байлыкларын файдала-
нырга, аңларга өйрәтү; 
регулятив УУГ: эшчәнлекне планлаштыра, үз алдыңа максат 
куя белү, нәтиҗә ясау, үз эшчәнлегеңне контрольдә тоту;
танып белү УУГ: инфинитивка хас грамматик үзенчәлекләрне 
белү, башка фигыль төркемчәләреннән аермасын күрсәтү; сөй-
ләмдә дөрес куллану, сөйләм хаталарын табарга өйртү.
коммуникатив УУГ: төркемдә, парларда эшләгәндә, үз фике-
реңне җиткерә, башкаларны тыңлый белү, үзара килешү, юл 
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кую, мәгълүматны таба, куллана алу, туган тел нормаларын 
саклап аралашу, сөйләү.
Дәрес тибы: грамматик күнекмәләр формалаштыру (ГКФ).
Укыту ысулы: репродуктив, өлешчә эзләнү. 
Алымнар: дәреслек, өстәмә чыганаклар белән эшләү, сорау-
ларга җавап бирү, ситуатив күнегүләр башкару.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру
1. Уңай психологик халәт тудыру.
Укытучы. Өч кеше юлдан таш төягән 

арба этеп баралар икән. Боларга бер 
кеше очраган:

– Сез нишлисез? – дип сораган ул.
Берсе әйткән:
– Мин, хәлдән таеп, таш төягән арба 

этәм.
Икенчесе әйткән:
– Мин ипилек акча эшлим.
Ә өченчесе:
– Мин гаҗәеп гүзәл сарай төзим, – ди-

гән.

Алар өчесе дә берүк эшне башкарган-
нар, ләкин эшкә карашлары төрлечә 
булган. Сезнең дә бүгенге дәрестә 
башкарган хезмәтегез «Гүзәл сарай 
төзим», – дип әйтерлек булсын дигән 
теләктә татар теле дәресен башлый-
быз.

Укытучы. Хәзер йөзгә-йөз партнерлар 
белән бер-берегезне сәламләгез, 
иңгә-иң партнерларга елмаегыз. 
Афәрин, эшне башлыйбыз.

II. Актуальләштерү

Укытучы. Укучылар, бүгенге дәрестә 
сез үзегезне тел галимнәре итеп хис 
итәрсез. Күз ачып йомганчы, без га-
лимнәргә әйләнербез. Искә төшерик: 
кемнәр соң алар галимнәр? (Аңлат-
малы сүзлеккә мөрәҗәгать итсәк, 
профессиясе буенча фән кешесе, фән-
ни эзләнүләр алып баручы.)

Укытучы. Димәк, галимнәргә нинди 
сыйфатлар хас? (Тирән белемгә ия 
булу; эзләнүчәнлек; фәнгә яңалык 
кертү һ.б.)

III. Төп өлеш
Укытучы. Укучылар, инфинитив те-

масын өйрәнә башладык. Әлеге 
тема буенча сез галим сыйфатла-
рына ияме? Әйдәгез, тикшереп ки-
тик. Экранда «Яшьләр тукталышы» 
тапшыруы чыгарылышыннан өзек 
тәкъдим итәм. («ТНВ-Планета» архи-
выннан видеоязма күрсәтелә.) Сезгә 
бирем: Рүзәл белән Гөләндәм диа-
логыннан инфинитивларны сайлап 
язарга.

Рүзәл. Тигезлән! Үрә кат! Иптәш тама-
шачы, «Яшьләр тукталышы» отря-
ды тапшыруны башлап җибәрергә 
тезелде һәм әзер. Рапортны Рүзәл 
Әхмәдиев тапшырды. 

«Яшьләр тукталышы» тамашачысын 
сәламләргә әзерлән!

Рүзәл, Гөләндәм. Сәлам, сәлам, 
сәлам!
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Рүзәл. Сораулар бармы?
Гөләндәм. Минем бер соравым бар.
Рүзәл. Әйдә, бер адым алга!
Гөләндәм. Барлык ир-егетләрне Ва-

танны саклаучылар көне белән кот-
ларга ярыймы?

Рүзәл. Сезгә, сержант булырга иртә 
әле, чөнки тапшыруны башларга 
кирәк. Уңга!

«Яшьләр тукталышы» тапшыруын 
алып барганда, якаларыгыз – ак, 
аяк киемнәрегез – ялтырап торырга, 
ә сезнең сүзләрегез тамашачы йөрә-
генә уелып калырга тиеш. Аңлады-
гызмы?

Гөләндәм. Әйе. Ә шәхси сорау бирер-
гә (җибәрергә, сәламләргә, булырга, 
башларга кирәк, торырга, калырга 
тиеш, бирергә мөмкинме) мөмкин-
ме? 

2. Укытучы. Иңгә-иң күршеләр белән 
җавапларны тикшереп чыгабыз, 
төшеп калганын тулыландырабыз. 

(Экранда җаваплар ачыла.)
Аерып алган инфинитивлар өчен нин-

ди уртак грамматик категория хас? 
(Барысы да төп юнәлештә һәм бар-
лыкта.)

Укытучы. «Кирлемән» уенын уйнап 
алыйк. Беренче төркем хор белән 
сайлап алган инфинитивны атый, ә 
калган төркемнәр хор белән юклык-
та әйтә. 

(Уен башкарыла. НИНДИ СҮЗ БЕЛӘН 
АЛЫШТЫРЫЙК ИКӘН?)

Укытучы. Укучылар, күзләрне йом-
дык. 3 кә кадәр санагач, ачарсыз. 
1, 2, 3, күзләрне ачтык. Менә хәзер 
үзегезне галимнәр итеп хис итәсез. 
Дәреслек белән эшлибез. 303 нче 
күнегүдәге таблицага игътибар итик.

I вариант II вариант
җибәрергә, сәламләр-
гә, булырга, башларга, 
торырга, калырга, би-
рергә

җибәрмәскә, сәлам-
ләмәскә, булмаска, 
башламаска, торма-
ска, калмаска, бир-
мәскә

Ике яки өч иҗекле 
фигыльләрдә

Тамыры р, рт, лт, йт 
га беткән бер иҗекле 

фигыльләрдә
л га беткән 

фигыльләрдә
Калган очракларда 

бер иҗекле 
фигыльләрдә

сөенергә
коендырырга

киендерешергә
саубуллашырга

сөртергә
барырга
илтергә

юкартырга

көләргә
салырга
белергә
килергә

пешәргә
качарга

уарга
куй-арга-куярга

Таблица үрнәгендә нинди кагыйдә 
чыгара алырсыз икән?

Көтелгән җавап: Инфинитив  
ясаганда, ике яки өч иҗекле фи-
гыльләргә, -р, -рт-, -йт- га беткән фи-
гыльләргә -ырга /-ергә кушымчасы 
ялгана; -л- га беткәнгә -ырга / -ергә, 
-арга / -әргә кушымчасы, ә калган 
очракларда бер иҗекле фигыльләр-
гә -арга / -әргә кушымчалары ялгана.

Укытучы. Слайдка игътибар итәбез 
һәм, инфинитивны табып, аңа бәйле 
фикерләрне әйтәбез. 

Уйладым-уйладым да, әниемне котлап, 
шигырь язырга теләдем.

– Галимнәр, инфинитивны табыйк 
әле. (Язарга. Ләкин җөмләдә бу сүз-
нең язылышында хата бар.)

– Кагыйдәгә нигезләнгән фикерләре-
гезне бәян итегез. 

Укытучы. Ә мондый хаталарны  
радио-телевидение алып баручыла-
ры еш җибәрә. Ә ни өчен? (Коллега-
лар, кагыйдәләр бит камил һәм  
аңлаешлы түгел. Димәк, фән ни-
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гезләренә сөйләм теле комачаулый. 
Бик җайлы кагыйдәне эзләп табарга 
мөмкиндер, бәлки.)

Укытучы. Яшь галимнәр, мин сезгә 
зур өметләр баглыйм. Бер җайлы 
кагыйдә табыйк әле. Безнең остаз- 
галимнәр татар грамматикасын тө-
зегәндә инфинитив турында нинди 
ачышлар ясаган?

Беренче төркем грамматиканы – мор-
фологияне өйрәнүче галимнәрне 
барлый. Фәнни әдәбиятны тәртипкә 
сала. (Чыганаклар укытучы тарафын-
нан алдан таратыла.)

Икенче төркем бирелгән фигыль- 
ләргә кайсы кушымчаны ялгау 
дөрес булуын ачыклый. (Төркем 
өчен таблица формасында бирем 
таратыла.)

Өченче төркем, галимнәрнең хезмә-
тен өйрәнеп, иң җайлы кагыйдәне 
я уйлап таба, я эзләп таба. (Чыга-
наклар алларына әзерләп куелган 
була.)

Көтелгән җаваплар:
Беренче төркем. Г.Алпаров «Сайлан-

ма хезмәтләр», Г.Ибраһимов «Татар 
нәхүе», «Татар грамматикасы» II том, 
Ф.М.Хисамова «Татар теле морфо-
логиясе», Ф.С.Сафиуллина «Хәзерге 
татар әдәби теле». 

Икенче төркем: 

Өченче төркем. Ф.Сафиуллина фике-
ре бик кызыклы булды: «Икеләнгән 
очракта -арга / -әргә язу күп очракта 
дөрес була». Безнең төркем шундый 
кагыйдә чыгара: инфинитивны язу-

да һәм сөйләмдә дөрес кулланырга 
кирәк. Әгәр ике төрле дә куеп була 
кебек тоелса, һич тә икеләнмичә, 
-арга / -әргә кушымчаларын кую 
дөрес булачак. Мәсәлән, сөергәме? / 
сөяргәме? (Сыйныф хор белән «Сөяр-
гә», – ди). Язаргамы / языргамы? 
(Язарга.)

IV. Йомгаклау 
V. Рефлексия
ТЭЙК ОФ-ТАЧ ДАУН структурасы. 

(Укытучы әйткән фикер белән ки-
лешүче укучылар урыныннан торып 
баса, килешмәүчеләр утырып кала.)

Миңа галимнәр ролендә булу ошады.
Дәрестә мин күп белдем, миңа кызык 

булды.
Белгәннәремне дусларым белән дә 

бүлешә алам. (Баскан укучылар,  
иңгә-иң күрше белән парлашып,  
фикер алышалар.)

Мин, дәрестә катнашуны һәм теманы 
үзләштерүне искә алып, үземә «5»ле 
куям.

Мин үземә «4»ле куям.
Мин үземә «3»ле куям.
Укытучы. Укучылар, без бары уй-

надык кына, чын галим булу өчен, 
бик тырышып укырга, туган телне 
яратып, аның нечкәлекләрен бе-
лергә кирәк. Мин ышанам: сезнең 
арада да туган телебезне камил 
белүче, фәндә зур ачышлар ясаучы 
укучылар булмый калмас. Ә хәзер-
гә, дәрестә өйрәнгән кагыйдәләрне 
истә тотып, әдәби тел нормаларын 
саклап, дөрес сөйләшергә һәм язар-
га. Бер-беребез сөйләменә игътибар 
итәргә һәм туган телебез үсешенә 
үзебездән зур өлеш кертергә  
кирәк.

кил-ергә көл-әргә
укы-рга яз-арга

сал-ырга кит-әргә
бир-ергә сый+арга=сыярга
бие-ргә төй+әргә=төяргә
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Гөлнур НАСЫЙБУЛЛИНА,

Казандагы Ф.Аитова исемендәге 
татар телендә белем бирүче  
12 нче гимназиянең югары квали-
фикация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

16

ЯСАЛЫШЫ 
БУЕНЧА  РӘВЕШ 
ТӨРКЕМЧӘЛӘРЕ 
(VI сыйныф, татар теле)
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Максат: 
Дидактик: ясалышы буенча рәвеш төркемчәләре турында тө-
шенчә бирү, аларны сөйләмдә кулланырга өйрәтү.
Үстерелешле: рәвешләрне текстта танырга һәм ясалышы  
буенча төркемнәрен билгеләргә өйрәтү.
Тәрбияви: башланган эшне сабырлык белән ахырына җиткерә 
белү сыйфатлары һәм игътибарлылык тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Предмет: рәвешләрнең ясалышы турындагы белемнәрне 
үзләштерү.
Танып белү УУГ: танып белү мәсьәләсен мөстәкыйль ачыклау, 
максат кую һәм аңа ирешү.
Регулятив УУГ: башкаларның фикерләрен тыңлый, аңлый 
белү, үз фикереңне дәлилләп, башкаларга җиткерү.
Коммуникатив УУГ: тырышлыкның яхшы нәтиҗәләр бирүен 
аңлау.
Дәреснең тибы: яңа белемнәрне формалаштыру.
Төп төшенчәләр: тамыр, ясалма, кушма, тезмә рәвешләр.
Предметара бәйләнеш: рус теле.
Эшне оештыру: фронталь, парларда, индивидуаль.
Материал, җиһазлау: Р.Г.Хәсәншина. 6 нчы сыйныф өчен та-
тар теленнән уку әсбабы, татарча-русча сүзлек, Н.Исәнбәтнең 
«Фразеологик әйтелмәләр» сүзлеге, техник чаралар: экран, 
компьютер, проектор, презентация, карточкалар, интернет- 
ресурс: Наречие – Википедия.ru.wikipedia.org›
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Дәреснең технологик картасы

Дәрес 
этаплары

Дәрес этабы-
ның максаты Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 

гамәлләре (УУГ)

О
еш

ты
ру

, м
от

ив
ла

ш
ты

ру
(2

 м
ин

)

Укытучы өчен:
уңай психоло-
гик халәт бар-
лыкка китерү

Балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү халәте тудыру
– Исәнмесез! Дәрескә әзерлекне 
тикшерәбез. Әйдәгез, дәрескә 
нинди кәеф белән килдегез икән, 
шуны билгелик. Парталарда өчәр 
түгәрәк ята. Кызыл түгәрәк –  
«Мин дәрестә актив эшләргә 
әзер», сарысы – «Кәефем юк, ак-
тив эшләргә әзер түгел», зәңгәре 
«Миңа барыбер, эшләргә дип аш-
кынып тормыйм», ди. Кәефегезгә 
туры килгән түгәрәкне сайлагыз. 
Дәрескә кайсы мәкальне девиз 
итеп сайларга мөмкин.
1. Гыйлем акча белән килми, Ты-
рышлык белән килә.
2. Аз сөйлә, күп эшлә.
3. Хезмәте каты – җимеше татлы.
– Мәкальләр нәрсә турында?
– Нәтиҗә ясау өчен, мин җөмлә-
не башлыйм, ә сез дәвам итәсез. 
Димәк, без дәрестә... (Тырышып 
һәм актив эшләргә әзер.)

Дәфтәрләрен, дәрес- 
лекләрен, сүзлекләрне 
тикшерәләр. Үзләре 
сайлаган түгәрәкне 
күрсәтәләр. Дәрескә 
девиз сайлыйлар.
Көтелгән җаваплар:
– Мәкальләр тырыш-
лык турында. Тырыш 
кеше генә зур уңыш-
ларга ирешә

ШУУГ: үзмаксат 
кую, тырыш-
лыкның яхшы 
нәтиҗәләр 
бирүен аңлау.
КУУГ: сыйныф-
ташлар һәм укы-
тучы белән уку 
эшчәнлеген оеш-
тыруда хезмәт-
тәшлек итү.
РУУГ: үзбәя, фа-
разлау 

Бе
ле

м
нә

рн
е 

ак
ту

ал
ьл

әш
те

рү
 

  (
5 

м
ин

)

Укытучы өчен: 
өйрәнелгән 
тема буенча 
укучылар-
ның белем 
дәрәҗәләрен, 
укучыларга 
авыр булган 
сорауларны 
ачыклау.
Укучы өчен: 
уку эшчәнле-
генең аерым 
төрләрен ак-
тивлаштыру 
максатыннан 
биремне үтәү 

Укытучы бирем тәкъдим итә. 
Аның шартларын аңлата.
Бирем. Терәк сүзтезмәләр һәм 
җөмләләр ярдәмендә «Рәвеш ту-
рында сөйләшик» темасына диа-
лог төзү. (Парларда эшлиләр.) 
Терәк сүзтезмәләр һәм җөм-
ләләр язылган карточкалар 
таратыла: рәвеш белдерә, сорау-
ларга җавап бирә, башка сүз төр-
кеменнән аерыла, сүз төркемен 
ачыклый, җөмләдәге функциясе 

Бер-берсенә рәвеш ту-
рында сорау бирәләр, 
җавап алалар. Ике 
укучы әзер диалогла-
рын класс коллекти-
вына тәкъдим итә.
– Рәвеш җөмләдә нәр-
сәне белдерә?
– Н инди сорауларга 
җавап бирә?
– У л нинди сүз төрке-
ме?
– Ба шка сүз төркемен-
нән аерыламы? Аерыл-
са, ничек?
– Нинди сүз төр-
кемнәрен ачыклап 
килә?
– Җөмләдә нинди 
функцияләрне үти?
Нәтиҗә ясыйлар 

Предмет: рәвеш 
турында өйрәнел-
гән материалга 
нигезләнеп сөйли 
һәм аңлата белү.
ТБУУГ: дәрес- 
лектә булган  
мәгълүматтан 
файдалана һәм 
гомумиләштерә 
белү. 
РУУГ: кагый-
дәләрне истә тоту 
һәм аларга ияреп 
гамәлләр кылу.
КУУГ: коллектив 
фикер алышуда 
катнашу, сорау- 
ларга һәм җа-
вапларга төзәт-
мәләр кертү 

П
ро

бл
ем

ал
ы

 с
ит

уа
ци

я 
бу

лд
ы

ру
 У
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әс
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лә
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н 
ку
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(1
2 

м
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.)

Укытучы өчен: 
яңа белемнәр 
кабул итүне 
оештыру һәм 
үзләштерүгә 
юнәлеш бирү. 
Укучылар өчен: 
максат кую, 
дәреснең те-
масын форма-
лаштыру 

Укучыларның белемнәрен актив-
лаштыра, проблемалы ситуация 
тудыра.
Карточкалар тарата. Укучылар 
төркемнәрдә эшлиләр. 
2 нче карточка
Бирем. Бирелгән сүзләрне мәгъ-
нәле кисәкләргә таркатып түбән-
дәгечә тикшерегез: салмаграк 
(тамгалар куела) 

Сүзләрне, төркемләп, 
интерактив тактада 
таблицага тутыралар. 
Укытучының сораула-
рына җавап эзлиләр, 
бер фикергә килеп, 
шуны формалаштыра-
лар. (Бу сүзләр – рә- 
вешләр. Алар бер-бер-
сеннән төзелешләре 
белән аерылалар.)
Буш калган шакмакка 
рәвешләрнең ясалышы 
төрләрен язалар 

Предмет: рәвеш- 
ләрнең яса-
лышы темасына 
кирәкле мәгълү-
матны туплау 
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Сирәк, аз-маз, икеләтә, бервакыт, 
тиз-тиз, күз ачып йомганчы, яла-
наяк, ерак, көмештәй.
– Бу дәрестә нинди тема өйрә-
нербез? 
– Нинди уку максатлары куяр-
быз?
– Сүзләрне, төркемләп, таблица-
га тутырыгыз (интерактив такта-
да).
– Ни өчен шулай төркемләдегез? 
Алар бер-берсеннән нәрсә белән 
аерыла?
Интерет-ресурс материалын күр-
сәтү
суффиксальный: быстрый –  
быстро, творческий – творчески;
приставочно-суффиксальный: су-
хой –  досуха
приставочный: хорошо – нехоро-
шо, куда – никуда;
сложение разных видов:
сложение слов: еле, еле – еле- 
еле, опрометчиво – безумно;
сложение с первым элементом 
полу: полулежа; полусидя;
сложение с присоединением суф-
фикса или приставки и суффикса: 
мимо ходить – мимоходом; поло-
вина, сила – вполсилы 

Рәвешләрнең рус те-
лендә ничек ясалуын 
интернет ресурста 
күзәтү, чагыштыру. 
Нәтиҗә ясау. (Татар 
телендә рәвешләр яса-
лышының 5 төре, ә, рус 
телендә 3 төре бар.)
148 биттәге кагыйдәне 
укыйлар, үзләренең 
белемнәре белән ча-
гыштыралар. Рәвеш 
ясалышы буенча мо-
дель төзиләр, модель 
буенча 1 – 2 укучы чы-
гып сөйли 

ТБУУГ: та-
нып белү 
мәсьәләләрен 
мөстәкыйль  
ачыклау һәм 
максат кую; 
тамга – симво-
лик гамәлләрне 
куллана белү, уку 
мәсьәләсен чишү 
өчен анализ, син-
тез, классифика-
цияләү, чагышты-
ру гамәлләрен 
тормышка ашыра 
белү.
КУУГ: үз фикерең-
не тулы һәм төгәл 
итеп әйтә белү.
РУУГ: җавап ал-
горитмын план-
лаштыра белү 

П
ро

бл
ем

ан
ы

 ч
иш

ү 
пр

ое
кт

ы
н 

би
лг
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әү

(2
 м
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.)

Укытучы өчен: 
проблеманы 
чишү юнәле-
шен күрсәтә
Укучы өчен: 
максатка 
ирешү планын 
төзи, алгоритм-
ны билгели 

Рәвешләрне танып белү алгорит-
мын төзеп карарга тәкъдим итү 

Алгоритм төзү (төр-
кемнәрдә).
Иң яхшы алгоритмны 
өлге итеп сайлап алу. 
Сорау ↦ мәгънәсен 
ачыклау ↦ төзелешен 
тикшерү ↦ ясалышын 
билгеләү 

Предмет: рәвеш- 
ләрнең ясалышы 
турындагы бе-
лемнәрне гому-
миләштерә белү. 
ТБУУГ: уку 
мәсьәләсен 
чишү өчен мо-
дельләштерә һәм 
нәтиҗә ясый алу.
КУУГ: тыңлый 
һәм үз фикер-
ләрен тәгъбир итә 
белү.
РУУГ: мәгълүма-
ти эзләнү мето-
дын куллана белү

Бе
ле

м
нә

рн
е-

бе
ре

нч
ел

 н
ы

-
гы

ту
 

(1
9 

м
ин

.)

Укытучы өчен:
белемнәрне бе-
ренчел ныгыта.
Укучылар өчен: 
алгоритмнан 
файдалана 
белү 

Типик биремнәр үтәтү.
1. 342 нче күнегү.
Нәтиҗә ясау өчен сорау: рәвеш- 
ләр нинди сүз төркемнәреннән 
ясала?

Бирелгән сүзләрдән 
ясалма рәвешләр ясап 
язу. Көчле укучылар 
өчен шул сүзләр белән 
өч җөмлә төзеп язу 

Предмет: төрле 
сүз төркемендәге 
сүзләрдән рәвеш- 
ләр ясый белү 
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2. 343 нче күнегү. (I вариантка  
1 – 3 нче һәм II вариантка  
4 – 6 нчы җөмләләр)
Нәтиҗә өчен сорау: рәвешләрнең 
төзелеше буенча нинди төрләре 
кулланылган? 

3. Түбәндәге фразологизмнарның 
синонимнарын (рәвеш булырга 
тиеш) табарга. «Җиләк җыйган-
да» дигән темага, бирелгән  
рәвешләрдән файдаланып, кеч-
кенә хикәя язарга.
Күз ачып йомганчы – 
Чамадан тыш – 
Корт чаккандай –  

Җөмләләрне 
мөстәкыйль рәвештә 
уку, таныш булмаган 
сүзләрне сүзлектән 
карау, рәвешләрне 
ияргән сүзе белән 
язып алу һәм яса-
лышы буенча рәвеш 
төрләрен билгеләү. 
Үзара тикшерү. 

Биремне үтәү, фразео- 
логизмнар сүзлеген-
нән аңлашылмаган 
фразеологизмнарның 
мәгънәсен табу, 
5 – 6 җөмләдән тор-
ган хикәя язу, укып 
күрсәтү. Хикәяләрнең 
уңышлы  һәм уңыш-
сыз якларын билгеләү 

РУУГ: уку гамәл-
ләрен башкара 
белү;
КУУГ: башкалар-
ның фикерләрен 
тыңлый, аңлый 
белү
Предмет: яңа бе-
лемне куллана 
белү.
РУУГ: эшләнгән 
эшнең сыйфатын 
һәм дәрәҗәсен 
билгеләү.
КУУГ: күршең 
белән хезмәт-
тәшлек итү.
Предмет: яңа 
белемнәрдән 
файдаланып, би-
релгән темага фи-
керләрен язмача 
бирә белү;
РУУГ: 
мөстәкыйль эшли 
белү.
КУУГ: сораулар 
бирә белү

Ук
у 

эш
чә

нл
ег

ен
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м
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кл

ау
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)

Дәрестә алган 
белемнәренең 
үзләштерү 
дәрәҗәсен 
ачыклау

Дәрескә йомгак ясау. Укучылар 
эшчәнлеген бәяләү.
– Тексттан рәвешләрне ничек та-
барга?
– Ясалышын ничек билгеләргә?
– Ясалышы буенча рәвеш төр-
кемчәләре ничәү һәм ниндиләр?

Алгоритмны кабатлау: 
сорау кую, мәгънәсен 
ачыклау, тамыр һәм 
кушымчаларын бил-
геләү

ШУУГ: үз уңышла-
рының яки уңыш-
сызлыкларының 
сәбәпләре турын-
да фикер йөртү.
РУУГ: үз эшчәнле-
геңне контрольдә 
тоту

Ө
й 

эш
е 

(1
 м

ин
.)
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Өй эше бире-
мен аңлату

1. Рәвешләрнең ясалышы төр-
ләренә өчәр мисал уйлап язарга.
2. Рәвешләр кергән ике татар ха-
лык мәкале табарга.
3. «Рәвешләр ясалышы» темасы-
на әкият язарга 

Өй эше биременең 
аңлашылмаган өле-
шен ачыклыйлар, сай-
лап алалар

РУУГ: үз уку 
эшчәнлегенең 
нәтиҗәләрен 
яхшыртуга ихты-
яҗ формалашты-
ру

Ре
ф

ле
кс

ия
 

(1
 м

ин
.)

Рефлексияне 
оештыра. Һәр 
укучының мак-
сатка ирешү 
дәрәҗәсен бил-
гели. 
Укучыларның 
дәрестәге эшен 
бәяли. 

– Дәрестә нинди яңа белемнәр 
үзләштердегез?
– Яңа белемнәрне кайда кулла-
нырга була?
Кәгазь битләрендә тамга куярга:
1. Мин бу теманы аңладым, баш-
каларга да аңлата алам.
2. Мин бу теманы аңладым, 
ләкин башкаларга әле аңлата ал-
мыйм.
3. Бу тема миңа аңлашылмады.

Үзләренең эшчән-
лекләренә бәя 
бирәләр, максат һәм 
нәтиҗәләрне, аларның 
туры килү дәрәҗәсен 
чагыштыралар

ШУУГ: үз уңышла-
рына һәм башка-
ларныкына сөенә 
белү, башкаларга 
ярдәм итә алуың 
белән горурлану.
РУУГ: эш сыйфа-
тына бәя бирә алу
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ЭНДӘШ 
СҮЗЛӘР

Халидә CАДРИЕВА, 

(VII сыйныф, туган тел дәресе)

Казанның татар телендә белем бирүче 
13 нче гимназиянең югары квали-
фикация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы
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Дәреснең максатлары: 
эшчәнлек буенча: эш гамәлләренә күнекмәләрне камил-
ләштерү: кагыйдә чыгару, күзәтү, эзләнү, анализ; дәреслек, 
белән эшләү;
эчтәлек буенча: укучыларда эндәш сүзләр турында белемнәр 
формалаштыру.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: республика тарихын белү һәм аның 
белән горурлану, үз милләтең һәм туган телеңә хөрмәт хисе 
арту; дәрестә үзләштергән белемне гамәлдә куллану теләге 
булу.
Метапредмет: 
танып белү УУГ: танып белү мәсьәләсен мөстәкыйль ачык- 
лау һәм максат кую, фикерләүдә логик чылбыр төзү, аңлап 
уку, текстны кабул итү һәм аның эчтәлегендә ориентлашу, 
кагыйдә чыгару, чагыштыру, нәтиҗәләр чыгара һәм гому-
миләштерә белү; эшне җаваплылык белән, аңлап башкару.
регулятив УУГ: күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп 
гамәлләр кылу, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, үзеңнең һәм 
башкаларның фикерен дөрес бәяләү, төп нәтиҗәне чыгару 
эшчәнлегендә катнашу өчен тырышу, эшләнгән эшнең сый-
фатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
коммуникатив УУГ: сыйныфташлар һәм укытучы белән  
уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү; сораулар  
бирә, тыңлый һәм башкаларның сорауларына җавап бирә 
белү; үз карашыңны төгәл итеп әйтү һәм дәлилләү, мәгълү-
мат туплауда үзара хезмәттәшлек инициативасы күрсәтү, 
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эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыра алу; коммуникатив  
максатлардан чыгып, сүзләрне дөрес һәм урынлы куллану.
Предмет нәтиҗәләре: эндәш сүзләр турында белү.
Предметара бәйләнеш: Татарстан тарихы, музыка сәнгате, 
әдәбият. 
Эшне оештыру: фронталь, индивидуаль, парларда.
Метод һәм алымнар: күзәтү һәм эзләнү методлары, укы-
тучы сөйләве, укучыларның сәнгатьле укуы, әңгәмә, дәрес- 
лек белән эш.
Чыганаклар: Татар теле. 7 нче сыйныф: татар телендә гому-
ми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы. – Казан:  
Татар. кит. нәшр., 2014. – 159 б.; слайдлар күрсәтү өчен  
проектор, экран, ноутбук, биремле кәгазь битләре: диалог 
ситуацияләре.

Дәрес барышы 
I. Оештыру, мотивлаштыру 
Укытучы. Хәерле көн, укучылар!
Укучылар. Хәерле көн!
Укытучы. Хәлләрегез, кәефләрегез 

ничек?
Укучылар. Яхшы, рәхмәт!
Укытучы. Рәхмәт, укучылар, утыры-

гыз. Дәресне бөек шагыйребез  
Г.Тукайның «Туган тел» җыры  
белән башлап җибәрәбез. (Тыңлау.) 
Ул татар халкының гимны булып 
тора.

II. Белемнәрне актуальләштерү
Укытучы. Укучылар, алган белемнәре-

гезгә таянып, шигырьнең беренче 

строфасын җөмлә кисәкләре ягын-
нан тикшерегез, сүзләрнең асларына 
сызыгыз.

Туган тел
И туган тел, и матур тел, әткәм- 

әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган 

тел аркылы. 1 нче слайд
Укучылар. (Билгелиләр. Тактада  

тикшерәләр.) Җөмләнең баш (ия, 
хәбәр), иярчен (аергыч, тәмам- 
лык, хәл, аныклагыч) кисәкләре  
була. 

III. Уку мәсьәләсен кую
Укытучы. Укучылар, ни өчен сез бе-

ренче юлдагы сүзләрне билгеләмә-
дегез?
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Укучылар. Без ул сүзләрнең нинди 
җөмлә кисәкләре икәнен билгели 
алмадык. Белмибез.

Укытучы. Җөмләнең тагын нинди 
кисәкләре бар икән?

Укучылар. Төгәл әйтә алмыйбыз.
IV. Уку мәсьәләсен адымлап чишү 
1. Укытучы. Димәк, алдагы  

эшебезгә нинди максат куябыз?  
2 нче слайд

Укучылар. Җөмләнең тагын нинди 
кисәкләре барлыгы турында белер-
гә. Аларның нинди тамга белән бил-
геләнүен ачыкларга. Алган белемнәр-
не күнегүләр белән ныгытырга.  

Укытучы. Укучылар, шигырьнең сез 
билгели алмаган өлешенә әйләнеп 
кайтыйк. (Бер укучы укый.) Монда 
нәрсә күзәтелә? 

Укучы. Туган телгә мөрәҗәгать итү. 
Туган телгә эндәшү.  

Укытучы. Дәреснең темасын ничек 
формалаштырабыз? 3 нче слайд

Укучылар. Эндәш сүзләр. 
Укытучы. Дәфтәрләрегезне ачыгыз, 

бүгенге датаны һәм дәреснең тема-
сын язып куегыз, укучылар. (Укучы-
лар дәфтәрләргә датаны, теманы яза-
лар.) Максатларга ирешү өчен нинди 
алымнардан файдаланырга киңәш 
итәрсез, укучылар? 

Укучылар. Күзәтү, дәреслек белән 
эшләү алымнарын кулланабыз.

2. Укытучы. Яхшы. Экранга игътибар 
итегез әле, укучылар. 4 нче слайд 
Экранда җөмләләр. 

1) Йөрмә, Фәхри абый! (А.Г.)
2) Кызым, шушындый яңгырлы көндә 

ялгызың гына юлга чыгарга җыена-
сыңмы? (Г.Б.)

3) Әнкәсе, син инде үзең беләсең. (Ф.Х.)
4) Күрәмсез, дусларым, көз килде 

тышта.(Г.Т.)
5) Сандугачкай! Назлым, куй, куй, сай-

рама! (Ш.Б.)
6) Әйдәле, Акбай! Өйрән син, арт аягың 

берлә тор... (Г.Т.)
7) Шаулагыз, имәннәр, тыныч тормыш-

ның беренче кышына мәдхия җырла-
гыз! (М.М.) 

8) Такси, такси! (А.Г.) 
9) Әй, язмыш, язмыш, ташлама читкә… 

(С.Х.)
10) Кодрәтле җил! Әкрен, исми тор! 

(Ш.Б.)
(Укучылар җөмләләрне бер-бер артлы 

кычкырып укыйлар.)
Укытучы. Җөмләләрне игътибар белән 

укыгыз һәм соңыннан түбәндәге  
сорауларга җавап бирегез. Җаваплар 
биргәнче, мин сезгә менә шундый 
таблица таратам. 5 нче слайд

Эндәш сүзләр

Сорауларга җавапны чиратлашып, 
такта янына чыгып, флипчартка язып 
барырсыз һәм үзегезнең таблицагыз-
га да язарга онытмагыз.

Сезнеңчә, җөмләдә сөйләм, эш-гамәл-
ләр кемгә, нәрсәгә төбәлгән?

Эндәш сүз булып нинди 
сүзләр килә ала?
Эндәш сүзләр нинди максат 
белән кулланыла?
Эндәш сүзләр белән 
мөрәҗәгать иткәндә, нәрсәне 
белдерәбез?
Эндәш сүзләр нинди тавыш-
интонация белән әйтелә?
Эндәш сүзләр җөмләнең 
кайсы урынында килә ала?
Эндәш сүзләр янында нинди 
тыныш билгесе куела?
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Укучылар. Җөмләдә сөйләм затка, әй-
бергә төбәлгән.

Укытучы. Димәк, бу нишли торган сүз?
Укучылар. Эндәшә торган сүз – эндәш 

сүз.
Укытучы. Эндәш сүз булып нинди 

сүзләр килә ала икән?
Укучылар. Кеше исемнәре, төрле зат-

лар, кош-корт һәм хайван атамалары, 
үсемлекләр, җансыз предметлар, 
абстракт төшенчәләр, төрле табигать 
күренешләрен белдергән сүзләр.

Укытучы. Эндәш сүзләр нинди максат 
белән кулланыла?

Укучылар. Эндәш сүзләр кемнеңдер 
игътибарын җәлеп итү, мөрәҗәгать 
итү? Чакыру максатында кулланыла.

Укытучы. Эндәш сүзләр ярдәмендә 
мөрәҗәгать иткәндә, нәрсәне бел-
дерәбез?

Көтелгән җавап. Мөнәсәбәтебезне, 
бәябезне, хис-тойгыбызны.

Укытучы. Укучылар, ничек уйлыйсыз, 
эндәш сүзләр нинди тавыш белән 
әйтелә?

Укучылар. Эндәш сүзләр күтәренке 
тавыш белән, басым ясап әйтелә.

Укытучы. Эндәш сүзләр җөмләнең 
кайсы урынында килә ала?

Укучылар. Эндәш сүзләр җөмләнең 
төрле урынында килә ала.

Укытучы. Укучылар, бирелгән җөм-
ләләрдән чыгып, эндәш сүзләр янын-
да нинди тыныш билгесе куелуын 
әйтегез.

Укучылар. Эндәш сүзләр янында, 
гадәттә, өтер куела. Көчле тойгы 
белән әйткәндә, өндәү билгесе  

куела.
(Җавапларны гомумиләштерү.)
Укытучы. Укучылар, сезнең җавап- 

лардан эндәш сүзләр буенча терәк 
таблица килеп чыкты. Дәреслекләре-
гезнең 117 нче һәм 118 нче битләрен 
ачыгыз. Дәреслектә бирелгән кагый-
дәләрне карап китик һәм килеп чык-
кан нәтиҗә белән чагыштырыйк. 

(Укучылар дәреслектә бирелгән кагый-
дәне укый.)

Укытучы. «Туган тел» шигыренә әй-
ләнеп кайтык әле. Беренче юлдагы 
сүзләр нинди сүзләр, алар нинди 
җөмлә кисәге булыр? (Бу сүзләр –  
эндәш сүзләр, алар җөмләнең баш 
һәм иярчен кисәкләренә кермиләр.) 

Укытучы. Дөрес, укучылар. Эндәш 
сүзләр – җөмләнең модаль кисәге. 
Җөмләнең модаль кисәкләре астына 
нокталар куела. (Укытучы үзе сыза.) 
Модаль кисәкләргә кереш сүзләр дә 
керә. Алар турында киләсе дәрестә 
сөйләшербез. Тагын бер кат шигырь-
не сәнгатьле итеп укыйк әле. (Бер 
укучы укый.)

Укытучы. Әйтегез әле, эндәш сүзләр 
әдәби әсәрдә, бигрәк тә шигырьләрдә 
нинди чара буларак кулланыла, 
һәм алар нәрсә өчен кирәк? (Эндәш 
сүзләр сурәтләү чарасы буларак кул-
ланыла, сәнгатьле, тәэсирле сөйләм 
барлыкка китерә, сөйләмне җанлан-
дырып җибәрә.) 

Ял минуты. «Мин яратам сине, Татар-
стан» җырын аудиоязмага кушылып 
җырлыйлар, бииләр, кул чабалар.

Укытучы. Әйе, укучылар, җырда әйтел-
гәнчә, без туган телебезне, туган иле-
безне – Татарстаныбызны бик яра-
табыз. Белгәнебезчә, җөмһүриятебез 
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Татар Автономияле Совет Социалис- 
тик Республикасы буларак 1920 елда 
оеша. Быел ТАССРның 100 еллыгын 
билгеләп үтәбез. Шул уңайдан без 
сезнең белән бик күп чараларда кат-
нашабыз. 6 нчы слайд

Бу җырда эндәш сүзләр очрадымы?
V. Белемнәрне ныгыту этабы
1. Укытучы. Яхшы. Дәреслектәге  

217 нче күнегүне эшлибез. Биремне 
укыгыз әле. 7 нче слайд 

(Укучылар күнегү эшлиләр.)
(Тактада – күнегү эталоны.) 
Укытучы. Ә хәзер, укучылар, дәфтәр-

ләрегезне алмашыгыз һәм бер- 
берегезнекен тикшерегез. Тикшереп 
бетердегезме? Хәзер тактадагы эта-
лон буенча партадашыгызның җөм-
ләләрен тикшерегез.

(Эталон буенча тикшерү.) 8 нче слайд
2. Укытучы. Укучылар, белемнәрегез-

не җитәрлек ныгыттыгызмы?
Укучылар. Юк, тагын ныгытырга 

кирәк.
Укытучы. Яхшы. Мин сезгә төрле 

ситуацияләр язылган карточкалар 
таратам. (Йоклап калган малай һәм 
будильник диалогы; пенал һәм каләм 
диалогы; кояш һәм көнбагыш диало-
гы һ.б.). Һәрберегезнең репликасын-
да эндәш сүз булырлык итеп бирел-
гән ситуация буенча диалог төзегез.

(Укучылар, такта янына чыгып, диалог- 
ларны сөйлиләр)

VI. Рефлексия
1. Укытучы. Дәресебезнең йомгаклау 

өлешенә килеп җиттек, укучылар. 
Дәрес башында куйган максатларга 

ирештекме? 9 нчы слайд 
Укучылар. Әйе. Җөмләнең модаль 

кисәкләре барлыгы турында белдек. 
Эндәш сүзләрнең модаль кисәкләргә 
керүен һәм модаль кисәкләр астына 
нокталар куелуын ачыкладык. Алган 
белемнәрне күнегүләр белән ныгыт-
тык.  

2. Укытучы. Яхшы, укучылар. Димәк, 
өй эшен башкару да сездә кыенлык 
тудырмас дип уйлыйм. Өй эшен язып 
куегыз. 10 нчы слайд

1. Дәреслекләрегезнең 118 нче битен-
дәге 218 нче күнегүне дәфтәрләрдә 
язмача эшләгез. (Мәҗбүри.)

2. Бәхеткә, бәлки, киресенчә, дөрес, ми-
немчә сүзләрен кулланып, җөмләләр 
язып килегез. 

(Киләсе дәрес «Кереш сүзләр» темасы 
белән бәйле.)

3. Туган телләр көне уңаеннан гимна-
зиядә үткәреләчәк чаралар планын 
төзегез. (Иҗади.) 

Укучылар, дәрестән алган тәэсир- 
ләрегезне дә беләсе килә. Бер- 
берегезне кабатламыйча, үз фикере-
гезне бер җөмлә белән белдерегез.  
11 нче слайд

– Мин дәрестә актив эшләдем.
– Дәрестә үз эшемнән мин канәгать.
– Дәрес материалы миңа аңлашылды.
– Дәрес материалы миңа кызыклы 

тоелды. 
(Укучылар үз фикерләрен белдерәләр.)
Укытучы. Шуның белән дәресебез 

тәмам, укучылар. Уңышлар сезгә! Сау 
булыгыз!
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18

Зөммәрәт НӘГЫЙМОВА,

Казандагы Ф.Аитова исемендәге 
татар телендә белем бирүче  
12 нче гимназиянең югары квали-
фикация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

ИЗГЕНЕҢ 
КҮҢЕЛЕ – КӨЗГЕ
(Югары сыйныф укучылары белән тәрбия сәгате)
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Тәрбия сәгатенең барышы

Тәрбия сәгате Ә.Еникинең «Әйтелмәгән ва-
сыять» повестеннан өзекне сәхнәләштерү 
белән башлана.

Акъәбинең кияве. «Гөлкәй, бүтән чара 
юк, әбине больницага салырга кирәк. 
Больницада әле аңа яхшырак та булыр, 
урын-җире чиста, врач көн дә карап 
тора, сестралар һәрвакыт янында, үзе-
без дә чиратлашып янына баргалап 
торырбыз... Нишлисең инде, үләргә бул-
гач, кайда да барыбер... Аның каравы 
балалар кадерле әбиләренең үлемен 
күреп, тетрәнеп калмаслар, куркып 
елашмаслар... Аннары больницада мәет-
ләрне әйбәтләп юындырып, киендереп 
озатучы махсус кешеләр дә бар. Ә без 
үзебез монда нишли алабыз?.. Юк, иң 
яхшысы больницага салу инде...»

Автор. Гөлбикә бу эшнең күңелгә авыр, 
оят, килешмәгән ягын белсә дә, уйлыйто-
ра ахырда риза булды. Шулай сөйләшеп 
килешкәннән соң, алар үзләренең бу 
карарларын, уңайсызланыбрак булса да, 
Суфиян белән Мария Васильевнага да 
әйттеләр. Башта Суфиян бик кайнарла-
нып каршы төште.

Суфиян. Што сез, кадерле әсәебезне өйдә 

үлмәсен өчен генә больницага илтеп сал-
макчы буласыз! Оятын ничек күтәрер-
сез, хурлыгын кая куярсыз?.. Юк, юк, мин 
моңа асла риза түгел. 

Акъәбинең кияве. Каенагай, оят 
мәсьәләсендә синең безгә бер сүз әйтер-
гә дә хакың юк. Әсәебезне авылдан без 
барып алдык, без аны өебездә ай ярым 
буена кулыбыздан килгән кадәр тәрбия- 
ләдек, карадык, терелмәсме дип бөтен 
чараларны күрдек... Инде больницага 
салу мәсьәләсенә килгәндә, бу синең 
өчен авыр икән, тотасың да үзеңә ала-
сың. Сиңа да ана бит ул! Без, Суфиян, дәү 
кешеләр, мәсьәләгә аек гаебе карарга 
тиешбез. Авыруны больницага салуның 
һичбер гаебе юк. Беркем бер сүз әйт-
мәячәк. Инде анда үлеп китә икән, без 
әсәебезне шуннан гына бик әйбәтләп, 
бөтен шартын җиткереп, соңгы юлы-
на озатырбыз. Ә өйдән мәет озату бик 
авыр, бик мәшәкатьле эш ул, син безнең 
хәлебезне аңларга тиешсең, Суфиян!

Укытучы. Укучылар, сезнең игътибары-
гызга «Әйтелмәгән васыять» повестен-
нан өзек сәхнәләштерелеп күрсәтелде. 
Әйтегез әле, шушы өзекне карагач, сездә 
нинди фикерләр туды? 

1 нче укучы. Балаларын кадерләп үстер-

Максат: укучыларда кешелеклелек, ярдәмчеллек, изгелек 
сыйфатлары тәрбияләү эшен дәвам итү; Р.Фәхреддин хезмәт-
ләре аша шәхеснең уңай әхлакый сыйфатларга ия булырга 
тиешлеген төшендерү; тормыш чынбарлыкларына таянып, ке-
шеләрнең бер-берсенә булган мөнәсәбәтләре турында фикер 
алышу.
Җиһазлар: Р.Фәхреддин хезмәтләре («Балаларга үгет нә-
сыйхәт», «Гаилә. Тәрбияле ана. Тәрбияле бала», «Гаилә – мил-
ләт нигезе»), Ә.Еникинең «Әйтелмәгән васыять» повестеннан 
өзекне сәхнәләштерү өчен кирәкле җиһазлар, «Мәкальләр» 
китабы.
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гән Акъәби, үлеме якынлашканда, 
аларның өйләренә сыймый. Балалары 
әниләрен яратсалар да, әниләрен карау 
кебек авыр һәм җаваплы вазифадан 
аларның котыласылары килә.

2 нче укучы. Акъәбинең кияве дә үз бала-
ларын гына кайгырта: алар гын әбинең 
үлемен күреп тетрәнмәсеннәр, курыкма-
сыннар... Ә киләчәктә кияү үзе дә шул 
әби көненә калырга мөмкин.

3 нче укучы. Акъәбинең кызы да, улы 
да әбине больницага илтү белән ки-
лешәләр.Ә әниләре алардан куркып һәм 
ялварып, анда илтмәүләрен сораган 
була бит. Үз әниләренә карата бик зур 
шәфкатьсезлек күрсәтәләр алар.

4 нче укучы. Картлык көнендә шундый 
хәлгә калган Акъәби бик кызганыч миңа, 
балалары аңа карата мәрхәмәтсезлек 
күрсәтәләр. Ә ул үзе һәр баласын яхшы 
итеп кенә исенә төшерә, аларның зур 
кешеләр булуы белән горурлана, оныкла-
рын ихлас күңелдән якын итә.

Укытучы. Укучылар, һәрберегезнең 
мәсьәләгә үз карашы, үз фикере бар. 
Мин дә сезнең фикерләрегез белән ки-
лешәм. Әгәр бездән без куанганда куа- 
нып, без кайгырганда кайгырып, без 
авырганда төннәр буе безне юатып, күз 
карашы белән иркәләп, назлап йөрү-
че кем ул дип сорасалар, без барыбыз 
да, әлбәттә, «Әни» дип җавап бирербез. 
Шундый гаҗәеп олы йөрәкле бит безнең 
әниләребез. Ә.Еники дә үз әсәре аша 
автор укучыларын яхшыны яманнан 
аерырга, начар гамәлләр кылмаска, изге 
эшләр генә башкарырга өйрәтә, гомумән, 
кешедә уңай сыйфатлар тәрбияләргә 
тырыша.

Ә хәзер сез өч төркемгә бүленәсез. Төр-
кемнәрдә Р. Фәхреддиннең «Балаларга 
нәсыйхәт», «Гаилә. Тәрбияле ана. Тәрбия- 
ле бала» хезмәтләре буенча эшләрбез. 
Шул хезмәтләрдән сез Акъәбинең бала-

1 Фахретдин Р. Семья. Гаилә. – Казань: Издательство «Отечество», 2013. – 82 с.

2 Фәхреддин Р. Балаларга үгет нәсыйхәт. – Казан: «Дом печати» нәшрияты. – 2001. – 77 б.

ларына әйтергә мөмкин булган урыннар-
ны табып укыгыз.

(Төркемнәрдә эш. Укучыларның җавапла-
ры тыңлана.)

1 нче төркем. «Әй, хөрмәтле балалар! 
Башкаларга хезмәт күрсәтүче яхшы 
күңелле кешеләр үзләре дә хөрмәт 
күрәләр вә якын күреләләр, моны исә 
үзегез дә беләсез. Сезнең ата вә ана-
ларыгыз сезгә иң авыр вә мәшәкатьле 
хезмәтләрне иттеләр вә һаман итәләр. 
Һәрвакыт сезнең өчен тырышалар. Инде 
сез дә аларның бу яхшылыкларын вә бу 
хезмәтләрен яхшы итеп кайтарыгыз, кө-
чегез җитсә вә җитмәсә дә, һаман алар-
га ихлас белән хезмәт итегез вә хөрмәт 
күрсәтегез!»1

«Олыларны хөрмәт итү савап китерер,  
дөнья тормышыбызның тынычлыгын 
арттырыр».2

2 нче төркем. Киләчәк көндә хөрмәтле 
вә файдалы булуыгызны ата вә анагыз 
өмет итеп торалар. Инде сез дә мон-
дый изгелекләргә каршы явызлык итү-
челәрдән булмагыз, аларның нәсыйхәт-
ләрен куркып вә өркеп кенә түгел, бәлки 
яратып тотыгыз, чөнки алар күп сынау- 
лары сәбәпле бу дөнья хәлен вә сез бел-
мәгән күп серләрне белгәннәр.1

«Кешенең итагатьле булуы – күңеле 
яхшылыгыннан. Сезгә иң якын кешеләр 
дә – ата вә аналарыгыз. Шуның өчен 
аларга һәрвакытта итагатьле булыгыз, 
эштә вә сүздә аларга каршы килмәгез, 
бу сәбәптән аларның күңелләре дә вә үз 
күңелләрегез дә рәхәт вә дөньяда торуы-
гыз да гүзәл булыр».1

3 нче төркем. «Тәнегез үсеп, көч кергәч, 
кулларыгыздан килгән эшләрдә ата вә 
аналарыгызга ярдәм итегез, алар сезнең 
яшь вакытларыгызда вә зәгыйфь көн-
нәрегездә тәрбияләп, сезне үстерделәр. 
Бер көн булыр, сез дә ата булырсыз, шул 
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көн сезне дә балаларыгыз хөрмәтләр».3

«Әдәп-тәрбия, гүзәл әхлак, нәзакәтлелек 
димәктер «Әдәпле кеше башкалар белән 
яхшы яшәр, олыларны хөрмәт итәр, ке-
шеләргә рәхим-шәфкать күрсәтер. Ан-
дый кеше үзен түбәнәйтә торган хәрәкәт-
ләрдән ерак торыр. Мондый эшләргә 
очраса, оялыр, бите кызарыр һәм вөҗда-
ны газапланыр.»4

Укытучы. Олуг галим, мәгърифәтче 
Р.Фәхреддин балаларга нинди мәгъ-
нәле нәсыйхәт язып калдырган. Шул 
нәсыйхәтләрдә әйтелгәннәрне үтәп 
яшәсәк, без үзебез дә, әти-әниләребез 
дә, гомумән, тирә-юнебездәге бөтен 
кешеләр дә ничек тыныч яшәрләр иде, 
башыбызга начар уй-фикерләр килмәс, 
төрле ваклыкларга, начар гамәлләргә 
урын калмас иде. Шуңа да Р.Фәхреддин 
хезмәтләрен кулыбызга ешрак алыйк. 
Аларда һәрберебез үзебезне борчы-
ган сорауларга җавап табар, четерекле 
мәсьәләләрнең чишелеш юлларын  
күрер дип уйлыйм мин. Ә хәзер үзегез 
укыганнардан балаларның әти-әниләре- 
нә мөнәсәбәте нинди булырга тиешлеге 
турындагы нәсыйхәтне кыскача язып 
куйыйк.

1. Әти-әниләргә ихлас белән хезмәт итегез 
һәм хөрмәт күрсәтегез. 

2. Әти-әниләргә һәрвакыт итагатьле булы-
гыз.

3. Эштә һәм сүздә аларга каршы килмәгез.

4. Әти-әниләрегезгә изгелек итегез, сезгә 
балаларыгыз да изгелек итәр.

Укытучы. Бик яхшы, укучылар. Ә хә-
зер искә төшерик әле, әти-әниләргә 
мөнәсәбәт татар халкының нинди 
мәкальләрендә чагыла икән?

(«Мәкальләр» китабы белән эш.)

Укучылар: 

– Ана күңеле – балада, бала күңеле – да-
лада.

3 Фахретдин Р. Семья. Гаилә. – Казань: Издательство «Отечество», 2013. – 83 с.

4 Фәхреддин Р. Балаларга үгет нәсыйхәт. – Казан: «Дом печати» нәшрияты. – 2001. – 69 б.

– Ана өчен баладан газиз нәрсә булмас.

– Ата-ана догасы утка-суга батырмас.

– Ата-анага кадер күрсәткән бала-чагадан 
кадер күрер.

– Ата-аналы бала – алтын канатлы бала.

– Ата-анаңны тәрбия ит, үзең дә тәрбия 
күрерсең.

– Дөньяда ата-анадан башка бар да табы-
ла.

– Тату туганнар таштан койма корганнар.

– Бала яман булса, ата-анасына оят бу-
лыр.

Укытучы. Сез тапкан мәкальләрдән 
«Бала яман булса, ата-анасына оят бу-
лыр» дигәненә аеруча игътибар итәсем 
килә. Нинди тирән мәгънә салынган 
бу мәкальгә? (Фикер алышу.) Безнең 
кылган эш-гамәлләребез, үз-үзебезне 
тотышыбыз, ничек сөйләшүебез өчен 
әти-әниләр үзләрен җаваплы саный-
лар. «Йөз аклыгы»дигән төшенчә бар. 
Әти-әниләребезнең йөз аклыгын саклап, 
аларның йөзенә кызыллык китермичә 
яшәргә тырышырга кирәк. Көндәлек тор-
мышыбызда шул хакта онытмасак иде.

Укучылар, ә чынбарлыкта, көндәлек тор-
мышта ата-ана һәм балалар арасындагы 
мөнәсәбәт турында нәрсә әйтә аласыз?

Укучылар:

– Безнең гаиләбездә әти-әнигә каршы 
дәшү гадәте бөтенләй юк.

– Минем әниемнең әнисе 21 ел каенанасы 
белән бер йортта бик тату яшәгән, кадер-
ләп соңгы юлга озаткан.

– Минем әбием: «Әтиегез ни әйтер», – дип 
әйтергә ярата.

– Әлбәттә, безнең дә әниләребезнең хәте-
рен калдырган чакларыбыз була. Уйлап 
карасаң, бөтенләй юк бер нәрсә өчен 
була ул үпкәләшү.
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Укытучы:

– Әлбәттә, сез ахырдан гафу да үтенәсез. 
Менә шул әниләрне үпкәләтерлек сүзне 
әйткәнче, ялгыш адымны атлаганчы, мо-
ның ахыры нәрсә белән бетәр дигән со-
рауны куярга һәрберебез вакыт табарга 
тиеш. «Мин моны ни өчен эшлим?» дигән 
сорауны вакытында бирә алсак, аңа җа-
вап табарга тырышсак, күп авыр сүзләр 
әйтелми, күп ялгышлыклар эшләнми 
калыр.

– Укучылар, үзегез укыган матур әдәбият 
әсәрләреннән балаларның әниләренә 
мөнәсәбәтләрен чагылдырган нинди 
әсәрләрне мисал итеп китерә аласыз?

Укучылар: 

– Ә.Еникинең «Матурлык» хикәясендә 
Бәдретдинның әнисенә карата яхшы 
мөнәсәбәте, мөгаләмәсе чагыла. Йөз 
кыяфәте белән артык матурлардан бул-
маган әнисен ул зур горурлык хисе белән 
үзенең иптәшләренә күрсәтүдән оял-
мый. Аның чиксез ярату хисе белән әни-
сенә багышлап скрипкада уйнавы безне 
сокландыра. Аларның эчке дөньялары 
нинди матур дип уйлап куясың.

– А.Гыйлаҗевнең «Җомга көн кич белән» 
әсәрендә әниләргә мөнәсәбәт бөтенләй 
киресенчә. Бибинурның бик кадерләп 
үстергән үги балалары картаймыш кө-
нендә аның янына кайтмыйлар, хәлен дә 
белмиләр. Ә ул үзе шундый олы йөрәкле, 
балаларын гаепләп бер генә начар сүз 
дә әйтми.

– Ә.Еникинең «Әйтелмәгән васыять»  
повестенда шагыйрь әйткән юлларны 
укыйсым килә «Ә әсәйсез авыр, әсәй 
сабый балага гына түгел, менә минем 
кебек сакалы агарган кешегә дә кирәк 
икән ул!»

Укытучы: 

– Матур әдәбият әсәрләрендә әти-әниләр 
һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләр 
еш чагылыш таба. Яхшылыкны күреп 
үрнәк алып, яманлыктан гыйбрәт алып, 
үз әти-әниләребезгә, якыннарыбызга, 
әйләнә-тирәбездәге бар кешеләргә яхшы 
мөнәсәбәттә булыйк, күңелләрен рәнҗе-
терлек эш гамәлләр кылмыйк, авыр 
сүзләр әйтмик. Сүземне йомгаклап, тәр-
бия сәгатебезне Роберт Миңнуллинның 
«Әнкәйләр» шигыре белән тәмамлый-
сым килә: 

            Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен!
            Аларгадыр бөтен авырлык.
            Әнкәйләргә безнең 
            Йолдызлардан
            Йә кояштан һәйкәл салырлык...
Давылларга каршы китәбез без,
Утлар-сулар күпме кичелә!
Туган өйгә юлны онытабыз – 
Ә әнкәйләргә барсын кичерә.
            Якын дуслар ташлап китә безне,
            Хыялларын күпләр югалта.
            Әнкәйләргә кайтып егылабыз – 
            Ә әнкәйләр безне юата.
Алар гына безне онытмыйлар, 
Алар гына чынлап ярата.
Синең белән бергә сөенә дә,
Кайгыларың булса – тарата.
            Җан җылысын тоя күңелебез,
            Әнкәй көчен тоя кулыбыз...
            Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр, 
            Әнкәйләргә сәҗдә кылыгыз.
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