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– Кошлар сайраганын тыңлаганыгыз 
булдымы, балалар? Һәркайсының үз теле 
бар, әйеме? Сандугач, күгәрчен «телен» 
карганыкы белән һичкем бутамас... – Без 
йотлыгып укытучы апаның һәр сүзен 
күңелебезгэ сеңдереп утырабыз. 

– Кошларның үз теле булган кебек...
– Безнең дә үз телебез бар, – дип  

өстибез бертавыштан. 
– Ул нинди тел әле? – дип, тагын да 

җанландырып җибәрә безне укытучы 
апа. 

– Әниемнең теле... әтинең дә теле ул...
– Ата-бабадан калган Ана телебез, – 

дип күтәреп ала ихлас җавапларыбыз-
ны укытучы апа. – Без бүген үзара бөек 
татар телендә аралашабыз...

Әнә шулай укытучы апаның һәр дәресе 
кабатланмас уза иде. «Телне белгән –  
сандугачтай сайрар, белмәгәннәр кар-
га халәтендә калыр», – дигән сүзләре 
күңелгә бигрәк тә тирән уелып калган... 
Кошлар образын күңелгә сеңдереп, 
телләр дөньясына алып кергән икән ул 
безне. Сандугач булмасам да, Ана теле-
бездә сөйләшә, яза, аралаша алам. 

– Мәктәпләрдә милли телдә укыту 
кимегәч, бала күңеленә Тукай аһәңен, 
Илһам моңнарын ничек сеңдерергә? 
Ана телен һәм милли мирасыбызны, 
Җәлил кебек шәхесләребезнең иҗатын 
киләчәк буыннарга ни рәвешле җитке- 
рергә? – Татарстан Мәгариф һәм фән 
министрлыгының милли мәгариф 
идарәсе башлыгы Лилия Марс кызы 
Әхмәтҗановага сораулы карашымны 
юнәлтәм. Сарман районының бәрәкәт-
ле туфрагында аунап үскән гади авыл 
кызы ул. Алабуга педагогия институтын-
да тарих һәм җәмгыять белгечлеге буен- 
ча гыйлем алган. Аннары егерме елга 
якын гомерен балаларга белем бирүгә 
багышлаган, соңгы өч елда министр- 
лыкта идарә башлыгы булып эшли. Ә 
кәнәфигә утырган кеше тиз үзгәрүчән 
була, татарчасы-русчасы бер булыр... 
Ләкин бу сүзләрне Лилия ханымга 

карата әйтә алмыйсың. Саф татарча 
сөйләшүе, мөгаллимәләргә хас якты 
йөз белән каршы алуы белән мәктәп 
елларын хәтердә яңартучы да ул. Йот-
лыгып Лилия Марс кызы сөйләгәннәрне 
тыңлыйм. 

– Ана телендә аралашуымның сере 
гади, – ди ул. – Мин бит саф татар 
авылында туып үскән кыз, урта мәк-
тәптә барлык фәннәрне дә татарча 
укыдым... Дөрес, институтта ике телне 
дә белү кирәк. Дәресләрне русча алып 
барган очракта да, тәнәфестә үзара ара-
лашканда: «Балалар, мин русча белмим 
бит», – дип, шаяртып куям. Ә алар шунда 
ук татарча сөйләмгә күчәләр иде. Моңа 
кадәр ел ярым Казандагы Фатиха Аи-
това исемендәге кызлар гимназиясен 
җитәкләдем, укыттым. Татар телен белү 
миңа беркайчан да комачаулык итмә-
де. Киресенчә, аның ярдәмен һәрдаим 
тоеп яшим. Шуңа күрә мәктәптә милли 
телләрдә уку кемгәдер зыян сала, чы-
гарылыш имтиханнарын бирүдә киртә 
булып тора дип һич тә әйтә алмыйм. 
Соңгы БДИ нәтиҗәләрен карасак, татар 
мәктәпләрендә укыган татар балалары 
югары баллар алды. Милли мәктәп- 
ләрдә белем алган татар галимнәрен, 
табибларны һәм башка һөнәр ияләрен 
саный китсәк...

Лилия ханым хаклы, әмма яңа чорга 
кердек, мәгариф бер калыпка салынды –  
уку-укыту эшләре бер телдә алып бары-
ла. Моның өстенлекле яклары да бар, 
әлбәттә. 

– Халыкны ана теле, моңы яшәтә, бер 
милләт итеп саклый, – дип, йомшак 
кына сөйләвен дәвам итә ул. – Миңа 
калса, бүгенге көндә белемне туган тел-
дә бирү, ә дәүләт телендә ныгыту отыш-
лырак булыр иде кебек.

– Ни өчен? – дип кызыксынам. 
– «Әни» диеп теле ачылган, әйтик, та-

тарча фикерләгән бала русча төгәл җа-
вап бирә алырмы? Йә булмаса, гомер 
буе татарча укыткан педагогның кисәк-
тән русчага күчеп, балаларга сыйфатлы 
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белем бирә алуы да икеләнү уята. Аның 
дәреслекләре дә кирәк бит әле. Шуңа да 
саф татар авылларында балаларга фән-
нәрне русча укыту миндә сорау тудыра. 

Күпләрне борчый торган сораулар 
бу. Ләкин сулар кирегә акмый, таулар-
ны да урыныннан күчереп булмый. Ә 
дәреслекләр эшләү проблема түгелдер, 
дигән уйлар баштан уза. Үзем җитәкче 
ханымны тыңлыйм, ә карашларым ак 
кәгазь битләренә сибелгән саннарны 
барлый. Бу юнәлештә 2014 нче елда 
башланган эшчәнлекләре этаплап,  
өлешләп гамәлгә ашырыла икән. Дәрес- 
лек язу сөйләнү генә түгел шул. Галим-
нәр, белгечләр, экспертлар бу хезмәткә 
җәлеп ителгән. Татар теле, әдәбияты 
дәреслекләре, төрле юнәлештә эшләп 
килүче татар мәктәпләре, рус телендә 
белем алучы татар һәм рус телендә бе-
лем алучы башка милләт балалары өчен 
дәреслекләр эшләнгән. Россия Мәгариф 
министрлыгы раслаган дәреслекләрнең 
федераль исемлегенә теркәлү узган 89 
дәреслек бар. Татарстан китап нәшрия-
ты белән бергәлектә, хәзер математика, 
алгебра, геометрия кебек төгәл фәннәр-
нең тәрҗемәи дәреслекләрен эшләүгә 
керешкәннәр. Татарстан Фәннәр акаде-
миясе һәм Мәгарифне үстерү институты 
белән берлектә татар теленнән заман 
таләпләренә туры килгән яңа буын  
дәреслекләр эшләнә.

– Россия Мәгариф министрлыгының 
махсус комиссиясе дәреслекләрне энә 
күзеннән үткәргәннән соң гына феде-
раль исемлеккә кертә, – ди Лилия  
ханым, кызыксынуыма җавап эстәп. –  
Бу эшчәнлек дәвамлы булыр, киләсе 
елда 5–9 нчы сыйныф укучыларына 
дәреслекләр әзерләүне, 1–4 нче сый-
ныф укучыларына әдәбият дәрес- 
лекләрен эшләп теркәтүне максат итеп 
куябыз. Дәреслекләрнең басма һәм 
электрон вариантын, укытучы китабын 
булдыру да күздә тотыла. 

Әлбәттә, без республикабызда яшәү-
че барлык милләт вәкилләрен дә бер 
дәрәҗәгә куеп карыйбыз; мари, чуваш, 

мордва, удмурт, башкорт булсын, аларга 
туган телләрен өйрәнүдә министрлык 
тарафыннан ярдәм күрсәтелеп килә. 
Милли нигездә махсус сыйныфлар туп- 
ланмаганда, аларга якшәмбе мәктәп- 
ләренә йөрү мөмкинлеге тудырыла. 
Әйтик, бездә яшәүче кардәш башкорт 
балалары өчен киләсе елда Яр Чаллыда 
махсус сыйныф ачу уебыз да бар. Бары 
тик ата-аналарның активлыгы кирәк. 
Без, үз чиратыбызда Россиянең татар-
лар тупланып яши торган төбәкләрендә 
булып, мәктәпләрдә уку-укыту юнәле-
шендә, татар теле, әдәбияты һәм башка 
дәреслекләр белән тәэмин итүдә хәлдән 
килгәнчә булышырга тырышабыз. Мах-
сус дәүләт программалары кысаларын-
да Россия төбәкләрендәге мәктәпләр 
өчен федераль исемлеккә кергән  
7 млн сумлык дәреслекләр алынды. Бу 
аз булса да безнең тарафтан ярдәм һәм 
ул ел саен күрсәтелә.

Февраль аенда Ульяновск өлкәсендә 
туган телләр форумы үткәрелгән. «Анда 
да безнең катнашу милләттәшләр күңе-
ленә хуш килде, – ди Лилия ханым. –  
Кайда гына булсак та, Татарстаннан 
вәкилләр булу, татарларның тормышы, 
яшәү, белем алу рәвеше белән танышу 
җирле хакимиятне дә уятып җибәргән-
дәй итә. Әйтик, Чиләбедә татар мәгари-
фе көннәре узу һәм анда безнең катна-
шуыбыз эзсез калмас. Бу төбәктә татар 
сыйныфлары ачу турында килешенде... 
Пенза, Киров, Ульяновск, Чиләбе, Омск, 
Пермь өлкәләрендә, Чувашия, Баш- 
кортстанда яшәүче ата-аналар һәм укы-
тучылар ана телен саклау мәсьәләсендә 
активлык күрсәтәләр».

– Туган телдә белем бирүнең нигезен 
сакларга тырышасыз, – дим Лилия ха-
нымга. – Милли телләрне саклау, мил-
ләтара татулыкка ирешүдә Бөтендөнья 
татар конгрессы, Халыклар дуслыгы 
йорты, милли-мәдәни автономияләр 
кебек иҗтимагый оешмалар белән 
кулга-кул тотынып, матур гына эшләп 
килүегезне ишетеп беләбез. Республика-
бызда 2021 нче ел Туган телләр һәм ха-
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лыклар бердәмлеге елы буларак игълан 
ителгәннән соң, мәгариф тормышына 
яңа сулыш өрелгән кебек булды...

– Әйе, бу нигезне халкыбыз гасыр-
лар буе салган. Милләтебез һәрчак 
мәдрәсәле, белемле булган. Телебезнең 
язма мирасы Болгар чорына барып 
тоташа. 90 нчы елларда милли мәга-
риф үсеше өчен янып йөргән, милли уку 
йортлары ачуга көч куйган шәхесләре-
без алдында баш иябез. Әлеге бай ми-
расны саклау, югалтмау, киләсе буын-
нарга тапшыру – безнең изге бурыч. 

Әлбәттә, милли мәгариф хезмәткәр-
ләре өчен туган телләр турында кайгыр-
ту дәвамлы, һәрдаим башкарыла торган 
эшчәнлегебез. Ел саен кырыктан артык 
конференция, төрле чаралар үтә, – ди 
ул. – Анда катнашучы балалар саны ун 
меңнән артып китә. Бу чаралар татар, 
мари, чуваш, удмурт телләрендә дә үт-
кәрелә. Быел, әлбәттә, ул тагы да күбрәк 
чараларны үз эченә ала. Активлашуы-
бызга килгәндә, Татарстан Президенты 
каршындагы туган телләрне саклау һәм 
үстерү мәсьәләләре комиссиясен оеш-
тыру бик нык этәргеч булды.

Һәм бу чаралар – конференцияләр, 
конкурслар белән генә чикләнми, монда 
уку йортларының, мәктәпләрнең һәм та-
тар телендә тәрбия бирүче балалар бак-
чаларының материаль-техник базасын 
ныгытуга да нык игътибар бирелә икән. 
Шунысын ассызыклап үтәргә кирәк: 
балалар бакчаларын милли костюмнар, 
дәреслекләр, китаплар, уку әсбаплары 
белән тәэмин итү дәүләт дәрәҗәсендә 
хәл ителә. 

«Иң сөендергәне, туган телләргә игъти-
бар арта, район, мәктәп, авыл күләмен-
дә, мәдәният хезмәткәрләре белән бер-
лектә дә бик күп чаралар уза,– ди милли 
мәгариф идарәсе башлыгы. – Әйтик, 
Балтачта Муса Җәлил конференциясе 
булып узды, Баулы төбәге исә якташла-
ры Фәнис Яруллин иҗатына бәйле ча-
ралар үткәрде, Арча халкы Тукай кон-
ференциясен уздырырга җыена. Болар 
бер татар телләре һәм татарлар белән 

генә чикләнми, әлбәттә. Төрле милләт 
вәкилләре яшәгәнлектән, һәммәсен дә 
колачлый». 

Лилия ханым Аксубайда чуваш язучы-
лары, журналистлар белән, Кукмарада –  
удмуртлар, Балтачта – удмуртлар һәм 
марилар, Баулы төбәгендә күрше Баш-
кортстан татарлары, кызыклы шәхесләр 
белән очрашулар узуы турында да сөй-
ләде. «Урыннардагы хакимиятләр мә-
гариф хезмәткәрләре һәм халык белән 
кулга-кул тотынып эшләргә тиешләр, –  
дигән фикерен белдерде ул. – Һәм без 
шулай эшләргә тырышабыз да. Безнең 
эшчәнлегебез быелгы туган телләр елы 
кысалары белән генә тукталып калмас, 
дәвамлы булыр дип ышанабыз...» 

– Моннан берничә ел элек, 2030 нчы 
елга кадәр Татарстанда милли мәгариф-
не үстерү концепциясе расланган иде, –  
дим. – Анда куелган бурычлар байтак, 
күрәм, алары да тормышка ашып бара... 

– Проектларга килгәндә, без аны әйтеп 
үттек инде, аның иң беренчесе –дәрес- 
лекләр, икенчесе – укытучы кадрлар бул-
дыру, – ди ул. – КФУ базасында Г.Тукай 
исемендәге югары мәктәп ачылды һәм 
анда бүгенге көндә 368 студент – рус 
һәм татар телләрен камил белгән була-
чак укытучыларыбыз белем ала. Алар-
ны районнарның юлламасы белән бюд-
жет исәбеннән һәм укытучыларга булган 
ихтыяҗдан чыгып әзерлиләр. Соңыннан 
бу укытучылар шушы төбәкләргә кай-
тып эшләргә тиеш булалар. Тагын бер 
юнәлеш – мәктәпләрдә эшләүче укы-
тучыларның профессиональ осталыгын 
даими күтәрү. Яңа дәреслекләр кертелү 
сәбәпле, укыту методикасын аңлату 
буенча семинарлар оештырыла. Бу эштә 
Татарстан Фәннәр академиясе, КФУның 
Идел буе төбәкара мәгариф хезмәткәр-
ләренең квалификациясен күтәрү һәм 
өстәмә белем бирү үзәге белгечләре 
катнаша. Милли проектларның күбесе 
дәүләт программасы кысаларына кер-
телгән.

Лилия ханым татар теле буенча рес- 
публика олимпиадалары, төбәкара 
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олимпиадалар үткәрелүенә дә кагылып 
узды. Әлеге бәйгеләрдә Россиянең дис-
тәләгән төбәгеннән йөзләрчә укучы кат-
наша икән. Апрель аенда исә елдагыча 
татар теле һәм әдәбияты буенча халык- 
ара олимпиада узачак. Татарстан Язучы-
лар берлеге белән бергә «Илһам» яшь 
язучылар бәйгесе, Камал һәм Тинчурин 
театрлары белән берлектә театр фести-
вальләре дә үткәрелеп килә. «Сәхнә 
мәйданчыгы балаларны милли рухта 
тәрбияләүдә үзенә бер үтемле чара бу-
лып тора, – ди ул. – Шуңа да татар гим-
назияләре, мәктәп җитәкчеләренә без 
театр түгәрәкләре оештыруны да тәкъ-
дим итәбез». 

– Мондый чаралар өстәмә чыгымнар 
сорый торгандыр? – дип кызыксынам.

– Болар бар да дәүләт программасы 
нигезендә эшләнелә, – дип җавап кайта-
ра Лилия ханым. 

Аннары сүз үзеннән-үзе Интернет  
дөньясына килеп кушыла. Узган ел пан-
демия шартларында балаларны мәдәни 
үзәкләргә күпләп җыярга ярамаган-
лыгы хакында искәртеп уза. «Очрашу-
ларны, хәтта дәресләрне Интернет аша 
үткәрдек, – ди ул. – Хәзер Интернет 
челтәреннән куллану тагын да киңәеп 
китте. Шаян ТВ каналы белән дә уртак 
проектларыбыз бар... Дөрес, Интернетка 
күчүнең уңай нәтиҗәләре белән бергә 
тискәре яклары да юк түгел. Милли мәк-
тәпләрдә фәннәрне татарча укыту өчен 
Интернет платформа юк. Шул сәбәпле, 
укытучылар һәм укучылар «Открытая 
школа», «Онлайн-школа» платформа-
сына күчеп утырдылар. Бу безнең өчен 
яңалык иде, шуңа да баштагы мәлдә 
җиңел булмады». 

– Балаларны махсус экраннар алдын-
да утырту бик үк дөрес тә түгелдер, – ди-
гән фикеремне җиткерәм... 

– Әлбәттә, балалар укытучы белән 
турыдан-туры аралашырга тиеш. Экран 
артында өйдә баланың ничек утырга-
нын, ни белән мәшгуль булуын да без 
белмибез, – дип дәвам итә Лилия ха-

ным. – Әти-әниләр дә педагогларны 
алмаштыра алмыйлар. Уку процессы-
на мәктәпләрдә балалар белән туры-
дан-туры аралашу гына уңай нәтиҗәләр 
бирә. Узган елгы БДИ нәтиҗәләренең 
түбәнәюе дә шуңа бер мисал. 

– Бу урында янәдән кадрлар 
мәсьәләсенә тукталып узу урынлы бу-
лыр, – дип өстим. 

– Әлбәттә, кадрлар җитешми, бигрәк 
тә башлангыч сыйныф укытучылары. 
Шуңа күрә, без КФУ һәм Яр Чаллы пе-
дагогия университеты белән берлектә 
эшлибез. Мәктәпләрдә яшь белгечләрне 
кызыксындыру максатыннан авыл укы-
тучысына йортлар салу өчен 1 млн сум 
күләмендә ярдәм күрсәтелә. 

– Туган телләрне өйрәнү белән бәйле 
317 нче Федераль канун кабул ителгән-
нән соң, балаларын туган телдә укыту- 
укытмау хокукы әти-әниләргә йөкләнел-
де. Балаларның 65 проценты бүген та-
тар телен туган тел буларак өйрәнә. 

Барлык мәктәпләрдә дә туган тел фән 
буларак укытылырга тиеш дигән Россия 
министрлыгыннан килгән күрсәтмә бар-
лыгына да игътибарны юнәлтте милли 
мәгариф идарәсе башлыгы. Егерме алты 
төбәктә балалар татар телен өйрәнәләр. 
Күптән түгел генә Самарада яңа мәктәп 
тә ачылган. Анда йөрүче йөздән артык 
баланың ата-аналары туган тел буларак 
татар теле укытуны сорап гариза язган. 
«Бу инде якшәмбе мәктәпләренә генә 
кайтып калу дигән сүз түгел, – ди милли 
мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Марс 
кызы. – Россия төбәкләрендә яшәүче 
милләттәшләребез татар телен саклауга 
җитди карыйлар...» 

Бүгенге көндә балаларның татар те-
лендә сөйләшүе, аралашуы әти-әнидән 
башлана һәм укытучының ничек итеп 
белем бирүенә килеп тоташа. 

Әгәр дә укытучы итагатьле итеп татар 
дөньясына алып керә икән, бер бала да 
телләр өйрәнүгә каршы булмас...

Автор фотосы
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Рүзәл ЮСУПОВ,

Казан федераль университетының атказанган 
профессоры, академик

02

ТЕЛЕБЕЗ ДӨРЕС 
БУЛСЫН!
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2021 нче ел Туган телләр елы дип игълан ителде. Афәрин! 
Димәк, бу елны без, татар халкы һәм Татарстан дәүләте җитәк-
челәре, туган телебезнең абруен күтәрү – аннан тулырак, ир-
кенрәк файдалану, аны дөрес куллану, үзебез дә яхшырак өй-
рәнү һәм балаларга да өйрәтү өчен кулыбыздан килерлек бар 
нәрсәне дә эшләргә тиеш.Без, шушы изге максатны истә тотып, 
телебезне куллануда шактый күп ялгышлар хөкем сөрүен исәп-
кә алып, бу язмабызда мәгърифәтчеләребезнең игътибарын 
бүгенге көндә телдән һәм язма сөйләмебездәге хаталарның 
чыннан да күп булуына юнәлтү, алардан арыну юлларын күр-
сәтү бурычын куйдык.

Телдән файдалану һәм телне куллану 
төшенчәләре сөйләшү, сөйләү, уку-укы-
ту, газета-журналлар, китаплар язып 
чыгару һәм аларны уку, төрле эш кә-
газьләрен тутыру, радио-телевидение 
тапшыруларын әзерләп эфирга чыгару 
һәм аларны тыңлау, карау, театр, кон-
цертлар кую һәм кайбер башка гамәл-
ләрне аңлата. Һәм, камил акыл белән 
эш иткәндә, бу гамәлләрнең барысы да, 
дөрес телдә башкарылырга тиеш. Әмма 
чынбарлыкта алай ук килеп чыкмый, 
әлбәттә. Сөйләм, сөйләшү теле үзенең 
хасияте, табигате белән ирекле, кон-
трольгә авыр бирелә торган булганлык-
тан, анда тел ияләре тарафыннан гому-
ми кабул ителгән кагыйдә-нормалардан 
читкә тайпылулар күбрәк була. Ләкин бу 
безгә сөйләгәндә һәм сөйләшкәндә дә 
телебезгә ни килсә, шуны кулланып эш 
итәргә ярый икән дигән сүз түгел: тәр-
бияле кешенең сөйләме дә мөмкин бул-
ганча дөрес, әдәпле, нигездә, әдәби тел 
кысаларында башкарылырга тиеш.

Телнең иң дөрес кулланылыш өл-
кәләре – матур әдәбият, дәреслекләр, 

мәгълүмат чаралары, ягъни матбугат, 
радио-телевидение, театр һәм рәсми 
аудиторияләр, җәмәгать урыннарында 
чыгыш ясаулар. Боларда тел һәрвакыт-
та да катгый рәвештә иң дөрес, үр-
нәк, ягъни әдәби формасында кулла-
нылырга тиеш. Әмма, аяныч, бу таләп 
һәрвакытта да һәм һәр урында да 
үтәлеп җитми.

Сөйләм-сөйләшү телен исәпкә алма-
ганда, хәзерге вакытта татар теле ае-
руча нык бозылып кулланыла торган 
өлкәләр – мәгълүмат чаралары дип 
аталган матбугат һәм радио-телевиде-
ние. Газеталарда һәм радио-телевиде-
ние тапшыруларында туган телебезнең 
әдәби кагыйдә-нормаларын бозып кул-
лану очраклары күп меңләгән. Мәсәлән, 
бу язма авторының күптән түгел ба-
сылып чыккан «Тәрҗемә һәм дөрес 
сөйләм» дигән китабында гына да 6 
меңләп шундый күренеш теркәлгән. 
Асылда, алар тагын да күбрәк.

Телебезне кулланудагы күпсанлы ял-
гышларны һәм алардан арыну юлларын 
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бәян итә башлаганчы, мәкаләне укучы-
ларда каләм ияләре турында бары тик 
тискәре фикер генә барлыкка килмәсен 
өчен, шуны искәртеп куйыйк: ул ялгыш-
ларда алар гына гаепле түгел, бу хәлнең 
башка җитдирәк сәбәпләре дә бар.

Төп сәбәп укытуда: мәктәптә татар 
теленә, башка предметлар, мәсәлән, рус 
теле, математика белән чагыштыр- 
ганда, икенче дәрәҗәдәге дисципли-
на итеп карау хөкем сөрә. Шуңа күрә 
аны сыйфатлы итеп өйрәтүгә таләпләр 
йомшаграк, укучы, мәктәпне тәмамлап 
чыкканда, татар теленнән имтихан да 
бирми. Ягъни ул телен белсә ярый, бел-
мәсә дә зыян юк кебегрәк караш урнаш-
кан. Аннан килеп, мәгълүмат чаралары 
җитәкчеләренең барысы да татар жур-
налистларына телне, яхшы белеп, дөрес 
куллануларына югары таләпләр куеп 
җиткермиләр, күрәсең. Журналистлар, 
үзләре җитештергән продукциясе теле-
нең сыйфатлы булуы өчен, тиешле җа-
ваплылык хисе сизмиләр, телләренең 
дөреслеге өчен тиешенчә борчылмый-
лар, уку йортында биреп җиткерелмәгән 
тел белемен үзлегеннән күтәрү, камил-
ләштерү белән җитәрлек дәрәҗәдә шө-
гыльләнмиләр яки моңа бик үк исләре 
китми, ахрысы, дигән нәтиҗә ясарга 
туры килә. Шулай да ничек кенә булма-
сын, журналистны, үзенең төп эш ко-
ралы теленең югары сыйфатлы булуы 
өчен, җаваплылыктан беркем дә азат 
итәргә тиеш түгел.

Бүгенге татарча мәгълүмат чарала-
рында телне бозып куллану күренеш- 
ләренең күп булуының, тагын бер  
җитди сәбәбе каләм ияләренең күбе-
сенең дөрес тәрҗемә итә белмәвендә. 
Мәгълүм булганча, илебездә тормыш-
ның барлык өлкәләренә дә караган 
бөтен әһәмиятле информация, төрле 
халыкларга, нигездә, рус теле аша 
ирештерелгәнлектән, руслардан башка 
кешеләр аны үзләренә күпчелек очрак-
та шушы телдән тәрҗемә итеп алалар. 
Безнең татарча матбугат һәм радио- 

телевидение дә, мәгариф тә, әлбәттә, 
үзләренә кирәкле мәгълүматның кү-
бесен рус теленнән тәрҗемә итеп ала. 
Ләкин бу эшне башкаручылар, тәрҗемә 
итү һөнәренә махсус өйрәтелмәгәнлек-
тән, гадәттә, күп хаталар җибәрәләр: 
кайчакта оригиналның мәгънәсен 
дөрес бирмиләр, күбесенчә татар телен 
бозып язалар һәм сөйлиләр. Шулай 
итеп, монда ике ялгыш күренеш: татар 
һәм рус телләрен бөтен үзенчәлекләре 
белән белмәү һәм аларны берсеннән 
икенчесенә дөрес тәрҗемә итү тәртибен 
үзләштермәгән булу күренешләре, бергә 
кушылып, татар телендәге информация- 
гә зур хилафлык китерә. (Бу ялгышлар-
ның ничек барлыкка килүе язмабыз-
ның алдагы урыннарында мисаллар 
белән ачык итеп күрсәтелер.)

Хәзер телебез кулланылышындагы 
проблемалар хакында әйтелгән фикер-
ләребез дәлилле булсын өчен, бүгенге 
газета-журналларда, төрле китапларда, 
радио-телевидение тапшыруларында 
һәм сөйләмебездә аеруча күп очрый 
торган тел ялгышларының кайберләрен 
карап китәрбез һәм укучыларга алар-
ның әдәби дөрес вариантларын тәкъ-
дим итәрбез.

Бүгенге көндә язма һәм сөйләмә те-
лебезнең ялгыш кулланылуы очракла-
ры, әйтелгәнчә, күптөрле һәм күпсан-
лы. Бигрәк тә еш очрый торганнары 
шушылардан гыйбарәт: кайбер сүзләр, 
тәгъбир-әйтелмәләр (сүзтезмәләр) ял-
гыш мәгънәләрдә китерелә, сөйләмдә 
сүзләрнең мәгънә бәйләнеше бозыла, 
сүзләрнең семантик бәйләнешенең 
грамматик чаралары дөрес билгелән-
ми, кайбер очракларда татар теленең 
табигый сүз төзелеше бозылып ясал-
ган лексик чаралар кулланыла, алын-
ма сүзләрдән дөрес файдаланылмый, 
фигыль сүз төркеме формалары дөрес 
кулланылмый, диалектизмнар һәм гади 
сөйләм сүзләрен куллануда ялгышлар 
бар, кайчакта сөйләмдә табигый сүз 
тәртибе бозыла, сүзләрнең стилистик 
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кулланылышында хаталар китә, телнең 
кайбер авазлары ялгыш әйтелә, сүзләр-
нең дөрес язылышы кагыйдәләре бозы-
ла һәм башка төрле хаталар ясала.

Сүзләрне дөрес мәгънәсендә куллана 
белмәү соңгы елларда телдә таралган 
тупас ялгышларның берсен тәшкил итә. 
Аларны бер мәкаләдә генә язып бетерү 
мөмкин түгел, шунлыктан кайберләрен 
генә күрсәтү белән чикләнәбез.

Авыл, авыл советы, берләшмә һәм 
башка шундый мәгънәләрдә хәзер, 
рус телендәге поселение сүзен ялгыш 
тәрҗемә итеп, җирлек сүзен кулла-
налар: «Бу авыл җирлегендә берничә 
милләт вәкиле яши» («Бу авылда ... 
яши» кирәк); «Күгеш җирлеге халкы яңа 
клуб көтә» («Күгеш авылы халкы...» яки 
«Күгеш халкы...»); «Алан-Бәксәр авыл 
җирлеге башлыгы...» (дөресе – «Алан-
Бәксәр авылы башлыгы...»). Җирлек-
нең башлыгы була алмый: җирлек чын 
татарча – җир, нигез, төс, фон, чыганак, 
нигез, шарт, мөмкинлек мәгънәләрендә-
ге сүз.

2020 нче елда, мәгълүм сәбәпләр ар-
касында, үлем-җитемнәр күп булды. Бу 
уңайдан газеталарда якты дөньядан 
мәңгегә киткән кешеләр белән аерылы-
шу мәгънәсен хушлашу сүзе белән бел-
дереп язалар. Мәсәлән, «...диктор Ил-
фат Абдрахманов белән хушлаштылар». 
Бу – тупас хата. Хушлашу ул – исән кеше 
белән саубуллашу, ә үлгән кеше белән 
яки үлем алдындагы кеше белән бәхил-
ләшәләр.

Кайбер каләм ияләре ярлы, фәкыйрь, 
мохтаҗ, авыр хәлле кешене хәерче дип 
атый: «Җитәкчелек хәерчеләр санын ки-
метмәкче» (дөресе – «...ярлылар санын 
киметмәкче»). Хәерче ул ярлы түгел, 
ярлы хәерче дигән сүз түгел.

«Бакча нигъмәтләрен кышка туңды-
рабыз». Кешеләрне һәм башка җан 
ияләрен генә туңдырып була, ә җансыз 
нәрсәләрне туңдырмыйлар, өшетәләр, 
катыралар. Безнең кайбер журналистла-

рыбыз хәтта әйбер бәясен дә катырып 
куялар: «Хөкүмәт... үсемлек мае бәясен 
катырырга җыена» (дөресе – «...үсем-
лек мае бәясен үзгәртмичә (күтәрмичә) 
торырга җыена»).

Кыйммәт сүзен күбесенчә ялгыш мәгъ- 
нәдә кулланалар. Моның сәбәбе – рус 
телендәге ценность сүзен тәрҗемә итә 
белмәү. Журналистлар күп очракта 
оригинал сүзенең төрле мәгънәләре 
арасыннан (сүзләр барлык телләрдә дә, 
нигездә, берничә мәгънәле) тәрҗемә 
телендәге конкрет сөйләм (текст) таләп 
иткәнен белдерерлек тәңгәллекне 
сайлап ала белмиләр, дөресрәге, аны 
эзләп, көчләрен түкмичә, башларына 
беренче килгән вариантын гына кулла-
налар, һәм нәтиҗәдә тәрҗемә теленә 
ялгыш мәгънәдә кулланыла торган сүз 
кереп урнаша: туган телнең дөрес сөй-
ләм нормасы (кагыйдәсе, тәртибе бозы-
ла). Ценность сүзенең татар телендәге 
бәһа, әһәмият, кыйммәтле әйбер (нәрсә), 
байлык, хәзинә дигән һ.б. мәгънәләрен-
дәге тәңгәллекләрен белмичә яки исәп-
кә алмыйча, аны күп очракта кыйммәт 
сүзе белән тәрҗемә итеп, мәгънәсез, 
аңлашылмый торган әйтелмә-тәгъ-
бирләр китереп чыгаралар. Мәсәлән, 
рухи кыйммәтләр диләр. Дөресе – рухи 
хәзинәләр яки байлыклар. «Ул көннең 
кыйммәте елдан-ел арта». «Ул көннең 
әһәмияте (кадере) елдан-ел арта» дияр-
гә кирәк. «Фәридә Сөнгатова кебек  
җырчыларыбызның кыйммәте ныграк 
беленә». Дөресе – «...җырчыларыбыз-
ның кадере ныграк беленә».

Русларның призвать (призывать) сү-
зен һәр очракта чакыру дип тәрҗемә 
итү аркасында да хәзер татар телендә 
зур ялгышлар хөкем сөрә. Мәсәлән, бер 
газетада «Арча читекләрен Германиягә 
соратып алдылар» дип әйтәсе урында 
«...Германиягә чакыртып алдылар» дип 
яздылар. Армиягә алуны да армиягә 
чакыру диләр: «Армиягә чакырылыш 
план буенча бара». «Армиягә алу план 
буенча бара» кирәк. Кушу, өндәү, таләп 
итү, тәкъдим итү һәм башка сүзләр 
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урынына да чакыру сүзен кулланалар: 
«Анна Попова, коронавирус инфекциясе 
белән зарарлану аркасында, балаларны 
көньякка алып бармаска чакыра»  
(«...көньякка алып бармаска өнди (куша, 
барырга кирәкми, ди һ.б. дип әйтергә 
кирәк).

Просить сүзен дә күп урында сорау 
дип ялгыш тәрҗемә итәләр. Мәсәлән, 
«Кондуктор пассажирдан битлек киюне 
сорый». Дөресе – «...битлек кияргә куша, 
яки битлек киюен таләп итә».

Алдагы сүзен еш кына ялгыш элекке, 
үткән сүзләре урынында кулланалар: 
«2019 нчы елда Татарстанда 3,6 милли-
он турист булып киткән. Алдагы елдан  
6 процентка күбрәк бу» («...Элекке елдан 
... күбрәк бу» кирәк).

Сүзләрнең ялгыш мәгънәдә кулла-
нылуы турында сөйләгәндә, шуны әйтү 
урынлы булыр иде. Соңгы берничә дис-
тә елда тел белән эш итүче кешеләрнең 
аннан саксыз файдаланулары, аңа ва-
емсыз, битараф караулары аркасында, 
татар теле күп кенә ялгыш, мәгънәсез, 
сәер, аек акыл белән аңлап булмый 
торган әйтелмә, тәгъбир, сүзләр белән 
чуарланды, чүпләнде.

Кайбер каләм һәм сүз ияләренең ха-
лык телендә күптәннән кулланылып 
килгән, һәркемгә аңлаешлы сүзләрне, 
үзбелдеклеләнеп, үзгәртеп куюларын 
аңлап булмый. Мәсәлән, татарларда га-
сырлар буена диярлек кулланылып кил-
гән союз сүзен берлек белән алмашты-
руларын эш юктан эш ясап, мөгез 
чыгару дип әйтми мөмкин түгел. Берлек 
ул – бер сум акча, лингвистика термины, 
бердәмлек, ныклы бәйләнеш, уртаклык 
мәгънәләрендәге сүз, союз исә – дәүләт 
берләшмәсе (Советлар Союзы),  
оешма. Шулай булгач, татар теленең үз 
сүзе кебек бөтен кешегә мәгълүм союз-
ны тиешле мәгънәне төгәл белдерми 
торган берлек сүзе белән алмаштырып 
куюның кемгә кирәк булган икән?  
Язучылар союзы, Журналистлар союзы, 

Советлар Союзы атамалары кемгә оша-
маган икән?

«Сәхнәләрнең бер өлеше Казан үзә-
гендә төшерелде» (сүз кинога төшерү 
турында бара. – Р.Ю.). Күренеш (сцена) 
сүзен ничек сәхнә белән бутарга мөм-
кин?

Рәсем астына фәлән кеше эше дип 
язып кую гадәткә керде. Мәсәлән, «Ка-
занны камау. В.Бодрова эше». Ни өчен 
В.Бодрова рәсеме дип язмаска?

Хәзер әйтте, белдерде, диде, сөйләде 
кебек сүзләр урынында еш кына җит-
керде сүзен кулланалар. Ни өчен? «Бу 
хакта... Александр Шадриков җиткерде» 
(дөресе – «...әйтте»). «С.Мамонтов аңа 
шундый сүзләрне җиткерә» («...сүзләрне 
әйтә яки сөйли»).

Рус теленең к сожалению сүзен кызга-
ныч дип тәрҗемә итеп куллану гадәткә 
керде. Бу дөрес түгел, әлбәттә. «Кызга-
ныч, республика буенча төгәл саннарны 
белә алмадык». Монда бернинди дә 
кызгану мәгънәсе юк. Кызганыч уры-
нында аяныч сүзе кулланылырга тиеш.

Инвалидлык группасын төркем дип 
атау да дөрес түгел, монда төркемнең 
катнашы юк. «Мин – 1 нче төркем инва-
лид». Дөресе – «Мин – 1 нче группалы 
инвалид».

Кайчакта шулкадәр уйламыйча языл-
ган нәрсәләр очрый, аларны аңлау да 
мөмкин булмый. Мәсәлән: «Без укы-
ган елларда укытучылар балаларга 
йөз белән карыйлар иде» (тагын нәрсә 
белән карарга мөмкин икән?).

«...республика күләмендә соры хезмәт 
базары эшләп килә». Нәрсә икән ул 
соры хезмәт базары?

«Аның һәр җыры, биючесе – бәһасез 
хәзинә». Бәһасез хәзинә буламы икән?

«Аны (файдалы ризыкны. – Р.Ю.) нәсел 
утарыннан алу яхшырак». «...үз бак-
чаңнан (үз хуҗалыгыңнан) алу» дияргә 
кирәк булгандыр, бәлки.
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Татар әдәбиятыннан республика олим- 
пиадасы өченче этапны тәшкил итә: мәктәп 
турында, аннан соң муниципаль этапта ти-
ешле баллар җыйган укучылар республика 
турына килә. Әлеге этапларда биремнәр дә 
җиңелдән авырга принцибына нигезләнеп 
төзелә. Татар әдәбиятыннан олимпиаданың 
республика этабы берничә максатны күздә 
тотып үткәрелә. Беренчедән, балаларның 
татар әдәбиятыннан белем дәрәҗәсен, иҗа-
ди фикерләү үзенчәлеген, калыбын ачыклау; 
икенчедән, республика белем бирү оешмала-
рында татар әдәбиятын укытуның торышын 
билгеләү; өченчедән, мәктәпләрдә гамәлдә 
йөргән программа һәм дәреслекләрнең ни 
дәрәҗәдә таләпләргә туры килүен төгәл-
ләштерү, дүртенчедән һәм, иң мөһиме, бала-
лар арасыннан аеруча сәләтлеләрен сайлап 
алу. 

Әлеге максатлар сорауларның укучының 
әдәби иҗатка һәм әсәргә анализ ясау мөм-
кинлекләрен, аның китап уку, әдәбият белән 
кызыксыну, логик фикерләү дәрәҗәсен ачык 
күрсәтеп торырга тиешлеген дә нигезли. 
Шуңа да республика турына тәкъдим ител-
гән сораулар һәм биремнәр, гомуми харак-
терда булудан бигрәк, укучыларның нәзари 
(теоретик) белемнәрен, әдәби барышны, шул 
процесста билгеле урын тоткан әдипләрнең 
иҗат үзенчәлекләрен бәяләү, әдәби әсәр 
белән эшләү мөмкинлекләрен, әсәрне аңлау  
дәрәҗәсен, шәхси фикерен, иҗади сәләтен 
ачыклау  максатын күздә тотып эшләнә. 

Хәзерге вакытта татар әдәбияты өч 
юнәлештә һәм әлегә ике төрле программага 
нигезләнеп укытыла: моңа кадәр гамәлдә 
булган программа һәм дәреслекләр (11 нче 
сыйныфлар), ФДББСна нигезләнеп төзелгән 
яңа программа һәм дәреслекләр (7–10 нчы 
сыйныфлар). Шуңа да быел олимпиадалар-
га сораулар төзү барышында бу як исәпкә 
алынган, ягъни һәр сыйныфка үзе укый тор-
ган программа һәм дәреслеккә нигезләнеп 
төзелгән биремнәр тәкъдим ителгән иде.  

Ләкин шунысын да ассызыклап үтәргә 
кирәк: республика олимпиадасына сораулар 
төзү барышында дәреслек һәм програм-

малар белән чикләнеп калынмый. Чөнки 
республика күләмендәге бәйге мәктәп һәм 
муниципаль турлардан үтеп килгән иң көчле, 
әдәбият белән кызыксына торган, әдәби про-
цесстан мәгълүматлы, фикерле балаларны 
үзенә җыя. Сорауларның да мәктәп дәрес-
леге кысаларында гына калмыйча, бәйгедә 
катнашучының әдәбият белән мөстәкыйль 
кызыксынуын, иҗади фикерләү мөмкин-
лекләрен, узган елларда үтелгән материалны 
ни дәрәҗәдә истә калдыруын да ачык- 
лавы мөһим. Шул критерийлар нигезендә 
сораулыклар төзүнең  билгеле бер калыбы 
эшләнгән һәм системага салынган. Аерым 
бер әсәрнең яки әдип иҗатының үзләште-
релү дәрәҗәсен, укучының иҗади һәм логик 
фикерләү югарылыгын, теоретик базасын, 
теге яки бу әсәргә шәхси мөнәсәбәтен, ка-
рашын җиткерү осталыгын бәяләү-тикшерү 
төп максатлар буларак билгеләнә. 

Быелгы республика туры сораулары һәм 
биремнәре берничә аспектны күздә тотып 
төзелгән иде. Беренче бүлек кыска җавап- 
лар соралган биремнәрне үз эченә алып, 
анда сюжеттан өзеккә / образларга / күре- 
нешләргә карап әсәрнең исемен һәм авто-
рын күрсәтү; билгеләренә карап, кайсы тео- 
ретик төшенчә турында сүз барганлыгын 
билгеләү; тәкъдим ителгән сүзләр кергән  
шигырьне искә төшерү һәм шул строфаны 
(куплетны) тулы итеп язып кую таләп ител-
гән иде. Моннан тыш әлеге строфада  
(куплетта) лирик геройның нинди хис- 
кичерешләрен ачыклауга, ул хиснең нинди 
образлар яки сүзләр ярдәмендә ачылуын 
билгеләүгә караган бер бирем куелган иде. 
Икенче бүлек исә әдәби текст белән эшне 
күздә тотып тәкъдим ителгән иде. Шагыйрь 
яки драматург һәм язучы иҗатына караган 
2 вариант күрсәтелеп, укучылар үзләре телә-
гән бер вариантны гына сайлап алып эшләр-
гә тиеш иде. Өченче бүлек иҗади биремне 
күздә тотып, укучылардан билгеләнгән тема-
га инша язу һәм бүгенге әдәбиятка кагылыш-
лы мәгълүматларын җиткерү соралган иде. 

Һәр сыйныфка тәкъдим ителгән сорауларга 
һәм биремнәргә тукталыйк. Сүзне 7 нче сый-
ныфларның биремнәреннән башлыйк.

7 нче сыйныф
I бүлек. Кыска җаваплар соралган би-

ремнәр.
1 нче бирем.
Сюжеттан өзеккә / образларга / күренеш- 

ләргә карап, әсәрнең исемен һәм авторын 
язып куегыз.

1.1. – Яз килгәч, – диде, – боларны чәчәр-
сең! Туфракларын йомшарта тор! Вакы-
тында су сибәргә онытма! Өсләренә 
чүп-чар төшеп, кояш яктысыннан мәхрүм 

булмасыннар! Яхшы кара!                                          
1.2. Әлеге әсәр балалары читкә таралган, 

ялгызы гына авылда гомер үткәрүче Ана 
турында. Әсәр сюжетында әбинең балала-
ры кебек шәһәрдә яшәгән, ләкин кешенең 
күңелен аңлау хисе сүнмәгән Шагыйрь 
образы катнаша.                                                

1.3. Әсәр балаларның әтиләрен алып китәр-
гә килү күренеше белән тәмамлана. «Ни-
кадәр дәүләт бетергән, тарихка керәм дип 
белгән, бик яхшы торырга» хыялланган 
әтиләре моңа бик теләп ризалаша.               
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2 нче бирем.
Билгеләренә карап, кайсы теоретик төшенчә 

турында сүз барганлыгын билгеләгез һәм 
җавапны язып куегыз.

2.1. Нинди дә булса күренешне башка күре-
нешкә охшату ярдәмендә барлыкка кил-
гән сурәтләү чарасы –                                           

2.2. Әдәби әсәрдә вакыйгалар, төрле хәл-
ләрнең яки кешеләрнең холык-характер-
лары үсү-үзгәрү тарихы –                                           

2.3. Әсәрдә куелган мәсьәлә, гомуми әһәми-
ятле сорау –                                                       

3 нче бирем.
Әлеге сүзләр кулланылган шигырьне искә 

төшерегез һәм шул строфаны (куплетны) 
тулы итеп язып куегыз.

3.1. Бер җирдә, андагыдай, юк, камыш, ур-
маннар, торганнар, бер җирдә, сабаклары, 
юк, андый, шаулый... 

3.2. Шушы строфада (куплетта) лирик герой-
ның туган ягына булган хисе сурәтләнә. Ул 
хис нинди образлар яки сүзләр ярдәмендә 
ачыла? 

II бүлек. Әдәби текст белән эш. 2 вариант-
ның үзегез теләгән БЕРСЕН генә сайлап 
алып эшләгез.

1 нче вариант:
1. Һ.Такташның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. Һ.Такташның «Мокамай» поэмасында 
күтәрелгән проблемалар турында языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Мокамай» дип атала? 
Аңлатып языгыз.

4. Мокамай образына характеристика бире-
гез.

5. Поэмада үткәрелгән идеяне, автор фике-
рен аңлатып языгыз.

2 нче вариант:
1. Ш.Хөсәеновның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. Ш.Хөсәеновның «Әни килде» драмасында 
күтәрелгән проблемалар турында языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Әни килде» дип атала? 
Аңлатып языгыз.

4. Ана образына характеристика бирегез.
5. Драмада үткәрелгән идеяне, автор фике-

рен аңлатып языгыз.
III бүлек. Иҗади бирем. 
Бөтерелеп-бөтерелеп Яңа ел кичендә яуган 

ак карларның хыялы турында инша язы-
гыз. 

8 нче сыйныф
I бүлек. Кыска җаваплар соралган би-

ремнәр.
1 нче бирем.
Сюжеттан өзеккә / образларга / күренеш- 

ләргә карап, әсәрнең исемен һәм авторын 
язып куегыз.

1.1. Мин сине сөям дию генә аз. Менә мин 
сине... мин сине... юк бит, юк, аңлатырга 
сүз юк! Менә хәзер тотып үтер, мин риза, 
мин күңелемнән синең кулыңнан үләргә 
дә риза. Алай гына да түгел...                                          

1.2. Бу әсәрдә язгы табигать матурлыгы, 
карт юкә агачы образы аерым әһәмият-
кә ия. Проблема бирелешендә дәһшәтле 
сугыш образы зур урын тота.                                           

1.3. Әсәрдә Сабантуй, ат чабышы, утырма-
га килгән кызларның уены күренешләре 
җентекләп тасвирлана.                                           

2 нче бирем.
Билгеләренә карап, кайсы теоретик төшенчә 

турында сүз барганлыгын билгеләгез һәм 
җавапны язып куегыз.

2.1. Бер кешенең сөйләме: үз-үзенә сөйләве 
яки спектакльдә тамашачыларга мөрәҗә-
гать итүе –                                                           

2.2. Әсәр өлешләренең урнашу тәртибе –             
                                                                                  
2.3. Лирикада автор образын, автор аңын 

белдерүче ысулларның берсе, хис-киче- 
решләрне бәян итүче образ –                                     

3 нче бирем.
Әлеге сүзләр кулланылган шигырьне искә 

төшерегез һәм шул строфаны (куплетны) 
тулы итеп язып куегыз.

3.1. Илең, була, турында, уйласаң, үзең, уйла, 
турында, гомерең, илең, уйлама, озын, ту-
рында. 

3.2. Шушы строфада (куплетта) лирик герой-
ның үлемгә мөнәсәбәтен ачыклап языгыз. 
Ул мөнәсәбәт нинди образлар яки сүзләр 
ярдәмендә ачыла? 

II бүлек. Әдәби текст белән эш. 2 вариант-
ның үзегез теләгән БЕРСЕН генә сайлап 
алып эшләгез.

1 нче вариант:
1. Г.Кутуйның тормыш юлы һәм иҗаты ту-

рында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» по-
вестенда күтәрелгән проблемалар турын-
да языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Тапшырылмаган хатлар» 
дип атала? Аңлатып языгыз.
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4. Искәндәр образына характеристика бире-
гез.

5. Повестьта үткәрелгән идеяне, автор фи-
керен аңлатып языгыз.

2 нче вариант:
1. К.Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. К.Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» дра-
масында күтәрелгән проблемалар турын-
да языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Сүнгән йолдызлар» дип 
атала? Аңлатып языгыз.

4. Надир образына характеристика бирегез.
5. Драмада үткәрелгән идеяне, автор фике-

рен аңлатып языгыз.
III бүлек. Иҗади бирем. 
1. Кар астыннан чыгып килгән умырзаяның 

кичерешләре турында инша языгыз. 
2. Хәзерге вакытта актив иҗат итә торган 5 

әдипне атагыз. 
9 нчы сыйныф

I бүлек. Кыска җаваплар соралган би-
ремнәр.

1 нче бирем.
Сюжеттан өзеккә / образларга / күренеш- 

ләргә карап әсәрнең исемен һәм авторын 
язып куегыз.

1.1. – Илаһи, мәхәббәт бир! Илаһи, гомерлек 
мәхәббәт бир инде! – диенде. 

Бу теләк кызлык вакытының иң ахыргы 
һәм шуның белән бергә иң куәтле теләге 
иде...                                                                      

1.2. Бу әсәрдәге вакыйгалар кечкенә стан-
циягә килеп туктаган вагонда бара, яралы 
егет белән бәйле хәлләр сурәтләнә. Сю-
жетта җыр образы аерым әһәмияткә ия. 

                                                                           
1.3. Әсәр Казанда Әхмәди байның өендә 

никах мәҗлесе уздырылу, туй шатлыгы 
күрелү турында хәбәр итү белән тәмамла-
на.                                                                            

2 нче бирем.
Билгеләренә карап, кайсы теоретик төшенчә 

турында сүз барганлыгын билгеләгез һәм 
җавапны язып куегыз.

2.1. Тормышны төрле яклап күрсәтүче, еш 
кына кеше, аның язмышы, ул катнашкан, 
шаһиты булган вакыйгалар хакында де-
тальләп хикәяләүче әдәби төр –                                 

2.2. Әдәби әсәрдә эмоциональ-мәгънәви 
көчкә ия кисәк, образның бер өлеше –      

                                                                                  

2.3. Әсәрдә вакыйга-күренешләргә, об-
раз-характерларга бәйле карашлар һәм 
тормыш принциплары бәрелеше –                                           

                                                                                    
3 нче бирем.
Әлеге сүзләр кулланылган шигырьне искә 

төшерегез һәм шул строфаны (куплетны) 
тулы итеп язып куегыз.

3.1. Микәнни, киек, бит, илләр, туган, дип, 
казлар, җырлашалар, микәнни, кыйгылда-
ша, кала, елашалар. 

3.2. Шушы строфада (куплетта) лирик ге-
ройның туган иленә, туган ягына булган 
хисе сурәтләнә. Ул хис нинди образлар яки 
сүзләр ярдәмендә ачыла? 

II бүлек. Әдәби текст белән эш. 2 вариант-
ның үзегез теләгән БЕРСЕН генә сайлап 
алып эшләгез.

1 нче вариант:
1. А.Гыйләҗевнең тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. А.Гыйләҗевнең «Җомга көн, кич белән...» 
повестенда күтәрелгән проблемалар ту-
рында языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Җомга көн, кич белән...» 
дип атала? Аңлатып языгыз.

4. Бибинур образына характеристика бире-
гез.

5. Повестьта үткәрелгән идеяне, автор фи-
керен аңлатып языгыз.

6. Әсәрдә этләр белән бәйле күренеш тас- 
вирлана. Бу күренеш нәрсә өчен кирәк дип 
уйлыйсыз? 

2 нче вариант:
1. Г.Камалның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. Г.Камалның «Банкрот» комедиясендә 
күтәрелгән проблемалар турында языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Банкрот» дип атала? Аңла-
тып языгыз.

4. Сираҗетдин образына характеристика 
бирегез.

5. Комедиядә үткәрелгән идеяне, автор фи-
керен аңлатып языгыз.

6. Әсәрнең башында Сираҗетдиннең моно-
логы бирелә. Бу монолог нәрсә өчен кирәк 
дип уйлыйсыз? 

III бүлек. Иҗади бирем. 
1. Көзен җылы якларга юл алган кошлар-

ның кичерешләре турында инша языгыз. 
2. Хәзерге вакытта актив иҗат итә торган 5 

әдипне атагыз. 
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10 нчы сыйныф
I бүлек. Кыска җаваплар соралган би-

ремнәр.
1 нче бирем.
Сюжеттан өзеккә / образларга / билгесенә 

карап әсәрнең исемен һәм авторын язып 
куегыз.

1.1. ...Никтер бу хатыннар берсеннән-берсе 
үзләренең эчендә ябылып яткан кайгы-
лары-хәсрәтләрен, шатлыкларын чишәргә 
теләп торганга, хәзерге хәлләреннән үтеп, 
бик тиз сөюләренә, кияүгә чыгуларына 
барып җиттеләр...                                              

1.2. Бу әсәр эчке һәм тышкы дөньясы камил 
булган, сабыр, игелекле образны үзәккә 
куя. Аның балалык чорын, туганнарыннан 
аерылу, ахырда очрашу вакыйгаларын 
тасвирлый. Сюжетта төш, кое образлары 
зур урын тота.                                                                            

1.3. Әсәр сәяхәтләр тәэсирендә иҗат ителә, 
әдип үзенең күргәннәре белән уртаклаша. 

                                                                                    
2 нче бирем.
Билгеләренә карап, кайсы теоретик төшенчә 

турында сүз барганлыгын билгеләгез һәм 
җавапны язып куегыз.

2.1. Әдәби процесста формалаша торган 
иҗат берәмлеге, үзенчәлекле идея-эсте-
тик принципларга таянып, тормыш-чын-
барлыкны рухи-гамәли танып белү, 
сурәтләү –                                                                            

2.2. Барлыкка килгәннән алып язуда берке-
телгән әсәрләр җыелмасы –                                                        

2.3. Чикләп алынып, әсәрнең нигезенә са-
лынган вакыйгалар һәм күренешләр бер-
леге, бөтенлеге –                                                                  

3 нче бирем.
Әлеге сүзләр кулланылган шигырьне искә 

төшерегез һәм шул строфаны (куплетны) 
тулы итеп язып куегыз.

3.1. Киргән, шаулый, бара, диңгез, җил, йөрә-
дер, ят, карап, җилкәнен, кораб, ил, көндез, 
өрәдер, төн, юл, вә, ул.

3.2. Шушы строфада (куплетта) лирик герой-
ның нинди хис-кичерешләре җиткерелә 
дип уйлыйсыз? Ул хис нинди образлар яки 
сүзләр ярдәмендә ачыла? 

II бүлек. Әдәби текст белән эш. 2 вариант-
ның үзегез теләгән БЕРСЕН генә сайлап 
алып эшләгез.

1 нче вариант:
1. Г.Ибраһимовның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр» рома-
нында күтәрелгән проблемалар турында 
языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Яшь йөрәкләр» дип атала? 
Аңлатып языгыз.

4. Зыя образына характеристика бирегез.
5. Романда үткәрелгән идеяне, автор фике-

рен аңлатып языгыз.
6. Әсәр ахырда кояш бату, күк күкрәү, яшен 

яшьнәү күренешен тасвирлау белән тә-
мамлана. Бу күренеш нәрсә өчен кирәк 
дип уйлыйсыз? 

2 нче вариант:
1. С.Сараиның тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. С.Сараиның «Сөһәйл вә Гөлдерсен» 
әсәрендә күтәрелгән проблемалар турын-
да языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Сөһәйл вә Гөлдерсен» дип 
атала? Аңлатып языгыз.

4. Гөлдерсен образына характеристика би-
регез.

5. Әсәрдә үткәрелгән идеяне, автор фикерен 
аңлатып языгыз.

6. Әсәрдә романтизм иҗат юнәлешенә хас 
нинди алымнар кулланыла? 

III бүлек. Иҗади бирем. 
1. Ярларыннан ташып аккан елганы де-

тальләп һәм аллегорик сурәтләгез . 
2. Хәзерге вакытта актив иҗат итә торган 

6 әдипне атагыз, аларның кайсы әдәби 
төрдә иҗат итүен билгеләп барыгыз. 

11 нче сыйныф
I бүлек. Кыска җаваплар соралган би-

ремнәр.
1 нче бирем.
Сюжеттан өзеккә / образларга / күренеш- 

ләргә карап әсәрнең исемен һәм авторын 
язып куегыз.

1.1. Күптән, бик күптән булган вакыйга, 
әмма бүгенгедәй күз алдымда: без, өч шә-
керт, бер атка утырып, өяз мәдрәсәсеннән 
авылыбызга кайтырга чыктык...                                                 

1.2. Бу әсәр төп геройның язмышын тас- 
вирлау өчен көзге өермәдә очкан сары 
яфраклар, көзге яфраклар образларыннан 
файдалана. Хатын-кыз азатлыгы, бәхете 
проблемасын күтәрә. Көз образы көчле 
позициягә чыгарылган.                                                            

1.3. Әсәр киң җиһанга дәһшәтле аваз са- 
лырга җыенган кызгылт әтәчнең читәннән 
егылып төшү күренеше белән башланып 
китә.                                                                        
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2 нче бирем.
Билгеләренә карап, кайсы теоретик төшенчә 

турында сүз барганлыгын билгеләгез һәм 
җавапны язып куегыз.

2.1. Билгеле бер чорда язылган әсәрләрне 
бәяләү, уңай якларын, яңалыгын һәм ким-
челекләрен дәлилле күрсәтү –                                                    

2.2. Язучыларның бөтенсоюз съездында 
(1934) төп иҗат методы итеп кабул ител-
гән метод –                                                                           

2.3. Лиро-эпик жанр атамасы, сюжет сы-
зыклары лирик чигенешләр, хис-кичереш 
һәм мөнәсәбәт белдерү белән үрелеп бара 
торган жанр –                                                                            

3 нче бирем.
Әлеге сүзләр кулланылган шигырьне искә 

төшерегез һәм шул строфаны (куплетны) 
тулы итеп язып куегыз.

3.1. Сарылана, кайгының, күрәсең, моңая, ни, 
белмәгән, сагына, сүз, бала, икәнен, йөзе, 
сабый, ал.

3.2. Шушы строфада (куплетта) лирик герой-
ның нинди хис-кичерешләре җиткерелә 
дип уйлыйсыз? Ул хис нинди образлар яки 
сүзләр ярдәмендә ачыла? 

II бүлек. Әдәби текст белән эш. 2 вариант-
ның үзегез теләгән БЕРСЕН генә сайлап 
алып эшләгез.

1 нче вариант:
1. И.Юзеевнең тормыш юлы һәм иҗаты 

турында ниләр беләсез? Аңа нинди үзен-
чәлекләр хас? 

2. И.Юзеевнең «Өчәү чыктык ерак юлга»  
поэмасында күтәрелгән проблемалар ту-
рында языгыз.

3. Әсәр ни өчен «Өчәү чыктык ерак юлга» 
дип атала? Бу очракта юл образына нинди 
мәгънәләр салынган? Аңлатып языгыз.

4. Фазылҗан образына характеристика 
бирегез.

5. Поэмада үткәрелгән идеяне, автор фике-
рен аңлатып языгыз.

6. Әсәрдә кәккүк белән бәйле күренеш тас- 
вирлана. Бу күренеш нәрсә өчен кирәк дип 
уйлыйсыз? 

2 нче вариант:
1. Т.Миңнуллинның тормыш юлы һәм иҗа-

ты турында ниләр беләсез? Аңа нинди 
үзенчәлекләр хас? 

2. Т.Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмән-
дәр» драмасында күтәрелгән мәсьәләләр 
турында языгыз.

3. Әсәрдә ничә төрле йорт сурәтләнә? Алар 

аша нинди фикерләр үткәрелә? Аңлатып 
языгыз.

4. Әҗәл образына характеристика бирегез.
5. Драмада үткәрелгән идеяне, автор фике-

рен аңлатып языгыз.
6. Әсәрнең башында Газраил белән Әҗәл-

нең диалогы бирелә. Бу диалог нәрсә өчен 
кирәк дип уйлыйсыз? 

III бүлек. Иҗади бирем. 
1. Яшеннәр астында калган имән агачын 

детальләп һәм аллегорик сурәтләгез. 
2. Хәзерге вакытта актив иҗат итә торган 6 

әдипне атагыз һәм аларның кайсы әдәби 
төрдә, нинди жанрларда иҗат итүен бил-
геләп барыгыз. 

Беренче бүлеккә караган сорауларга укучы-
лар, нигездә, дөрес җавап биргән, әдәби 
әсәрнең исемен, нәзари төшенчәне төгәл 
билгеләгән иде. Бары тик аерым сүзләрне 
бәйләп, шигырь текстын язу барышында 
аерым фактик хаталар җибәрелгән, ши-
гырь юллары, шигырьдәге гыйбарәләрнең 
эзлеклелеге буталган очраклар булды. 
Шунысы куанычлы: «авыр» дигән ярлык 
тагылып, һәрвакыт читтә калырга мәҗбүр 
булган лирик герой хисен яки кичерешен, 
аны чагылдырган образ-детальләрне 
табу-анализлау да укучыларда авырлык 
тудырмый диярлек, күбесе аны төгәл һәм 
дөрес ачыклый, бәяли алган. 

Икенче бүлеккә караган җаваплар укучы-
ларның әдипләр иҗатыннан һәм әсәр-
ләреннән шактый мәгълүматлы булуын 
күрсәтте. Билгеле, 7–8 нче сыйныфларда 
2–3 җөмлә күләмендә генә җавап язган 
яки, гомумән, җавапсыз калган эшләр дә 
очрады. Югары сыйныфларда мондый 
биремнәр, гомумән, авырлык тудырмаган 
диярлек, бары тик җавапларның тирәнле-
ге, әсәрләргә нигезләнеп язылу дәрәҗәсе 
генә төрлечә. Бу исә мәктәптә әдипләр 
иҗатының, әдәби әсәрләрнең шактый 
җентекле өйрәнелүе-бәяләнүе турында 
сөйли. 

Өченче бүлектә тәкъдим ителгән биремгә 
барлык балалар да җавап язган, әмма 
аларның таләпләргә туры килү дәрәҗәсе 
шактый төрле. Укучыларның күбесе күр-
сәтелгән темага гомуми характердагы 
язма тәкъдим итә, билгеләнгән образны 
детальләп һәм аллегорик сурәтли алган 
эшләр күп түгел. Шул ук вакытта укучылар 
бүгенге әдәби барыш белән яхшы таныш, 
шактый мәгълүматлы булуларын күрсәт-
теләр. Алар бүгенге әдипләрне белә, алар 
иҗат иткән әдәби төрләрне, әсәрләрне, 
жанрларны шактый дөрес билгели ала. Бу 
безне куандырды. 
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Алдагы елларда олимпиадага әзерлек ба-
рышында түбәндәге мәсьәләләргә игъти-
бар юнәлтү мөһим:

1. Теоретик төшенчәләрне, материалны ка-
батлау. Укучыларның нәзари төшенчәләр-
не аңлау дәрәҗәсен ачыклауны күздә 
тоткан теоретик юнәлештәге сорау алар 
өчен иң авыры санала. Укучы теге яки бу 
теоретик төшенчәгә коры билгеләмәне 
генә язып куюдан тыш, аның төп сыйфат-
ларын әсәрләрдән мисаллар нигезендә 
дәлилли алырга да тиеш. Моның өчен 
олимпиадага әзерлек барышында укучы 
программада күрсәтелгән нәзари (теоре-
тик) төшенчәләрне дәреслектән тагын бер 
кат карап чыгарга, күңеленә сеңдерергә 
тиеш, булган мәгълүматларны «Әдәбият 
белеме: терминнар һәм төшенчәләр сүзле-
ге», «Татар әдәбияты. Теория. Тарих», «Та-
тарча-русча-инглизчә әдәбият белеме тер-
миннары сүзлекчәсе» кебек хезмәтләрдән 
файдаланып тирәнәйтү дә файдалы.

2. Аерым бер әдип иҗатына һәм әсәргә 
төрле яклап бәя бирү, бу очракта аның 
үзенчәлеген, теге яки бу әсәрнең тема-про-
блемасын билгеләү, образларга харак-
теристика бирү, вакыйгаларга бәя бирү, 
автор позициясен ачыклау алга куела. 
Мондый сораулар төгәллекне, теоретик 
материалны белү һәм дөрес куллануны 
сорап тора. Иң беренче чиратта әдәби 
әсәрләрне кабат укып чыгу, тәнкыйди 
материаллар белән танышу, алар турында 
шәхсән уйлану киңәш ителә, чөнки җавап- 
ларда дәреслек материалын ятлап керү 
генә үзен акламый. Иң мөһиме: җаваплар 
укучының, дәреслек материалына һәм 
тәнкыйди язмаларга таянып, үз шәхси 
бәясен, фикерләү дәрәҗәсен чагылдырыр- 
га тиеш. Икенчедән, мондый сорауларга 
җаваплар барышында билгеләнгән язу- 
чы, шагыйрь яки драматургның тормыш 
юлындагы төп фактларга, эшчәнлегенең 
төрле якларына тукталып, иҗатында ул 
күтәргән төп тема-проблемаларны, еш 
мөрәҗәгать иткән образларны, аларның 
төрләрен, иҗат юнәлешен, сүз сәнгатенә 
алып килгән яңалыгын ассызыклап бару 
отышлы. Бу аеруча югары сыйныфлар 
өчен мөһим. Һәр фикер шул конкрет факт- 
лар, әсәрдән мисаллар, фрагментлар 
белән ныгытылган булса, нур өстенә нур 
булыр, шуның өстенә язучының стилен, 
төп иҗади сыйфатларын бәяләү шул 
дәвердәге әдәби-тарихи контекст белән 
бәйләп алып барылса яхшы бәяләнә.

3. Югары сыйныфларда билгеләнгән дәвер 
татар әдәбиятына, әдәби процесска бәя 
бирү, аларның төп үсеш үзенчәлекләрен, 
сыйфатларын аерып алу, билгеләү. Мон-
дый сораулар укучыдан күрсәтелгән 
вакыт аралыгында әдәбиятның төп сый-

фатларын, үсеш-үзгәреш закончалыкла-
рын, үзенчәлекләрен аерып чыгаруны 
таләп итә.

4. Иҗади биремгә ныклап әзерләнү сорала. 
Мондый биремнәр укучының әдәбиятны 
аңлау дәрәҗәсен генә түгел, логик фикер-
ләү куәсен, фантазиясен, иҗади мөмкин-
лекләрен, дөньяви эрудициясен дә ачарга 
ярдәм итә. Укучыга төрле жанрда иҗади 
эш язып, үз көчен, сәләтен сынап карарга 
урын калдыра. Мәсәлән, берәр мәкаль-әй-
темгә таянып, геройга характеристика 
бирү; тәкъдим ителгән темага хикәя, инша 
язу һ.б.

5. Әдәби әсәргә анализ ясау күнекмәләрен 
камилләштерү. Бу очракта төрле төр һәм 
жанрга кагылышлы әсәр тәкъдим ителеп, 
тулы анализны күздә тотмыйча, теге яки 
бу теоретик төшенчә белән бәйләнештә 
бирелгән булырга (образлылык ягыннан, 
тел-сурәтләү чаралары ягыннан һ.б. төр-
ле анализ) яки әсәргә анализ ясагыз дип 
кенә куелган булырга да мөмкин. Шулай 
да олимпиада биремнәренә шигырь ана-
лизының ешрак тәкъдим ителүе дә сер 
түгел. Бу сорауга җавап күрсәтелгән әсәр-
не, теоретик материалны яхшы, җентекле 
белүне сорап тора. 

Анализга кагылышлы биремнәргә җавап 
эчтәлек сөйләүгә кайтып калырга тиеш 
түгел, авторның әйтергә теләгән фикерен, 
үз караш-мөнәсәбәтеңне ачыклау мөһим. 
Эпик әсәргә тулы анализ барышында төп 
теоретик төшенчәләр аша автор фикерен, 
сюжет сызыкларын, каршылыкны, те-
ма-проблеманы аерып чыгару, әсәргә үз 
карашыңны һәм мөнәсәбәтеңне белдерү, 
әсәрнең актуальлеген билгеләү сорала; 
лирик әсәрләргә тулы анализ таләп ител-
гән очракта төп лирик мотивларны аерып 
чыгару, лирик геройның хис-кичерешен, 
аның сәбәпләрен ачыклау таләп ителә; 
драма әсәрләренә анализның төп эчке 
һәм тышкы каршылыкларны ачыклау, 
образларга характеристика бирү, автор 
фикерен-идеясен ачыклау юнәлешендә 
алып барылуы мөһим. Ләкин укучылар 
өчен анализга мөнәсәбәтле сорау иң авы-
ры булып кала, бу юнәлештәге җаваплар 
төгәллек җитмәве, эзлексезлеге белән 
аерылып тора.

Татар әдәбиятыннан олимпиада бирем- 
нәрен башкару юлында иң мөһиме: җа- 
ваплар укучының, дәреслек материалына 
һәм тәнкыйди язмаларга таянып, үз шәхси 
бәясен, фикерләү дәрәҗәсен чагылдырыр- 
га тиеш. Җаваплар озын булмыйча, тө-
гәл һәм тәмамланган фикерләрдән торса 
яхшы. Биремнәрдәге һәр сорауга төгәл, 
дәлилле җавап югары бәяләнә. Без сез-
гә, хөрмәтле укучылар һәм укытучылар, 
шушы юлда уңышлар телибез!
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ТЕЛЕ БАРНЫҢ – 
ИЛЕ БАР

Казан федераль универси-
теты доценты, педагогика 
фәннәре кандидаты

Биектау районы Коркачык урта 
мәктәбенең югары квалифика-
ция категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

Кадрия ФӘТХУЛЛОВА, Розалия РАМАЗАНОВА,
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2021 нче ел Татарстанда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге 
елы дип игълан ителде. Шул уңайдан төрле уку йортларында, гомуми 
урта белем бирү оешмаларында сыйныфтан тыш кызыклы чаралар, 
галимнәр белән очрашулар үткәрелә. Аларның төп максаты – туган 
телебезне саклау, аны үстерү, тарату һәм танытуга укучыларның игъ-
тибарын җәлеп итү. Казан федераль университетының филология 
һәм мәдәниятара багланышлар институты телчеләре дә әлеге мөһим 
эшкә үз өлешләрен кертә. Февраль аенда Актаныштагы сәләтле ба-
лалар өчен гуманитар гимназиядә, Кайбыч районының Чүти урта 
мәктәбендә шундый очрашулар узды. Аларда чыгыш ясаучылар  
дөнья телләре, аз санлы халыкларның телләре, туган телләрне сак- 
лап калу юнәлешендә хәл ителәсе мәсьәләләргә тукталып үттеләр. 
Без дә берничә статистик мәгълүмат китереп үтик. ЮНЕСКО тарафын-
нан үткәрелгән тикшеренүләргә караганда, хәзерге вакытта дөньяда 
7 меңгә якын тел исәпләнә, һәм шуларның 2000 нән артыгына юкка 
чыгу куркынычы яный. Россиядә исә шундый телләрнең саны 100 гә 
җитеп килә. Безнең илдә иң авыр хәлдәге телләр булып керек теле (4 
кеше), ороч теле (8 кеше), вод теле (10 кеше), ительмен теле (80 кеше), 
ижор теле (120 кеше), кет теле (150 кеше), алеут теле (150 кеше) сана-
ла. Шунысы аяныч: бу телләрдә сөйләшүчеләрнең күпчелеге – өлкән 
яшьтәге кешеләр, һәм аларның саны көннән-көн кими бара. 

Россиядә татар теле кулланылышы 
ягыннан икенче урында тора. Беренче ка-
рашка, телебезгә юкка чыгу куркынычы 
янамый да кебек. Ләкин шәһәрләрдә 
яшь буынның ана телен белмәве, үзара 
татарча аралашмавы, татарча сөйләшү-
челәрнең саны кими баруы чаң сугарга 
мәҗбүр итә. Шунлыктан балаларга бу 
турыда мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат 
җиткерү аеруча зарур. Әгәр балалар мәк-
тәптә әдәби телне үзләштермиләр икән, 
татар әдәби теленең киләчәге булмаячак. 
Тел бетсә, милләт тә яшәүдән туктый, 
чөнки милләтне саклау телне саклаудан 
башлана. Бу уңайдан Риза Фәхреддиннең 
сүзләрен искә төшереп үтик: «Балачакта 
алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья 
халкы да үзгәртә алмас». Димәк, татар 
теле укытучысының җаваплы эшләрен-
нән берсе – бала күңелендә туган телгә 

карата мәхәббәт уяту. Бала кечкенәдән үк 
татар әкиятләрен, татар җырларын, татар 
әдипләренең әсәрләрен тыңлап, укып 
үссә, ул татар җанлы булып үсә, туган 
телен әти-әнисен, туган җирен яраткан 
кебек ярата. Шушы максатны күздә то-
тып, 5–6 нчы сыйныф укучылары белән 
үткәрелгән «Теле барның – иле бар» 
исемле интеллектуаль уен эшкәртмәсен 
сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез.

Укытучы. Хәерле көн, хөрмәтле укы-
тучылар, жюри әгъзалары, укучылар! 

21 нче февральдә барлык милләтләр ел 
саен Халыкара туган тел көнен билгеләп 
үтә. 

1 нче укучы. Бу хәл Пакистанда  
1952 нче елның 21 нче февралендә була. 
Үз туган телләрен – бенгал телен яклап, 
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демонстрациягә чыккан Дакк универ-
ситетының биш студенты атып үтерелә. 
Шушы вакыйганы истә тотып, Бангладеш 
тәкъдиме белән 1999 нчы елда 21 нче  
февраль көне ЮНЕСКО тарафыннан Ха-
лыкара туган тел көне дип билгеләнә, 
һәм, 2000 нче елдан башлап, ул барлык 
илләрдә билгеләп үтелә. 

2 нче укучы. Заман агышы һаман әй-
ләнештә. Беребез дә бу якты дөньяга 
гомерлеккә килмәгән. Без киткәч тә, нәкъ 
шушы агыш булачак. Шуңа күрә киләчәк 
буынга ана телебезне, гореф-гадәтләре-
безне, тарихыбызны тапшыра алсак иде.

Укытучы.
Тел дигән дәрья бар,
Дәрья төбендә мәрҗән бар.
Белгәннәр чумып алыр,
Белмәгән карап калыр.
1 нче укучы. 
Туган тел – иң матур тел,
Туган тел – иң тәмле тел.
Тәмле дип, телең йотма – 
Туган телне онытма!
2 нче укучы. 
Татарча да яхшы бел,
Урысча да яхшы бел.
Икесе дә безнең өчен
Иң кирәкле, затлы тел.
1 нче укучы. Ананың балага биргән иң 

зур бүләге ул – тел.
2 нче укучы. 
И туган тел, и матур тел,
Әткәм-әнкәмнең теле...
Бу сүзләрне бөек Тукаебыз язган, һәм ул 

мең тапкыр хаклы, чөнки кечкенәдән өй-
рәнелгән туган тел халык йөрәген шигъ- 
рият белән генә сугарып калмый, аның 
күңелендә милли горурлык хисләре дә 
уята, ата-бабаларыбыз теленнән рухи ләз-

зәт алу мөмкинлеге бирә.
1 нче укучы. Бүгенге «Теле барның –  

иле бар» исемле уеныбыз туган тел бәй-
рәменә багышлап үткәрелә. Без көч 
сынашырбыз, ана телебездәге иң матур 
җәүһәрләрне җыярбыз, тапкырлыгыбыз- 
ны һәм зирәклегебезне ачыкларбыз, 
төрле уеннар уйнарбыз. Уенда 2 команда 
катнаша. 

Укытучы. Ә хәзер командаларны чакы-
рабыз. «Тапкырлар» командасы, рәхим 
итеп, бирегә килегез (6 нчы сыйныф 
укучылары). «Зирәкләр« командасын 
чакырабыз (5 нче сыйныф укучылары). 
Сүзне командаларга һәм капитаннарга 
бирәбез (бәйгенең башында һәр команда 
үзе белән таныштыра).

«Тапкырлар» командасы башлый. Без-
нең исем: «Тапкырлар». Безнең девиз: 
«Эзләргә, табарга, бирешмәскә!»

Алга таба «Зирәкләр» командасына сүз 
бирелә. Безнең исем: «Зирәкләр». Безнең 
девиз: «Зирәкләр – һәр җирдә кирәкләр».

1 нче тур. «Тылсымлы сүз» уены 
(экранда бирелгән сүзне тәрҗемә итеп, 
күрсәтелгән кушымчаны өстәп, яңа сүз 
ясап язарга кирәк).

свет + ын = утын (дрова) 
мак + тәп = мәктәп (школа)
ба + вода = басу (поле) 
ветер + әк = җиләк (ягода)
озеро + мәк = күлмәк (платье) 
снег + га = карга (ворона) 
письмо + а = хата (ошибка)
весна + ды = язды (написал) 
волк + к = бүрек (шапка) 
(җыр: «Туган ягым – гөлләр иле»)
2 нче тур. «Ике гөл» уены.
Экранда сүзләр язылган: тәмсез, акыл-

лы, ягымлы, мактады, ямьсез, тәмле, ма-
тур, тупас, шелтәләде, юләр.
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Укытучы. Балалар, мин ике гөл «утырт-
тым»: берсе – яран гөл, икенчесе – кактус 
гөле.

Экрандагы сүзләрне аерып, ике гөлгә 
урнаштырырга кирәк. Уйлагыз әле, кайсы 
сүзне кайсы гөлгә куярсыз? (Әзерләнгән 
кәгазь битләре һәм ручкалар таратыла, 
уен барышында гөлләр турында җыр 
тыңлана.) 

Укытучы. Сүзләрне ни өчен шулай  
урнаштырдыгыз? (Яран гөл – күңелне 
күтәрә, кактус гөле чәнчи, авырттыра.) Те-
лебез татлы булсын өчен, матур сүзләрне 
күбрәк кулланыйк. Сез минем белән ки-
лешәсезме? (Балаларның фикере тыңла-
на.)

Укытучы. 
Матур сүзләр әйтик әле
Күбрәк бер-беребезгә.
Матур сүздән җан җылына
Өшегән мәлебездә.
3 нче тур. «Уйла һәм әйт» уены. 
«Тапкырлар» өчен биремнәр.
Мәктәптә куела торган иң югары балл. 

(Биш)
Каты түгел. (Йомшак)
Ак таҗлы чәчәк. (Ромашка)
Тәртип саклаучы. (Полиция хезмәткәре)
Көйсез балага тагылган кушамат. (Елак)
«Зирәкләр» өчен биремнәр:
Укучының иң беренче дәреслеге. (Әлиф-

ба)
Татарстан аша ага торган иң зур елга. 

(Идел)
Татарстандагы башкала. (Казан)
Иң кадерле ризык. (Ипи)
Иң кадерле кеше. (Әни)
4 нче тур. «Кайсы команда тапкыррак?» 

уены.
БАШВАТКЫЧЛАР сүзендәге хәреф-

ләрдән яңа сүзләр төзеп язарга кирәк. Бу 
биремгә 5 минут вакыт бирелә. Укучылар 
язган сүзләр: баш, ваткыч, аш, таш, ат, 
кыр, кар, башак, кыл, шатлык, бал, бала, 
акча, шар, башлык, балта, бака, балык, та-
рак, тавык, авыл, арыш, тал, ашлык.

5 нче тур. (Командалар биремнәрне яз-
мача үтәп, жюрига тапшыралар.)

1 нче бирем. Нечкә әйтелешле сүзләрне 
табып языгыз.

Яңгыр, яфрак, кошлар, төн, озын, урам, 
җир, ява, җылы, салкын, тәнәфес, көн-
дәлек, ил, дәрес.

2 нче бирем. Сүзләрне күплек санда 
языгыз.

Көн, төн, урам, яфрак, җир, яңгыр, кош, 
елга, дәрес, рәсем, өстәл, урман, китап.

3 нче бирем. Сүзләрдән җөмләләр төзеп 
языгыз.

1) Мәликә, ярата, көзне, алтын.
2) Мин, су коенам, җәй көне.
3) Көз көне, оя ясыйлар, җәнлекләр.
4) Көз, кошлар, җылы, көне, очалар, якка.
5) Алсу, сипте, су, гөлләргә.
4 нче бирем. Фигыльләрне юклыкта 

языгыз.
Укый, барыр, утырды, сикергән, язачак, 

ашарга.
6 нчы тур. «Тел шомарту» уены. 
(Һәр команда 1 минут эчендә мөмкин 

кадәр күбрәк дөрес җавап әйтергә тиеш. 
Никадәр дөрес җавап булса, шулкадәр 
балл куела.)

«Зирәкләр» командасына сораулар.
1) Без яши торган район. (Биектау)
2) Бер атнада ничә көн? (7)
3) Бал яратучы хайван. (Аю)
4) Кышның соңгы ае. (Февраль)
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5) Олысы да, кечесе дә эшләпә кигән. 
(Гөмбә)

6) Футбол командасында ничә уенчы? 
(11)

7) Кайсы кош көндез йоклый, төнлә оча? 
(Ябалак)

8) «Шүрәле» әкиятенең авторы кем?  
(Г. Тукай)

9) Җәйнең беренче аенда үткәрелә тор-
ган милли бәйрәмебез. (Сабан туе)

10) Җәен – соры, кышын – ак, аңа шулай 
яхшырак. (Куян)

11) Татар хатын-кызларының милли баш 
киеме. (Калфак)

12) Капма-каршы мәгънәле сүзләр. (Ан-
тонимнар)

«Тапкырлар» командасына сораулар.
1) Без яши торган авыл. (Коркачык)
2) Коркачык яныннан ага торган елга. 

(Казансу)
3) Тавыкларны яратучы хайван. (Төлке)
4) Көзнең соңгы ае. (Ноябрь)
5) Татарстан флагындагы төсләр. (Яшел, 

ак, кызыл)
6) Г. Тукайның туган авылы (Кушлавыч)
7) Бер тәүлектә ничә сәгать? (24)
8) Кайсы кош йомыркасын башка кош- 

лар оясына сала? (Күке)
9) «Туган авыл» шигырен кем язган? 

(Г.Тукай)
10) Кышын ак тунын кия, кишерне ул бик 

сөя. (Куян)
11) Татар телендә ничә сузык аваз бар? 

(12)
12) Татар халкының милли аяк киеме 

(Читек)
Укытучы. Рәхмәт, балалар, тырышты-

гыз. Ә хәзер алдагы уенга күчәбез. 

7 нче тур. «Чын татар исеме» уены.
Т хәрефенә башланган татар исемнәрен 

кем күбрәк язар? (Киңәшергә вакыт би-
релә, командаларга кәгазь битләре һәм 
ручкалар таратыла.)

Җавап: Тәнзилә, Тәлгать, Таһир, Таһирә, 
Тәзкирә, Тәслимә, Тимергали, Тимерша, 
Тимербулат, Талия, Таңсылу, Тимерхан, 
Туфан, Таҗи.

Сүз жюри әгъзаларына бирелә (бал-
лар санала, җиңүче команда билгеләнә, 
барлык катнашучыларга бүләкләр (ки-
таплар) тапшырыла, рәхмәт сүзләре әй-
телә). 

Укытучы. Минем өчен шушы телдә 
кояш чыга, җир әйләнә, йолдыз калка.

1 укучы. Минем өчен шушы телдә кош- 
лар сайрый, җилләр исә, дөнья гүли.

2 укучы. Минем өчен шушы телдә Идел 
ага, иген үсә, илем ныгый.

Укытучы. Минем өчен шушы телдә тор-
мыш гаме, бәхет тәме, дөнья яме.

Кадерле укучылар! Туган телебезне 
яратыйк, матур итеп сөйләшик, тәмле 
телле булыйк. Тырыш, акыллы, гыйлемле 
булып үсегез. Барлык катнашучыларга да 
зур рәхмәт! (Күмәк рәвештә «Туган тел» 
җыры башкарыла.)

Йомгак ясап, шуны әйтәсебез килә: тел 
үзендә кешелек тарихын саклый. Шуңа 
күрә дә һәрбер халык туган телен саклап 
калу һәм яклау турында кайгырта. Иң 
мөһиме – туган телне буыннан-буынга 
тапшыру; гасырлар буена сакланып кил-
гән гореф-гадәтләребезне киләсе буын-
нарга җиткерү. Телне саклау – халыкны 
саклау дигән сүз ул. Телсез халык үзе дә 
була алмый, халыксыз – тел дә юк. Шун-
лыктан телгә мәхәббәт бер үк вакытта 
халыкка да, туган илгә дә мәхәббәт булып 
тора. Һәр татар баласын милләте турын-
да кайгыртырлык итеп тәрбияләү иң әһә-
миятле мәсьәлә булып кала бирә.
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Атаклы мәгърифәтче Бубилар нәселенең мәшһүр әгъзасы 
Мөхлисә Габделгалләм кызы Бобинская-Буби 1869 елның 21 
февралендә (хәзерге стиль белән 5 мартта) дөньяга килә. Вят-
ка губернасындагы Сарапул өязе Иж-Бубый авылының (хәзер 
Татарстанның Әгерҗе районында) мәртәбәле имамы, мөдәррис 
Нигъмәтулла улы Габделгалләм (1834–1903) гаиләсендә туып 
үскән татар кызы – укымышлы, ислам тәгълиматын тирән бел-
гән зур ихтирамга лаеклы шәхес. Ул – егерме ел дәвамында 
(1917–1937) Русия мөселманнарының Диния идарәсе әгъзасы, 
ислам тарихында бүгенге көнгә кадәр бердәнбер булып калган 
казыя, шәригать кануннарын яхшы белүче хөкемдар. 

Мөхлисә үскән чорда, ир балалар өчен 
мәктәп-мәдрәсәләр булса да, кызлар 
өчен махсус мәктәпләр юк, аларга бе-
лем-тәрбияне абыстайлар (мулла ха-
тыннары) бирә. Мөхлисә дә башлангыч 
белемне, башка авыл кызлары белән 
бергә, әнисеннән ала. Әнисе – Уфа гу-
бернасының Минзәлә өязе Чебенле 
(Тугыҗа) авылы имамы һәм мөдәррисе 
Иманкол Мәхмүд углы кызы Бәдрелбанат 
(1838–1922) – үз чоры өчен бик укымыш-
лы була. Абыстай, төпчек улы Габдулла 
язуынча, Габделгалләм хәзрәткә кияүгә 
чыкканда ук, «галимә вә гарәпчә белән 
фарсычадан да яхшы ук хәбәрдар»1 һәм 
алга таба да белем эстәвен дәвам итә. 
Габделгалләм хәзрәттән балаларны 
укыту серләренә өйрәнә. Үз өенә авыл 
кызларын җыеп, абыстай аларны укыта, 
авыл хатын-кызларына дини-әхлакый 
тәрбия бирү юлында да зур тырышлык 
күрсәтә. Табигый ки, гел әнисе кул астын-
да булган Мөхлисә бик кечкенә, өч-дүрт 
яшьлек чагында ук хәреф таный башлый, 
укырга гына түгел, язарга да өйрәнә (ул 
заманның кызларга белем бирү – алар-
ны укырга өйрәтү белән чикләнгән чор 
булуын да әйтик). Кызы бераз үсә төшкәч, 
абыстай аны һәм тагын берничә сәләтле 
кызны гарәп-фарсы телләренә дә өйрәтә 
башлый.

1 Мәхмүтова А.Х. Милләт аналары: тарихи-документаль һәм биографик җыентык. – Казан: 
Җыен, 2012. – 209 б.

Сабый чактан ук кыз бала китап укыр- 
га ярата. Шәкерт вакытында ук үз китап- 
ханәсен булдырырга тырышкан Габдел-
галләм хәзрәт, җае чыккан саен, аны 
дини тәгълиматка караган китаплар 
белән дә, шәрык-татар классик әсәрләре 
белән дә тулыландырып торган. Әлбәт-
тә, кечкенә Мөхлисә «Кыйссаи Йосыф», 
«Кисекбаш», «Мөхәммәдия», «Бәдәвам» 
кебек төрки классик әсәрләрне бирелеп 
укыган, «Сак-Сок» кебек бәет-мөнәҗәт-
ләрне яттан белгән. Гарәп-фарсы телләре 
белән таныша башлагач, аның күңелен 
шәрык классикасы биләп алган. Яшүсмер 
чагыннан ук укуга һәвәс кыз әтисе 
мәдрәсәдә укыта торган фәннәр белән дә 
кызыксынган. 

1887 елның 12 февралендә 18 яшен дә 
тутырырга өлгермәгән Мөхлисәне Мин-
зәлә өязе Мәчти авылының указлы мул-
ласы 33 яшьлек Җәләлетдин Әхмәтҗан 
углына кияүгә бирәләр. Берничә ел әни-
сенә кызлар укытуда ярдәм итеп килгән, 
үз әти-әнисе кебек, ире белән бергә авыл 
халкын агарту, мәгърифәтле итү турында 
хыялланган Мөхлисә бозык фигыльле, 
каты күңелле, укыту эшенә битараф 
хәзрәтнең дөньяга карашына теләк-
тәшлек белдерә алмый. Ләкин Мөхлисә 
абыстайның иң олы хәсрәте балалары 

26

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



белән бәйле. Озак көтеп алган куанычы, 
матур гына үсә башлаган кызы Миңне-
бибинаҗия (1891–1893) яшь ярымын да 
тутырмыйча вафат була. Асравы, якын 
сердәше, бала тапканда, фани дөньядан 
китеп бара. Абыстай аның ятим калган 
кызчыгын, иренең ризалыгы булмаса да, 
Бибинаҗия исемен биреп тәрбиягә ала. 
Көннән-көн караңгылана барган гаилә 
тормышыннан Мөхлисәне Минзәлә яр-
минкәсеннән кайтышлый хәл белергә 
кергән абыйсы һәм энесе коткаралар. 
Алар зур кайгыга баткан сеңелләрен һәм 
аның ике кызын, әти-әниләре янында 
бераз юаныч тапсын дип, үзләре белән 
Иж-Бубыйга алып китәләр.

Ә авылда зур үзгәрешләр башланган 
була. Агалы-энеле Гобәйдулла һәм Габ-
дулла мәхдүмнәр 1895 елдан милләт 
киләчәге булган яшьләрне тәрбияләр 
өчен авылларында яңа белем-мәгърифәт 
учагы булдыру эшен башлап җибәрәләр. 
Ирләр мәдрәсәсен үзгәртүдәге уңыш-
лары аларда кыз балаларга да нигезле 
белем бирү өчен яңа типтагы кызлар 
мәктәбе төзү фикерен ныгыта. Беренче 
чиратта, мәктәптә укыту өчен белемле 
мөгаллимәләр әзерләргә кирәк. Бертуган 

Бубилар үзләренең хәләл җефетләрен 
яңача укытырга-өйрәтергә керешкәннәр. 
Яшьтән үк хатын-кызларны агарту, мәгъ-
рифәтле итү турында хыялланган Мөх-
лисә туганнарына иреннән аерылырга, 
үзенең бөтен тормышын бу эшкә багыш-
ларга теләвен җиткерә. Бубилар гаиләсе 
аның карарын кабул итә. Җәләлетдин 
хәзрәт бу тәвәккәл адым белән ризалаш-
мый, ләкин хатынын эзәрлекләми. Ае-
рылышу 1917 елда гына, казый Ризаэд-
дин Фәхреддин биргән фәтва нигезендә, 
рәсми төс ала.

Шулай Мөхлисә абыстай бертуганна-
рының хатыннары Нәсимә һәм Хөснефа-
тыйма ханымнар белән берлектә яңа төр 
кызлар мәдрәсәсен – дарелмөгаллимат 
(мөгаллимәләр әзерләү уку йорты – укы-
тучылар институты) оештыру эшенә алы-
на. 1901 елга ул моңа кадәр татар дөнья-
сында булмаган кызлар өчен яңа алты 
сыйныфлы уку йорты булып өлгерә һәм 
Мөхлисә абыстай аның мөдире итеп бил-
геләнә. Анда дин гыйлеме белән беррәт-
тән төрле дөньяви фәннәр, ә 1905 елдан 
рус теле укытыла. 1907 елда Сарапул 
өязе земствосы акчасына 1 сыйныфлы 
рус-татар училищесы ачыла, ул дарелмө-

М.Буби Иж-Бубый хатын-кызлар мәдрәсәсе укучылары арасында, 1910 ел. Фото http://www.xn--90amcbj9j.
xn--p1ai/news/1650 сайтыннан.
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галлиматның бер бүлегенә әверелә.2 
Бу елларда Мөхлисә абыстай ир туган-

нары ярдәме белән ирләр мәдрәсәсе 
программасының нигезен тәшкил иткән 
дини тәгълиматны өйрәнүен дә дәвам 
итә. 1905 елга, Буби мәдрәсәләре киң 
колач белән эшли башлаган вакытка, ул 
ислам динен яхшы белгән галимә булып 
җитешкән инде. Аны «мулла-абыстай» 
дип атый башлаганнар. Бу исем үзе үк 
Мөхлисә ханымның абруе бик югары бу-
луын күрсәтүче, аның мәдрәсә җитәкчесе 
һәм югары белемле дин белгече икәнен 
раслаучы фактор булып тора.

1907 елда Сарапул өяз земствосы бер-
туган Бубиларның татар мәктәпләре өчен 
укытучылар әзерләү эшен башкаруларын 
рәсми рәвештә таныган: аларга «татар 
мәктәпләрендә укытучы-мөгаллим» һәм 
«укытучы-мөгаллимә» исеменә имтихан 
алу һәм таныклык бирү хокукы бирел-
гән. Моңа кадәр мондый исемне рәсми 
рәвештә ирләргә бары тик Оренбург 
Дини идарәсе генә бирүен искә алыйк. 
Укытучы хатын-кызларга исә бу вакытка 
кадәр рәсми таныклык бирүче уку йорты 
булмаган. Габдулла Буби сүзләре белән 
әйтсәк, «Русиядә иң элек ислах кылынган 
вә иң элек мөгаллимәләр чыгара башла-
ган кызлар мәктәбе менә шушы Буби 
кызлар мәктәбе»2 була. Беренчеләрдән 
булып, «укытучы-мөгаллимә» таныклыгы 
Мөхлисә ханымга һәм кызлар мәдрәсәсе-
нең башка мөгаллимәләренә тапшырыла. 
Таныклыклар, рәсми документ буларак, 
барлык административ оешмалар та-
рафыннан кабул ителергә тиеш икәнен 
дә ассызыклау кирәк. Шуны да кисәтик: 
земствоның бу карары бик вакытлы 
кабул ителгән булып чыга, чөнки патша 
хөкүмәте татар милли-мәдәни хәрәкәтенә 
каршы чаралар әзерләгән дәвергә туры 
килгән бу адым.

Дарелмөгаллиматта дин нигезләре,  
дөньяви фәннәр, ягъни төрки-татар, 
гарәп, фарсы, рус телләре, география, 
гомуми тарих, риторика, математика, 
физика, зоология, ботаника, моннан 
тыш хатын-кыз өчен әхлак (һәм психо-
логия), гигиена, балалар тәрбиясе, йорт 
(хуҗалык) алып бару, кул эшләре кебек 
мөһим дәресләр дә була. 1908 елдан 
башлап, Иж-Бубыйда мөгаллим һәм мө-
галлимәләр өчен өч айлык җәйге курслар 

2 Мәхмүтова А.Х. Милләт аналары: тарихи-документаль һәм биографик җыентык. – Казан: 
Җыен, 2012. – 215–220 б.

эшләп килә. Бу курсларны тәмамлаучы-
ларга да хөкүмәт тарафыннан рөхсәт 
ителгән мөгаллимлек һәм мөгаллимәлек 
таныклыклары тапшырыла. Иж-Бубый 
мәдрәсәсендә Россиянең төрле почмак- 
ларыннан, бигрәк тә Казан, Себер, Зай-
сан (Казахстан), Ташкент, Пржевальск, 
Бишкек, Уфа, Бөгелмә, Касыйм, Төмән, 
Әстерхан һәм башка ерак җирләрдән 
килеп укучы хатын-кызлар күп була. Кыз-
ларның бер өлеше тулай торакта яшәгән, 
урын җитмәгәннәр авыл кешеләрендә 
фатирда торганнар. 1905–1912 елларда 
Иж-Бубыйда кызлар гына түгел, төрле 
яшьтәге хатыннар да белем алган. Ана-
лары белән бер үк вакытта кызлары да 
укыган. Имчәк балалары белән килгән 
хатыннарны да укырга кабул иткәннәр.

1905–1907 еллардагы инкыйлабтан соң 
хакимият революция елларында танылу 
алган, ләкин рәсми оешмаларның рөхсә-
теннән башка гына ачылган җәдит мәк-
тәпләрен ябу эшен җәелдерә (мондый 
мәктәпләрне оештырып җибәргән мөгал-
лим-мөгаллимәләрнең үзләренең дә күп 
очракта яраклы документлары булмавы 
хакында да әйтү мөһим). Бу эшне патша 
хакимияте Иж-Бубый белем учагын җи-
мерүдән башлый: 1911 елның 30 гыйнва-
рына каршы төндә Иж-Бубыйга, йөзләгән 
атлы стражникны ияртеп, жандарм рот-
мистры Будогоский килә. Буби мәгариф 
учагын тар-мар итү өч көнгә сузыла. Ир-
ләр мәктәп-мәдрәсәләре ябыла, барлык 
мөгаллимнәр һәм Гобәйдулла белән Габ-
дулла Бубилар кулга алына, Сарапул төр-
мәсенә җибәрелә.

Шулай уңышлы эшләп килгән Бубилар 
гаиләсе тормышында фаҗигале чор 
башланган. Иректә калган хатын-кызлар 
төшенкелеккә бирелмиләр, бар авыр-
лыкны үз җилкәләренә алалар. Үрнәкне 
әниләре Бәдрелбанат абыстай күрсәтә. 
Мөхлисә ханым һәм аның ярдәмчеләре 
кызлар мәдрәсәсен саклап калу өчен бар 
көчләрен, бар тырышлыкларын куя. Җир-
ле хакимият, кызлар мәдрәсәсен Буби-
ларның үзләреннән яптырыр өчен төрле 
куркыту чаралары кулланса да, нәтиҗәгә 
ирешә алмый. Мөхлисә ханым җитәклә-
гән мөгаллимәләр мәдрәсәдә уку-укыту 
процессын туктатмый. Ләкин 1912 елның 
18 гыйнварында Буби кызлар мәктәбе дә 
Вятка губернасының халык мәктәпләре 
директоры карары белән ябыла.
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1912 елда Мөхлисә абыстай Троицк 
шәһәренә күчеп китә һәм анда 1910 елда 
ачылган башлангыч хатын-кызлар мәктә-
бен Бубилар тәҗрибәсе нигезендә үзгәр-
тергә керешә. Бер үк вакытта 1913 елдан 
кызлар гимназиясендә дин гыйлеме 
укыта. 1914 елда ул сәүдәгәр Яушевлар-
ның матди ярдәме белән хатын- кызлар 
мәдрәсәсен, 1915 елда мөгаллимәләр 
семинариясен ачуга ирешә.

Мөхлисә Бубиның тормышы 1917 елда 
тагын бер тапкыр кискен үзгәреш ала. Бу 
борылыш, әлбәттә, илдә башланган үз-
гәрешләр белән тыгыз бәйләнештә була. 
Бөтенроссия мөселманнарының беренче 
корылтаенда (Мәскәү, 1–10 май, 1917) ул 
Мөселман Диния нәзарәте әгъзасы һәм 
казыя итеп сайлана. Бу хәлне анализлап, 
«Сөембикә» журналының нәшире һәм 
мөхәррире Якуб Хәлили түбәндәге сүзләр-
не язган: «Идарәи диниягә биш казыйның 
берсе хатыннардан сайланды. Без ислам 
галәмендә мөслимә казыяның барлыгын 
белмибез. Ислам мәмләкәте булган Төр-
киядә дә хатыннардан казыя барлыгын 
ишеткәнебез юк. Мөслимә казыя сайла-
нып куелу, хатыннар съезды, хатыннар 
тавышының тәэсире белән булган эштер. 

3 Мәхмүтова А.Х. Милләт аналары: тарихи-документаль һәм биографик җыентык. – Казан: 
Җыен, 2012. – 238 б.

Менә бу гамәл дә үк хиҗапның беткән-
леген, ир белән хатынның эштә, хокукта 
тигезлеген күрсәткән бер факттыр».3 

Мөхлисә Буби, 1917 елның җәендә го-
меренең Троицк чорын тәмамлап, Уфа-
га күченә. Мөхлисә ханым шөһрәтле 
дин белгечләре – мөфтиләр Галимҗан 
Баруди (1857–1921) һәм Ризаэддин 
Фәхреддин (1859–1936) җитәкчелеген-
дә хатын-кызлар арасында зур оеш-
тыру, аңлату эшләре алып бара. Ул 20 
ел дәвамында (1917–1937) Диния нә-
зарәтенең гаилә эшләре бүлеге белән 
җитәкчелек итә, метрика кенәгәләрен 
тутыру, гаилә мөнәсәбәтләрен җайга 
салу, ислам диненә дәгъватлау эшләре 
белән шөгыльләнә. 1924–1927 еллар-
да Дини идарәнең «Ислам мәҗәлләсе» 
исемле журналында Мөхлисә ханым 
мәкаләләр белән дә катнашкан, төрле 
дини мәсьәләләргә кагылышлы фәтва-
лар да язган, шулай ук бәхәсле гаилә 
мәсьәләләрен хәл иткәндә хөкемдар да 
булганлыгы мәгълүм.

Аның моннан туксан биш ел элек басыл-
ган мәкаләләрендәге фикерләре бүген дә 
үзенең актуальлеген югалтмый. Мисал 

М.Буби мөселманнар җыены делегатлары белән, Уфа, 1926 ел. Фото http://www.xn--90amcbj9j.xn--p1ai/
news/1650 сайтыннан.
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өчен, журналның беренче санында ук 
басылган «Ислам дөньясында хатыннар» 
исемле мәкаләдә М.Буби, Мөхәммәд пәй-
гамбәр заманыннан башлап, хатын-кыз-
ларның гаилә һәм җәмгыятьтәге ролен 
бәяләгән, алар алдында үз чоры куйган 
таләпләргә туктала. «Хезмәтләрнең зур-
лыгы вә азлыгы, файдалы булуы ихты-
яҗга карап йөри. Дөньяда шундый урын-
нар вә шундый вакытлар була – башка 
бер урында вә башка бер заманда санга 
алынмый торган бер хезмәт бик файда-
лы вә бик кирәкле булып чыгадыр, – дип 
башланган мәкаләнең бу өлеше. – Безнең 
шушы өлкәбездә вә шушы көннәребездә 
хатыннарга йөкләнә торган авыр түгел, 
әмма үзләре бик кирәкле вә файдалы 
хезмәтләр бар. Шул хезмәтләрне итү – 
алар өстенә төшкән бер бурыч. Әмма 
бурычны түләү чиксез рәвештә сәдака-
лар өләшүгә караганда да файдалы вә 
саваплы булуында шөбһә юк». Беренче 
бурыч – «үзебезнең дини гадәтләребезне 
вә бәйрәмнәребезне саклау».4 

Хатын-кызларга ул замандагы вазгыять 
йөкләгән икенче бурычны ул бик нигезле 
итеп дәлилли. Бу дәлилләр хәзерге заман 
хатын-кызлары күңеленә барып җитсә 
дә файдалы булыр иде. «Ул бурычлардан 
икенчесе – тел саклау. Бу көн безнең юлга 
салынган вә дөньяның йомышларын 
гына түгел, хәтта дин вә гыйлем тугры-
сындагы йомышларыбызны үтәрлек үз 
арабызда куллана торган телебез бар, –  
дип башлаган ул дәлилләвен. – Гәрчә 
арада читләрдән кергән сүзләр күп булса 
да, ул сүзләр инде үз малыбыз булып кит-
кән, төркичә булып саналу тиешле күрел-
гән. Димәк, бик яхшы вә җитеш телебез 
бар. Сөйләшәсе килгән кеше аптырап 
торырлык түгел. Эш шулай була торып, 
шәһәр-авылларда кирәгеннән артык, хәт-
та бөтенләй кирәкми вә килешми торган 
урыннарда рус сүзе истигъмаль ителенә 
(кулланыла) башлаганлыгы күренәдер».5 

Бу сүзләренә мисал китергәннән соң, ул: 
«Халкыбыз русча белсен, кулыннан кил-
сә, башка телләр берлә дә ашна (таныш, 

4 Мәхмүтова А.Х. Милләт аналары: тарихи-документаль һәм биографик җыентык. – Казан: 
Җыен, 2012. – 252–253 б.
5 Махмутова А.Х. Лишь тебе, народ, служенье! – Казань: Магариф, 2003. – 253 с.

хәбәрдар) булсын, белү бик кирәк, әмма 
үз сүзебез арасына урынлы-урынсыз, 
кирәкле-кирәксез чит телләрне катнаш- 
тыру инде бер дә килешми, – дип дәвам 
иткән Мөхлисә ханым. – ...Дөньяда бул-
ган һәртөрле кавемнәрнең телләрен 
саклаучылар шул кавемнәрнең анала-
ры вә хатыннары булган хәлдә, безнең 
халкыбызның телләрен саклаучылар 
да үзләренең аналары вә хатыннары 
булырга тиешле. Безнең халкыбызның 
аналары, хатыннары зирәклек вә һиммәт 
(тырышлык, ялкынлы дәрт) тугрысында 
башкалардан ким түгел». Бу мәкаләдәге 
фикерләр, күргәнебезчә, бүген дә әһәми-
ятле булып кала.

ХХ гасырның 20–30 нчы елларында 
татар зыялыларын эзәрлекләүләр өлкән 
яшьтә булуына карамастан, Мөхлисә ха-
нымны да читләтеп үтми. НКВД органна-
ры тикшерүчеләре алдына ул 1930 елның 
21 сентябрендә беренче мәртәбә килеп 
баскан. Бу көнне аны, Җинаять кодексы-
ның 59 нчы маддәсе буенча, алтын акча 
һәм кыйммәтле әйберләрне законсыз 
саклауда гаепләп, сорау алуга тарталар. 
Мөхлисә ханымның Мәккәгә хаҗ кылу 
ниятеннән җыеп килгән барлык мөлкәте 
тартып алына, үзе иректә калдырыла. 

1937 елның 20 ноябрендә Мөхлисә Бо-
бинская (Буби) кулга алына. Егерме ел-
дан артык гомерен Русия мөслимәләре 
арасында мәгърифәт таратуга багышла-
ган сәләтле мөгалимә, тагын шулкадәр үк 
гомерен Русия мөселманнарының Үзәк 
Дини идарәсендә эшкә биргән абруйлы 
казыя, Мөхлисә ханым Буби 1937 елның 
30 ноябрендә Башкортстан АССР НКВДсы 
«өчлеге» утырышында «Башкортстанда 
контрреволюцион баш күтәрүче милләт-
челәр оешмасы»нда катнашуда гаепләнә 
һәм атарга хөкем ителә. 68 яшьлек Мөх-
лисә абыстай һәм тагын алты мөселман 
дин әһеле 1937 елның 23 декабрендә 
атып үтерелә. Башкортстан АССР Югары 
суды президиумының 1960 ел 23 май ка-
рары белән бертуган Бубилар гаепсез дип 
табыла һәм аклана.
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Әнисә ҺАДИУЛЛИНА, 

Алабугадагы 2 нче урта мәктәп-
нең I квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укы-
тучысы

06

ЙОРТ 
ХАЙВАННАРЫ 
(1 нче сыйныфта әдәби уку дәресе)
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Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
шәхескә кагылышлы: укучыларда хайваннарга карата ярату 
хисен уяту.
Метапредмет: 
танып белү УУГ: сорауларга аңлап җавап бирә белү,үзләштер-
гән белемнәрне куллана белү;
коммуникатив УУГ: башкаларны тыңлый белү, фикерләрне 
дөрес һәм төгәл итеп җиткерә белү, сорауларга җавап бирә 
белү;
регулятив УУГ: дәреснең темасын, максатын формалаштыру; 
эшчәнлеккә үзбәя бирә белү;
предмет буенча:
– йорт хайваннарының нәрсә яратканы турында әйтергә өй-
рәнү;
– йорт хайваннарының кайда яшәвен, файдасын, балаларын, 
балаларның хайваннарны яратуын әйтә белү һәм нәрсә? сора-
вына җавап бирүгә басым ясау;
– тема буенча яңа лексик берәмлекләрнең мәгънәсен аңлый, 
дөрес куллана белү; диалог (укытучы һәм укучы, укучы-укучы) 
һәм монолог төзи белү.
Дәрес тибы: яңа тема (сүзләр) өйрәнү дәресе.
Төп төшенчәләр: печән, сөяк, ботка. 
Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья. 
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Эшне оештыру: фронталь, төркемдә, парларда, индивидуаль. 
Җиһазлау: презентация, рәсемнәр, интерактив такта, Шәвәли, 
«серле таяк», дәреслек (Хәйдәрова Р.З., Галиева Н.Г. Күңелле 
татар теле. Дүртьеллык башлангыч рус мәктәбенең 1 нче сый-
ныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге рус телендә 
сөйләшүче балалар өчен. – Казан: Татармультфильм, 2012).

Дәрес этаплары Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге Универсаль уку 
гамәлләре (УУГ)

I. Оештыру-
мотивлаштыру 

Дәресне оештыру. Исән-
ләшү. Уңай психологик 
халәт тудыру.
– Бүген безнең дәрескә 
Шәвәли кунакка килде. Ул 
татарча бик яхшы белә, 
сезнең белемне дә тик-
шерә. Әйдәгез, укучылар, 
үзебез белән танышты-
рыйк. Укучылардан хәл-
ләрен сорау, кунаклар 
белән таныштыру. (Фрон-
таль төстә.)

Сыйныф эшкә 
әзерләнә. Укытучы-
ны сәламлиләр, 
бер-берсенең хәл-
ләрен сорыйлар, 
сөйләм эшчәнле-
генә кушылалар.

Шәхескә ка-
гылышлы: укы-
тучыны һәм сый-
ныфташларыңны 
хөрмәт итү.
Регулятив:
эшчәнлекне оеш-
тыра белү.

II. Белемнәрне ак-
туальләштерү

Рәсемнәргә карап, үткән 
дәрес материалларын 
искә төшерү, үзләштерү 
дәрәҗәсен билгеләү.
– Укучылар, Шәвәли ни 
өчен кулы белән тактада-
гы рәсемнәргә күрсәтә? 
1. Йорт хайваннарының 
исемнәрен кабатлау.
– Бу нәрсә?  
2. Кагыйдәне кабатлау 
(экранда).
– Бу кем? Бу нәрсә?

3. Кайда яши? (Интерак-
тив такта белән эш.) Сыер 
кайда яши? (Ат, сарык, 
дуңгыз, песи, эт?)

Рәсемнәрне карап, 
сорауларга җавап 
бирү, татар теленә 
генә хас кагыйдәне 
истә калдыру.

– Бу – сыер (ат, са-
рык, дуңгыз, песи, 
эт).

– В отличие от рус-
ского языка в та-
тарском языке лю-
дям только задаём 
вопрос «Это кто?»
– Сыер сарайда 
яши. Песи өйдә яши 
һ.б. Үзләрен сигнал 
карталары ярдәмен-
дә бәялиләр (смай-
ликлар).

Уку эшчәнлеген 
планлаштыру
Шәхескә ка-
гылышлы: татар 
телендә фи-
гыльләрне өйрә-
нергә омтылу.
Танып белү:
сораулар-
га рәсемнәр 
ярдәмендә аңлап 
җавап бирү кү-
некмәсе.
Коммуникатив:
башкаларны 
тыңлый, сорау-
ларга җавап бирә 
белү.
Регулятив:
җавапларны 
дөресли һәм бәя-
ли белү.

Дәреснең технологик картасы
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4. Йорт хайваннарының 
файдасы (рәсемнәр). 
– Сыер нәрсә бирә? (Ат, 
сарык, дуңгыз, песи, эт?)

Ял минуты 
«Кызыл алма»
5. Йорт хайваннарының 
балалары.
– Сыерның нәрсәсе бар? 
(Ат, сарык, дуңгыз, песи, 
эт?)

6. Мин йорт хайваннарын 
беләм. Укытучы хайван 
рәсемнәрен күрсәтә, ә 
укучылар уйлап бер генә 
рәсемне сайларга тиеш.
Рәсемнәр: чиләктә сөт, 
оекбаш, казылык, будка, 
тычкан, мамык шәл, арба-
да йөк.
7. Мин йорт хайваннарын 
яратам.
Укытучы хайваннар рәсе-
мен күрсәтә һәм җөмләне 
дәвам итү өчен алмаш- 
лыкларны әйтә.
– Мин (ат рәсеме) ...
– Син (сыер) ...
– Ул... Без... Сез... Алар...

– Сыер сөт, ит, май, 
эремчек, каймак, 
кефир, катык, сыр 
бирә һ.б.

– Аның бозавы бар 
һ.б. Үзләрен сигнал 
карталары ярдәмен-
дә бәялиләр (смай-
ликлар).
– Ат йөк ташый. 
Кәҗә мамык бирә. 
Сарык йон бирә һ.б. 
(Укучылар такта-
дагы рәсемнәрне 
такта янына чыгып, 
сайлап ала.)

– Мин ат яратам.
– Син сыер ярата-
сың (смайликлар).
– Ул ... ярата.
– Без ... яратабыз.
– Сез ... яратасыз. 
– Алар ... яраталар. 
Үзләрен сигнал кар-
талары ярдәмендә 
бәялиләр (смайлик- 
лар).

Предмет:
«Хайваннар» те-
масы лексикасы-
на караган лек-
сик-берәмлекләр-
нең мәгънәсен 
аңлау, аларны 
дөрес куллана 
белү.

III. Яңа белемнәр-
не формалаштыру

Уку мәсьәләсен бил-
геләтү.
– Шәвәлинең сезнең 
игътибарлыгыгызны тик-
шерәсе килә.
– Укучылар, игътибар! 
(ПАУЗА-тыңлап аңлау)
Сыер печән ярата.
Сарык печән ярата. Песи 
сөт ярата.
Эт сөяк ярата.
Дуңгыз ботка ярата.
– Как вы думаете, о чём 
мы сегодня будем гово-
рить?
– Что нового узнаём?

Укучылар уку  
мәсьәләсен фараз-
лыйлар.

– Мы будем гово-
рить о животных, 
что они любят и уз-
наём новые слова.

Уку эшчәнлеген 
планлаштыру
Шәхескә ка-
гылышлы:
татар телендә 
сүзләрне өйрә-
нергә омтылу. 
Танып белү: уку 
максатын аңлау.
Коммуникатив:
башкаларны 
тыңлый белү, үз 
фикереңне төгәл 
итеп җиткерә алу.
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– Әйдәгез, кабатлыйбыз:
печән – сено
сөяк – кость
ботка – каша
Укытучы рәсемнәргә күр-
сәтә, ә укучылар җавап 
бирергә тиеш.
(Укытучы уклар белән бил-
геләп бара.)

– Сыер печән яра-
та.
– Сарык печән яра-
та.
– Кәҗә печән ярата.
– Ат печән ярата.
– Дуңгыз ботка яра-
та.
– Песи сөт ярата.
– Эт сөяк ярата.

Регулятив: дәрес-
нең максатын 
билгеләү, укы-
тучы ярдәмендә 
үз эшчәнлеген 
планлаштыру.
Предмет:
өйрәнелгән лек-
сиканың мәгъ-
нәсенә төшенү, 
җөмләләр төзи 
белү.

IV. Диалогик сөй-
ләм күнекмәләрен 
камилләштерү

Рәсемнәр нигезендә  
сораулар бирү, парларда 
эш. 

Рәсемнәр нигезен-
дә парларда диалог 
төзиләр.
– Маша, сыер нәрсә 
ярата?
– Сыер печән яра-
та. 
– Дима, ә эт нәрсә 
ярата?
– Эт сөяк ярата һ.б.
Үзләрен сигнал кар-
талары ярдәмендә 
бәялиләр (смайлик- 
лар).

Уку эшчәнлеген 
планлаштыру
Шәхескә ка-
гылышлы:
татар телендә 
сөйләшергә
омтылу, үзбәя.
Танып белү:
башка укучылар-
ның соравын 
аңлау, җөмлә 
төзи белү.
Коммуникатив:
башкаларны 
тыңлый, үз сора-
выңны бирә һәм 
җавап бирә белү.
Регулятив:
үзбәя, контроль.
Предмет:
«Хайваннар нәр-
сә ярата?» тема-
сы буенча диалог 
төзи белү.

V. Монологик 
сөйләмне камил-
ләштерү

Төркемнәрдә эш: бирел-
гән эш төрләрен кулла-
нып, бер яраткан хайва-
ныгыз турында хикәя 
төзетү.
– Ребята, Шавали хочет 
услышать, что вы знаете 
о каждом домашнем жи-
вотном?
«Бу нәрсә? Сыер кайда 
яши? Файдасы нинди? 
Баласы бармы? Нәрсә 
ярата? Син аны яратасың-
мы?» сорауларына җавап 
алу.
1. Текст төзү. (Һәр хайван 
турында сорап чыгу.)

Төркемдә (4 кеше) 
хикәя төзиләр, ә бер 
укучы аны сөйли.

– Бу – сыер. Сыер 
сарайда яши. Сыер 
сөт, ит, май, эрем-
чек, катык, сыр 
бирә. Аның бозавы 
бар. Сыер печән 
ярата. Мин сыер 
яратам һ.б.

Уку эшчәнлеген 
планлаштыру
Шәхескә ка-
гылышлы:
татар телендә 
сөйләшергә
омтылу, үзбәя.
Танып белү: баш-
ка укучыларның 
соравын аңлау, 
җөмлә төзи белү.
Коммуникатив:
башкаларны 
тыңлый белү һәм 
җавап бирә белү.
Регулятив: үзбәя, 
контроль.
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– Укучылар, Шәвәли сезгә 
конвертта күчтәнәч-бирем 
алып килгән. Әйдәгез, ка-
рыйбыз.
2. Хайваннар турында та-
бышмаклар.
– Үзе зур, мөгезле, сөт 
бирә. Ул нәрсә?
– Кечкенә, мамык бирә. 
Ул нәрсә?
– Зур, таза, ә ит бирә. Бу 
нәрсә?
– Койрыклы, йорт сак- 
лый. Бу нәрсә?
– Йомшак, матур, тычкан 
тота. Бу нәрсә?
– Көчле, үзе йөк ташый. 
Бу нәрсә?

Үзләрен сигнал кар-
талары ярдәмендә 
бәялиләр (смайлик- 
лар).

Үзләрен сигнал кар-
талары ярдәмендә 
бәялиләр (смайлик- 
лар).

Предмет:
«Минем яраткан 
хайваным» тема-
сы буенча моно-
лог төзи белү.

VI. Рефлексия Дәрескә нәтиҗә ясау.

– Ребята, вы что нового 
узнали на уроке?

– Давайте, ещё раз 
вспомним, что же мы зна-
ем о животных?

– Ребята, кто вас сегодня 
удивил?
–Как вы себя оценивае-
те? 
Үзләрен сигнал картала-
ры ярдәмендә бәялиләр 
(смайликлар).
– Рәхмәт, балалар. Сау бу-
лыгыз!

Үз фикерләрен әй-
тәләр.
– Мы узнали, что  
любят домашние 
животные, т.е. что 
едят.
– Во-первых, где 
они живут.
Во-вторых, какую 
пользу они прино-
сят.
В-третьих, в отли-
чие от русского 
языка людям толь-
ко задаём вопрос 
«Это кто?»
В-четвёртых, какие 
у них дети.
В-пятых, как мы их 
любим.
В-шестых, что лю-
бят сами животные.

– Все удивили.

Уку эшчәнлеген 
планлаштыру
Шәхескә ка-
гылышлы:
эшчәнлекнең 
максаты һәм 
нәтиҗәсе ара-
сында бәйләне-
шен билгеләү. 
(Мин нәрсә өй-
рәнергә теләдем 
һәм нәрсә өйрән-
дем?)
Танып белү:
нәтиҗә ясый 
белү.
Коммуникатив:
фикерләрне 
исбатлый белү.
Регулятив:
үзбәя, контроль.
Предмет:
хайваннарның 
яраткан ризык- 
лары турында-
гы яңа сүзләр-
не үзләштерү, 
яраткан хайваны-
гыз турында сөй-
ли белү.
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Эльмира ЗӘБИРОВА,

Арча 2 нче урта мәктәбенең I кате-
горияле татар теле һәм әдәбияты  
укытучысы

07

Г.ГЫЙЛЬМАНОВНЫҢ 
«НӘСЕЛ АГАЧЫ» 
ШИГЫРЕН ӨЙРӘНҮ
(Рус мәктәбенең татар сыйныфында әдәби уку 
дәресе. 2 нче сыйныф)
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Максат 1. Татарстан Республикасы турында белемнәрне киңәйтү.
2. Нәсел агачы, нәсел шәҗәрәсе турындагы белемнәр белән 
таныштыру. 
3. Халыкның тарихи үткәненә кызыксыну уяту. Үз халкың,үз 
нәселең белән горурлану хисләре тәрбияләү.

Предметара бәйләнеш тарих, әйләнә-тирә дөнья,туган тел.
Эшне оештыру төрләре фронталь, индивидуаль, парлап эшләү.
Чыганаклар Әдәби уку дәреслеге.

Балалар һәм яшүсмерләр өчен повестьлар, хикәяләр, пар-
чалар, әкиятләр/Галимҗан Гыйльманов. – Казан: «Ихлас» 
нәшр., 2012. 

Дәрес 
этаплары

Дәрес этабы-
ның максаты

Укытучы  
эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге

Универсаль 
уку гамәл-
ләре (УУГ)

Оештыру. 
Эшкә кы-
зыксыну 
тудыру

Укытучы өчен:
психологик уңай 
халәт барлыкка 
китерү.

Балаларда яхшы 
кәеф, эшлисе килү 
халәте тудыру. 
− Хәерле иртә, бала-
лар!
− Кәефләрегез әйбәт-
ме? Көнне яхшы сүз 
белән башласаң, бө-
тен көнең яхшы үтәр, 
диләр. Әйдәгез әле, 
бер-беребезне яңа 
көн белән котлыйк.
– Шушы күтәренке 
кәефтә дәресебезне 
башлап җибәрик.

Теләкләр телиләр:
− Яңа көн тыныч-
лык алып килсен!
− Яңа көндә яңа 
«5»леләр алыйк!
− Әти-әниебезгә, 
дусларга  ягымлы 
булыйк!
− Яңа көндә бары-
быз да яхшы эшләр 
генә кылыйк!

КУУГ: сый-
ныфташлар 
һәм укытучы 
белән уку 
эшчәнлеген 
оештыруда 
хезмәттәшлек 
итү
ШУУГ: үзмак-
сат кую

Алда-
гы бе-
лемнәрне 
ныгыту

Алдагы «Минем 
республикам» 
хикәясен ныгы-
ту.

– Татарстандагы ел-
галарның исемнәрен 
атагыз.
– Анда кешеләр 
нинди юллардан 
йөриләр?
– Без нинди респу-
бликада яшибез?

– Идел, Кама,  
Агыйдел, Зөя, Ык.

– Тимер юлда, һа-
вада,суда.

– Татарстан.

ТБУУГ: фикер-
ләүдә логик 
чылбыр төзеп 
җавап бирү

Акту-
альләш-
терү. Яңа 
мате-
риалны 
үзләште-
рүгә их-
тыяҗ ту-
дыру

– Без бүгенге дәрес- 
тә Галимҗан Гыйль-
мановның «Нәсел 
агачы» шигыренә 
анализ ясарбыз.

ТБУУГ
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Уку 
мәсьәлә-
сен кую

– Әйдәгез әле, эпи-
графка күз салыйк.
(Р.Фәхриеваның 
«Нәсел агачы» шигы-
рен уку.)
Нәсел агачының та-
мырларын
Белү – бик мөһим, 
диләр. 
Исемнәрен ата-баба-
ларның 
Җиде буынга кадәр.

Дәверләрне бергә 
тоташтыра 
Еллар белән еллар 
арасы. 
Нәсел җебе – үз 
токымыңның 
Гасырлардан калган 
мирасы. 
Нәсел агачыбыз ко-
рымасын, 
Бабалардан үрнәк 
алыйк без. 
Туасы яшь буыннар 
өчен 
Тарих битләрендә 
калыйк без!

«Җиде буыныңны 
бел!» дигән гади, 
ләкин искиткеч нә-
сыйхәткә халкыбыз- 
ның тирән тарихы 
сыйган.
Ә сез үзегезнең 
әби-бабаларыгыз- 
ның исемнәрен 
беләсезме? Фами- 
лиягезнең килеп чык- 
канын беләсезме? 
Бүген дәрестә шул 
хакта сөйләшербез.

1. Үз гаиләңнең 
нәсел агачын белү.
Әби-бабаларыгыз- 
ның исемнәре.

ТБУУГ: та-
нып белү 
мәсьәләсен 
мөстәкыйль 
ачыклау һәм 
максат кую
КУУГ: кол-
лектив фикер 
алышуда кат-
нашу

ШУУГ: 
әби-бабала-
рыгызның 
исемнәрен 
барлау

Танып 
белү 
эшчән-
леге. Уку 
мәсьәлә-
сен чишү

Укытучы өчен: 
шигырьгә тулы 
анализ ясарга 
ярдәм итү.

Нәсел агачы сүз-
тезмәсен аңлату.
Нәрсә соң ул 
шәҗәрә? Гарәп 
теленнән кергән 
«шәҗәрә» сүзе агач 
дигән мәгънәне бел-
дерә. 

Үзеңнең шушы 
агачның бер яфра-
гы икәнлеген 
аңлау.

ТБУУГ: фикер-
ләүдә логик 
чылбыр төзү
КУУГ: күршең 
белән хезмәт-
тәшлек итү
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Буыннарның өзлек-
сез алмашынып то-
руын ботаклы агачка 
охшатып төзелгән 
шәҗәрәләр язу, 
нәсел шәҗәрәсен 
төзү гадәте борынгы 
заманнарда ук төрле 
халыкларда билгеле 
булган. 
«Шәҗәрә», «нәсел 
агачы» сүзләренең 
бер үк мәгънә бел-
дерүен аңлату. 
Сүзлек өстендә эш. 
(Экранда.) 
Укытучының укуы.
– Шигырьгә анализ 
ясау схемасына ни-
гезләнеп, «Нәсел 
агачы» шигырен ана-
лизлый башлыйк.
– Шигырьнең тема-
сын табыйк. (Нәрсә 
турында?)

Чылбыр белән ши-
гырьне уку.

ШУУГ: үзең-
нең шушы 
агачның 
яфрагы икә-
нен аңлау

Анализ-
лау

Әдәби биремнәр-
не үтәп китик.

Әдәби алымнар:

1. Бабам әйтә: һәр-
бер нәсел
Бер мәгърур имән 
кебек.
Якын ул, газиз, ка-
дерле,
Атаң я анаң кебек.

– Кабатлау.
– Имән кебек,атаң я 
анаң – чагыштыру.
Укучылар, шундый 
тәртиптә 2, 3, 4 нче 
строфаларны тикше-
реп үтик.
2. Ботаклары бихи-
сап күп,
Бар туганнарың шул-
дыр...
Шушы нәсел агачын-
да
Син яфрагыңны бул-
дыр.

– Бик яхшы. Укучы-
лар, охшаш сүзләрне 
билгеләгез.
3. Бу агачка җылы 
яңгыр,
Шифалы нурлар 
кирәк.

1 нче төркем 1нче 
строфаны укып 
чыга. 
Бирем:
1 нче төркем кыс- 
кача эчтәлеген сөй-
ли.

2 нче төркем 2 нче 
строфаны укып 
чыга. 
Бирем:
2 нче төркем сорау 
җөмләне таба, аңа 
җавап эзли.

3 нче төркем 3 нче 
строфаны укып 
чыга. 

КУУГ: төркем 
белән хезмәт-
тәшлек итү

40

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Иң мөһиме, бу агачка
Ныклы тамырлар 
кирәк.

– Кайсы сүзләр ка-
батлана?
4. Бабам әйтә һәр-
бер нәсел
Үз агачын үстерә.
Нәсел ныклы булган 
саен, 
Илгә күбрәк көч 
керә!

Әлеге кабатлаулар 
нәрсәне күрсәтә? 
(Автор хисенең 
дәрәҗәсен арттыра.)
Төркемнәрдә эш:
1 нче төркем: бабай 
нәрсә эшләргә куша?
2 нче төркем: илебез 
кайчан көчле була?
3 нче төркем: нәсел 
агачын үстерү өчен 
нәрсәләр кирәк?
Сорау: автор үзе 
өчен генә кайгыра-
мы? Шул юлларны 
табып укыгыз.
Шигырьнең авторы 
– Галимҗан Гыйль-
манов. Ул – татар 
язучысы, шагыйре, 
драматургы.

Бирем: 
3 нче төркем би-
релгән строфадан 
охшаш авазларны 
таба.

4 нче төркем 4 нче 
строфаны укып 
чыга. 
Бирем: 
4 нче төркем өн-
дәү җөмләне таба, 
аңлатма бирә.

Уку 
эшчән-
леген 
йомгак- 
лау

Укытучы өчен: 
дәрестәге эшчән-
лекне анализ-
лау, белемнәр-
не бәяләү һәм 
киләчәккә пер-
спектива бил-
геләү.
Укучылар өчен: үз 
фикереңне дәлил-
ләү, дәрестә ал-
ган белемнәрнең 
әһәмиятен аңлау.
Укытучы өчен: өй 
эшен хәбәр итү, 
аны башкару ысу-
лын аңлату.
Укучылар өчен: өй 
эшен дөрес баш-
кару.

1. Рефлексия.
– Бүгенге дәрестән 
үзегез өчен нинди 
яңалыклар алды-
гыз? Дәрес сезгә 
нәрсә бирде?
2. Белемнәрне 
бәяләү.
3. Өй эше.
Иҗади эш: «Минем 
нәсел агачым» рәсе-
мен ясап килергә.

Укучыларның җа-
ваплары.

ШУУГ: үз  
уңышларың /  
уңышсыз-
лыкларың 
сәбәпләре ту-
рында фикер 
йөртү
РУУГ: үз 
эшчәнлегеңне 
контрольгә 
алу
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Римма БӘШИРОВА,

Мөслим районы Күбәк урта мәктәбе 
филиалы – Октябрь башлангыч мәктәбе 
укытучысы

08

СҮЗТЕЗМӘЛӘР
(4 нче сыйныфта татар теле дәресе)
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Максат: җөмләдә сүзләр бәйләнешен ачыклау. Җөмләдә-
ге сүзгә, шул сүздән башка сүзләргә сораулар кую һәм сүз-
тезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгели белү күнекмәләрен 
ныгыту; үз фикереңне әйтә, дәлилли белергә өйрәтү, иҗа-
ди сәләтләрен үстерә; балаларда тырышлык, күзәтүчәнлек, 
ярдәмчеллек тәрбияләү.
Дәреснең тибы: яңа материал аңлату, белем һәм күнекмәләр 
формалаштыру.
Җиһазлау һәм материал: дәреслек (И.Х. Мияссарова,  
К.Ф. Фәйзрахманова.– 57–59 нчы битләр), компьютер, проек-
тор, дәрескә презентация, карточкалар, рәсемнәр һ.б. кирәкле 
материаллар.
Предметара бәйләнеш: әдәби уку, әйләнә-тирә дөнья, русский 
язык.
Шәхси, метапредметлы һәм предметлы нәтиҗәләр:
Шәхси нәтиҗәләр:
– аралашу культурасы күнекмәләре булдыру;
– мөстәкыйльлек һәм җаваплылык үстерү.
Метапредметлы нәтиҗәләр:
– аң-белем үстерү;
– проблемаларны мөстәкыйль рәвештә таба алу;
– логик фикерләү, чагыштыру, анализ ясый белү;
– укучыларның логик фикерләвен үстерү.
Предметлы нәтиҗәләр:
– сөйләм культурасы формалаштыру;
– уку, язу гамәлләре формалаштыру.
Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:
1. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
– сүзтезмәләрне табу; үз фикереңне дәлилләү;
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– сораулар куеп, сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгели 
белү;
– сүзтезмәләр ярдәмендә җөмләләр төзү.
2. Регулятив универсаль уку гамәлләре:
– кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;
– үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөресле-
ген тикшерү;
– тормыш тәҗрибәсен куллану;
– эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
3.Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
– күршеңә ярдәм итүдә танып белү инициативасы күрсәтү;
– үз уңышларың, уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;
– үз мөмкинлекләреңне бәяләү.
4. Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
– күршең белән хезмәттәшлек итү;
– үз фикереңне тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;
– коллектив фикер алышуда катнашу.
Эшне оештыру төрләре:
Фронталь, индивидуаль, парлап эшләү.

Дәрес барышы
I. Оештыру моменты
1. Укучыларның дәрескә әзерлеген 

тикшерү.
2. Оештыру моментының төп макса-

ты – балаларда яхшы кәеф, эшлисе 
килү халәте тудыру.

Укытучы. Хәерле көн, балалар! Кәеф-
ләрегез ничек? (Укучылар җавабы.) 
«Көнне яхшы сүз белән башласаң, 

бөтен көнең яхшы үтәр», – диләр. 
Әйдәгез әле, бер-беребезгә яхшы 
сүзләр әйтик.

– Көнебез яхшы үтсен!
–Гел дөрес җавап бирик!
– Тырышып укыйк!
– Яхшы эшләр кылыйк!
– Изгелекләр эшлик!
Шулай итеп, без татар теле дәресен 
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башлыйбыз. Мин сезгә уңышлы 
дәрес, төгәл җавап бирүегезне һәм 
аңлавыгызны телим. Хәзер инде ал-
дагы дәресләрдәге кебек үзебезнең 
эшебезне бәяләп барырбыз.

II. Актуальләштерү
1. Өй эше тикшерелә. 
Укучылар, бәйлек һәм бәйлек сүзләр 

кертеп, җөмләләр төзеп киләләр. Уң 
як дустына җөмләләрен укый, кул-
ланган бәйлекләрен әйтә.

– Дустың нинди бәйлекләр кулланып, 
җөмләләр төзегән? (Иптәшенең җа-
вабы.)

2. Үткән темалар кабатлап кителә.
(Укучылар бер-берсенә сораулар 

бирәләр.)
Укытучы. Нинди сүз төркемнәре 

бар? Ярдәмлек сүзләргә нәрсәләрне 
кертәбез? Татар телендә ничә ки-
леш? Нәрсә ул рәвеш? Нинди саннар 
була? Фигыль нәрсәләр белән төр-
ләнә? Сыйфат дәрәҗәләрен әйтегез. 
Сыйфатларны нинди сыйфатларга 
аералар? Сыйфат җөмләдә нәрсә 
булып килә? Ул алмашлыгын килеш 
белән төрләндерергә. Кисәкчәләр 
нинди төсмер бирәләр? Нәрсә ул 
бәйлек? (Һ.б. сораулар бирелә.) 

Бик яхшы булдырдыгыз!
Үзбәя
III. Уку мәсьәләсен кую
Укытучы. Ә хәзер мин сезгә уен тәкъ-

дим итәм.
«Кайсы артык?» уены оештырыла.
1. Быел, көзен, яхшы укый, шәп.
2. Укый, сикерә, сыйныфтан чыгу, 

сибә.
3. Алты, сигез песи, унынчы, өч.
4. Кызыл, йомшак, җылы, куе урман.
Укучылар, кайсы артык? Алар ни өчен 

артык икән ? (Ике сүздән тора. Сүз-
тезмәләр.) Рус телендә ничек атый-
быз? (Словосочетания.)

Укытучы. Шулай итеп, бүген «Җөм-
ләләр» бүлеге буенча «Сүзтезмәләр» 
темасын өйрәнүне дәвам итәрбез, 
ныгытырбыз. Без инде аны 3 нче 
сыйныфта өйрәнә башлаган идек.

Артык сүзтезмәләр арасыннан сай-
лап, бер сүзтезмә әйтегез. Алар 
үзара мәгънә ягыннан бәйләнгәнен 
карыйбыз. (Куе урман.) Тикшерелә: 
нәрсә? – урман, урман сүзе – төп сүз, 
димәк, ул – ияртүче; нинди урман? 
Куе урман, куе сүзе урман сүзенә ия-
реп килә, шуңа күрә без аны иярүче 
сүз дибез.

– Укучылар, нәрсә ул сүз? Ә сүзтезмә? 
(Укучылар җавабы.)

(Слайд.)
Сүз – билгеле бер мәгънәне белдерә, 

аваз һәм авазлар тезмәсе.
Әни, китап, өстәл.
Сүзтезмә ул үзара мәгънә ягыннан 

бәйләнгән ике яки берничә сүздән 
тора. Күлмәк – зәңгәр күлмәк; яз – 
иртә яз.

Кагыйдәне парларда бер-берсенә сөй-
лиләр. 

Шулай итеп, без бүген нәрсәләр ту-
рында сөйләшәчәкбез инде? (Укучы-
лар җавабы.)

Үзбәя
IV. Тема буенча эш
1. Матур язу минуты. 
( Уң кул белән ручка тотабыз,
Без дөрес хәрефләр язабыз.
Сул кул белән дәфтәр тотабыз, 
Уң кул белән булышабыз.
Куллар яши тату гына,
Дус булып, булышып кына.) 
Число, дәрес эше, укытучы язган 

сүзләр языла.
«Тырышкан табар, ташка кадак кагар» 

дигән мәкальне күчереп язалар. (Әң-
гәмә оештырыла.)
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2. Дәреслек белән эш (75 нче күнегү). 
Биремне 3 нче укучы укый. Нәрсә-

гә игътибар итәргә кирәк? (Сүз-
тезмәләргә.) Укучылар чиратлашып 
табышмакларны укыйлар, җавабы 
әйтелә, биремдә күрсәтелгәнчә, 
сүзтезмәләрне табалар. Аннан соң, 
ике баганага бүлеп, сан+исем, сый-
фат + исем белән белдерелгән сүз-
тезмәләрне язалар.

Укучыларга сораулар бирелә.
Укытучы. Сүзтезмәләрдә сүзләр 

үзара бәйләнеп килгәнме? Ә ничек 
беләбез? 

Иярүче һәм ияртүче сүзләр дип нинди 
сүзләргә әйтәләр? (Аларны аерып 
әйтү.) Ап-ак бүрек (бүрек – ияртүче, 
ап-ак – иярүче).

Укучылар, без рус телендә нәрсә дип 
тикшерәбез әле? (Главное слово и 
зависимое слово, дип тикшерәбез.)

Үзбәя
 Ял минуты. Музыка кушыла, хәрәкәт-

ләрне кабатлап йөриләр.
3. Дәреслек белән эшләү дәвам итә.
76 нчы күнегү (биремне 2 нче укучы 

укый).
Биремне укыганнан соң, укытучы со-

рау бирә:
– Бу күнегүдә аңлашылмаган сүзләр 

бармы? Нинди сүзләр алар? (Күнегү-
не эшләргә керешкәнче, «Татар теле-
нең аңлатмалы сүзлеге» белән эшләп 
алалар, сүзләрнең мәгънәләрен та-
бып укыйлар.)

– Рәвеш+фигыль белән белдерелгән 
сүзтезмәләрне табалар. Ияртүче 
сүздән иярүче сүзгә сорау куялар 
(такта алдында да берничә сүзтезмә 
язып тикшерәләр).

Үзбәя
77 нче күнегү (биремне 1 нче укучы 

укый).
Укучылар «Туганнар мәхәббәте» мәзә-

ген пышылдап укыйлар, бирем үтәлә 
(телдән эшләнә).

– Укучылар, мәзәкне ничек дәвам 
итәр идегез?

– Закир укытучыга ничек дип җа-
вап бирер икән? (Укучылар фикере 
тыңлана.)

Тәрбия моменты оештырыла (саран 
булмаска кирәклек искәртелә).

Үзбәя
V. Ныгыту
1. Укучыларга рәсемнәр бирелә, һәм 

алар чиратлашып сүзтезмәләр әй-
тәләр. Үзләре уйлаган сүзтезмә 
белән бик матур җөмлә төзиләр.

Үзбәя
2. Бирем. Исемнәрне тиешле фи-

гыльләр белән бәйләп, сүзтезмәләр 
төзиләр.

Беренче конвертта дәрескә, әнине, 
хат, мәктәптән, шәһәрдә, китапны 
сүзләре бирелә.

Икенче конвертта ярату, әзерләнү, кай-
ту, язу, уку, яшәү сүзләре бирелә.

Үзбәя
VI. Рефлексия
Укытучы. Сез бүгенге дәрестә нәр-

сәләр белдегез? (Укучылар җавапла-
ры.)

Шулай итеп, сүзтезмә нәрсә ул? (Берсе 
дөрес, икесе ялгыш булган фикер-
ләр.)

1. Бер предметны белдерәләр, сөй-
ләмдә аерым кулланылмый.

2. Үзара мәгънә ягыннан бәйләнгән 
ике яки берничә сүздән тора.

3. Тәмамланган уйны белдерә.
VII. Белемнәрне бәяләү (Тулы җавап 

биргән укучыларга билгеләр куела.)
VIII. Өй эше бирү 
Мөстәкыйль эш дәфтәреннән 106 нчы 

күнегү (50 нче бит) аңлатып бирелә.
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Фәния ЗАРИПОВА,

Яңа Чишмә районы Зирекле лицее дирек-
торының тәрбия эшләре буенча урынба-
сары, югары квалификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

09

Н. ИСӘНБӘТ 
«ӨЧ МАТУР СҮЗ»
(4 нче сыйныфта әдәби уку дәресе)Н
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Дәрес тибы: яңа дәресне өйрәнү.
Дәреснең максаты: Нәкый Исәнбәтнең «Өч матур сүз» шигы-
ре аша сөйләм культурасы һәм матур сүзләр дөньясы белән 
таныштыру. Тәмле телле, ихлас сүзле шәхес тәрбияләү.
Бурычлар: 
Белем бирү: укучыларда сәнгатьле дөрес сөйләм күнекмәләре 
формалаштыру; монологик, диалогик сөйләм өстендә эш алып 
бару, Н.Исәнбәт иҗаты белән танышу.
Үстерү: сүз байлыгын һәм мөстәкыйль фикер йөртә белүләрен 
үстерү.
Тәрбияви: балаларның әти-әниләренә, якыннарына һәм туган 
иленә карата мәхәббәт, ихтирам тәрбияләү.
Метапредмет: укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып 
ала белү;
регулятив УУГ: аралаша, ситуациядән дөрес чыга, нәтиҗә 
ясый һәм кирәкле мәгълүматны табып ала белү;
танып белү УУГ: балаларның эчке культурасын үстерү, ши-
гырьдә кирәкле урынны таба белү, тиешле мәгълүматны эзләү 
һәм анализлау, гомуми уку, эшчәнлек куелышы һәм проблема-
ны чишү;
коммуникатив УУГ: әдәпле кеше һәм әдәплелек кагыйдәләре 
буенча үз фикереңне әйтә алу күнекмәләре булдыру, күршең 
белән хезмәттәшлек итү, тыңлый һәм аралаша белү;
шәхси УУГ: укучыларда матурлыкны күрә белү хисен арттыру, 
рухи яктан әхлаклы шәхес тәрбияләү, баланың тормыш кыйм-
мәтләрен, әхлакый һәм мораль нормаларны аңлавына ирешү. 
Белем алуга уңай мотив тудыру, уку теләге уяту.
Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья, татар теле (сино-
нимнар).
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Дәрес барышы    
1. Оештыру. 
Якты чырай, яхшы кәеф       
Күрәм мин йөзегездә.
«Исәнмесез! Хәерле көн!»
Телим һәммәгезгә.
– Исәнмесез, укучылар! Мин сез-

гә яхшы кәеф телим. Әйдәгез әле, 
бер-беребезгә карап елмаябыз 
һәм партадашыбызны сәламлибез. 
Яхшы, утырырга мөмкин.

Укучылар, эш дәфтәрен алабыз һәм 
дәрескә әзерлегебезне билгели- 
без. 

Әгәр сезнең кәефегез яхшы, актив 
эшләргә әзер булсагыз, бирелгән 
эш дәфтәренең уң як почмагындагы 
түгәрәкне яшел төскә буягыз. Әгәр 
икеләнсәгез, кәефегез, эшләргә телә-
гегез булмаса, сары төскә буягыз.

Укытучы. Яшел төскә буяучылар уң 
кулын күтәрә, сары төскә буяучылар 
сул кулын. (Укытучы нәтиҗә ясый, 
әзерлекләрен билгели.)

2. Актуальләштерү. Яңа материалны 
үзләштерүгә ихтыяҗ тудыру. 

Проблемалы уку мәсьәләсен кую.
(Укытучы укучыларның игътибарын  

экранга юнәлтә.)
Укытучы. Беренче рәсемдә нәрсә 

күрәсез? (1 нче слайд) (Укучылар фи-
керен тыңлау.)

Укытучы. Икенче рәсемдә нәрсә 
күрәсез? (2 нче слайд) (Укучылар фи-
керен тыңлау.)

Бу ике рәсемне бер сүз белән ничек 
атап була? (Матурлар.)

Укытучы. Димәк, без бүген нәрсә ту-
рында сөйләшәчәкбез?

Укытучы. Эш дәфтәрендә 1 нче би-
ремне үтибез. Бирелгән схеманы 
тутырабыз.

Укытучы. Нәтиҗә ясыйбыз. Матур-
лыкны бүген без тагын кайда күрер- 
без икән? Сезнең белән шул со-
рауга җавапны бергәләп дәрестә 
эзләячәкбез.

3. Яңа белемнәр кабул итүне оештыру 
һәм үзләштерүгә юнәлеш бирү.

Бүген безне матурлык дөньясына та-
тар халкының күренекле язучысы, 
драматургы, шагыйре, фольклорчы 
Нәкый Исәнбәт иҗаты алып керер.  
Ә кем соң ул Нәкый Исәнбәт? 

Укытучы. Эш дәфтәрендәге 2 нче би-
ремне укыйбыз. Эш планы белән 
танышабыз.

Җиһазлар: компьютер, проектор, презентация, дәреслек, та-
рату өчен материал,төсле карандашлар.
Укыту методлары: проблемалы, өлешчә эзләнү, уен.
Оештыру моменты: уку эшчәнлегенә мотивация тудыру.
Максат: уку эшчәнлегенә уңай мохит тудыру, уку теләге булды-
ру.

Матурлыкны кайларда күрдек?

Кешенең тышкы 
матурлыгын табигатьтә ?
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Эш планы.
1. Н. Исәнбәт турындагы текстны игъ-

тибар белән укыйбыз.
2. Парларда бер-беребезгә сөйлибез.
3. Язучы иҗатын сыйныфка сөйләргә.
Үзбәя. Бәяләү критерийлары буенча, 

эшчәнлегегезне бәяләгез. 
Укытучы. Татар халык шагыйре, Тукай 

исемендәге Дәүләт премиясе лау-
реаты Нәкый Исәнбәт татар халык 
мәкальләренең 3 томлыгын, фра-
зеологик сүзлекләр, табышмаклар, 
фольклор китапларын туплап чы-
гара. Балалар өчен «Куян маҗара-
лары», «Ни өчен ни булган, яки утыз 
ялган», «Мырауҗан агай хәйләсе», 
«Нәниләр шатлана», «Балалар  
дөньясы» кебек әсәрләрен яза.  
Шигырьләре көйгә салына.

4. Уку мәсьәләсен чишү. 
Дәреслек белән эш.

Укытучы. Укучылар, дәреслекләрне 
ачабыз, без бүген Н.Исәнбәтнең нин-
ди шигыре белән танышырбыз икән?  
(Җаваплар тыңланыла. Н.Исәнбәт «Өч 
матур сүз».)

Игътибар белән аудиоязманы 
тыңлыйбыз.

– Шигырьдә ничә кеше сөйләшә?
– Алар кемнәр?
– Бер-берсенә ничек эндәшәләр?
– Әни баласыннан нәрсә турында со-

рый? (Көтелгән җавап: өч матур сүзне 
әйтүен сорый.)

Шул сүзләрне китаптан табып, эш 
дәфтәренә языгыз. 3 нче бирем.

Һәм шул сүзләрне тактага да яза бара-
быз. 

(ИЛКӘЕМ, ҖИРКӘЕМ, ӘНКӘЕМ, ӘТ-
КӘЕМ)

1. Шигырьнең исеменә игътибар итә-
без. (Өч сүз турында бара.)

2. Кайсы сүзләр артык, ни өчен? (Ил-
кәем, җиркәем – синоним сүзләр.)

3. Бу сүзләр нәрсәсе белән охшаш? 
(Соңгы иҗекләр охшаш яңгырый, 
рифмалашкан.)

4. Ни өчен бу сүзләр безгә бик кадер-
ле. (Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Әлбәттә, укучылар, бу 
сүзләрнең мәгънәләре бик тирән. 
Дөньяда иң кадерле кеше – әни,  
әти – безнең төп таянычыбыз, туган 
җир – яшәү чыганагы, изге урын. 

Рольләргә бүлеп уку. Шигырьне сән-
гатьле итеп рольләргә бүлеп укый-
быз.

Сүзлек өстендә эш. (Экранда сүзләр: 
бәләкәчем, күзалмам, бәгърем,  
сөеклем, кадерлем.) 

Укытучы. Укучылар, менә мин дә 
сезгә матур сүзләр алып килдем, бу 
сүзләрне кайчан, кайда кулланып 
булыр икән? Үзегезгә ошаган сүзне 
кулланып, эш дәфтәрегезгә җөмлә 
төзеп языгыз. 

Өйгә бирем. Өйдә әниләрегезгә шул 
сүзләр белән эндәшеп карагыз әле. 
Аларның ничек яктырып киткәнен 
күрерсез.

Ял минуты. Тыныч сулап, ашыкмый-
ча күнегүне башлыйбыз. Гәүдәбез 
матур, төз булсын. Парта арасына 
чыгып басабыз. Сул аякны уң аякка 
эләктереп, кулларны әкрен генә өскә 
таба күтәрә башлыйбыз. Җилкә ту-
рысына җиткәч, учларны өскә таба 
борабыз һәм баш очында тоташты-
рабыз. Нәкъ шул рәвешле төшерә-
без.

Кешенең бөтен нәрсәсе матур булыр-
га тиеш: йөзе дә, гәүдәсе дә, кылган 
эшләре дә, сөйләгән сүзләре дә.
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6. Белем һәм күнекмәләрне ныгыту.
Укучылар, әйдәгез, сүзләр дөньясына 

сәяхәт итеп алыйк. Сөйләшә белү –  
кеше өчен иң кирәкле сыйфатлар-
ның берсе. Без сезнең белән «Ман-
тыйк кайда?» дигән уен уйнап алыр-
быз.

Эш дәфтәрләрегездә Нәкый Исән-
бәтнең китапларыннан алынган 5 
мәкаль язылган. Мәкальләр белән 
танышып чыгабыз, һәр мәкальгә 
туры килгән рәсем белән тоташты-
рабыз.

1. Ике тыңла, бер сөйлә, калганын үзең бел.

2. Авызыңнан тере саескан очыртма.

3. Дөньяда иң татлы нәрсә дә – тел, иң ачы 
нәрсә дә – тел.

4. Тел – ананың баласына биргән иң кадерле 
бүләге.

Үзбәя. Эшегезне бирелгән таләпләр 
буенча бәяләгез.

Укытучы. Укучылар, 1 нче биремдәге 
таблицага әйләнеп кайтабыз. Дәрес 
башында бирелгән схеманың соңгы 
турыпочмаклыгына нинди сүз язар 
идегез.

(Укучыларның җаваплары тыңланы-
ла.) Әйе, укучылар, сүзләр дә матур 
була ала икән. Матур сүзләрне ишетү 
күңелләргә рәхәтлек бирә, яшәргә 
көч өсти, яңа эшләргә рухландыра, 
үзеңдә булган ышанычны арттыра.
Шуның өчен матур сүзләрне күбрәк 
кулланыгыз, бер-берегезгә дә матур 
сүзләр белән генә эндәшегез.

Өй эше. Бирелгән карточкаларда 

мәкальләр язылган. Үзегезгә ошаган 
бер мәкальнең эчтәлеген аңлатып 
язарга.

Рефлексия.
Укытучы. Укучылар, үзегезнең эшчән-

легегезне бәяләгез.
Бүгенге дәрестә алган өч билгегезне 

кушып, өчкә бүләбез. Шулай итеп, 
без уртача билгене чыгарабыз.

Эш дәфтәрегезнең иң соңгы юлында 
буш түгәрәк бар. Дәрес башында-
гы кәефегез үзгәрдеме? (Дәрестән 
канәгать булдым – яшел, аңлашыл-
мады – сары, дәрестә яңалык булма-
ды – кызыл төскә буяп күрсәтәбез.) 
(Укытучы нәтиҗә ясый.)
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Рәмилә СЕМЁНОВА,

Азнакайдагы 2 нче урта мәктәп-
нең югары квалификация катего-
рияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

10

ГАБДУЛЛА 
ТУКАЙНЫҢ 
КЫРЛАЙДАГЫ МУЗЕЕ 
(5 нче классның  рус төркеме)
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Максат һәм бурычлар:
– Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее белән танышу;
– укучыларның фикерләү, анализлау һәм гомумиләштерү кү-
некмәләрен үстерү;
– укучыларда күренекле кешеләргә бәйле истәлекләрне өй-
рәнүгә кызыксыну уяту, аларда эстетик зәвык тәрбияләү.
Универсаль уку гамәлләре:
1. Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрен 
формалаштыру;
– төркемнәрдә эшләгәндә, бер-береңә игътибарлы булу, эш 
тәртибен билгели алу, эшне бүлешеп эшләү, җаваплылык хисе 
тәрбияләү;
– бер-береңә карата яхшы нияттә булу, үз фикереңне тыңлау- 
чыларга җиткерә белү күнекмәләре булдыру.
2. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
– уку максатын мөстәкыйль билгеләү;
– кирәкле мәгълүматны эзләп табу, аерып алу;
– уй-фикерне язма һәм әйтмә формада аңлап һәм ирекле оеш-
тыру;
– аңлап уку, тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүмат-
ны аера белү.
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3. Регулятив универсаль уку гамәлләре:
– уку бурычларын куя белү;
– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү;
– эшне дөрес бәяли белү күнекмәләре булдыру.
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү дәресе.
Җиhазлар hәм материаллар: дәреслек, дәрес презентациясе, 
компьютер, проектор, экран, карточкалар.

Этаплар Укытучы эшчәнлеге Укучылар  
эшчәнлеге УУГ

I. Оештыру өлеше Хәерле иртә, укучылар!  
Имин булсын көнегез.

Хәерле иртә, имин 
булсын көнебез.

Шәхси: әдәп-
әхлак кагый-
дәләрен искә 
төшерү, бер-бер-
сенә уңышлар 
теләү.

II. Актуальләштерү 
өлеше 
Өй эшен тикшерү
 

«Су анасы» өзеген сән-
гатьле укыту (2–3 укучы-
дан). 

Укыган укучыга бәя 
бирү. Дөрес укый. 
Тиз укый. Әкрен 
укый. Авазларны 
дөрес әйтә. Аваз-
ларны дөрес әйтми. 
Дөрес интонация 
белән укый. Дөрес 
интонация белән 
укымый.

Танып белү: 
эш-хәрәкәтләр-
нең алымнарын 
һәм шартларын, 
эшчәнлекнең 
барышын һәм 
нәтиҗәләрен тик-
шереп бару һәм 
бәяләү.

Мотивлаштыру 1 нче слайд. Мәктәп 
янында урнашкан «Герой-
лар аллеясы»ның фото-
сурәтен күрсәтү:
– Фотосурәттә нәрсәләр 
күрәсез? Һәйкәлләрне, 
сыннарны урамнарга, ал-
леяларга нинди максат 
белән куялар дип уйлый-
сыз?

– Геройлар аллея- 
сы, батырларга  
куелган һәйкәлләр 
(сыннар). 
– Кешеләр батыр-
ларның исемнәрен 
белсеннәр, аларның 
батырлыкларын 
онытмасыннар, ис-
тәлекле урыннар 
күбрәк булсын өчен.

Танып белү: 
белемнәрне 
структуралау, 
өлеш-кисәкләрне 
бер-берсе белән 
бәйләү, тәртипкә 
салу.

III. Уку мәсьәләсен 
кую

Шәһәребез музее, ки-
нотеатры, даруханәсе, 
китапханәсе, спорт мәй-
данчыгы фотосурәтләре 
төшерелгән 2 нче слайд 
күрсәтелә.

Дәрес барышы
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Проблемалы сорау кую:      
– Кайсы бинада истәлек- 
ле экспонатлар саклана 
ала дип уйлыйсыз?
Сезнең нинди музейларда 
булганыгыз бар?
Димәк, бүген без дәресе-
бездә нәрсәләр турында 
сөйләшербез?
Дәресебезнең бурычла-
рын билгелик.Темага 
туры килгәнен генә сай-
лап алу:
– Дәреснең беткәнен 
көтү.
– Г.Тукай музее белән та-
нышу.    
– Г.Тукай турында булган 
белемнәрне ныгыту.

Музей бинасында.

Укучыларның фи-
керләрен тыңлау.
– Музейлар турын-
да.
– Геройлар ту-
рында. Танылган 
шәхесләр турында.
Укучыларның фи-
керләрен тыңлау.

Коммуникатив: 
проблеманы 
ачыклау, тәңгәл-
ләштерү, аны хәл 
итүнең альтер-
натив юлларын 
эзләү һәм бәяләү.
Танып белү: та-
нып белү макса-
тын мөстәкыйль 
рәвештә аерып 
алу һәм әйтеп 
бирү.

IV. Уку мәсьәләсен 
чишү

Габдулла Тукай музее 
белән таныштыру  
(5 слайдтан торган пре-
зентация) 102 нче биттән 
Г.Тукай музее турында 
уку.

Укучылар дәреслек-
тән Г.Тукайның  
Кырлайдагы музее 
турында чылбыр-
лап укыйлар.

Коммуникатив: 
карар кабул итү 
һәм аны тормыш-
ка ашыру.

Сүзлек өстендә эшне оеш-
тыру.

Тексттан аңлашыл-
маган сүзләрне та-
бып укыйлар, бер-
гәләшеп тәрҗемә 
итәләр. Дәреслек-
нең 103 нче би-
тендә бирелгән 
яңа сүзләр, алар-
ның тәрҗемәләре 
белән танышалар.
Үзләре укыган җөм-
ләләрне тәрҗемә 
итәләр (парларда 
эшлиләр).

Танып белү: 
кирәкле инфор-
мацияне табу һәм  
аерып чыгару.

Беренчел ныгыту. Дәреслектәге 4 нче би-
ремне үтәү.

Тексттан табып, 
җөмләнең сүзләрен 
тиешле урынга куеп 
укыйлар, ике җөм-
ләне дәфтәрләргә 
язалар.

Танып белү: 
уй-фикерне сөй-
ләмдә һәм язма 
формада дөрес  
оештыру.

Ял сәгате
Белемнәрне систе-
мага салу. Укуга 
бәйләп иҗади эш 
башкару. Максат: 
алган белемнәрне 
куллану һәм ныгы-
ту.

Без бүген үзебезнең му-
зейны оештырабыз. Ул 
Г.Тукайга багышлана. 
Музейның бүлмәләрендә 
булачак экспонатлар һәр 
төркемнең «виртуаль ком-
пьютер»ында саклана.

4 кешедән тор-
ган төркемнәрдә 
эшлиләр. 
           

Танып белү: ае-
рым кисәкләрдән 
бер бөтен төзү; 
уй-фикерне сөй-
ләмә формада 
ирекле оештыру.
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«Виртуаль компьютер»-
дан үзегезгә кирәкле  
мәгълүматны гына алыр-
га була, артыгы «виртуаль 
компьютер»да кала. Һәр 
төркем музейның бер бүл-
мәсен оештыра, аңа исем 
бирә. 
Исемнәр тактада:
1. Тарихи
2. Әдәби әсәрләр
3. Рәсем сәнгате
4. Музей проекты
Бирем: а) Бирелгән мате-
риаллар арасыннан Г.Ту-
кай белән бәйле булган-
нарын аерып алу һәм А3 
форматына беркетү.
б) Әзер эшне (А3 форма-
тын) тактадагы исемнәр-
гә туры китереп тактага 
урнаштыру.
Укытучы төркемнәрдә 
барган эшчәнлекне 
күзәтә.

Кирәкле мәгълү-
матны «виртуаль 
компьютер»дан 
сайлап алалар, А3 
форматына бер-
кетәләр.  
Материалга туры 
килгән исемне бил-
гелиләр. Эшне так-
тага урнаштыралар.
Һәр төркемнең 
белгече (экскурсо-
воды) чыгып үз бүл-
мәсендәге экспо-
натлар, музей про-
екты белән укучы-
ларны таныштыра.

Регулятив: 
үзләштерелгән 
белемнәрне һәм 
яңаларын аера 
белү, төшенеп 
эшне башкару.
Коммуникатив: 
төркем белән 
бергә эшләү, 
хезмәттәшлек 
итә алу осталыгы 
булдыру.

Рефлексия Укытучы укучылар белән 
берлектә эшкә йомгак 
ясый. Дәреснең макса-
тын искә төшерү. Максат-
ка ирешү яки ирешмәүне 
билгеләү. Бәяләү.

Һәр төркемнең 
эшенә, индивиду-
аль чыгышларга, үз 
эшләренә укучылар  
бәя бирәләр, билге 
куялар.Фамилия 
язылган үзбәя би-
тенә, һәркем үзенең 
эшенә бәя бирә:
– бик яхшы эшлә-
дем – яшел түгәрәк;
– яхшы эшләдем – 
сары түгәрәк;
– тырышасым бар –  
кызыл түгәрәк.

Танып белү: 
эш-хәрәкәтләр-
нең алымнарын 
һәм шартларын, 
эшчәнлекнең 
барышын һәм 
нәтиҗәләрен  
тикшереп бару 
һәм бәяләү.

Өй эше бирү һәм аны 
аңлату:
1. 103 нче биттәге 1–4 нче  
сорауларга җаваплар 
әзерләргә.
2. Теләк буенча: «Һәйкәл-
ләрдә – хәтер» темасына 
кечкенә текст төзергә.
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Илһам ФӘТТАХОВ,

филология фәннәре кандидаты
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Фәрит Йосыф улы Йосыпов – филология фәннәре докторы, 
профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе.

1962–1972 еллар – Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
тарих институты фәнни хезмәткәре. 

1972–1984 – Алабуга дәүләт педагогика институтының чит 
телләр факультеты деканы. 

1984 елдан РСФСР Мәгариф министрлыгының Милли мәк- 
тәпләр институты Татарстан филиалы директоры.

1995 елдан КДУның татар теле һәм әдәбиятын укыту методи-
касы кафедрасының профессоры. 

Төркия Җөмһүрияте Тышкы эшләр министрлыгының халык- 
ара хезмәттәшлек һәм үсеш агентлыгы хезмәттәше.

Бүгенге көндә Ф.Й.Йосыпов – «Төрек лингвистлары җәмгыя- 
те»нең мөхбир әгъзасы (Әнкара). Бөекбританиянең Кем-
бридж биография үзәге аны «ХХ гасырның атаклы кешеләре»  
энциклопедиясенә кертте. 

Фәрит Йосыф улы Йосыпов – татар 
сөйләшләре һәм диалектларын өйрә- 
нүгә зур өлеш керткән танылган телче-
галим. Ул – татар диалектология- 
се, халкыбызның этник тарихы, рухи 
мәдәнияте буенча күпсанлы фәнни 
мәкаләләр, монографияләр авторы. 
Туган тел сүзлекләре, мәктәп дәрес- 
лекләре, программалар, уку куллан-
малары, укыту-методик комплекслар 
әзерләп чыгарды. Аның хезмәтләре 
арасында иң әһәмиятлеләре дип 
түбәндәгеләрне атап үтәргә кирәк:  
«Көньяк Урал һәм Урал арты сөй-
ләшләре» (1979), «Неличные фор-
мы глагола в диалектах татарского 
языка» (1985), «Изучение татарского 
глагола» (1986), «Татар теленең диа-
лектлары: Урал сөйләшләре» (2003), 

«Морфология татарского диалектно-
го языка: категории глагола» (2004). 
Аның кызы Гөлназ белән бергәләп 
әзерләгән «Красноуфим татарлары: та-
рих, тел, фольклор» хезмәте (2004 ел), 
һәм үзенең «Сафакүл татарлары: та-
рих, тел, халык иҗаты» монографиясе 
дә (2006 ел) белгечләр өчен генә түгел, 
тел-тарих белән кызыксынган һәркем 
өчен файдалы булачак. 

...Күпкатлы тормыш мәктәбен узып, 
бик зур тәҗрибә туплаган, киң фәнни 
карашка ия Фәрит абый Йосыповка  
сокланам мин. Ул – тәрбияле, кеше- 
лекле, вөҗданлы, нурлы шәхес. Иманы 
нык. Динебезгә олы хөрмәт хисе белән 
карый. Алар Төркия Диният Вакыфы-
ның чит илләр бүлеге белгече Абду-
рахман Кая белән төрек профессоры, 

58

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



доктор М.Җамал Софуоглуның «Дога 
китабы»н татарчалаштырып басты-
рып чыгардылар. Галимнең тагын бер 
сыйфаты сокландыра: ул – искиткеч 
принципиаль кеше. Үз кыйбласына 
һәрчак тугры калып, үз позициясен 
һәрвакыт яклый белә. Бу күркәм сый-
фаты белән яшь галимнәргә үрнәк ул. 
Миңа язмыш аның белән Свердловск 
өлкәсенең Красноуфимск каласына 
барырга насыйп итте. Поездда сүзебез 
гел диалектология фәне һәм татар ха-
лык авыз иҗаты хакында барды. Шун-
да Фәрит абыйның киң фикерләвенә, 
эрудициясенә тагын бер тапкыр таң 
калдым. 

Ф. Йосыповны Свердловск өлкәсен-
дәге фәнни җәмәгатьчелек яхшы белә 
икән. Бу хәл биредә аны үз кеше кебек 
кабул итүдә, олы кунак буларак хөр-
мәтләүдә ачык күренде. Ул Красно- 
уфим татарлары сөйләшенең фонетик, 
морфологик, лексик үзенчәлекләрен 
өйрәнүгә багышланган төпле гыйль-
ми докладын укыганда, фәнни-гамәли 
җыенда катнашучы халык аны авыз 
ачып тыңлады, дисәм дә арттыру бул-
мас. 

Бу мәкаләмдә мин аның аерым китап 
буларак басылып чыккан «Сафакүл 
татарлары: тарих, тел, халык иҗаты» 
монографиясенә тукталырга телим. 
Анда Россия Федерациясенең Кур-
ган һәм Чиләбе өлкәләрендә яшәүче 
сафакүл, коншак татар милләте төр-
кемнәренең килеп чыгышы тарихи 
хезмәтләргә, архив чыганакларына 
нигезләнеп аңлатыла. Монография 
системалы-синхрон, лингвистик гео-
график ысулларны кулланып, автор 
җитәкчелегендә төрле елларда бу өл-
кәләргә оештырылган фәнни экспеди-
ция материалларына таянып язылган. 
Хезмәт Россия төбәкләрендә яшәүче 
милләттәшләребезнең этнографиясе, 
сөйләшләре, рухи мәдәнияте белән кы-
зыксынучылар өчен мәгълүмат чыга-
нагы булып тора. 

Ф. Йосыповның әлеге фәнни китабы 
укучыларга Курган өлкәсе губерна-

торы О.А.Богомоловның кереш сүзе 
белән башлана. Аерым алганда, Урал 
арты дип йөртелә торган төбәк тор-
мышының социаль-икътисади, фәнни- 
техник, гуманитар өлкәләрендә та-
тарлар тоткан лаеклы урынны югары 
бәяләп, губернатор болай яза: 

«Казан дәүләт университеты про-
фессоры Фәрит Йосыповның Курган 
өлкәсендә җыйган материалларга 
нигезләнеп «Сафакүл татарлары: та-
рих, тел, халык иҗаты» дигән китабын 
бастырырга әзерләве турында хәбәр 
килеп җиткәч, без моңа шатландык. 
Игелекле һәм кирәкле эш бу. Безнең 
якта славян һәм төрки халыклар дүрт 
гасырдан артык имин яшиләр. XVI га- 
сыр ахырында чал Урал артындагы 
уңдырышлы җирләргә руслар килгән-
дә, монда татарлар һәм башкортлар 
көн күргән була инде. Шуңа күрә без 
һичкайчан татарларны килгән халык 
дип исәпләмәдек. Алар – өлкәбезнең 
җирле халкы». 

Ә совет чоры тарих дәреслекләре 
безгә Урал артына, Көньяк Уралга 
татарлар 1552 елда Казан ханлыгы 
җимерелгәч кенә күченеп урнашкан 
дип тукып тордылар. Бу – кан һәм 
дин кардәшләребез турында «килгән» 
халык, ягъни диаспора дигән фикер 
тудыру өчен эшләнде. Әле шуның 
өстәвенә бу якларга цивилизацияне 
XVI гасыр ахырында рус сәяхәтчеләре 
алып килде дип тәкрарладылар.  
1581 елда юлбасар Ермак бандасы-
ның, Күчүм ханны җиңеп, Себер хан-
лыгын тар-мар итүе уңай, прогрессив 
күренеш исәпләнде. Билгеле, тарихны 
шушы рәвешле бозып аңлату хакый-
катькә зур хилафлык китерү булып 
тора. 

«Урал төбәкләрендә яшәүче татар-
ларның кыскача тарихы» дигән кереш 
мәкаләсендә Ф.Й.Йосыпов Курган, 
Чиләбе өлкәләрендә гомер итүче мил-
ләттәшләребез турында бай тарихи 
мәгълүмат бирә. Автор Урал бассей-
нында, төгәлрәк әйтсәк, Урал алды, 
Урта Урал, Урал артында татар хал-
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кының үзенчәлекле берничә төркеме 
борынгы заманнан бирле яшәвен, бу 
борын-борыннан төрки халыкларны-
кы, беренче чиратта татарныкы бу-
луын, гомумән, Урал арты, Көньяк Урал 
төбәкләре, Көнбатыш Себер иңкүлеге 
кешелек дөньясы яралган бишекләр-
нең берсе икәнен раслаганда, ул тарих 
фәннәре докторы Габделбәр Лотфрах-
ман улы Фәйзрахманов дәлилләренә 
дә таяна.

Чыннан да, Себер татарлары тарихын 
махсус өйрәнгән галим Г.Л.Фәйзрахма-
нов язганча, монда инде б.э.к. 2 мең 
еллар элек үк төрле кабиләләрне, шул 
исәптән төркиләрне дә бергә туплаган 
уртак мәдәният булган. Мондый уртак- 
лык өчен тарих фәнендә төпле дәлил-
ләр бар, ди Ф.Й.Йосыпов. Көнбатыш 
Себер, Урал арасындагы киңлекләрдә 
б.э.к. III гасырдан сөннәр (һуннар) ха-
кимлек иткән. Ул җирләр IV–VII гасыр- 
ларда Бөек Төрки, VIII гасырда Уй-
гур һәм Кыргыз, IX–X гасырларда да 
Кимәк каһанлыкларына караган. Әмма 
төрки кабиләләр, мәсәлән, кыпчаклар 
әлеге географик төбәктә б.э.к. VII–IX 
гасырдан ук яшәгәннәр. Аларның бер 
өлеше Иртыш, Тобол бассейныннан 
890 елда Урал тирәсенә күченә. Ләкин 
күпчелеге туган төбәгендә гомер киче-
реп кала. Кыпчаклар Себер татарла-
рын барлыкка китерүдә төп этник ком-
понент санала. 

Дөрес, Алтын Урдада Себер татарла-
рына Казан–Урал татарлары кушылу 
процессы да барган. Урда империясе 
җимерелгәч, бигрәк тә Себер йортның 
Ибәк, Күчүм ханнары чорында Себер, 
Казан татарларының үзара мөнәсәбә-
те тагын да ныгыган. Казан татар-
ларының бу якларга күченүе Казан 
ханлыгы җимерелгәннән соң гына 
башланган дип сөйләү чынбарлыкка 
туры килми, дип яза Ф.Й.Йосыпов. Ул 
моны кушылуның икенче баскычы дип 
кенә атый.

Курган, Чиләбе өлкәләрендә яшәүче 
Сафакүл, Коншак татарлары да – шушы 
уртак мәдәни шартларда мөстәкыйль 

төркем, тел үзенчәлекләре ягыннан 
туган телебезнең аерым сөйләше 
буларак хасил булган, дип раслый 
галим. Бу фикерен дәлилләү өчен ул 
сафакүл сөйләшенең фонетик (сузык, 
тартык авазлар), грамматик (фигыль 
һәм аның төрләре, исем, алмашлык, 
сан, сыйфат, рәвеш, бәйлек, теркәгеч, 
кисәкчә, модаль сүзләр) аермалыкла-
рын фундаменталь тикшергән. 

Комплекслы өйрәнелгән халык авыз 
иҗаты китапта аерым бүлек тәшкил 
итә. Балалар фольклорыннан карга, 
яңгыр боткасы бирелгән. «Ал кирәк –  
гөл кирәк», «Ашык», «Дөя», «Бозык 
телефон» уеннарының тәртибе аңла-
тылган. «Патшаның кече улы», «Чибәр 
хан һәм аның малае», «Гадел хөкем», 
«Байгыш» кебек әкиятләр, мәкаль- 
әйтемнәр, табышмаклар урын алган. 
«Кузы-Көрпәк һәм Шаян Сылу», «Таһир-
Зөһрә» дастаннары, «Сак-Сок бәете»-
нең өч варианты һ.б. бәетләр белән 
танышырга мөмкин. Мөнәҗәтләр, би-
шек, тарихи, лирик, туй, кыска җыр- 
ларның текстларын, «Кушымта»да-
гы әзер ноталарга карап, җырлап 
җибәрергә дә була. Сафакүл, Атҗитәр, 
Мансур, Карасу, Сөлекле, Әбделмән, 
Әмин (исемнәре генә дә нинди гүзәл!) 
шикелле татар авыллары тарихына 
караган риваятьләр сөйләнелә. То-
понимика, им-том, сынамыш, мифо-
логик сөйләк, ышану, тыю, төш юрау, 
гореф-гадәт, дини йола, сыктау (җе-
наза шигърияте), бәйрәм, туй, күңел 
ачу уеннары турында күп материал 
тупланган. Автор якташларының иҗат 
үрнәкләрен дә, кайбер шәҗәрәләрне 
дә укучыга тәкъдим итә.

«Искәрмәләр»дә сөйләм, фольклор 
үрнәкләре, җырлар һ.б. турында 
энәсеннән җебенә кадәр тулы мәгъ-
лүмат бирелә: нинди өлкәдә, районда, 
кайсы татар авылында, кемнән (аның 
кайчан тууы), ничәнче елда Мөхәммәт 
Мәһдиев (мәсәлән, 1966 елда 14 җыр 
язып алган), Фәрит Йосыпов, Рәшит 
Ягъфәров, Ленар Җамалетдинов, Мар-
сель Бакиров, А.Садыйкова, К.Җама-
летдинова тарафыннан язып алынуын 
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хәбәр ителә. 
«Җырлар» бүлегенең «Тарихи һәм 

лирик җырлар» бүлекчәсенә кергән 
«Эскадрон», «Уел» (Уй елгасы исемен-
нән), «Юркә (башкорт чыганагында 
Иркә) Юныс», «Ашказар» җырлары ту-
рындагы күркәм риваятьләрне автор 
үзе безгә җиткерә. «Ашказар»ның биш 
вариантын да бирә. 

«Тәфтиләү көенең тууы» хакында 
Ризаэддин Фәхреддин язган искиткеч 
кызыклы мәгълүмат, бу көйнең та-
рихын сөйләгән Бакый Урманче белән 
Ф.Йосыповның очрашу истәлеге урын 
алган. Риваятьнең эчтәлеге түбән-
дәгечә. Рус патшасына хезмәт иткән 
татар генералы Шаһингәрәй Тәфки-
левнең кызы Гайшәбикә Уфада бер 
рус офицерына гашыйк булган. Кияүгә 
чыгу өчен ислам диненнән ваз кичеп, 
чиркәүгә барып, тантаналы рәвештә 
христианлыкны кабул иткән. Ләкин 
чиркәүдән чыккач, Гайшәбикә ханым-
ның намусы уянып, чиркәү ишегал-
дындагы урындыкка барып утырган, 
бик үкенеп, кайгырып, мәшһүр «Тәф-
тиләү» көен җырлап җибәргән:

Сары ла елан, ай, туз башлы,
Сызгырадыр камыш буенча.
Кара да кашлар, газиз башлар
Йөри икән язмыш буенча.
Исем китә үземнең азуыма,
Һич чара юк тәкъдир язуына.

Кызының диннән ваз кичүен ишет-
кән анасы Зөләйха, кызы Гайшәбикә 
шул җырны көйләп утырганда, чиркәү 
капкасыннан йөгереп килеп керә дә 
ачудан кызының муенындагы тәресен 
өзеп ала һәм вак кисәкләргә сынды-
рып таптый. Вөҗдан газабына түзә 
алмаган Гайшәбикә хәзерге Әгерҗе 
районы Тирсә авылында (бу җирләр 
Тәфкилевләрнеке булган) мәчет сал-
дырган, калган гомерен шунда Ал-
лаһка гыйбадәт кылып уздырган. 

«Туй җырлар»ыннан «Ишек бавы» 
җыры мине нык уйландырды. Кияү 
кыз янына кергәндә, ишек янында 
башкарыла икән ул. Заманында бөек 
Тукай да шул җырга игътибар иткән, 
искәрмә биргән. Миңа калса, хәзерге 
татар яшьләре җырның сүзләрен бел-
ми генә түгел, ишеткәннәре дә юктыр. 
Без – рухи фәкыйрьләр буыны. Әле 
ярый туй мәҗлесе үткәргәндә, «Татар 
радиосы»на җыр куюларын сорап 
заказ бирә беләбез. Һәр чорның, кем 
әйтмешли, үз җыры инде. 

Бу хезмәтне укып чыккач, үзем өчен 
бөтенләй яңа бер дөнья ачтым – Урал 
һәм Урал арты татарларының яшә- 
ешен белдем, олы тарихы турында 
бихисап мәгълүмат алдым, тел үзен-
чәлекләренә төшенергә тырыштым, 
бик күп җырларның исемнәрен булса 
да хәтеремә сеңдердем, ахыр чиктә  
Көньяк Урал (Чиләбе), Урал арты 
(Курган) өлкәләрендә яшәүче милләт-
тәшләребезнең гаҗәеп бай фолькло-
рына сокландым. Себер татарлары 
белән чагыштырсак, бездә, Казан та-
тарларында, рухи мирас билгеле сә- 
бәпләр аркасында бу дәрәҗәдә сак- 
ланмаган. Шаккатырлык хәл! 

Китапта кулланылган фәнни әдә-
бият исемлегеннән күренгәнчә, бу 
хезмәт күп галимнәребезнең фәнни 
эшләренә таянып язылган. Гомумән 
алганда, Фәрит Йосыпов катлаулы һәм 
буталчык, хәтта атаклы тарихчысы 
Һади Атласи да очына чыга алмаган 
«Себер тарихы»н каплап торган кара 
авыр пәрдәнең бер читен ачып, укучы-
га күрсәтә алган. «Сафакүл татарлары: 
тарих, тел, халык иҗаты» китабы, шул 
исәптән андагы кереш мәкалә, галим-
нең югарыда телгә алынган башка 
гыйльми хезмәтләре белән бергә, рус, 
ә аннары совет тарих фәне тарафын-
нан махсус бутап бетерелгән «Себер 
тарихы»н фаш итүгә, тарихи дөреслек-
не халыкка җиткерүгә, фәнни гадел-
лекне торгызуга үзеннән бәяләп бетер-
гесез өлеш кертә. 
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Рәзилә СӘЛАХОВА,

Чаллыдагы 32 нче урта мәктәпнең  
татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

12

Ш.ХӨСӘЕНОВНЫҢ 
«ӘНИ КИЛДЕ» 
ДРАМАСЫНА 
ӨЛЕШЧӘ АНАЛИЗ 
(«Ана җылысы – кояш җылысы» проекты 
кысаларында үткәрелгән дәрес)
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Максат:
1. Белем бирү максаты: драманың темасын, идеясен, пробле-
матикасын ачыклау аша төп эчтәлегенә төшенү, әсәрнең әһә-
миятен аңлау.
2. Үстерү максаты: образларны чагыштыру, нәтиҗә чыгару, 
анализ ясау күнекмәләрен камилләштерү; укучыларның логик 
фикерләү сәләтен, хәтерне, игътибарлылыкны үстерү.
3. Тәрбияви максат: фронталь сорау-җавап вакытында, төр-
кемнәрдә эшләгәндә, аралаша белү; бер-береңне тыңлый белү 
культурасын үстерү, әниләргә карата шәфкатьлелек тәрбияләү.  
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
1. Предмет нәтиҗәләр: драманың эчтәлеген аңлау, төп фикер-
не таба белү, әсәрдә автор карашларын ачыклау һәм үз фике-
реңне әйтү.
2. Метапредмет нәтиҗәлелек:
– регулятив гамәлләр: дәреснең темасын, проблемасын, идея-
сен мөстәкыйль таба белү, үз фикереңне дәлилләү, үзбәя бул-
дыру;
– танып белү гамәлләре: әдәби әсәрне дөрес аңлау, анализлау, 
дөрес нәтиҗә чыгару, сәбәп-максат бәйләнешен булдыру, үз 
фикереңне исбатлый алырга күнектерү, әсәр хакында дөрес 
фикер йөртә алу;
– коммуникатив гамәлләр: иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, үз 
фикереңне телдән башкаларга җиткерү.
3. Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: гаделлек, дөреслек, 
мәрхәмәтлелек һәм аларның киресе булган сыйфатларны 
тану, бәяләү; үзеңдә уңай кешелек сыйфатлары булдыру.
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Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру - ориентлаштыру этабы

Уңай психологик халәт тудыру.

II. Актуальләштерү

Укытучы. Укучылар, без Ш.Хөсәеновның 
«Әни килде» драмасын укыдык. Сез, 
өегездә әсәрне тулысынча укып, аның 
темасын һәм проблемасын билгеләр-
гә тиеш идегез, җавапларыгызны укып 
күрсәтегез.

Тема: әхлак. 

Проблема: балаларның әниләренә карата 
булган шәфкатьсезлеге.

Укытучы. Аналар һәм балалар арасында-
гы проблема бүген дә актуальме-  
юкмы? Фикерегезне дәлилләгез.

Актуаль. Балалары булып та, кайбер 
әти-әниләрнең «Картлар йорты»нда 
яшәүләре, балаларының әти-әниләрен 
фатирларыннан куып чыгару очраклары 
моңа дәлил булып тора.

Укытучы. Димәк, безгә әсәрне уку гына 
җитми, андагы проблема турында сөй-
ләшергә кирәк дип уйлыйм. Сез ки-
лешәсезме минем белән? 

Белемнәрне гомумиләштерү.

Укытучы. Хәзер драманы тулысынча күз 
алдына китерү өчен, викторина сораула-
рына җавап биреп китик.

1. Ананың балаларын барлап чыгыгыз. 
(Максуд, Ислам, Инсаф, Сәйяр, Мәйсәрә, 
Гөлчирә, Хафиз, Таһир, Рәшидә.) 

2. Ана авылда кем белән яши? (Берүзе.)

3. Ананың ничә баласы исән? (8)

4. Ана, шәһәргә килгәч, кем өендә яши? 
(Зөләйха өендә.)

5. Римма ни өчен Сәйярдән аерылып 
китә? (Ананы карыйсы килми.) 

6. Инсаф шәһәргә ни өчен килгән? (Хас- 
таханәгә каралырга дип.)

7. Ананы хастаханәдән кем алып чыга? 
(Сәйяр.)

8. Ана: «...мин аңа ике тапкыр гомер бүләк 
иттем», – дип, кайсы баласы турында 
әйтә? (Ислам турында.)

9. Әлмөхәммәт карт Зөләйхага кем туры 
килә? (Каената.)

10. Ислам ни өчен 10 ел төрмәдә утыр-
ган? (Сугыштан качкан өчен.)

Үзбәя бирү

Дәрес алды эше:
1. «Әни килде» спектаклен карау.
2. Өй эше:
1) әсәрне укып чыгарга, темасын һәм проблемасын язарга; 
2) драма жанрының билгеләмәсен искә төшерергә.
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III. Төп өлеш

Укытучы. Әсәр драма жанрына карый. 
Моны исбат итәргә кирәк. Драма жанры-
ның билгеләмәсен әйтегез.

Тормышчан конфликтка корылган һәм 
берничә чишелеш мөмкинлеге булган сәх-
нә әсәре.

Укытучы. Әлегә жанрны калдырып то-
рыйк, без аңа әйләнеп кайтырбыз.

Әйдәгез, әсәрне өлешләргә бүлик (төр-
кемнәрдә эш, һәр төркем үз вариантын 
әйтә һәм бер гомуми план төзелә):

1. Сәйярнең өйләнүе, туганнарының аны 
котларга килүләре.

2. Ананың шәһәргә балалары янына 
килүе.

3. Ананың авыру икәнлеге турында хәбәр. 

4. ...Әнине кем карый? 

Үзбәя бирү

Укытучы. Беренче һәм икенче өлешләрдә 
балалар үзләрен ничек тоталар?

Барысы да шат, бер-берсе белән дус, һәр-
берсе: «Әни, яшәргә безгә кил»,–дип, Ана-
ны үзләрендә торырга кыстый башлый-
лар. 

Укытучы. Өченче, дүртенче өлешләрдә ба-
лаларның үз-үзләрен тотышы үзгәрәме?

Үзгәрә. «Әнине кем карый?»– дип, бер-берсе 
белән талаша башлыйлар.

Укытучы. Өлешләрне кыскартыйк, икегә 
генә калдырыйк (төркемнәрдә эш).

Ананың авыруы турында хәбәр алганга 
кадәр вакыйгалар һәм Ананың авыру 
икәнлеге беленгәннән соң булган вакый-
галар.

Укытучы. Беренче һәм икенче өлештә 
Ананың балаларын уңай яки тискәре 
геройларга кертәсезме?

Беренче өлештә уңай, икенче өлештә алар 
үзләренең чын йөзләрен ачалар.

Укытучы. Димәк, кешенең эчке дөньясы 
кайчан ачыла икән? 

Авырлык килгәндә.

Укытучы. Ананың авыру икәнлеге белен-
гәч, балаларның башларында иң берен-
че нинди сорау туа? 

«Әнине кем карый?» соравы.

Укытучы. Драмада Зөләйха образы бар. 
Ул ни өчен әсәргә кертелгән?

Автор укучыга әйтергә теләгән фикерен 
Зөләйха һәм Әлмөхәммәт карт образла-
ры аша әйттерә. 

Укытучы. Балаларның берсе дә: «Әни-
не мин карыйм», – дип, беренче булып 
әйтми. Ананы карау балалар өчен зур 
проблемага әйләнә. Анага бөтенләй чит 
кеше булган Зөләйха: «Мин карыйм», – 
дигәч, балалар берсе дә каршы килми, 
проблеманы хәл иткәнгә санап таралы-
шалар.

Жанр билгеләмәсенә кире әйләнеп кай-
тыйк. Билгеләмәне әсәргә күчерегез, 
аның икенче өлешенә игътибар итегез 
...берничә чишелеш мөмкинлеге булган. . . 
Әйдәгез, чишелеш мөмкинлекләрен 
карап үтик. Мин сезгә таблица төзергә 
тәкъдим итәм (тактаның уң ягында 3 
баганадан торган таблица сызылган). 
Беренче баганага – Ананың балалары-
ның исемнәрен, икенче баганага –  
әниләрен карый алмау сәбәпләрен, 
өченче баганага проблеманы чишү 
юлын күрсәтегез (һәр төркем персонаж-
лар бүлеп ала, таблицаны тутыра: 1 нче 
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төркем – Максуд, Ислам; 2 нче төркем – 
Инсаф, Сәяр; 3 нче төркем – Гөлчирә һәм 
Ананың башка балалары. Эш төгәллән-
гәч, һәр төркем чыгыш ясый, укытучы 
җавапларны таблицага язып бара, төр-
кемнәр бер-берсенең җавапларын тулы-
ландыралар).

Көтелгән җавап

Үзбәя бирү

Укытучы. Таблицаның өченче баганасын-
нан күренгәнчә, һәр баланың да, Хафиз-
дан кала, Ананы карарга мөмкинлеге 
бар. Сез күбегез «авылга кайтып карый 
ала» дигән чишелеш юлы тапкансыз. 
Дөрес, Ананы чиратлашып кайтып ка-
рарга да була. 3–4 ай карарга кирәк дип 
санасаң да, һәр балага 15 көн тия. 

Ана монологын искә төшерегез. Ана ба-
лаларын бик авырлык белән үстергән. 
Ул аларны авыруы белән борчымаска 
тырыша. Хәтта үзенә бирелгән морфий 

уколын да Инсафка бирә. Монологтан 
Ананың балаларына васыять итеп әйт- 
кән сүзләрен укып чыгыгыз. (...куркак 
булмагыз, куркак кеше әтисен дә, әнисен 
дә, хәтта илен дә сата.) Бу сүзләрне 
ничек аңлыйсыз?

Тормыштагы авырлыклардан курыкмаска, 
аларны җиңәргә, кешелек сыйфатларын 
югалтмаска.

Укытучы. Укучылар, бу драмадан башка 
аналар турында тагын нинди әсәрләр 
беләсез?

Аяз Гыйләҗевнең «Җомга көн, кич белән...», 
Шәриф Камалның «Буранда», Әмирхан 
Еникинең «Әйтелмәгән васыять» әсәр-
ләре.

Укытучы. Бу әсәрләрне нәрсә бер-
ләштерә?

Балалар әниләренә карата шәфкать-
сезләр. Һәр әсәрдә дә әниләр үлә.

Укытучы. Бу әсәрләрне чагыштырып ка-
рыйк әле. Мин тагын сезгә таблица ту-
тырырга тәкъдим итәм. (Тактаның сул 
ягында таблица сызылган.) Таблицада 4 
әсәр язылган, сез һәр әсәр астына бала-
ларның аналарына булган мөнәсәбәтен 
бер җөмлә белән языгыз. (Һәр төркем үз 
җавабын әйтә, уртак фикерләр табли-
цага языла.) 

Көтелгән җавап

Үзбәя бирү

Укытучы. Әйе, укучылар, карап кителгән 
әсәрләрдә балалар аналарына карата 

Ананың 
балалары

Әниләрен карый 
алмау сәбәпләре

Проблеманы 
чишү юлы

1. Максуд Фатир көтәләр, 
әлегә кеше сараен-
да яшиләр.

Авылга кайтып 
карый ала.

2. Ислам Үзе дә, хатыны да 
«чирле».

Фатирларында 
карый алалар, 
авылга кайтып 
карый алалар.

3. Инсаф Чирле, еш хаста-
ханәдә ята.

Хатыны карый 
ала.

4. Сәяр Яңа өйләнгән, 
яшәү урыннары  
юк.

Хатыны белән 
чиратлашып 
Зөләйха өендә 
карый алалар.

5. Гөлчирә Еракта яши, эштән 
китә алмый.

Ял алып, авыл-
га кайтып ка-
рый ала. 

6. Мәйсәрә Отпуск вакытын 
көтеп ята.

Эшеннән со-
рап китә һәм 
авылга кайтып 
карый ала.

7. Хафиз Чик буенда үлгән.                                

8. Таһир Посылка салган, 
кайта алмый.

Авылга кайтып 
карый ала.

9. Рәшидә Кайта алмый, 
еракта яши.

Авылга кайтып 
карый ала.

«Җомга көн, 
кич белән...»

«Әни кил-
де»

«Әйтелмәгән 
васыять»

«Буранда»

Бибинур Ана Акъәби Ана
Ананы
оныткан-
нар.

Ананы 
онытма-
ганнар, лә- 
кин авыр-
гач кара-
мыйлар.

Ананы ка-
рыйлар, 
ләкин Анага 
җан җылы-
сы җитми.

Шәфкать-
сезлеге өчен 
Мостафа 
Анасыннан 
гафу сорарга 
соңга кала.
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зур кешелексезлек күрсәтәләр. Әйдә-
гез, тагын бер әсәрне искә төшерик әле. 
(Укытучы әсәрдән өзек укый.)

«– Әнкәй, син шушы көйне ярата идең 
бит! – диде Бәдретдин һәм «Салкын 
чишмә» көен уйный башлады... Аның 
сүзләре, сүзләреннән дә бигрәк, шул-
кадәр гади, табигый, җылы-якын итеп 
дәшүе минем соңгы шикләремне дә 
челпәрәмә китерде. Әнисе өчен уңай-
сызлану дигән нәрсәнең әсәре дә юк 
икән бит Бәдретдиндә! Аның бу аз гына 
моңсу уйчанлык, яшерен генә кызгану 
белән өртелгән җитди-җылы карашын-
да әнисен өзелеп ярату гына түгел, аны 
беткәнче аңлау, кадерләү, юату сизелеп 
тора кебек иде. Белмим, болай карый 
алыр өчен, күңелләрдә нинди генә 
тирән мәхәббәт дәрьясы ятарга тиештер 
инде?!»

Укытучы. Әсәрнең авторы кем һәм исеме 
ничек?

Әмирхан Еникинең «Матурлык» әсәре.

Укытучы. Бәдретдин Ананың балаларын-
нан нәрсәсе белән аерылып тора?

Алар – капма-каршы геройлар.

IV. Рефлексия

Укучылар, без бүгенге дәрестә «Әни кил-
де» драмасына өлешчә анализ ясадык. 
Драмада замананың бик зур проблема-
сы күтәрелгән. Ничек уйлыйсыз, автор 
Ш.Хөсәенов бу әсәре белән нәрсә әй-
тергә теләгән икән? (Укучыларның  
җаваплары.) 

Укучылар, сезнең дә әниләрегез бар. 
Әлегә бар да яхшы, әниләрегез яшь, 
сау-сәламәтләр. Ләкин аналар бит гел 
шулай тормыйлар, картаялар. Бәлки, 
киләчәктә алар сезнең ярдәмегезгә мох-

таҗ булырлар. Шул вакытта сез нишләр-
сез? (Укучыларның җаваплары.) 

Тактадагы уң як таблицага тагын бер 
тапкыр игътибар итик әле. Икенче ба-
ганада балаларның аналарын карый 
алмау сәбәпләре язылган. Әниләрегезне 
картаймыш көннәрендә карарга кирәк 
булса, сезнең өчен бу «икенче багана» 
бөтенләй булырга тиеш түгел, бары тик 
«өченче багана» гына булырга тиеш. 
Шуңа күрә, әйдәгез, икенче багананы 
алып ташлыйбыз. (Укытучы «балаларның 
әниләрен карый алмау сәбәпләре» бага-
насын сөртә.)

Сул як таблицага күз салыйк. Әни – без-
нең өчен иң кадерле кеше. Иң авыр ми-
нутларда без әниләргә килеп егылабыз. 
Укучылар, Бибинурның балалары кебек, 
әниләрегезне онытмагыз, «Әни килде» 
драмасындагы Ананың балалары кебек, 
әниегезне караудан баш тартмагыз, Акъ-
әбинең балалары кебек, әниегездән җан 
җылыгызны кызганмагыз. Әниләрегезгә 
кадер-хөрмәтне алар исән чакта күр-
сәтегез, Мостафа кебек соңга калмагыз. 
Әнисенә шәфкатьсез булганы өчен, Хо-
дай аңа нинди каты җәза бирә: гомер-
лек үкенеч, йөрәк ярасы. Әниләрегезне 
Бәдретдин кебек хөрмәтләгез, кадерлә-
гез, саклагыз. «Оҗмах – аналарның аяк 
астында» ди халык мәкале, ягъни ана-
сын кадерләгән кешегә Ходай җәннәт 
бүләк итә. Менә нинди зур, саваплы, изге 
эш икән ул – әнине карау.

V. Йомгаклау. Дәресебез ахырына якын-
лашты. Рәхмәт барыгызга да. Үзегезгә 
куйган билгеләрне берләштереп, бер 
уртак билге чыгарыгыз. 

Өй эше. «Оҗмах – әниләрнең аяк астын-
да» темасына сочинение язарга. 
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Әлфия МӘРДАНОВА,

Апас районы Азбаба урта мәктәбе-
нең I квалификация категорияле 
укытучысы 

(Татар теле укытучылары белән осталык дәресе)

ТАТАР ТЕЛЕ
 ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ТӨРЛЕ 
АЛЫМНАРНЫ КУЛЛАНУ, 
УКУЧЫЛАРНЫҢ ТАНЫП 

БЕЛҮ ЭШЧӘНЛЕГЕ БЕЛӘН 
ИДАРӘ ИТҮ 

13
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Максат: үземнең тәҗрибәләр белән уртаклашу. Укучылар та-
тар теле дәресләрен теләп өйрәнсен өчен, дәрестә белемне 
уен аша, кагыйдәләрне шигырь аша үзләштерүләренә ирешү.

Осталык дәресенең барышы
I. Оештыру һәм уку эшчәнлегенә мо-

тивлаштыру.

– Хәерле көн! Татар телен укытуда 
кулланырга мөмкин булган уен төр-
ләре белән таныштыруга багышлан-
ган осталык дәресен башлыйбыз. 
Тел гыйлеменең төрле тармакла-
рын өйрәнү, үзләштергән белемнәр-
не тикшерү, барлау  максатында 
күптөрле уен формалары кулланы-
ла. Ләкин сүз төркемнәре буенча 
белемнәрне тикшерү өчен үтә күрен-
мәле кесәле ватман я А4 кәгазендә 
сызып ясалган таблица уңайлы. Аны 
теләсә кайсы темада кулланып була. 
Тик алдан таратыр өчен, өйрәнү ма-
териалы – сүзләр әзерләргә кирәк 
яки текст (дәреслектәге күнегү) 
тәкъдим итәбез.

ИСЕМ

Кесәләргә укучылар дөрес итеп  
урнаштырырга тиешле, язусыз ягы 
белән әйләндереп куелган сүзләр: 
өемнең, урманнарында, бакчалары-
бызга һ.б.Бишәр сүз алалар, сүзләр-
не дөрес урнаштырып, кем күпме 
балл җыя. Бер укучы сүзне урнаш- 
тырганда, калганнар алларындагы 
түгәрәкләрнең дөрес булса – яшел, 
хата булса, кызыл ягын күтәреп, уен-
да катнашып утыралар.

Килеш-
ләр

сан,
тартым

Б.к. И.к. Ю.к. Т.к. Ч.к. Ур.-в.к.

Берлек 
санда
I зат т.к. өемнең
II зат т.к.
III зат т.к.
Күплек 
санда
I зат т.к. бакча-

лары-
бызга

II зат т.к.
III зат т.к. урман-

нарын-
да
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Хикәя фигыль Боерык 
фигыль

Шарт фи-
гыльКиләчәк заман Хәзерге 

заман
Үткән заман

билгеле билгесез билгеле билгесез

б ю б юФорма
Зат,     
сан

б ю б ю б ю б ю б ю

Берлек санда

I зат
II зат
III зат
Күплек санда
I зат
II зат
III зат

ТӨРКЕМ- 
ЧӘСЕ

Төр
ләре

Исем фигыль Сыйфат фигыль
Хәл фигыль Инфини-

тив 

исемләшкән
исем-
ләш-

мәгән

киләчәк заман хәзерге 
заман

үткән 
заман 

-ыр
-ер
-ар
-әр

-ачак
-әчәк
-ячак
-ячәк

-асы
-әсе

гади 
фор-
ма

тезмә
фор-
ма

I II III IV

Форма-
сы

Ясалы-
шы

Бар-
лык 
фор-
масы

Юклык
форма-

сы
б ю б ю б ю б ю б ю б ю б ю б ю б ю б ю

ТАМЫР

ЯСАЛМА
КУШМА
ПАРЛЫ
ТЕЗМӘ

Сан темасына
Сан төркем-

чәләре
Сан яса-
лышы

Микъдар саны Тәртип саны Чама саны Бүлем саны Җыю саны

Тамыр сан үтә күренмәле 
кесәләргә са-
лалар

йөзәр өчәү

Кушма сан унбишенче
Парлы сан биш-алты
Тезмә сан икедән бер

ЗАТЛАНЫШЛЫ ФИГЫЛЬЛӘР һәм 

ЗАТЛАНЫШСЫЗ ФИГЫЛЬЛӘР   

ТӨЙМӘ ЯШЕЛГӘ ТӨШСӘ, ЙӨРЕШ  
ИКЕНЧЕ КЕШЕГӘ КҮЧӘ
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Кәгазьгә язылган саннар: унбишенче, 
өчәү, биш- алты, йөзәр һ.б.

Сыйфат, алмашлык, рәвеш сүз төр-
кемнәре буенча да шундый ук табли-
цалар ясап уйнарга мөмкин.

Практикада куллану. 1 нче ысул.

Укытучылар утырган өстәлләргә, 
үз-үзләрен бәяләү өчен, өчпочмак, 
квадрат, түгәрәкләр куелган. Тү-
гәрәкләрнең бер ягы яшел, бер ягы 
кызыл. Фигыльләр язылган, кисел-
гән карточкалар ак ягы белән әй-
ләндереп куелган, һәр укытучы, биш 
сүз алып, тиешле шакмакка, ватман 
булса, кесәгә урнаштыра, бишесен 
дә дөрес урнаштырса, түгәрәк ала, 
калганнар бер укытучы эшләгәндә я 
яшел, я кызыл түгәрәк күтәреп, дө- 
реслеген тикшереп утыралар. Өче-
сен дөрес урнаштырса – өчпочмак, 
дүртесен дөрес урнаштырса, квадрат 
фигурасын ала. Аннары рольләр 
алмашына. Бу – укытучылар һәм 
укучылар өчен иң җиңел уен ысулы.

2 нче ысул. Өстәл уены итеп уйнау. 
Түгәрәкләнеп утырган укытучылар 
алдында югарыдагы таблицалар 
ябыштырылган ике А4 кәгазендә. 
Беренче уенчы гади кечкенә кием 
төймәсен таблицага ата, төймә 
төшкән УРЫНГА ТУРЫ КИЛЕРЛЕК 
фигыльне уйларга тиеш, әйтә алмаса 
0 балл, бер әйтелгән сүзләр кабат-
ланмасын өчен, язып барырга мөм-
кин, кабат әйтелгән сүз башка фи-
гыль формасында гына кулланыла 
ала һәм балл санала.

Укучылар, дәреслектәге күнегү белән 

эшләгәндә, карандаш белән та-
блицага + ләрне, җөмлә тәртибен 
күрсәткән санны куялар. Ләкин бу 
тагын шул күнегүләр эшләүгә генә 
кайтып калганга күрә, тарату өчен 
материал һәм бер кесәле ватман 
ясап кую, я өстәл уены ясап уйнау –  
күп еллар куллану мөмкинлеген, ма-
выктыргыч укыту алымын бирә, дип 
уйлыйм.

II. Мастер-классымның ахырында 
үземнең тагын бер тәҗрибәм белән 
уртаклашып китмәсәм, дөрес бул-
мас кебек. Татар теле дәресләрен-
дә кагыйдәләр күп укыла. Еш кына 
фәнни стильдә биреләләр. Истә кал-
дыруның җайлы ысулы дип, аларны 
шигырьгә салу белән мавыга башла-
дым. Башта 8 нче сыйныф укучыла-
ры белән кечкенә тәҗрибә үткәреп 
карадым:

Инверсия сүзен болай аңлаттым:

Ия – хәбәр, ия – хәбәр.

Сүзнең уңай тәртибе.

Хәбәр – ия, хәбәр – ия.

Бу күренеш – инверсия.

Берничә атна вакыт үтте, «инверсия» 
төшенчәсенең нәрсә аңлатуын сора-
гач, күбесе шул шигырь юлын кабат-
лап, теманы бик җайлы гына аңла-
тып бирә алды. Шуннан нигә әле бу 
сәләтемне дәресләрдә кулланмаска 
дигән уй туды. Мин аны сан, рәвеш 
темаларында сынап карадым инде. 
Сез дә танышып китегез. Мисал-
ларда тәрбия темасына да кагылу 
мөһим.
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Рәвешне беләсезме? –
Мөстәкыйль сүз төркеме.
Сыйфат кебек үк
Белдерә билгене.
Тик сыйфат белдерә
Предмет, зат билгесен,
Я формасын аның, 
Я белдерә төсен.

Характерын да белдерә ала,
Белдерә тәмен дә,
Нинди? соравын 
Сыйфатлар ала,
Исемнәр аны ияртеп бара:
Акыллы кеше
Һәм тырыш бала
Сүзтезмәләрдә
Сыйфатны кара,
Сыйфатланмышлар
Булып торалар:
Кеше һәм бала,
Ә сыйфатларын
Үзең табып кара.

Ә рәвеш нигездә
Фигыльгә иярә.
Эш, хәрәкәт, хәлнең 
Билгесен белдерә.
Ничек? кайчан? ничаклы?
Нигә? ни рәвешле? кая?–
Шундый сораулар куя.
Кошлар югары оча, 
Түбәндә сирәк күрәм.
Заяга узмасын гомер,
Ялкауланма, күп өйрән.

Ясалышын карыйк әле,
Рәвеш ничек ясала?
Парлы, кушма, ясалма,
Тамыр рәвешләр була, 
Тезмә рәвешләр була.
Быел дисең, бүген дисең,
Алар нинди рәвешләр?
Бу ел, бу көн сүзләре
Кушма булып киткәннәр.

-лата,-ләтә; -дай, -дәй килсә
Сүзнең ахырларында,

Кушымча, димәк, ялганган 
Аның тамырларына.
Акчалата алабыз да
Әйберләтә бирәбез.
Бик ошаса җавабыбыз,
Без кояштай көләбез.

-ча, -чә кушымчасы тагын
Рәвешләрне ясаучы,
Саф татарча сөйләшергә 
Куша безгә укытучы.

Тезмә рәвешләр була –
Берничә сүздән тора:
Чын күңелдән – тезмә сүз –
Дәвам ит, тагын уйла! 

Була парлы рәвешләр:
Көне-төне, сирәк-мирәк,
Аз-маз гына дисәләр,
Язылышларын кара:
Сүзләр парлашып бара,
Сызыкча аша языла.

Рәвеш алты төркемчәле:
Санамадык бит әле.
Аерым-аерым карыйк,
Саф рәвешләрне алыйк, 
Ничек? соравын ала,
Ни рәвешле? – дисәң дә,
Бик дөрес сорау була.
Тиз эшли, әкрен сөйләшә, 
Салмак кеше, җәяү бара.
Саф рәвешләрне кара,
Эш сыйфатын белдерә.
Алар исемнәр белән дә
Рәвешләр булып кала.
Саф рәвешләр күбесенчә
Тамыр сүздән ясала.

Охшата да чагыштыра
Рәвешнең төркемчәсе.
-ча, -чә кушымчасы,
-дай,-дәй; -тай, -тәй
Кушымчасын бары 
Тотып сүзгә кушасы:
Безнеңчә дә, шәһәрчә дә–
Эш үтәлү ысулы бу!

Көмештәй боз, мамыктай кар,
И-и рәхәт тә бу шуу!
Җиңел булсын иде шулай 
Рәвешне истә калдыру.

Эш-хәлнең күләмен белдерә
Күләм -чама рәвеше.
Күпме? ничаклы? соравын
Кую аның бар эше.
Аз сөйләшә, күп эшли ул,
Бик ара шуңа күрә.
Бу җөмләләрдә рәвешләр
Эш күләмен белдерә.

Эш -хәлнең үтәлү урынын
Урын хәле белдерә.
Кайдан? кая? кайда? дисәң,
Шунда ук җавап бирә.
Түбән төшмә, югары мен,
Кошлар оча югартын.
Ата-анаң да сөенер 
Күреп зур уңышларың.

Кайчан? соравын куябыз
Вакыт беләсе килсә,
Менә вакыт рәвешләре
Эшнең вакытын әйтә.
Элек мәктәп балалары
Китап күп укыганнар,
Хәзер исә, баш күтәрми,
Телефонда утыралар.

Нигә?ник? соравын куеп,
Без сәбәбен беләбез.
Максатларны ачыклыйбыз,
Шулай фикер йөртәбез.
Сәбәп- максат рәвешләре
Шундый эшләр башкара,
Болай шигырь өйрәнүләр
Булмасын иде юкка.
Истә калсын белемнәр,
Үтмәсен вакыт бушка.

III. Йомгаклау. ИГЪТИБАРЫ-
ГЫЗ ӨЧЕН РӘХМӘТ!
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КЕЙС МЕТОДЫН 
КУЛЛАНУ

Гүзәл ӘХМӘТОВА,

Спас районы Болгар шәһәренең  
2 нче урта мәктәбенең I квалифика-
ция категорияле туган (татар) тел 
укытучысы

(8 нче сыйныфта туган (татар) тел буенча уку 
грамоталылыгын формалаштыру)

14
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Максат:
8 нче сыйныф укучыларының уку грамоталылыгын бәяләүгә 
һәм формалаштыруга юнәлдерелгән биремнәр эшләү.
Бурыч:
– халыкара тикшеренүләрдә уку грамоталылыгын бәяләүдә 
төп алымнарны өйрәнү.
– уку грамоталылыгын формалаштыру һәм бәяләү буенча би-
ремнәргә куела торган төп характеристикаларны бәян итү.

Текстны укыгыз һәм 1 – 4 нче биремнәрен үтәгез.

Ике йөрәкле кешe
Андый буранлы көннәр безнең яклар-

да кышын да күп булмый торгандыр. 
Әнкәй мондый буранны «җен туе» 
ди. Күз ачкысыз кар гарасаты. Ишек-
тән упкын төбенә төшкәндәй чыгып 
китәсең. Ничек кенә җылы киенсәң дә, 
суык җил күз ачып йомганчы сине үзе-
нең сөякләргә үтеп керерлек салкын 
тулы кочагына бөтереп ала, тәнеңдәге 
һәр күзәнәгеңә салкын энәсен кадап 

чыга. Бит-йөзеңне тун якалары белән 
томалап, үз-үзеңне кочып, ярым йомар-
ланган хәлдә барасың да барасың. Иң 
мөһиме, трамвай тукталышына кадәр 
алып баручы сукмакны югалтмаска 
кирәк. Гел шул хакта гына уйларга туры 
килә. Уйларың башка якка китеп, юлдан 
язсаң, тиз генә эзгә төшәм, димә. Әле 
ярый усал җил тапталудан таш кебек 
каткан сукмак карын ялап та, кимереп 
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тә ала алмый.

Шулай барганда, бер тавышка игътибар 
иттем. Хәер, мин ул тавышны байтак-
тан ишетеп килә идем инде. Башта аны 
җил галәмәтедер дип уйладым. Аннары 
күңелемә зәһәр суыктан тавыш галлю-
цинациясе башланамы әллә дигән уй 
төште. Ничек кенә булмасын, үзәкне 
өзеп чыелдаган тавыш бетмәде, кире-
сенчә, көчәя, ачыклана гына барды.

Чыелдавык тавыш чыгарып яткан ул төр-
гәккә мин аздан гына китереп басма-
дым. Үзем дә сизмәстән, читкә тайпыл-
дым. Төргәк кыймылдап куйды. Сукмак 
читендә бияләй кадәрле генә көчек ба-
ласы ята иде. Әйе, ята иде, чөнки әлеге 
тере төргәк аз гына калкына башласа, 
аны җил, сукмактан кубарып, үзе белән 
әллә кайларга алып китәр төсле иде.

Көчекне кулыма алдым. Аның калтыран-
ган тәнен тойдым. Тиздән бу калтырану 
үземә дә күчте. Һәм миңа әлеге кечкенә 
җан иясе алдында ачы буран өчен, кө-
чекне адаштырып калдырган кешеләр 
өчен бик тә, бик тә оят булып китте.

Изүемне ачып, көчекне куеныма куйдым. 
Җылыны тоеп алган тере йомгак үзе дә 
эчкәрәк кереп үрмәләде, нәкъ йөрәк ту-
рысына барып җитеп, борынын култык 
астына төртте дә тынып калды.

Минем үземә дә җылы булып китте. Бура-
ны-кары да, зәһәр суыгы да инде кур-
кытмый иде. Бу мизгелдә мин һәр кар 
бөртегенә күзләрен йома торган, суык-
ның һәр сулышына бөрешеп ката торган 
гадәти кеше түгел идем. Уен эшмени – 
куенымда, ярсып-ярсып, берьюлы ике 
йөрәк тибә иде. (Г. Гыйльманов)

Комплекслы бирем. «Ике йөрәкле кешe»

1 нче бирем. «Ике йөрәкле кешe» 

Һава торышына аерым игътибар бирү 
өчен автор нинди алымнар куллана? 
Ике ысул белән языгыз.

                                                                                

Характеристика һәм бәяләү системасы
Биремнәр характеристикасы

Бәяләүнең эчтәлеге: шәхси укуы өчен: 
һава торышы.

Компетентлы бәяләү: текстның эчтәле-
ген, формасын аңлау һәм алымнарга 
игътибар итү.

Контекст: шәхси.

Текстның тибы: тоташ.

Биремнәрнең катлаулылык дәрәҗәсе: 
югары.

Җавап формасы: тирәнтен җавап.

Бәяләү объекты: авторның ниятен аңлар-
га, һава торышын тасвирлаган ысуллар-
ны аерырга.

Бәяләү системасы

2 нче бирем. Кайсы вариант җавабын-
да «Сөйләүче кемнәр өчен үзен гаепле 
сизә?» соравына җавап булырдай мәгъ-
лүмат бармы?

1) Чыелдавык тавыш чыгарып яткан ул 
төргәккә мин аздан гына китереп бас- 
мадым.

2) Һәм миңа әлеге кечкенә җан иясе ал-
дында ачы буран өчен, көчекне адашты-
рып калдырган кешеләр өчен бик тә, 
бик тә оят булып китте.

3) Тиздән бу калтырану үземә дә күчте.

4) Сукмак читендә бияләй кадәрле генә 
көчек баласы ята иде.

Код Критерийларның эчтәлеге

2

Һава торышы турында мөһим мәгълүмат
1. Язу хәрефләрен куллана.
2. Текст дәвамында төрле формулировка-
лар кабатлый:
«суык җил», «салкын энәсен кадап», «усал 
җил», «зәһәр суыкта», «ачы буран», «бура-
ны-кары да, зәһәр суыгы».

1
1. Язу хәрефләрен куллана.
2. Текст дәвамында төрле формулировка-
лар кабатлый:
«салкын», «буран», «кар бөртеге».

0 Җавап дөрес түгел.
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Характеристика һәм бәяләү системасы
Биремнәр характеристикасы

Бәяләүнең эчтәлеге: шәхси укуы өчен: 
кеше һәм көчек.

Компетентлы бәяләү: эчтәлекне аңлау, 
автор әйтергә теләгән фикерне күрү һәм 
бәяләү.

Контекст: шәхси һәм иҗтимагый.

Текстның тибы: тоташ.

Биремнәрнең катлаулылык дәрәҗәсе: 
уртача.

Җавап формасы: бер дөрес җавапны 
сайлау. 

Бәяләү объекты: текстның мәгънәле 
структурасын аңлау (теманы / төп фи-
керне/текст идеясен билгеләү).

Бәяләү системасы

3 нче бирем. Текст фрагментын укып чы-
гыгыз. Кайсы җөмләдә көчек кешенең 
йөрәк җылысын тоя. 

Изүемне ачып, көчекне куеныма куйдым. 
Җылыны тоеп алган тере йомгак үзе дә 
эчкәрәк кереп үрмәләде, нәкъ йөрәк ту-
рысына барып җитеп, борынын култык 
астына төртте дә тынып калды. Минем 
үземә дә җылы булып китте. Бураны-ка-
ры да, зәһәр суыгы да инде куркытмый 
иде. Бу мизгелдә мин һәр кар бөрте-
генә күзләрен йома торган, суыкның 
һәр сулышына бөрешеп ката торган 
гадәти кеше түгел идем. Уен эшмени – 
куенымда, ярсып-ярсып, берьюлы ике 
йөрәк тибә иде.
Характеристика һәм бәяләү системасы

Биремнәр характеристикасы

Бәяләүнең эчтәлеге: шәхси укуы өчен: 

кеше һәм көчек.

Компетентлы  бәяләү:  мәгълүматны ин-
теграцияләү һәм интерпретацияләү.

Контекст: шәхси һәм иҗтимагый.

Текстның тибы: тоташ.

Биремнәрнең катлаулылык дәрәҗәсе: 
уртача.

Җавап формасы: дөрес җавапны сайлау. 

Бәяләү объекты: текст фрагментында би-
релгән мәгълүмат нигезендә нәтиҗәләр 
ясарга.

Бәяләү системасы

4 нче бирем. Г. Гыйльманов «Ике йөрәкле 
кешe» хикәясендә бүгенге көндә нин-
ди проблемаларны күтәргән? Кайсы 
раслау (туры килә), кайсысы туры кил-
ми (туры килми)? «Туры килә, я «туры 
килми» баганасына кирәкле V билгеcен 
куегыз.

Характеристика һәм бәяләү системасы
Биремнәр характеристикасы

Бәяләүнең эчтәлеге: шәхси укуы өчен: 
кеше һәм көчек.

Код Критерийларның эчтәлеге

2
Раслауны билгеләү. (Әле яңа гына дөнья-
га килгән мескен көчекне суыкка чыга-
рып ташлаган рәхимсез бәндәләр өчен, 
чынлап та, оят.)

0 Башка раслауны билгеләү.

Код Критерийларның эчтәлеге

1

Раслауны билгеләү (җөмләне табу).
Җылыны тоеп алган тере йомгак үзе дә 
эчкәрәк кереп үрмәләде, нәкъ йөрәк ту-
рысына барып җитеп, борынын култык 
астына төртте дә тынып калды.

0 Башка раслауны билгеләү.

Код Әлеге раслаулар Туры килә Туры килми
3 1) Күңел суык- 

лыгы
√

2) Мәрхәмәтсез-
лек

√

3) Табигый күре-
неш

√

4) Ташландык 
песи

√

5) Шәфкатьле 
кешеләр

√

6) Кешеләр-
нең яхшылыгы 
күңелгә рәхәтлек 
бирә

√
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Компетентлы бәяләү: текст эчтәлеген 
аңлау һәм проблемасын бәяләү.

Контекст: шәхси һәм иҗтимагый.

Текстның тибы: тоташ.

Биремнәрнең катлаулылык дәрәҗәсе: 
югары.

Җавап формасы: туры килгән һәм туры 
килмәгән җавапны сайлау. 

Бәяләү объекты: автор күтәргән пробле-
маларга карата фикер алышырга һәм 
авторның позициясен аңларга.

Бәяләү системасы
Код Критерийларның эчтәлеге

3 Раслауны билгеләү. (Барлык 6 очракта да 
дөрес сайлау ясалды.)

2 1 хата җибәрелгән.
1 2 хата җибәрелгән.
0 3–4 хата җибәрелгән.

Финанс грамоталылык. Биремнең характеристикасы

Бәяләүнең 
эчтәлеге Компетенция Контекст Дәрәҗә

Җавап 
форма-

сы
Бәяләү  

объекты
Бәяләү 
систе-
масы

шәхси укуы 
өчен: һава 
торышы

текстның эчтә-
леген һәм фор-
масын аңлау 
һәм алымнар-
га игътибар 
итү

шәхси югары тирәнтен 
җавап

авторның 
ниятен аңлар-
га, һава 
торышын 
тасвирлаган 
ысулларны 
аерырга

2 б

шәхси укуы 
өчен: кеше 
һәм көчек

эчтәлекне һәм 
текст форма-
сын бәяләү

шәх-
си һәм 
иҗтима-
гый

уртача дөрес 
җавап-
ны сай-
лау

эчтәлекне 
аңлау, автор 
әйтергә телә-
гән фикерне 
күрү һәм 
бәяләү

2 б

шәхси укуы 
өчен: кеше 
һәм көчек

эчтәлекне һәм 
текст форма-
сын бәяләү

шәх-
си һәм 
иҗтима-
гый

уртача бер 
дөрес 
җавап-
ны сай-
лау

текст фраг-
ментында 
бирелгән 
мәгълүмат 
нигезендә 
нәтиҗәләр 
ясарга

1 б

шәхси укуы 
өчен: кеше 
һәм көчек

эчтәлекне һәм 
текст форма-
сын бәяләү

шәх-
си һәм 
иҗтима-
гый

югары туры 
килгән 
һәм 
туры 
килмә-
гән җа-
вапны 
сайлау

автор алган 
проблемага 
карата фикер 
алышырга 
һәм авторның 
позициясен 
аңларга

3 б

шәхси укуы 
өчен: кеше 
һәм көчек

эчтәлекне һәм 
текст форма-
сын бәяләү

шәх-
си һәм 
иҗтима-
гый

югары җавап-
ны сай-
лау

автор алган 
проблема бу-
енча фикер 
алышу

8 б
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15

«ҺӘР ТАШЫМНЫ 
МИН КУАНЫП 
САЛАМ...»
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Кулыма яңа гына табадан төшкән 
«Татлы сагыш, рәхәт сагыну...» дип 
аталган саллы гына хатирәләр ки-
табын алгач, күз алдыннан үткән 
гасырның 90 нчы еллары узгандай 
булды. Ирек мәйданы, азатлыкка су-
саган татар халкы һәммәсе бирегә 
җыелган... Оясыннан кубарылган йөз 
меңләгән умарта кортлары диярсең. 
Шул меңнәр арасыннан таныш йөзләр-
не дә очратам. Әнә сәхнәдә шагыйрь 
Тукай булып уйнаган Илдус Әхмәтҗа-
нов, язучы Фәүзия Бәйрәмова... Аның 
янәшәсендә тагын бер Әхмәтҗанов. 
Бер мәйданда ике Әхмәтҗанов ирек 
даулый түгелме соң? Әйе, Татарстан 
мөстәкыйльлеге өчен көрәш елларын-
да бөтен гаиләләре белән мәйданга 
чыгучылар байтак иде. «Азатлык» ши-
гаре астында ачлык игълан итүче Әх-
мәтҗановлар кебек каһарман җаннар 
да булды. Икесе дә халкыбызның йө-
зек кашлары: Илдус – Г. Камал театры 
артисты, Рәшит абый – «Казан утла-
ры» журналының әдәби хезмәткәре, 
шигырьләре белән бик күпләрне әсир 
иткән, шигърияттә үз урынын тапкан 
олпат әдип. Сәяси ачлык игълан итеп, 
унынчы көнендә шагыйрь, «Миллә-
темнең кара бәхете гомерем буена 
йөрәгемне җәрәхәтләп торды...» – дип, 
күңелендәге серен ачкан иде. Җан ава-
зы шигъри тәлгәшләр булып дәфтәр, 
ә соңрак «Ачлык мәйданы» (1993 ел) 
дип аталган китапка да күчте. 

Ирек булса, җитәр иде безгә
Яшел үлән белән ак күлмәк... 

дигән шигъри юллар әле дә булса 
күңелне айкый. Халыклар гасырлар 
буе ирек, азатлык өчен көрәшкән шул.

Кечкенә генә гади авыл йортында  
дөньяга килеп, ишле гаиләдә үскән 
Рәшит гомере буе булганына шөкрана 
кылып яшәде. Кигән киеме гади, бик 
пөхтә, һәрвакыт чиста булыр. Аның 
редакциядә эшләгән еллары хәтердә: 
җор телле, саф күңелле, якты кеше. 
Сүзләрен дә чамалап, шигъри юллар-
га салып тәмләп сөйләр, күңеленнән 
ургып чыккан шигырьләрен башкалар-

га укып шатландырыр һәм шатланыр 
иде. Аңа карасаң, ул кайчандыр ташчы 
булган дип һич уйламассың. Әйе, авыл 
мәктәбендә җиде ел гыйлем эстәгән-
нән соң, ул училищеда төзүче һөнәрен 
үзләштерә, хыялы – матур ташпулат-
лар төзү. Хәрби хезмәткә алынганчы 
төзүче бәхетен татырга өлгерә. Әмма 
шигърияткә гашыйк солдат егетне 
башкала дәшеп ала, ул Казан дәүләт 
университетының татар теле һәм 
әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аны 
уңышлы тәмамлаганнан соң, Мәдә-
ният министрлыгында, газета-журнал 
редакцияләрендә хезмәт куя. Ташчы 
кирпечләрдән йортлар салса, шагыйрь 
сүзләрдән шигъри тәлгәшләр үрә, шу-
ларны туплап, бер-бер артлы китаплар 
чыгара. Ул чорның олпат әдипләре, 
үткен телле тәнкыйтьчеләре дә Рәшит 
Әхмәтҗанов иҗатын югары бәялиләр. 
Каләм остасы, әдәби очрашуларда кат-
нашып, укучыларның уй-фикерләрен 
күңел дәфтәренә җыя бара. 

Әдипнең канатланып иҗат иткән 
вакытлары, «Татлы сагыш, рәхәт сагы-
ну...» исемле китапка күчеп, замандаш 
әдипләр, журналистлар каләменнән 
төшкән, күңел түрләреннән чыккан 
ихлас бәяләмәләрдә, истәлек- 
хатирәләрдә тасвирлана.

Халык шагыйре Равил Фәйзуллин, 
«Моңлану» исемле шигырь-поэмалар 
җыентыгына урнаштырган кереш 
сүздә Рәшит Әхмәтҗановның иҗатын 
бәяләп: «Ул чын мәгънәсендәге татар 
милли шигъриятенең төп, дөрес юлын-
да торучы...», «...ил тарихы, халык яз-
мышы, аның бүгенгесе һәм киләчәге 
турында борчылып, әрнеп иҗат итүче 
шагыйрь», – дип яза. 

Чыннан да, Рәшит Әхмәтҗанов, фәл-
сәфи, лирик һәм романтик рухтагы ша-
гыйрь буларак, иҗаты белән укучыны 
үзенә җәлеп итә. Филология фәннәре 
докторы, профессор Эльмира Галиева 
әдипкә мондый бәяләмә бирә: «Рәшит 
абый – ...милли тарихыбызны яхшы 
белеп, сәясәт, дөньялар агышын нечкә 
тоемлап, үзе яшәгән заман турындагы 
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фикерләрен, күзаллауларын, шуларга 
бәясен үтә дә оригиналь образ-сурәт-
ләр аша үреп, гүзәл яңгыратып әйтеп 
бирә белә. Аның шигырьләре әле дә 
бик актуаль... киләчәктә дә шулай бу-
лачак».

Әйе, аның 17 яшьтә язган һәм Әлмәт 
төбәк газетасында басылган «Ис-
тәлек» дигән шигыре дә бүгенге көн 
белән аваздаш:

– Беләм, хәзер безнең бу истәлек
Тарих түрләренә юл алмас. 
Кыяларны ватып, йортлар салсак, 
Хезмәтебез мәңге югалмас, –  

ди ул.
Чал тарихлы, зәвык белән төзелгән 

йортлар бар. Без аларга карап сокла-
набыз, әмма еш кына төзүченең исе-
мен белмибез. Үсмер чакта – ташчы, 
ир-егет чагында шагыйрь буларак 
танылу алган гади бер авыл малае 
югалмаган. Тормышта гаиләсе, дәвам-
чылары – улы һәм кызы, оныклары 
булса, шигърият мәйданында истәлек-
кә аның шигырьләре, сүзләренә иҗат 
ителгән җырлар һәм «Татнефть»нең 

1 Татлы сагыш, рәхәт сагыну... – «Рухият» нәшрияты, 2020 ел.

хәйрия фонды ярдәмендә басылып 
чыккан «Татлы сагыш...»1 альбомы 
кала. Шагыйрь үзеннән соң бай әдәби 
мирас калдырып китте. Туган ягы  
Татар Кандызы (Баулы районы) халкы 
исә балачак эзләрен кадерләп саклый, 
яшел чирәмендә ул аунап үскән урам 
Рәшит Әхмәтҗанов исемен йөртә. 
Менә аның бертуган сеңлесе, укытучы 
Сания һәм энесе Марат Фәйзерахма-
новлар да, альбом туплап, шагыйрь 
юбилеена зур бүләк ясаганнар. 

Үзе исән булса, Татарстанның атка-
занган сәнгать эшлеклесе, Гаяз Ис-
хакый исемендәге әдәби бүләк иясе 
Рәшит Әхмәтҗановның быел апрель 
аенда 80 яшьлеген билгеләп үткән бу-
лыр идек. Язмыш җилләре кырыс, аны 
иртәрәк, узган гасырның туксанынчы 
еллар уртасында ук алып китте шул... 
Бу көннәрдә, без, шагыйрьнең иҗатын 
яратучылар, туганнары, якыннары һәм 
каләмдәшләре белән бергә, аны олпат 
шагыйрь итеп искә алабыз. Ул – үзе 
тарих.

Альберт САБИР

Бертуган Әхмәтҗановлар Кандыз Сабан туенда. Утырганнар (сулдан уңга): Мияссәр, Бәхтияр, Мәгъния, 
Рәис, Камияр; басканнар: Сания, Камиярның улы Әхтәм. 1997 ел. 
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Әнисә МИҢСАФИНА,

Казандагы 144 нче урта мәктәпнең югары 
квалификация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

16

ҺӘР ТЕЛЕНДӘ 
МОҢ...  
(Музыкаль кичә)

Рәмзия МӨСЛИМОВА,

Казандагы 144 нче урта мәктәпнең  
I квалификация категорияле татар теле  
һәм әдәбияты укытучысы
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Максат: укучыларга музыка уен кораллары турында белешмә 
бирү, җыр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләү, талантлы шәхесләр 
белән таныштыру.
Җиһазлау: музыка уен коралларына багышланган презента-
ция, уен кораллары.

Кичә барышы
(«Туган җиремә» җыры (Г.Зәйнашева 
сүзләре. З.Гыйбадуллин көе) яңгырый.) 

1 нче алып баручы.
Озакламас та инде, күкләр күкрәтеп, 

яшеннәр уйнатып, яңгырлар явар. 
Җирдәге барлык җан ияләренең 
телләре чишелер. Тирә-як моңарчы 
ишетелмәгән тавышлар, авазлар сим-
фониясенә күмелер. Кошлар җылы 
яклардан, канатларына төреп, җыр-
лар алып кайтыр. Ул сихри көйләр 
әнә минем колагымда яңгырый да 
инде. Яз җитсә, кошларга кушылып, 
күңелем җырлый башлый.

2 нче алып баручы.
Бүген көне шундый аның, дустым. Көй, 

музыка, моң, музыка уен кораллары 
турында сөйләшәбез бит.

1 нче алып баручы.    
Яхшы көй яшәртә, көч бирә,
Кулыңа сәләт һәм эш бирә.
Яхшы көй кузгата уйларны,
Бизи ул, матурлый дөньяны.
Яхшы көй шифалы, тылсымлы –
Юа ул яраны, борчуны.

2 нче алып баручы.
Халкыбыз гомер-гомергә җыр яраткан. 

Шатлыкта да, кайгыда да җырны 
үзенә юлдаш иткән. Гармунчы егет-
ләр мәҗлес күрке булган. Гармунда 
да өздереп уйнаган алар, кураен да 
сайраткан, кубызын, сорнаен, дум-
брасын, скрипкасын, гөсләсен, ман-
долинасын да җырлаткан.

(Укучы кыз флейтада татар халык так-
макларын уйный.)

1 нче укучы. 
Борынгы заманнарда ук халкыбыз 

төрле уен кораллары ясаган. Алтын 
куллы осталар күп булмаган. Кубыз 
белән курайны иң беренче уен ко-
раллары дип атарга була. Кубыз ме-
таллдан ясала, шуңа күрә аны тимер 
кубыз дип тә йөрткәннәр. Кубызда 
күбесенчә хатын-кызлар уйнаган.

2 нче укучы.
Кубыз – очень древний музыкальный 

инструмент. Он изготавливается из 
металла. Чаще на кубызе играли 
женщины.

(Сәхнәдә «Мари такмаклары» яңгы-
рый.)

3 нче укучы.
Курай – татарларның иң яраткан тын-

лы музыка коралы. Курайлар ике 
төрле була. Беренчесе – тел курай-
лары. Икенчесе – әзер тавыш сы-
бызгысы булган курайлар. Курайлар 
озын көпшәсыман үсемлектән, агач 
яки металл көпшәдән ясала. Ифрат 
Хисамовны халкыбызның оста ку-
райчысы дип атарга була.

4 нче укучы.  
Курай – духовой музыкальный ин-

струмент. Один из любимых ин-
струментов татарского народа. 
Распространяется два основных 
вида курая: открытый курай и курай 
с мундштуком. Изготавливается из 
толстого стебля зонтичного расте-
ния, деревянной или металлической 
трубки. Великолепным кураистом 
татарского народа считается Ифрат 
Хисамов.
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5 нче укучы.
(Ринат Нуруллинның «Татар курае» шигы-

рен яттан сөйли.) 
Татар илендә,
Моңга уралып,
Бервакыт туган
Татар курае.
Гасырлар аша
Хәзерге чорга
Килеп җиткән ул,
Ияреп җырга.
Саф чишмәләрдәй
Чылтырый курай,
Былбыл тавышын
Үзенә җыйган.
Сайрый халкымның
Затлы тургае –
Казан курае,
Татар курае.
Бармаклар бии
Курай өстендә,
Тылсымлы көе
Күңелгә сеңә.
Рухы сынганнар
Баса тураеп,
Әгәр уйнаса
Татар курае.
6 нчы укучы.
Һәр халыкта да диярлек курайга охша-

ган музыка уен кораллары бар. Алар-
ны төрле илләрдә төрлечә генә атый-
лар: сопель, блокфлейта, циранапох, 
сорнай, зурна, бансури, кена, вистл 
һәм башкалар.

7 нче укучы.
Почти у каждого народа есть духовой 

инструмент, похожий на курай. Их в 
разных странах называют по-разно-
му: сопель, блокфлейта, циранапох, 
сурнай, зурна, бансури, кена, вистл и 
другие. 

8 нче укучы.
Думбра – ике кыллы уен коралы. Хал-

кыбыз бу инструмент белән бәетләр 
җырлаган.

9 нчы укучы. 
Думбра – струнный щипковый инстру-

мент. Под аккомпанемент думбры 
сказители исполняют баиты.

(Думбрада Җ.Фәйзинең «Яз җитә» көе 
уйнала.)

10 нчы укучы.
Гөслә – кыллы уен коралы. Агач корпус- 

ка төрле юанлыктагы кыллар тартты-
рылган. Лирик җырлар башкарганда 
кулланыла.

1 нче укучы.
Гусли – струнный щипковый инстру-

мент. Несколько струн различной 
толщины натягивается на деревянный 
корпус. Гусли использовались для 
аккомпанемента при использовании 
лирических напевов.

2 нче укучы.
Саз – урталай киселгән алмага охшаган 

тирән эчле тартмага кыллары парлап 
тарттырылган уен коралы.

3 нче укучы.
Саз имеет глубокий корпус грушевид-

ной формы из орехового дерева, стру-
ны сильно натянуты и имеют длинную 
шею.

4 нче укучы.
Мандолина һәм гитара XIX гасыр ахы-

рында популярлаша. Композитор Ман-
сур Мозаффаров һәм музыкант Гата 
Исхакый әлеге инструментларда оста 
уйнаучылар булып санала. 

5 нче укучы.
Мандолина и гитара стали популярны 

с конца XIX века. В этих инструментах 
виртуозно играли Мансур Музафаров 
и музыкант Гата Исхаки.

(5 нче сыйныф укучылары башкаруында 
«Чудо-балалайка» җыры яңгырый.)

6 нчы укучы.
Татар халкы скрипкада да уйнарга яра-

та. Башта аны осталар кулдан ясаган, 
аннары фабрикалар эшләп чыгара 
башлый. Композитор Заһид Хәбибул-
лин оста скрипкачы булган.
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7 нче укучы. 
Скрипка завоевала особую любовь на-

рода. Сначала скрипки были самодель-
ными, потом широкое распространение 
получили инструменты фабричного 
производства. Скрипка прекрасно пе-
редаёт особое грустное настроение 
протяжных татарских мелодий, которое 
называется «моң». 

(Камилә Мөхәммәдиева скрипкада М.Мо-
заффаровның «Көй» әсәрен уйнап күр-
сәтә.)

8 нче укучы.
Гармун XIX гасырда популярлаша. Гар-

муннар төрле зурлыкта була. Халкы- 
бызда виртуоз гармунчылар күп, 
мәсәлән, Фәйзи Биккинин, Рәшит Мос- 
тафин, Рөстәм Вәлиев, Кирам Сатиев, 
Ринат Вәлиев һәм башкалар.

9 нчы укучы. 
Гармони были разных видов и размеров. 

Они очень хорошо поднимали настрое-
ние. На празднике весёлые пляски под 
гармонь наполняли сердца людей  
радостью.

10 нчы укучы. 
(Й.Шәрәпованың «Гармун» шигырен яттан 

сөйли).  
Нибары бер кечкенә тартма,
Күрегенә гасыр моңын җыйган.
Шул тартмага сөйгән халкымның
Шатлыгы да, кайгысы да сыйган.
(Ансамбль башкаруында «Әй гармуным, 

гармуным» җыры тәкъдим ителә.)
1 нче укучы. 
(Ш.Маннаповның «Гармун» шигырен яттан 

сөйли).
Сузып-сузып тальян гармун уйный,
Бөтен дөнья моңга күмелә.
Моң һавада тарала да тына,
Моң таралмый минем күңелдә.
(Гармунда «Шофёр» җыры (И.Юзеев 

сүзләре, Ш.Мәҗитов көе) уйнала.) 

1 нче алып баручы. 
Лиана, табышмак әйтәм, җавабын тап.
2 нче алып баручы.
Я, әйтеп кара.
1 нче алып баручы (табышмак әйтә). Үзе 

яшь, чибәр, кулларыннан гөлләр тама, 
барыбызны да авызына карата. Ул кем?

2 нче алып баручы. 
Ә, белдем, белдем! Бу барлык уен корал-

ларында оста уйнаучыбыз – мәктәбе-
бездәге «Риваять» фольклор ансамбле 
җитәкчесе Руслан абый Габитов.

1 нче алып баручы.
Оста барда кулың тый, галим барда телең 

тый, диләр. Әйдә, сүзне кунагыбызга 
бирик. (Кичә кунагы сүз ала.)

2 нче алып баручы.
Кулыгызда  – серле уен кораллары,
Телегездә – мәрҗән сүзләр.
Рәхмәт килүегез өчен
Күңелебездә калыр җылы хисләр.
1 нче алып баручы.
Сезнең кулда гади уен кораллары
Әверелә канатлыга, җырга.
Канатланып оча алар
Укучыларыбыз күңеленә.
2 нче алып баручы.
Ничек инде онытылсын бу мизгелләр?
Кирәк саныйм рәхмәт әйтеп саубуллашу.
Насыйп булсын безгә тагын кабат очрашу.

84

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Фәннур ГАЛИМОВ,

Саба районы Ә.А.Ахунҗанов 
исемендәге Олы Шыңар урта 
мәктәбенең музыка укытучысы

17

БӘЙРӘМ БҮГЕН!
(Мәктәптә интеллектуаль-музыкаль кичә)
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Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын 
өйрәнүгә гомуми белем бирү мәктәпләрендә нык игътибар ителә. Бу җәһәт-
тән музыка дәресләре дә читтә калмый. Һәр сыйныфта диярлек Тукай ши-
гырьләренә язылган җырлар өйрәнелә, күренекле композиторларыбызның 
Тукай әсәрләренә нигезләнеп язылган вокаль һәм инструменталь әсәрләре 
тыңлана. Музыка дәресләре белән беррәттән, баланың рухи дөньясын баетуга 
класстан тыш чаралар да зур өлеш кертә.
Әлеге кичәне үткәрү өчен алдан әзерлек эше алып барыла. Укучыларның яшь 
үзенчәлекләрен, вокаль һәм интеллектуаль мөмкинлекләрен исәпкә алып, 
ике команда төзелә, капитаннар сайлана, конкурска тәкъдим ителә торган 
башваткычлар, уенчыларга һәм тамашачыларга дигән бүләкләр әзерләп куе- 
ла. Командалар Г.Тукай шигыренә язылган берәр җыр өйрәнәләр (мәсәлән, 
композитор З.Хәбибуллинның «Пар ат», Җ.Фәйзинең «Бәйрәм бүген» җырла-
ры). Бәйге рәвешендә үткәрелгәнлектән, кичәгә хөкемдарлык итү өчен жюри 
билгеләнә.
Сценарийдагы репертуар үрнәк өчен бирелә. Музыкаль әсәрләрне, теманың 
эчтәлегенә туры китереп, һәр укытучы үзе сайлый.

Максат: укучыларда Г.Тукай иҗатына карата кызыксыну 
уяту; балаларның сәнгать белән аралашу тәҗрибәсен акту-
альләштерү; укучыларның интеллектуаль һәм иҗади сәләт-
ләрен үстерү; шәхестә милли үзаң, үз халкың белән горурлану 
хисләре, сәнгати зәвык тәрбияләү; массакүләм культураның 
бихисап күренешләре белән чуарланган бүгенге заманга ярак- 
лашуда укучыларга юнәлеш бирү.
Көтелгән нәтиҗә:  укучыларның музыканы ишетү, хәтер, ритм 
тойгысы, музыкаль әсәрләрне танып белү, логик фикерләү 
сәләтләрен үстерү, башкару осталыкларын арттыру. 
Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты, сынлы сәнгать, тарих.
Җиһазлау:  компьютер, видеопроектор, экран, слайдлар 
ярдәмендә төзелгән презентация, аудиоязмалар, баян (фор-
тепьяно), һәр командага ребус һәм кроссвордлар. 
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Кичә барышы
Кереш өлеш
(Милли киемнәр кигән ике алып ба-

ручы чыга.)
1 нче алып баручы. Бар күңеллелек 

бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген! 
Нәрсәдән бу?

2 нче алып баручы. «Мин беләм: бәй-
рәм бүген, бәйрәм бүген!  

1 нче алып баручы. Исәнмесез, хөр-
мәтле кунаклар!

2 нче алып баручы. Хәерле кич, мөх-
тәрәм тамашачылар!  

1 нче алып баручы. 26 нчы апрель –  
сөекле шагыйребез Габдулла Ту-
кайның туган көне. Һәр ел саен 
шәһәр-авылларыбызда, мәктәп- 
ләрдә, уку йортларында, театрларда 
бу көнне көтеп алалар.  

2 нче алып баручы. Бу көнне язучы-
лар, шагыйрьләр, артистлар, меңлә-
гән шигърият сөючеләр Тукайга 
чәчәкләр китерә, һәркайда ши-
гырьләр һәм җырлар яңгырый.

1 нче алып баручы. Хөрмәтле 
дуслар! Бүген безнең мәктәптә дә 
зур бәйрәм – Тукай бәйрәме! 

2 нче алып баручы.Сөекле шагый-
ребез Габдулла Тукайга, аның оны-
тылмас җырларына багышланган 
кичәбезне ачык дип белдерәбез.

(Заһидулла Яруллинның «Тукай мар-
шы» яңгырый. Бәйгедә катнашучы 
«Шәкертләр» һәм «Шүрәле» коман-
далары, алкышлар астында алдан 
әзерләнгән өстәлләр янына чыгып 
тезеләләр. Музыка тынгач, алып 

баручылар тамашачыларны коман-
да әгъзалары, капитаннары, уенны 
үткәрү тәртибе һәм жюри составы 
белән таныштыра. Шуннан соң бәй-
геләр башланып китә.)

1 нче бәйге. «Сәламләү».
1 нче алып баручы. 
Телсез идек, Тукай безне телле итте, 

Җырсыз идек,  
Тукай безне җырлы итте.

2 нче алып баручы. 
Күгебездә балкып торган йолдыз 

булып, 
Кара төндә өстебезгә энҗе сипте.
(Музыка укытучысы җитәкчелегендә 

«Шәкертләр» командасы – «Бәй-
рәм бүген» җырын (Җ.Фәйзи көе), 
«Шүрәле» командасы «Пар ат» җы-
рын (З.Хәбибуллин көе) башкарып, 
залда утыручыларны һәм берсен 
берсе сәламлиләр. Җырларны баш-
кару осталыгы 5 баллы система 
буенча бәяләнә.)

2 нче бәйге.  
«Халык җырлары – безнең  

күңелләрдә».
1 нче алып баручы. «Халык җырла-

ры – халкыбыз күңеленең һич тә ту-
тыкмас вә күгәрмәс саф вә рәушан 
көзгеседер», – дип язды сөекле 
Тукаебыз.

2 нче алып баручы. Хөрмәтле уен-
чылар! Бу бәйгедә сез татар халык 
җырларына багышланган ребуслар 
чишәргә тиеш буласыз. Һәр дөрес 
җавап өчен – 1 балл.
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Р е б у с л а р

1.       Ф=З      М=Й      

5, 4, 3, 2, 1      

(«Зиләйлүк»)

2.       Д=Т      

“
, 5, 2 

(«Тәфтиләү»)

3 нче бәйге. «Көйне таны» уены.
1 нче алып баручы. 
Тукай җыры безнең белән килде, 

Җыры ялкын аның бүген дә.
2 нче алып баручы. 
Тукай бит ул безнең якты йолдыз  

Поэзиянең аяз күгендә.
1 нче алып баручы. Ә хәзер, хөрмәтле 

дуслар, Г.Тукай шигырьләренә хал-
кыбыз һәм күренекле композиторла-

«Шүрәле» командасына «Шәкертләр» командасына

№ Җыр исеме Көй авторы № Җыр исеме Көй авторы
1 «Туган тел» халык көе 1 «Туган авыл» Алмаз Монасыйпов
2 «Бичара куян» Заһид Хәбибуллин 2 «Карлыгач» Заһид Хәбибуллин

3 «Бишек җыры» халык көе 3 «Тәфтиләү» халык көе
4 «Иртә» Заһид Хәбибуллин 4 «Чыршы» Исмай Шәмсетдинов

рыбыз иҗат иткән җырларны танып 
белү бәйгесе үткәрәбез.

2 нче алып баручы. Һәр командага 
бер-бер артлы дүртәр җыр тәкъдим 
ителә. Сезгә җырның исемен һәм 
көй авторын әйтергә кирәк. Һәр 
дөрес җавапка 1 балл куелачак. 
Башладык! 

(Команда җавап бирә алмаса, музы-
каль табышмак тамашачыларга тәкъ-
дим ителә.)
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2 нче алып баручы. Әйе-әйе, дуслар, 
сез ялгышмыйсыз. Без Тукай шигы-
рен бераз гына үзгәрттек. Нәкъ менә 
серле тамгаларны хәрефләргә әйлән-
дереп, сезгә шагыйребезнең мәгълүм 
җырларыннан өзекләр укырга кирәк. 
Аларны чишәргә шифрлы ачкыч 
ярдәм итәр.

1 2 3 4 5 6 7 8

♪ а ә б в г д е и
♯ й к л м н о ө п
♫ р с т ү ч ш ы я

4 нче бәйге. «Серле тамгалар».
1 нче алып баручы. 

Берзаман ачсам күзем, бертөрле яп-ят кыр күрәм; 
Аһ, бу нинди тамгалар? Гомеремдә бер тапкыр күрәм.

2♪ 1♯ 3♫
ә й т

1 нче башваткыч.

2 ♪ 3♯ 7♫
ә л е

2♯ 4♫ 3♪ 2 ♪ 3♯ 2♪ 2♯
к ү б ә л ә к

2♫ 7♯ 1♯ 3♯ 2♪ 6♫ 8♪ 2♯
с ө й л ә ш и к

3♪ 7♪ 1♫ 5♪ 2♪ 3♯ 2♪ 8♯
б е р г ә л ә п

2 нче башваткыч.
6♯ 8♫
о я

8♪ 3♫ 3♫ 7♪
и т т е

4♯ 8♪ 5♯ 7♪ 4♯
м и н е м

2♫ 7♯ 1♯ 5♪ 2♪ 5♯
с ө й г ә н

2♯ 1♪ 1♫ 3♯ 7♫ 5♪ 1♪ 5♫ 7♫ 4♯
к а р л ы г а ч ы м

5 нче бәйге. «Музыкаль табышмаклар».
1 нче алып баручы. Хөрмәтле уенчылар, ә хәзер алдагы бәйгене игълан итәбез. 

Ул «Музыкаль табышмаклар» дип атала. Табышмаклар гади түгел, ә татар 
халкының музыка уен коралларына багышланган. 

2 нче алып баручы. Әгәр командалар җавап бирә алмаса, тамашачыларга 
катнашырга мөмкин. Кул күтәреп, дөрес җавап бирүчеләргә бүгенге кичәнең 

истәлек бүләкләре тапшырылачак. Игътибар – экранга! 
(Һәр командага дүртәр табышмак экранда күрсәтелә.  

Дөрес җавап өчен 1 балл куела.)
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Табышмаклар.  
(Мөҗәһит Әхмәтҗановтан)

1 нче алып баручы. Таш гасырдан ук 
киләм мин, уйнап җибәрәм – өрсәң;

Ватылып юкка чыгармын, әгәр кулдан 
төшерсәң. (Таш сыбызгы)

 2 нче алып баручы. Алты-җиде генә 
булыр тәнемдәге уемнар;

 Миннән башка үтми иде аулак өйләр, 
уеннар. (Курай)

1 нче алып баручы. Курайларның туга-
ны мин, ләкин тавышым үзгә; 
Колакларны ярып керә, өстәп куйсаң 
мөгез дә. (Сорнай)

 2 нче алып баручы. Нечкә муен, пар 
кыллар, чиртер иде бар куллар, –
Яшьләр уйный белмиләр, шуңа якын 
килмиләр. (Мандолина)

1 нче алып баручы. Борынгы булсам да, 
мине онытып бетермиләр; 
Милли гармуныбыз, диеп, сәхнәдән 
төшермиләр. (Тальян гармун)

 2 нче алып баручы. Бер телемдә ике 
тавыш, кыңгыравым чыңлатам; 
Биетәм дә, җырлатам да, кирәк икән – 
елатам. (Саратов гармуны)

1 нче алып баручы. Уйнавы – дүрт кыл-
да, тавышы – сокландыргыч! 
Ә нәзек муенында – дүрт нәни кара 
боргыч. (Скрипка)

 2 нче алып баручы. Телләре күп булган 
өчен ике рәткә тезгәннәр;  
Аның белән төрле илләр, океаннар гиз-
гәннәр. (Хромка гармуны)

6 нчы бәйге.  
«Әй мөкатдәс моңлы сазым...»

2 нче алып баручы. Хөрмәтле уенчы-
лар! Игътибарыгызга соңгы бәйгене 
игълан итәбез. Бу бәйгедә сез «Габ-
дулла Тукай» дип аталган кроссворд 
чишәргә тиеш буласыз.

1 нче алып баручы. Ул ике кисәктән 
тора: беренче өлештә шакмакларга 
татар халкының музыка уен корал-
ларын урнаштырырга, ә икенчесен-
дә төрле елларда Татарстан Респу-
бликасының Г.Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясенә лаек булган ком-
позиторларыбызның фамилияләрен 
язарга кирәк. Башладык, уңышлар 
сезгә!

Музыкаль тәнәфес.
1 нче алып баручы.  

Биюченең итәге бии-бии кыскара, 
Биючегә сүз әйтмәгез – бии-бии ос- 
тара!

 2 нче алып баручы.  
Атам-анам биегән, күңел ачкан бию- 
дән;  
Карап торсын бөтен дус-иш – тартын-
мыйбыз биюдән!

1 нче алып баручы. Хөрмәтле дуслар! Ә 
хәзер музыкаль тәнәфес игълан итәбез 
һәм сезне бию түгәрәгенә йөрүче кыз-
лар һәм егетләр башкаруында «Татар 
яшьләре биюе»н карарга чакырабыз. 

(«Татар яшьләре биюе» башкарыла.)
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Йомгаклау.
2 нче алып баручы. Хөрмәтле дуслар! Кичәбез ахырына якынлашты. Нәтиҗә ясау 

өчен сүзне жюри рәисенә бирәбез. Рәхим итегез! (Нәтиҗәләр игълан ителә, уен-
да катнашкан командаларга мактау кәгазьләре (дипломнар), уенчыларга истәлек 

бүләкләре тапшырыла.)
1 нче алып баручы.

Еллар аша килдең, Тукай, күңелемә,
Һич аерылмас юлдаш – җырсың гомеремә.

Чәчкән гөлең күңелемдә чәчәк ата,
Пар атларың, юрта-юрта, алга тарта.

2 нче алып баручы. 
Эштән кайтсам, шигыреңне сөйләп кайтам,

Ял иткәндә, «Әллүки»не көйләп ятам.
Синең җырың миңа сулар һава кебек

Һәм ягымлы яңа туган бала кебек. 
Рәхмәт сиңа, юлдаш миңа моңлы сазың,

Күңелемнән мәңге китмәс шигъри назың.
1 нче алып  баручы.

Син күрмәгән яңа буын килде
Котлап бүген туган көнеңне,

Киләчәккә барган улларыңнан
Ишетәсең «Туган тел»еңне.

2 нче алып баручы. Хөрмәтле уенчылар, кунаклар! Кичәбезне татар халкының гим-
нына әверелгән «Туган тел» җыры белән тәмамлыйбыз. (Кичәдә катнашучылар му-

зыка укытучысы җитәкчелегендә «Туган тел» җырын башкаралар.)
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10.

11.

12.

13.

1. Җиде кыллы борынгы уен коралы. (Ятаган)
2. «Иң озын муен миндә, иң кыска исем мин-

дә». (Саз)
3. «Иреннәргә терисең дә чиртеп көйләр эзли-

сең». (Кубыз)
4. Кыллы уен коралы. (Думбра)
5. Тынлы уен коралы. (Курай)
6. Кыллы уен коралы. (Гөслә)
7. Бәрмә уен коралы. (Шөлдер)
8. Клавишлы уен коралы. (Тальян)
9. «Сөлге чигәм», «Аккошлар» җырларының 

авторы.(Әхмәтов)
10. «Шүрәле» балетының авторы. (Яруллин)
11. «Җидегән чишмә», «Көтәм сине» җырлары-

ның авторы.  (Садыйкова)
12. «Су анасы» балетының авторы . (Бакиров)                                                                      
13. «Бәйрәм бүген» җырының авторы. (Фәйзи)
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Алсу ЛАТЫЙПОВА,  Гөлнур СИМАКОВА,  

Әгерҗе районы Исәнбай урта 
мәктәбенең I квалификация 
категорияле башлангыч сыйныф 
укытучысы

Әгерҗе районы Исәнбай урта 
мәктәбенең I квалификация 
категорияле башлангыч сыйныф 
укытучысы

ТЕЛ ЯШӘСӘ – 
МИЛЛӘТ ИСӘН,
МИЛЛӘТ САУДА – 
ТЕЛ ИСӘН!
(Шагыйрә Клара Булатованың 85 яшьлек юбилеена 
багышланган әдәби-музыкаль кичә)
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Максат: 
– «Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы» уңаеннан  
республикабызда яшәп иҗат итүче талантлы шәхесләребезне 
барлау;
– Тукай премиясе лауреаты Клара Булатованың тормыш юлы, 
иҗаты белән таныштыру;
– укучыларда сәнгатьле сөйләм, сәхнәдә үз-үзеңне тоту кү-
некмәләрен үстерү, әдәбиятка, шигърияткә мәхәббәт тәрбияләү.
Җиһазлар: Клара Булатованың тормыш юлын, иҗатын сурәт-
ләүче слайдлар, китапларыннан күргәзмә, Әлфирә Низамова-
ның шәхси архивыннан К.Булатова белән очрашу мизгелләрен 
чагылдырган фотоколлаж.

Кичә барышы
«Мин – шагыйрә» шигыре (бер укучы, 

шагыйрә образында өстәл артына уты-
рып, шәм яктысында сөйли. Салмак 
кына көй уйнап тора. Өстәлдә шагый-
рәнең куен дәфтәре, каләм...)
Мин – шагыйрә,
Мин шигырьләр язам.
Минем бакчам – шигъри түтәлләр,
Мин орлыклар гына чәчә алам,
Җыючылар булыр бүтәннәр.

Мин орлыклар гына чәчәм әле,
Чи җирлеккә, кәсле җирлектә.
Җимешен дә килер җыяр мәле,
Ирешә алса халкым иреккә.

Мин кулыма утлы корал алмам,
Мылтык тотмам, тотмам кылыч та.
Мин – шагыйрә, мин тик җырлар язам, 
Җир яшәсен өчен тынычта.
Тыныч илгә хас тигезлек белән

Яшәүләре мәңге көткәннәр.
Мин шул өмет орлыкларын сибәм,
Өлгерешен җыяр бүтәннәр.

1 нче алып баручы. Мин – шагыйрә... 
Әнә шулай дия-дия, үзенә генә хас  
шигъри аһәңе булган, күңелләрне  
җырлата да, елата да, уйландыра, 
җанны-рухны чистарта, өмет яктылы-
гын сакларга өйрәтә торган, итагатьле 
тойгылар тупланган әсәрләре белән 
шигърият күгендә мәңге балкучы йол-
дыз ул...

2 нче алып баручы. Әйе, сүзебез ша-
гыйрә, Татарстан Республикасының 
атказанган мәдәният хезмәткәре,  
Г. Тукай исемендәге Татарстан Дәүләт 
премиясе, Рафаил Төхфәтуллин, 
Саҗидә Сөләйманова исемендәге 
премияләр лауреаты Клара Булатова 
турында.

Татар эстрадасы җырчыларының Кла-
ра Булатова сүзләренә язылган җыр-
ларыннан торган видеоязма карау.
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1 нче алып баручы. 
Күкрәгеңнән кара алтын аккан,
Илгә җырлар биргән урын син.
Беркая да китмим туган яктан,
Татарстан – бәхет җырым син!

2 нче алып баручы. Татарстан АССР-
ның Сарман районы Татар Карамалы-
сы авылында туып үскән Клара Гариф 
кызы Булатова – бәхетне үз илендә, 
үз туган ягында тапкан шагыйрә. Хал-
кымның чая, батыр кызы шигырь- 
ләрендә Татарстаныбызга, туган ягы-
на дан җырлый. 

1 нче укучы. «Туган җирем», 258 нче 
бит, шигырь.

2 нче укучы. «Туган як», 259 нчы бит, 
шигырь.

«Су буенда кыяк үлән» җыры, Р. Ан-
дреев көе.

1 нче алып баручы. Ул гади генә ша-
гыйрә түгел. Ул – мөгаллимә-ша-
гыйрә. 25 ел шәһәрдән авылга, 35 
елдан артык авылдан шәһәргә йөреп 
укыткан Клара ханым. Шуңа да укы-
тучылык хезмәте – Клара Булатова 
иҗатының буеннан-буена сузылган 
үзәк темаларның берсе. 

2 нче алып баручы. Шагыйрә бу 
яраткан хезмәтенә бәхетенең югары 
бер чагылышы итеп карый:
Бәхет – шушы укучылар
Кеше булып үссәләр, –  
дип яза ул үзенең «Укытучы бәхете» 
шигырендә. 

1 нче алып баручы. Балалар өчен төн 
йокламый дәрескә әзерләнеп утыру 
да – аның өчен зур бәхет:
Алда ята дәрес планнары,
Дәфтәрләре янда өелгән...

Бу юллар «Укытучы апаң йоклама-
ган...» шигыреннән.

2 нче алып баручы. 

Киләчәктә сездән кемнәр чыгар?..
Кем булса да – Кеше булыгыз! – 
дип, үз укучыларына нәсыйхәтен би-
рергә дә онытмый олы йөрәкле укы-
тучы-шагыйрә.

3 нче укучы. «Укытучы бәхете».
4 нче укучы. «Әниемә».
5 нче укучы. «Мәктәптә «урак өсте».
«Кырга чыктым, юлга чыктым» 

җыры, Р. Нәгыймов көе.
1 нче алып баручы. Сугыш чоры бала-

сы , ир хатыны, әни... Алда әйтелгән 
һөнәрләре янына әлеге рольләрдә дә 
үзен лаеклы тота белгән шәхес бит 
ул Клара Булатова! Әни кеше буларак 
танылган шагыйрә үз улына багыш-
лап шигырь язмый каламы соң? Кла-
ра ханым да кадерләп үстергән улы 
Марсның кечкенә чактагы шуклыгын 
да, шаянлыгын да, кызыксынучан-
лыгын да шигъри юлларга сала һәм 
аларны нәниләр өчен «Марс китабы» 
җыентыгына туплап чыгара.

6 нчы укучы. «Әниемнең кызы юк 
бит».

7 нче укучы. «Кызык инде бу бабай».
8 нче укучы. «Бакчада».
9 нчы укучы. «Марс уңган егет ул».
10 нчы укучы. «Тел белмәү».
11 нче укучы. «Әни-егет».
«Солдатлар» җыры, М. Минһаҗев көе.
1 нче алып баручы. Клара апа Бу-

латованың һәр шигырендә якты 
омтылыш, кайнар хис ташкыны, 
ихласлылык күзгә ташлана. Аның 
иҗат җимешләре төрле. Кайберләрен-
дә язгы яшь бөреләр сыман тыелгы-
сыз эчке бер дәрт белән, беркатлы 
самими ышаныч белән көн-кояшка, 
тормыш-яшәешкә, киләчәккә-бәхет-
кә омтылучанлык сизелә, икенче бер 
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шигырьләре алдында без, укучылар, 
мәхәббәтнең һәм, гомумән, яшьлек-
нең чайкалып-тирбәлеп торган шигъ-
ри–символик сурәте каршында кал-
гандай булабыз.

2 нче алып баручы. Туган телгә, туган 
илгә, кешеләргә булган мәхәббәт, 
сөйгәненә, хезмәтенә тугрылык, на-
мус белән яшәү, кешеләргә ярдәмчел 
булу һәм игелеклелек эшләү, туры 
сүзлелек. Бу сыйфатлар шагыйрәнең 
геройларына гына түгел, үзенә дә 
хас. Әйткән сүзендә тору, килешкәнчә 
һәм һәр эшне үз вакытында эшләү, 
киләчәк буын алдында җаваплылык 
тоеп яшәү – аның тормыш принци-
бы. Укучыларын да шуңа өнди, өндәп 
кенә дә калмый, аларны тәрбияли, 
үстерә. 

12 нче укучы. 
«Ул телсез, моңсыз» димәсләр
Тукайны ишеткәннәр,
«Эшсез, булдыксыз» димәсләр
Уңганны иш иткәннәр.

«Кунакчыл», «Матур» диярләр
Илемне күргәннәре.
«Үлемсез», «Батыр» диярләр
Җәлилне белгәннәре.

Тарихны өйрән, дөнья гиз,
Юлда йөр, ничек тә син!
Юк, минем халкым турында
Начар сүз ишетмәссең! («Тарихны өй-
рән!» шигыре)

1 нче алып баручы. Әдипләребезнең 
асыл талантларын билгели торган 
бер үлчәү бар. Ул – аларның өлкәннәр 
өчен дә, нәниләр өчен дә бердәй та-
лантлы әсәр иҗат итә алулары. Клара 
Булатова шундый шагыйрәләрнең 
берсе булуы – татар халкы өчен зур 
горурлык. Якташлары, укучылары, 
аны белгән, аның белән таныш булган 

һәммә кеше, яратып, зурлап, «безнең 
Клара апа» дип йөртәләр шагыйрәне.

2 нче алып баручы. Шундый кешеләр-
нең берсе – авылдашыбыз, Татар-
станның һәм Удмуртиянең Язучылар 
берлеге әгъзасы, бик күп премияләр 
иясе, Татарстанның атказанган мәдә-
ният хезмәткәре, үзе дә 5 китап авто-
ры булган Әлфирә апа Низамова –  
бүген бәйрәмебез кунагы. Клара Була-
тованы якыннан белгән, аның белән 
аралашып, дус булып яшәгән Әлфирә 
апабызның шагыйрә турында безгә 
әйтер сүзләре, аның белән очрашу 
мизгелләреннән алынган истәлекләре 
бар.

1 нче алып баручы. Сүз сезгә, Әлфирә 
ханым.

Әлфирә Низамова сөйли.
«Кыңгырау чәчәкләре» җыры, М. Ма-

каров көе.
2 нче алып баручы. 50 дән артык китап 

авторы, халкым тормышын яктырт- 
кан иҗат җимешләре: шигырьләр, 
поэмалар һәм проза әсәрләре язган 
шагыйрә Клара Булатова – чын мәгъ-
нәсендә халык шагыйре.

1 нче алып баручы. Нинди генә милләт 
вәкиле булмасын, бар да аны якын 
итә, иҗатына хөрмәт белән баш ия.

2 нче алып баручы. Шагыйрәбезнең 
зур юбилее республикабызда «Туган 
телләр һәм халыклар бердәмлеге 
елы»на туры килүе дә очраклы гына 
түгелдер, нәкъ менә аның тел, милләт 
сакчысы булуына ишарәдер, мөгаен.
…Ялгышмыйм, хезмәт юлымда
Туган тел терәк дисәм:
Тел яшәсә – милләт исән,
Милләт сауда – тел исән! 

«Шушы яктан шушы туфрактан без» 
җыры, Р. Нәгыймов көе.
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«Мәгариф» һәм «Гаилә һәм мәктәп» журналлары редакциясе  
ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә
Бөтендөнья татар конгрессы

«Авыл укытучысы – 2021»
«Земский учитель – 2021»
бәйгесен игълан итә21

Фотода: «Авыл укытучысы – 2020» җиңүчеләре «Татар китабы йорты»нда.

magarif@bk.ru(843) 222-06-09Белешмәләр өчен:

Конкурс Нигезләмәсе белән  
http://magarif-uku.ru/tt/contest/avyl-
ukytuchysy-2021-konkursy/ сайтында 
таныша аласыз.

(1 нче июльдән 10 нчы августка кадәр)

Дәрес яки дәрестән тыш эш- 
чәнлек конспекты язып җибәр 
Отправь разработку урока или 
внеурочной деятельности

II этап

Ачык дәрес күрсәт
Проведи открытый урок
(Сентябрь аенда)

III этап

(1 нче марттан 31 нче майга кадәр)

Иҗади эш язып җибәр
Напиши эссе

Эшең magarif-uku.ru сайтында басылып чыккач 
та, «Мәгариф» редакциясеннән электрон яки  
басма сертификат җибәрүләрен сора.

I этап

ТР Мәгарифне үстерү институты  
Казандагы Ш.Мәрҗани исемендәге 
2 нче татар гимназиясе

Конкурста I, II һәм III дәрәҗә Дип- 
ломга ия булучыларга акчалата пре-
мияләр бирелә:

Шулай ук 7 номинация буенча 
10 ар мең сумлык кызыксындыру 
премиясе дә карала.

I урын – 50 мең сум;
II урын – 30 мең сум;
III урын – 20 мең сум.
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