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Рубрика

74 укучы (уртача балл – 75%)
67 укучы (уртача балл – 74,34%)

Татар мәктәпләре укучылары – 1027  
(уртача билге – 4,49)

Рус мәктәбендәге татар төркемнәре укучылары – 
217 (уртача билге – 4,44)

Рус мәктәбендәге рус төркемнәре укучылары –  
436 (уртача билге – 4,53)

Татар мәктәпләре укучылары – 83,33%  
(уртача билге – 4,49)

Рус мәктәбендәге татар төркемнәре укучылары – 
84,97%  (уртача билге – 4,44)

Рус мәктәбендәге рус төркемнәре укучылары –  
80,64% (уртача билге – 4,53)

2016 – 2017 уку елы буенча 
БДИ һәм ТДИ нәтиҗәләре

Татар теленнән БДИ тапшыручылар (XI сыйныф)

2017 елда татар теленнән ТДИ тапшыручылар 
(IX сыйныф)

2017 елда татар теленнән ТДИ ны уртача башкару 
проценты (IX сыйныф)

2017 ел

2016 ел

Барлыгы
1680

укучы

Гомуми уртача 
башкару %
82,98
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Аксакал сүзе

Телне өйрәнү гаиләдән башлана

Август аенда Бөтендөнья та-
тар конгрессының VI съезды үтте. 
Анда ясалган чыгышларда татар 
телен саклау һәм үстерүгә нык ба-
сым ясалды. Татарстан Республи-
касының Дәүләт Киңәшчесе Мин-
тимер Шәймиев тә делегатлар 
алдында әлеге мәсьәләне күтәрде. 
Аның чыгышыннан өзек тәкъдим 
итәбез. 

...Барыбызны да борчыган мәсьәлә –  
туган тел саклау проблемасы барлык 
милләтләргә дә кагыла, чөнки, билге-
ле булганча, кешелек дөньясында гло-
бальләшү процессы бара, шуңа күрә татар 
телен сак лап калу безне күптән борчый. 
Аны конгрессның беренче съездында 
ук күтәргән идек. Ул чакта Казанда тулы 
булмаган бер татар мәктәбе эшләп кал-
ды. Казан урамнарында кешеләр татар-
ча сөйләшергә ояла иде. Без боларның 
барысын да үз күзләребез белән күрдек.

Бу нисбәттән, соңгы арада, Россия 
Президенты Владимир Владимирович 
Путинның күптән түгел Йошкар-Ола 

шәһәрендә ясаган чыгышын аңлап бе-
термичә, матбугатта төрле фаразлар кора 
башладылар. Мин әйтер идем: дикъкать 
белән карагыз һәм тыңлагыз. Россия 
Президенты чыгышында сүз Россиядә 
яшәүче милләтләрнең туган телләрен 
кысрыклау турында бармады, киресенчә, 
һәр халыкның туган телен сакларга, аның 
белән шөгыльләнергә, кайгыртырга тиеш-
леге әйтелде. Аның борчылуы Россиядә 
дәүләт теле булган рус телен укыту турын-
да иде. Әйе, рус теленең дә югалтулары 
аз түгел, ул шуларга игътибар итте. Без бу 
проблемаларны беләбез. Хәзер яңа феде-
раль стандартлар барлыкка килде. Белем 
бирү системасы, аның ысуллары киләсе  
15 – 20 ел эчендә бик нык үзгәрәчәк, сан-
нар теориясенә нигезләнгән мәгълүмати 
белем бөтен дөньяда алга чыга. 

Тел гаиләдән, балалар бакчасыннан 
башлана. Бүген безнең туган телебезне 
хокукый чикләү юк. Үзебездән – татар-
лардан тора. Без тотынсак, эшли алабыз, 
бар акылыбызны җигеп, моның белән 
шөгыльләнергә кирәк. Тырышсак, бул-
дыра алабыз. Һәр халыкның туган теле 
бар. Шуны аңлап, төрле яктан ярдәм 
күрсәтергә кирәк. Татарстанда чуваш, 
мари, удмурт, мордва һәм башка тел-
ләрдә белем бирүче һәм бу телләрне 
өйрәтүче 148 мәктәп эшли. Якшәмбе 
мәктәбенең 47 бүлегендә Татарстанда 
яшәүче милләтләрнең 25 теле өйрә-
нелә. Телләр өйрәтүдә заманча техно-
логияләр куллануга аеруча әһәмият 
бирү урынлы.

Илебез төбәкләреннән килгән хөрмәт-
ле делегатларга мөрәҗәгать итеп, шуны 
әйтәсем килә: сез анда яшисез, эшлисез, 
салым түлисез, иҗтимагый оешмалары-
гыз бар, телне өйрәнү мәсьәләләрен ак-
тиврак күтәрергә кирәк. Бу – барыбызның 
да конституцион хокукы… Ф
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россия Федерациясе Төбәкләрендә 
милли белем бирүне саклау һәм үсТерү

Илдар МӨХӘММӘТОВ,
Татарстан Республикасы  
мәгариф һәм фән министры урынбасары

Милли мәгариф буенча системалы эш 
оештыру максатыннан, узган елны Татар-
стан Республикасында 2030 елга кадәр 
милли мәгариф үсеше концепциясе кабул 
ителде, һәм әлеге концепциянең 2016 – 
2020 елларда тормышка ашырылуы буен-
ча үткәреләчәк чаралар планы расланды. 
Шуның нигезендә төбәкләрдә дә Милли 
мәгариф үсеше планнарын әзерләп кабул 
итәргә мөмкин. Бу эштә Татарстан Рес-  
публикасы Мәгарифне үстерү институты 
методик ярдәм күрсәтә ала. 

Татар телендә белем бирүче мәктәп-
ләр өчен педагогик кадрлар әзерләү –  
көнүзәк мәсьәләләрнең берсе. Респуб-
ликабызда Арча һәм Минзәлә педаго-
гия көллиятләре педагогик кадрларны 
әзерләүнең ресурс үзәкләре булып тора. 

Аларда «мәктәпкәчә белем» һәм 
«башлангыч белем» белгечлекләре бу-
енча милли педагогик кадрлар әзерләнә. 
Аның өчен махсус мохит, конкурс нигезен-
дә сайлап алуга нигезләнгән махсус пе-
дагогик гимназия сыйныфлары (VII сый - 
ныфтан башлап) булдырылган.

Моннан тыш Телләр программасы 
кысаларында ике белгечлек буенча Ка-
зан федераль университетына (25) һәм  
Чаллы дәүләт педагогика университе-
тына (67) төркемнәр тупланды. Әйтик, 
татар теле һәм башлангыч белем, татар 

теле һәм балалар бакчасы тәрбиячесе 
белгечлекләре буенча. Шулай ук яшь 
белгечләрне педагогик юнәлешкә тарту 
максатыннан, узган уку елында Казан 
федераль университетына, аның филиа-
лы – Алабуга институтына, Чаллы дәүләт 
педагогика университетына 182 студент 
кабул ителде. Алар математика, физика, 
информатика, химия фәннәре буенча 
укыйлар. Бу студентларның 42 се ике-
телле кадрлар булып әзерләнә. 

Милли мәгарифнең үзәгендә татар 
теле һәм татар әдәбиятын укыту тора. 
Кабул ителгән кануннар, белем бирү 
федераль дәүләт стандартлары, үрнәк 
программалары нигезендә бүгенге көн-
дә регионнардагы мәктәпләрдә дә та-
тар телен укыту планнарының мәҗбүри 
өлешендә 3 сәгать күләмендә укытырга 
мөмкин. Бу – мәктәп карамагында. 

Татарстан Республикасында да татар 
телен укыту, укытуны камилләштерү 
буенча җитди эш бара. Татарстан Пре-
зиденты Рөстәм Миңнеханов боерыгы 
буенча татар телен укыту методикала-
рын камилләштерү буенча узган ел Юл 
картасы тормышка ашырылды.

Яңа дәреслекләр язу буенча Мәгариф-
не үстерү институты каршында проект 
офисы оештырылды, авторлар коллек-
тивы тупланды. Нигез итеп инглиз теле 
дәреслекләре моделе алынды. I сыйныф 
өчен әзерләнгән «Сәлам» УМКсы узган 
уку елында Казан мәктәпләрендә сынау 
узды. Яңа дәреслек структурасында дә- 
реслек, эш дәфтәре, укытучы китабы, мах-
сус сайт урын ала. 

Дәреслек 1 нче сентябрьдән мәктәп-
ләрдә кулланыла башлады.
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Милли 
мәгариф үсеше

Республикада югары потенциалга ия 
булган татар теле һәм әдәбияты укы-
тучыларын методик сертификацияләү 
проекты гамәлгә ашырыла. Әлеге проект 
татар телен чит тел буларак укыту буенча 
республика тьюторларын әзерләүне күз 
алдында тота. Әлегә Казан һәм Чаллы 
шәһәрләреннән 100 укытучы әзерләнде.

Быелның июнь аенда Мәгарифне 
үстерү институтында төбәкләрдән кил-
гән татар мәктәпләре җитәкчеләре, та-
тар теле һәм әдәбияты укытучылары 
өчен курслар оештырылды. Әлеге курс-
ларда 13 төбәктән килгән 50 кеше үз 
квалификациясен күтәрде.

«Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы» Бөтенроссия бәйгесе фина-
лына республикабыздан һәм Россия Фе-
дерациясе төбәкләреннән 70 иң яхшы 
укытучы җыелды. Түбән Новгород, Орен-
бург, Пенза, Свердловск, Ульян өлкәләре, 
Красноярск крае, Мордовия, Башкорт-
стан, Удмуртия республикаларыннан 
укытучылар катнашты. I – III урыннарга 
Удмуртиянең Ижау шәһәрендәге 6 нчы 
гимназия укытучысы Рәсилә Габдрах-
манова, Ульян өлкәсенең Димитров-
град шәһәрендәге 22 нче татар мәктәбе 
укытучысы Гүзәл Сәмигуллина, Башкорт-
станның Бишбүләк районы Кунаккол 
төп мәктәбе укытучысы Илгиз Фәзул-
лин лаек булды. Пенза, Свердловск һәм 
Оренбург өлкәләре укытучылары да  
төрле номинацияләрдә җиңү яулады.

Туган тел укытучыларының Бөтен-
россия мастер-класс бәйгесе татар теле 
укытучыларының тәҗрибә уртаклашуда 
мөһим чараларның берсе булып тора. 
Март аенда үткәрелгән чарада Россия-
нең 13 субъектыннан 14 укытучы катнаш - 
ты. 2017 елда үткәрелгән мастер-класс-
та Башкортстанның Эстәрлетамак 
шәһәрендәге 31 нче урта мәктәп укы-
тучысы Гөлшат Мансурова, Пермь крае 
Барда гимназиясе укытучысы Лилия 
Мусина,  Төмән өлкәсе Төмән районы-
ның Чыкча урта мәктәбе укытучысы 

Гүзәлия Муллачанова җиңүчеләр дип 
табылды. Мордовия, Башкортстан, Уд-
муртия рес публикалары, Түбән Новго-
род, Ульян, Оренбург, Пенза өлкәләре, 
Пермь крае укытучылары төрле номи-
нацияләрдә җиңү яулады. Киләчәктә 
башка төбәкләрдә эшләүче татар теле 
һәм әдәбияты укытучылары да бәйгедән 
читтә калмаслар дип өметләнәбез.

Татар теле укытучылары өчен 2015 ел- 
дан бирле чыгарылып килә торган «Мә-
гариф. Татар теле» исемле журнал әлеге 
яңа оешманың таяныч-терәгенә әйлә-
нергә мөмкин. 

Төбәкләрдәге министрлыклар, мәга-
риф идарәләре татар теле һәм әдәбияты 
дәреслекләре белән мәктәпләрне тәэ-
мин итүдә республикабыз нәшриятлары 
белән тыгыз элемтәдә тора. Бу җәһәттән 
Красноярск, Пермь крайларын, Башкорт-
стан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия рес-
публикалары, Төмән, Пенза, Ульян, Түбән 
Новгород, Чиләбе өлкәләрен уңай яктан 
мисал итеп китерергә мөмкин. 

Шул ук вакытта татар теле һәм әдәбия- 
ты дәреслекләренең электрон варианты 
edu.tatar.ru сайтына урнаштырылган. 

2016 елдан Татарстаннан читтә та-
тар телен саклау һәм үстерүдә эшчән-
лек алып барган мәгариф оешмалары, 
иҗтимагый оешмалар, аерым галимнәр 
һәм укытучылар өчен грантлар булды-
рыла. Удмуртиянең Балезино районы 
Паюра мәктәбе, М.Акмулла исемендәге 
Башкортстан дәүләт педагогика уни-
верситеты,  Ульян өлкәсе Иске Кулаткы 
районы «Чишмә» балалар бакчасы, Ки-
ров өлкәсе Нократ Аланы районы Урта 
Шөн урта мәктәбе, Красноярск өлкәсе 
татар-милли автономиясе җиңеп чыкты 
һәм 100әр мең сум күләмендәге грант-
ларга ия булдылар.

Каюм Насыйри институтының Казах-
стан, Мәскәү, Екатеринбург, Санкт-Пе-
тербург, Уфа, Пензадагы татар мәга-
риф-мәдәният үзәкләренә методик 
ярдәм оештырыла һәм күрсәтелә. КФУ 
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галимнәре әлеге филиаллар белән тыгыз 
элемтәдә тора. Филология һәм мәдәният- 
ара багланышлар институты тарафын-
нан методик ярдәм күрсәтелә, берлектә 
чаралар үткәрелә. 

Россия субъектларындагы татар теле 
укытучыларына методик ярдәм күрсәтү 
максатыннан, Россия төбәкләре белән 
Татарстан районнары арасында алып 
барган хезмәттәшлек зур әһәмияткә ия.  
Казан шәһәренең Совет районы белән 
Төмән өлкәсе, Чистай районы белән 
Мәскәү өлкәсе, Апас районы белән 
Пенза өлкәсе, Балык Бистәсе, Буа, Спас 
районнары белән Ульян өлкәсе, Чүпрәле 
районы белән Чувашия Республикасы, 
Балтач районы белән Мари Эл, Яшел 
Үзән белән Курган өлкәсе, Кукмара 
районы белән Удмуртия Республикасы, 
Бөгелмә белән Оренбург өлкәсе, Баулы, 
Ютазы районнары белән Башкортстан 
Республикасы арасындагы багланыш-
ларны атап китәр идем. 

Бүгенге көндә республикабызның  
176 мәктәбе, ике мәгариф идарәсе 
(Биектау һәм Ютазы районнары) чит 
төбәкләрдәге мәктәпләр һәм мәгариф 
идарәләре белән тыгыз элемтәдә тора. 
Бу юнәлештә Казан шәһәрен, Актаныш, 
Чүпрәле, Мөслим, Баулы, Буа районна-
рын үрнәк мисал итеп китереп була. 

2013 елдан «Ана теле» онлайн-мәк-
тәбе аша Татарстанда һәм Татарстан-
нан читтә яшәүче һәркем татар телен 
өйрәнә, татар мәдәнияте, тарихы хакын-
да мәгълүмат туплый ала. Бу системаны 
Россия Федерациясеннән 9 меңнән ар-
тык кеше һәм чит илләрдән 400гә якын  
кеше файдалана. 

Узган ел үткәрелгән семинар-киңәш-
мә карарын үтәү максатыннан, агымда-
гы уку елында татар теле һәм әдәбия-
тыннан төбәкара олимпиада үткәрелде. 
Әлеге олимпиадада 17 төбәктән йөздән 
артык укучы катнашты. Җиңүче һәм 
призлы урын алган укучылар V Халык-
ара олимпиадада катнашты. Олимпиа-

даның  төп этабында 13 чит илдән һәм 
Россия  Федерациясенең 25 субъектын-
нан 511 егет һәм кыз катнашты. Әйтергә 
кирәк, олимпиаданы үткәрү форматы 
үзгәртелде, сайлап алу кагыйдәләре 
камилләштерелде. Чит илләр арасын-
да Япониядән, Франция, Бельгия, Ка-
нада, Казахстаннан килгән егет-кызлар 
призлы урыннарга лаек булды. Төбәкләр 
арасында Башкортстан, Мари Эл,  
Чувашия, Удмуртия республикалары, 
Самара, Оренбург, Ульян, Түбән Новго-
род,  Төмән, Иваново, Пенза, Курган өл-
кәләре, Пермь крае укучылары призлы 
урыннар яулады. Гран-прига Саба кызы 
Ризилә Йосыпова һәм Япониядән На-
камура Мидзуки лаек булды. Ә менә 
Япониядән җиңүче кызыбыз Накамура 
Мидзуки үзенең теләге белән Цукуба 
университетында тел курслары оешты-
рып җибәргән.

Ел саен министрлык тарафыннан рес-
публика һәм Россия төбәкләре балалары 
өчен татар телен тирәнтен өйрәнү мак-
сатыннан оештырылган махсус про-
фильле лагерь сменалары популярлаша 
бара. Быел 10 профильле тел  сменасы 
5 муниципаль җирлектә оештырылды. 

Узган ел әлеге аланнарда барлыгы 
2070 укучы ял итсә, быел масштаблар да, 
катнашучыларның географиясе дә шак-
тый киңәйде: 26 төбәктән һәм Польша, 
Кытай, Казахстан һәм Кыргызстаннан 
2400 бала ял итте. 

Тел сменаларын төбәкләрдә дә оеш-
тыру зарур. Мәгълүм булганча, татар 
балалары өчен мондый тел сменалары 
Испания, Курган, Новосибирск, Самара 
өлкәләрендә оештырылды. Министр-
лык тарафыннан Испаниягә, Курган 
өлкәсенә, тел, әдәбият, тарих, мәдәният 
өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү 
өчен, Яшел Үзән һәм Әлки районнарын-
нан укытучылар җибәрелде. 

Милли мәгарифне уңышлы үстерүдә 
бары бердәм эшчәнлек нәтиҗәсендә 
генә уңышка ирешергә мөмкин.
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Милли 
мәгариф үсеше

«бердәнбер өмеТ көчле рухлы, динле,  
иманлы ТаТар авылларында...»

Ләйлә МӨХӘММӘТШИНА, Омск өл-
кәсе Большеречье районы Үләнкүл авыл 
советы рәисе, татар милли-мәдәни авто-
номиясе әгъзасы:

– Бүгенге көндә безнең районда  
10 татар авылы бар. Әлеге авылларның 
дүртесе: Үләнкүл, Чарналы, Тусказан, Ка-
ракүл – бер идарә булып яши. Районда 
эшләп торган бердәнбер мәчет Үләнкүл-
дә. Шулай ук татар телендә белем бирүче 
урта мәктәп һәм татар мәдәният үзәге 
дә безнең авылда. Ләкин, оптимизация 
җилләре безнең яннан тыныч кына узып 
китте дип, иртә шатланган булып чыктык. 
Соңгы елларда ике мәдәният үзәге һәм 
ике башлангыч мәктәп ябылды. Балалар 
бакчасы мәктәп белән берләштерелде. 

Бер рус кешесе булмаган авылда ба-
лалар рус телендә сөйләшә башлады. 
Кемдә гаеп? Гаиләдәме, мәктәптәме, 
җәмгыятьтәме? 

Әлифбаны укымаган бала татар телен 
белми... Әле күптән түгел укучылар татар 
теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан 
тапшыра иде, имтиханга әзерләнү өчен 
дәрес саны да тиешле күләмдә бирел-
де. Хәзер БДИ тапшыру өчен рус теле, 
математика һәм башка сайлап алына 
торган фәннәргә өстенлек бирелү сәбәп-
ле, татар теле һәм әдәбиятыннан дәрес 
саны кимеде. 2007 елдан бирле әлеге 
дәресләр саны елдан-ел кими барып, 
хәзер исә кайбер сыйныфларда татар 
теле бөтенләй укытылмый. Мәктәп ком-
понентыннан татар теленә – 0,5 сәгать, 
татар әдәбиятына 0,5 сәгать бирелә. Яңа 
уку елыннан V сыйныф укучылары татар 
теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән 
факультатив дәресләрдә генә таныша 
алачак. Мондый сәясәт белән без нәр-
сәгә килеп тукталырбыз? Бу мәсьәләне 

хөкүмәт, халык һәм мәктәп берләшеп 
үз кулларына алырга тиеш дип саныйм. 
Милләтебез өчен барыбыз да җаваплы. 
Авыл эшмәкәрләренең бер җыенында 
миңа Туфан абый Миңнуллин янын-
да утырырга туры килгән иде. Аның: 
«Бердәнбер өмет – көчле рухлы, динле, 
иманлы татар авылларында, татарның 
баш бирмәс егет-кызларында», – дигән 
сүзләре хәтердә уелып калган.

Тәүхидә НИЗАМЕТДИНОВА, Оренбург 
өлкәсе Сакмар районы Татар Каргалысы 
урта мәктәбе директоры:

– Каргалы урта мәктәбе – өлкәбез-
дәге алдынгы мәктәпләрнең берсе. Кол-
лектив Россия күләмендә алып барылган 
мәгариф системасын модернизацияләү 
процессында алгы сафта бара – фе-
дераль дәүләт стандартларын гамәлгә 
кую да эксперементаль мәйданчык бу-
лып тора. Бу үзе үк – татар мәктәбенең 
абруен, мәгариф системасындагы уры-
нын күрсәтә торган факт. Сер түгел: бү-
генге көндә мәктәпләребездә татар те-
лен белү дәрәҗәсе түбән булган балалар 
саны арта. Аларны сабыр гына телебез-
гә өйрәтүдә укытучылардан белем генә 
түгел, осталык та сорала. Шул сәбәпле 
без телне төрле дәрәҗәдә белүче ба-
лалар белән эшләү серләрен максатчан 
өйрәнәбез. Билгеле булганча, үткән уку 
елында Татарстанда В.Н.Мещерякова-
ның туган тел булмаган телне өйрәтүгә 
багышланган авторлык курслары оешты-
рылды. Ул өйрәткән системалы эшчәнлек 
уңай нәтиҗә биргән. Башта мәктәбебез-
дә семинарлар узды, балалар бакчасын-
да мәктәпкәчә әзерлек төркемнәрендә 
эксперементаль рәвештә шушы ысул 
белән эшләп карадык. Нәтиҗәсе куаныр-
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лык: балаларда телгә кызыксыну артты, 
дәресләр кызыграк уза, укытучыларыбыз 
да җанланыбрак эшли башлады. «Мо-
тивация» сүзен еш кулланабыз, «туган 
телне өйрәнүгә мотивация юк» дигән сүз 
артына яшеренергә күнектек. Әйдәгез, 

сәбәп эзләмик! Танылган мәгърифәтче-
без Ризаэддин Фәхреддин: «Бала чакта 
алынмаган тәрбияне соңыннан бөтен 
дөнья халкы да биреп бетерә алмас», – 
дигән. Бу сүзләрне васыять итеп кабул 
итик.

милли мәкТәпләр – игъТибар 
үзәгендә

Мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең Мөслим районында узган рес
публикакүләм август киңәшмәсендә укуукытуда, тәрбия бирүдә ак
туаль проблемаларны колачлау белән беррәттән, татар телен һәм 
әдәбиятын укыту  мәсьәләсе дә читләтеп үтелмәде. Әлеге зур чарада 
узган уку елына нәтиҗәләр ясалды, яңа уку елына планнар корылды, 
лаеклылар бүләкләнде, «койрык»тагылар тәнкыйть утына тотыл
ды, елдагыча алдынгы мәктәпләр рейтингы игълан ителде. 

Яңа уку елы башлану уңаеннан, без Татарстан Республикасы Мә
гариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе башлыгы 
Гөлназ Хәмзә кызы ИСМӘГЫЙЛЕВА белән очрашып, милли мәга
рифнең бүгенге торышы, бу өлкәдәге яңалыклар хакында сөйләштек.

– Гөлназ Хәмзовна, республикабызда 
татар телен һәм әдәбиятын укытуда 
нинди үзгәрешләр көтелә?

– Татар теле һәм әдәбияты юнәлеш-
ләре буенча IV, VI, VIII сыйныфлар-
да үткәрелә торган мониторинг 
тикшерүләренә һәм IX сыйныфта тапшы-
рыла торган төп дәүләт имтиханы мате-
риалларына, эксперимент буларак, тел-

дән сөйләм өлеше кертелгән иде. Яңа уку 
елында исә рус мәктәпләрендә укучы 
балалар да республика тестында телдән 
сөйләм өлешен үтәчәк.  

Узган уку елында татар теле һәм әдә-
бияты буенча эш программалары феде-
раль реестрга кертелде. Шул рәвешле 
әлеге исемлектә булган дәреслекләр 
саны 64 кә җитте. Яңадан 44 дәреслек, 
уңай эксперт бәясе алып, федераль ре-
естрга кертелергә әзер.

Моннан тыш, рус мәктәпләрендә 
укучы рус телле укучылар өчен яңа та-
тар теле һәм әдәбияты дәреслекләре 
әзерләнә башлады. «Сәлам» укыту-ме-
тодик комплекты исә дәреслектән, 
укытучы китабы, эш дәфтәре, дидактик 
материаллар, электрон кушымта, мах-
сус сайттан тора. Әлеге дәреслек, Казан 
мәктәпләренең I сыйныфларында сынау 
узып, уңай бәя алды. Быелдан 5 меңнән 
артык укучы «Сәлам» дәреслеге аша бе-
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лем алачак. II сыйныф өчен дә дәреслек 
төзелеп бетте инде. 

Рус телле төркемнәрдә эшләү өчен 
тьюторлар әзерләү татар теле һәм 
әдәбиятын укыту методикасын камил-
ләштерүнең иң мөһим факторлары-
ның берсе булып тора. Соңрак методик 
сертификация үткән тьюторлар, үзләре 
башка укытучылар белән эшләп, шушы 
коммуникатив технологияләрне кертеп 
җибәрү юнәлешендә эш алып барачак.    

Казан федераль университеты һәм 
Татарстан Республикасы Фәннәр ака-
демиясе галимнәре белән берлектә 
әзерләнгән татар телен һәм татар әдә-
биятын укыту концепциясен кабул итүне 
иң зур казанышыбыз дип атарга була. Ул 
Мәгарифне үстерү институты каршында 
оештырылган республика укыту-мето-
дик берләшмәсендә расланды. Бүгенге 
көндә әлеге документ министрлык сай-
тына куелды һәм мәктәпләргә җиткерел-
де. Алга таба да бу концепция нигезендә 
татар теле һәм әдәбиятын укыту юнәле-
шендә яңалыклар көтелә. 

Ел дәвамында Татарстан Республика-
сында 2030 елга кадәр милли мәгариф 
үсеше концепциясе тормышка ашыру 
буенча эзлекле эш алып барылды. Аның 
өчен 2020 елга кадәр төзелгән план 
нигез булып тора. Шулай ук аерым уку 
елына чаралар планы әзерләнгән иде. 
Әлеге планны урыннарда максатчан 
үтәтү максатыннан, һәр муниципалитет 
башлыгы белән сөйләшү уздырылды. 
Шул әңгәмәләрнең нәтиҗәсе буларак, 
районнарда муниципаль планнар төзе-
леп, гамәльгә куелды. Шулай ук милли 
мәгариф оешмалары челтәрен саклау 
һәм үстерү буенча да эш планнары 
расланды. Димәк, бүгенге көндә һәрбер 
муниципалитетта ике эш планы һәм юл 
картасы бар. Бу юнәлеш Татарстан Мәга-
риф һәм фән министрлыгы тарафыннан  
контрольдә тотыла.

– Агымдагы елда министрлык тара-
фыннан татар мәктәпләренең эшчәнле-

ге, урыннарга чыгып, махсус өйрәнел-
де. Милли мәгариф учаклары бүген ни 
хәлдә?

– Татарстан Республикасы Мәгариф 
һәм фән министрлыгы тарафыннан 
милли мәктәпләр белән максатчан эш 
алып барыла. 72 база мәктәбе эшчән-
леге тикшерелде, алар алдында кон-
крет бурычлар куелды. Киңәшмәләр 
үткәргәннән соң, 42 татар гимназиясе 
директорлары белән килешү төзелде. 
Шушы килешүләрнең үтәлү нәтиҗәсен 
җентекләп анализлаганнан соң, август 
киңәшмәсендә игълан итү өчен, милли 
мәгарифне үстерү буенча муниципали-
тетлар һәм татар гимназияләре рейтин-
гы төзелде. 

Аннан соң Казан шәһәрендә татар 
телендә белем бирә торган 40 балалар 
бакчасы эшчәнлеге өйрәнелде. Аларның 
24ендә генә барлык педагогларның та-
тарча белүе ачыкланды. Җентекле тик-
шерү нәтиҗәсендә дүрт балалар бак-
часы милли учреждение статусыннан 
колак какты. 

Татар мәктәпләре челтәрен ныгыту 
максатыннан, Казандагы Ш.Мәрҗани 
исемендәге 2 нче татар гимназиясе үр-
нәгендә Чаллы, Алабуга, Әлмәт кебек 
шәһәрләрдә дә балалар бакчасы, мәк-
тәп, өстәмә белем бирү оешмаларын үз 
эченә алган Милли мәгариф үзәкләре 
оештырылды. 1 сентябрьдә Казан 
шәһәрендә 1224 укучыга исәпләнгән 
күп профильле полилингваль гимназия 
ачылды. Тиздән Арчада 500 балага исәп-
ләнгән яңа татар мәктәбе булачак. 

– Укучыларны, укытучыларны кы-
зыксындыру максатыннан, республи-
кабызда төрле бәйгеләр оештырыла, 
грантлар булдырыла...

– Сәләтле балалар белән эш систе-
малы рәвештә алып барыла. Мисал 
өчен, узган уку елында татар телен-
нән V Халыкара олимпиада үткәрелде. 
Аның төп этабында 13 чит илдән һәм 
Россия Федерациясенең 25 төбәгеннән  

Милли 
мәгариф үсеше



11

511 егет һәм кыз катнашты. Әйтергә 
кирәк, олимпиаданы үткәрү форматы 
үзгәртелде, сайлап алу кагыйдәләре ка-
милләштерелде. 

«Илһам» Бөтенроссия яшь язучылар 
бәйгесе дә елдан-ел киңәя бара. Әлеге 
чара Татарстан Республикасы Язучылар 
берлеге, Казан (Идел буе) федераль уни-
верситеты белән берлектә оештырылды. 
Бәйгегә барлыгы өч меңнән артык эш 
тәкъдим ителгән иде. Халыкара олим-
пиада һәм «Илһам» бәйгесенең йомгак-
лау тантанасы Татарстан Республикасы 
Президенты Рөстәм Нургали улы Миңне-
ханов катнашында «Баскет-Холл» спорт 
комплексында тел һәм мәдәният фести-
вале буларак үткәрелде. Әлеге чарада 
барлыгы 3500 кеше катнашты. 

Милли уку йортлары өчен ике махсус 
грант булдырылды. Быел беренче тап-
кыр татар мәктәпләре өчен «Татарстан 
Республикасы мәктәпләрендә дәүләт 
телләрендә иң яхшы укыту практикасы» 
гранты буенча йомгак ясалды. Республи-
каның ун мәктәбе җиңеп чыкты, һәм 
һәркайсы берәр миллион сум күләмендә 
премиягә ия булды. 

Моннан тыш милли мәктәпләрдә 
эшли торган предмет укытучылары өчен 
«Оста мөгаллим» гранты булдырылган 
иде. Бу юнәлештә  җиңүче исеменә  
25 муниципаль берәмлектән 50 укытучы 
лаек булды. Алар ай саен хезмәт хакы-
на 6 500 сум күләмендә өстәмә түләү 
алачак. 

– Күптән түгел Казанда Россия Фе-
дерациясе төбәкләре милли мәгариф 
кураторларының, мәгариф оешмала-
ры җитәкчеләренең, татар теле һәм 
әдәбияты укытучыларының семи-
нар-киңәшмәсе булып узды. Татарстан 
Республикасы башка төбәкләрдә яшәү-
че милләттәшләребезгә ни дәрәҗәдә 
ярдәм күрсәтә?

– Татарстан Россия Федерациясе 
төбәкләрендәге татар теле һәм әдәбия-
ты укытучыларына, гомумән, милли 

мәктәпләргә даими рәвештә методик 
ярдәм күрсәтеп тора. Әлеге максатны 
тормышка ашыру өчен, 50 татар теле 
укытучысы һәм татар мәктәпләре ди-
ректорлары өчен белем күтәрү курслары 
оештырылды. Төбәкләрдәге татар мәк-
тәпләрен, татар этномәдәни компонент-
лы мәктәпләрне дәреслекләр белән тәэ-
мин итү эше дәвам итә. Агымдагы елда 
регионнарга 22 төрдәге 6140 дәрес-
лек җибәреләчәк. Моннан тыш, Россия 
төбәкләрендәге  мәгарифкә кагылышлы 
иҗтимагый оешмалар һәм белем бирү 
оешмалары өчен  грант булдырылды. 
5 мәктәп йөзәр мең сум күләмендәге 
бүләккә лаек булды инде.  

– Яңа уку елына планнарыгыз нинди?
– 2017 – 2018 уку елында да алда 

санап кителгән эшләрнең һәммәсен си-
стемалы рәвештә дәвам иттерергә ни-
ятлибез. Татар телен һәм татар әдәбия-
тын укыту, Татарстан Республикасында  
2030 елга кадәр милли мәгариф үсе-
ше концепцияләрен тормышка ашыру 
планнары кабаттан каралып, аларга 
өстәмәләр кертеләчәк, һәм шулар ниге-
зендә эш алып барылачак. Булдырылган 
грантларны саклап калу һәм аларның 
нәтиҗәләлеген арттыру – безнең бу-
рычыбыз. Зур шәһәрләрдә яңа милли 
мәгариф үзәкләре ачу күздә тотыла. Го-
мумән, киләчәктә телләрне укыту юнәле-
шендә мәктәпләргә методик ярдәм күр-
сәтү һәм аларның матди-техник базасын 
ныгыту күзаллана.

Татарстан Мәгариф һәм фән министр-
лыгы илебезнең татарлар күпләп яши 
торган төбәкләрендә ел да Татар мәга-
рифе көннәре үткәрә. Узган ел Мари Эл, 
Мордовия республикаларында, Пенза, 
Оренбург өлкәләрендә үткән чаралар-
ның мәгарифне үстерүгә йогынтысы 
зур булды. Быел ул беренче тапкыр чит 
илләрдә – Төркия, Бельгиядә һәм шулай 
ук Курган һәм Самара өлкәләрендә оеш-
тырылачак. 

Сиринә МӨХӘММӘТҖАНОВА
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Татарстанның иң 
яхшы мәктәпләре

ТаТар милләТенең киләчәге

Август аенда Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министрлыгы «100 иң 
яхшы авыл мәктәбе» рейтингын киң җәмә-
гатьчелеккә җиткерде. Гаҗәеп, Саба райо-
ныннан дүрт мәктәп әлеге бәяламәнең 
югары баскычларында. Шуларның берсе  
Шәмәрдән лицее республика буенча дүр-
тенче урында тора.

Мәктәпне тәмамлап, ундүрт ел гомер 
узганнан соң, язмыш янә башлангыч һәм 
урта белем алган йортыма алып кайтты. 
Бу юлы инде «Мәгариф» журналы вәкиле 
буларак. Без үсмер чактан ук республи-
ка күләмендә алдынгылар рәтендә йөри 
иде мәктәбем. Бер алган дәрәҗәне дистә 
еллар буе төшермичә тоту җиңелдән би-
реләме? Авырлыклар килеп чыкса, аннан 
ничек чыгалар? Шәмәрдән лицее директо-
ры Илшат Мирдәхмәт улы Шамилов белән 
әңгәмә барышында әнә шул сорауларга 
җавап табарга тырыштым.

– Илшат Мирдәхмәтович, лицей ишек-
ләрен ачып керүгә, гөлләргә күмелгән,  
чиста-пөхтә коридорларны күргәч, яңадан 
биредә уку теләге уянды. Фойега урнаш-
тырылган зур аквариумда йөзеп йөрүче 
«алтын балыклар» бигрәк тә күңелне 
күтәреп җибәрде. Бала-чага пыяланы 
ватар дип шикләнмәгәнсез. 

 – Өйдә дә әйбер-кара ватылмыйча, 
вак-төяк каршылык чыкмыйча тормый. 
Бабайлар әйтмешли, моннан беркем дә 
хали түгел. Ә мәктәп биредә укучы-тәр-
бияләнүчеләр һәм белем-тәрбия бирү-
челәр өчен – шул ук өй ул. Зур өй. Белем 
башы гына түгел, яшь буынны матурлыкта 
яшәргә өйрәтү мәктәптән башлана, шәхси 
йортларга күчә. Элек белем йорты гына 
чәчәкләргә күмелеп утырган булса, хәзер 
җәен, кешеләрнең йорт алды бакчаларын-
нан тыш, урамнар да чәчәктә.

Кешенең ярты гомере эштә уза бит. 
Балалар гына түгел, укытучылар, хезмәт-

кәрләр дә мәктәпкә теләп йөрсеннәр һәм 
хезмәтләреннән тәм тапсыннар дигән 
омтылыш Шәмәрдән мәктәбен гел яңа-
лыкка ымсындырып тора.

– Шундый максат белән яшәгәнгә, сез 
узган «2016 – 2017 уку елына мәктәп-
нең әзерлеге» республика бәйгесендә 
җиңү яулагансыздыр. Күптән түгел генә 
«Уңышлы мәктәп» («Успешная школа») 
грантын отуыгыз турында хәбәр алынды. 
Елдан-ел алдынгылыкны бирмәслек итеп 
эшләү коллективны, электр чыбыгындагы 
кебек, зур көчәнештә тотмыймы икән? 

– Мәкерле соравыгызны аңладым. 
Дөрес уйлыйсыз. Хәзерге заманда укы-
тучы эше бик нык катлауланды. 

Аңа балачактан төрле электрон тех-
ника белән «коралланган» һәм, әйтергә 
мөмкин, шуның эчендә утырган, социаль 
челтәрләрдәге җан өшегеч вакыйгалардан 
хәбәрдәр булган буын белән эш итәргә 
туры килә. Моннан тыш педагогка, белем, 
тәрбия бирү кебек төп хезмәт вазифала-
рын җиренә җиткереп башкарудан кала, 
ата-аналар белән уртак тел табарга кирәк. 
Бүгенге буын ата-аналар шулай ук бик гади 
түгел. Аларның кайберләре, педагог ның һәр 
адымын телефон ярдәмендә видеога төше-
реп, социаль челтәрләргә элүче баласын 
яклап чыга. Киләчәктә бу бик кадерле, иркә 
үсмернең кешелек сыйфатлары кайсы якка 
үсәсен, картайган көндә ата-ананың үзен 
нәрсә көтәсен уйлау җиткерми. Ләкин, нин-
ди генә психологик халәткә керсә дә, педа-
гогтан кыенлыкны закон тәртибендә җиңү 
таләп ителә. Хәзер үзен мәктәптә эшләргә 
әзерләгән һәркем укытучы – укучы, укы-
тучы ата-ана арасында туарга мөмкин че-
терекле хәлне бер якка да зыян салмаслык 
итеп хәл кылу осталыгына ия булырга тиеш 
дип санала. Закон укучыны кимсетергә дә, 
аңа кул күтәрергә дә рөхсәт итми. Укытучы –  
белем бирүче генә түгел, психолог та, дибез. 
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Фәне белән мавыктыра белүдән тыш, сабыр - 
лыкка ия булган укытучылар гына 25–30 
үсмер утырган сыйныф белән идарә итә ала. 
Кызганыч, педагогның үзен хәзерге гиперак-
тив, хәтта агрессив укытучылардан аралау 
мөмкинлекләре күп дип әйтеп булмый.

– Мәгълүм вакыйгадан соң, мондый 
гаугалы хәл кабатланмасын өчен, нинди 
дә булса чара күрелдеме?

–Педагог коллективта укучы укытучы 
арасындагы каршылыкны дөрләтмәү өчен 
күрелергә тиешле чаралар, закон таләп-
ләре кабат искә төшерелде. Моннан тыш 
яңа уку елыннан лицей эчендә телефон 
куллануны бер тәртипкә салырга булдык. 
Дәрестә телефон куллану, рөхсәтсез ви-
деога яздыруны тыю турында педагогик 
советта карар кабул ителде. Көн саен, бе-
ренче дәрес башланыр алдыннан, класс 
җитәкчесе балаларның телефоннарын 
җыеп алачак һәм, дәресләр беткәч кенә, 
кайтарып бирәчәк. Бу таләпне үтәмәү-
челәр булса, ата-аналары белән аңлату 
эше алып барырга туры киләчәк. Беркемгә 
дә сер түгел: дәрес вакытында телефон 
белән уйнап утырган бала үзе теманы 
үзләштермәү генә түгел, сыйныфташлары-
на да укытучыны игътибар белән тыңларга 
ирек бирми. Баласының сыйфатлы белем 
алуын теләгән ата-ана безнең карар белән 
килешер дип уйлыйм. 

– Фикердәшләрдән торучы бердәм 
коллектив күңелсезлекләрдән дә уңай са-
бак алып чыга. Иманым камил, бу уңайдан 
Шәмәрдән лицеенда кабул ителгән карар 
үрнәген күп уку йортлары үзләрендә кул-
ланачак.

Инде мәгариф өлкәсендә оештырыл-
ган республика күләмендәге һәм феде-
рация күләмендәге бәйгеләрдә җиңү 
яуларга мөмкинлек бирә торган креатив 
проектларның берәрсе белән таныштыр-
сагыз иде. Сер булмаса, әлбәттә...

– Мәгариф бит ул шундый өлкә: монда 
барлыкка килгән һәр яңалыкны башкалар 
да кабул итәргә теләсә генә, ул уңышка 
китерә. Менә соңгы елларда туган шун-

дый проектларның берсенә тукталып ки-
тик. Безнең лицейны уңышлы тәмамлап 
югары уку йортына кергән һәр студент 
үзе турында видеопрезентация әзерли. Ул 
анда үзенең нинди юнәлешне һәм ни өчен 
шуны сайлавы, киләчәктә кем була алуы, 
вузга керү өчен  нинди фәннәрне ныклап 
өйрәнүе хакында сөйли. Без 15-20 еллык 
хезмәт стажы булган белгечләрдән дә үз 
һөнәрләре турында интервью алып, әлеге 
презентациягә өстибез. Балалар видеояз-
маларны тәнәфес вакытында коридорда 
урнаштырылган экраннардан карыйлар. 
Игътибар итеп торабыз: укучыларны бу 
материаллар бик нык кызыксындыра. Бу 
проект укуга мотивацияне арттырып кына 
калмый, һөнәр юнәлеше алуга да зур йо-
гынты ясый. Көчле коллектив булганда, эш 
сыйфатын арттыра торган мондый проект-
ларның төрлесен тормышка ашырып була. 
Ә бездә, кайсы гына фәнне алып карасаң 
да, үз эшенең остасы эшли.

БДИ бирәсе фәннәрне ныграк үзләште-
рергә омтылган югары сыйныф укучыла-
ры өчен дәрестән соң күп төрле әзерлек 
чаралары уздырыла, һәм балалар аларга 
бик теләп йөриләр. Моннан тыш индиви-
дуаль консультация аласы килгәннәргә 
фән укытучыларының ишеге сәгать өчкә 
кадәр көн саен ачык. Әйтергә кирәк, бу 
акча эшләү проекты түгел, укучылар өчен 
әлеге мөмкинлек тулысынча бушлай ту-
дырыла. Балаларның имтиханда югары 
билге алуы – аларның гына түгел, укытучы-
ларның да уртак омтылышы. Олимпиада 
җиңүчеләрен, имтиханнарны югары бал-
ларга бирердәй балаларны күбрәк әзер-
ләгән саен күңелдә педагог хезмәте өчен 
канәгатьлек хисе арта бара. Шуны төше-
неп эшләү нәтиҗәсендә узган уку елында 
бездән 61 олимпиада җиңүчесе булды, 
шуларның 19ы – республика дәрәҗәсен-
дә, 3се халыкара олимпиадаларда уңыш 
казандылар. Чыгарылыш сыйныф укучы-
сы Абдуллина Эльвина укудагы уңышлары 
өчен Россия һәм Татарстан республикасы 
медальләренә лаек булды. Укучыбыз Га-
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рипов Илмир татар теленнән үткәрелгән 
республика олимпиадасында җиңүче исе-
менә лаек булды. Җиңүләр уртак булганга 
күрә, нәтиҗәсен дә уртак шатлык итәргә 
тырышабыз. Мәсәлән, быелгы «Уңышлы 
мәктәп» («Успешная школа») грантын оту-
дан кергән 500 мең сум акчаны укытучы-
лар һәм балалар өчен ял бүлмәсе ясауга 
тоттык.

– Әлегә бик сирәк мәктәпләр куллана 
торган тагын бер яңалыкка тукталсак иде. 
Кызлар һәм малайларның аерым сый-
ныфларда укуын әйтүем...

– Дөрес, 2015 – 2016 уку елыннан 
башлап, тәҗрибә рәвешендә малайларны 
һәм кызларны аерым сыйныфларга бүлеп 
укыта башладык. Беренче елны аны I һәм 
V нче сыйныфларда сынап караган идек. 
Хәзер исә I – VIII һәм унынчылар өчен 
дә малайлардан – аерым, кызлардан 
аерым сыйныфлар оешты. Шушы 
яңалыкның нәтиҗәсе буларак, элегрәк 
укуда сүлпәнлек күрсәткән малайлар 
алдырып китте. Гомумән, бер ел эчендә 
укучыларның белем үзләштерү дәрәҗәсе 
сизелерлек артты.

– Бергә укып йөргән балалар аерылы-
шуны ничек кабул итте соң?

– Беренче айлар авыррак барды. Ата- 
аналар арасында да үзгәрешләргә риза-
сызлык белдерүчеләр булды. Нәтиҗәнең 
уңай икәнен күргәч, хәзер сүз әйтүчеләр 
юк. Малайлар һәм кызлар дәресләргә ае-
рым йөрсә дә, тәнәфес вакытында, дәрес-
тән соң, бәйрәмнәргә әзерләнгәндә, гел 
бергә бит.

– Сез педагогларның көчле булуын тел-
гә алдыгыз. Кадрларны ничек туплыйсыз 
һәм үстерәсез? Аерым кызыксыну чара-
лары бармы?

– Декрет ялындагыларны санамасак, бү-
ген лицейда 82 мөгаллим 800 дән артык 
балага белем бирә. Шуларның күбесе юга-
ры квалификациягә ия. 8 нче класслар өчен 
«Рус мәктәпләрендә татар әдәбияты» дәрес- 
легенең авторы Мулласалихова Гөлсирә 
Госман кызының да бездә эшләвен әйтеп 

үтсәк артык булмастыр. Өч укытучыбыз – 
Степанова Олеся Валерьевна, Кәримулли-
на Валентина Эрнстовна һәм Гыймадиева 
Гөлнур Карамат кызы «Алгарыш» грантын 
отып, Сингапур һәм Ирландия илләрендә 
белемнәрен күтәреп кайттылар. Утыз мө-
галлимебез «Безнең иң яхшы укытучы» 
грантына ия. Тимергалиева Илфия Фәриз 
кызы «Безнең яңа укытучы» грантын алды. 
«Өстенлекле милли мәгариф» проектында 
12 укытучыбыз җиңүче булды. Һәр ел саен 
лицеебыз укытучылары «Ел укытучысы» 
бәйгесендә призлы урыннар яулыйлар.

Укытучыларның белемен күтәрү буенча 
бер мөмкинлекне дә кулдан ычкындыр-
маска тырышабыз. Конкурсларда катна-
шу шулай ук алга барырга ярдәм итә. Һәр 
укытучы үзе теләгән бәйгедә үзен сынап 
карый ала. Кирәк булса, транспорт белән 
тәэмин итәбез, ерак шәһәрләргә барса-
лар, юл һәм командировка чыгымнарын 
каплыйбыз. Әйтергә кирәк, транспорт 
мәсьәләсен хәл итүдә район хакимияте-
нең ярдәме зур. Шулай ук район адми-
нистрациясе теләктәшлеге белән торакка 
мохтаҗ яшь белгечләрне Дәүләт торак 
фонды программасы аша фатир белән 
тәэмин итәбез. Фатирлар бушлай булмаса 
да, базар бәясеннән очсызрак чыга. Миң-
неханов Рәис Нургали улы ярдәме белән 
барлык кабинетлар заманча җиһазланды-
рылды, укучыларга сыйфатлы белем бирү 
өчен шартлар тудырылды.

...Соңгы  елларда Шәмәрдән лицеенда 
укучылар белән очрашуга күп килгән 
язучылардан икесе – халык шагыйрьләре 
Разил Вәлиевнең һәм Ринат Харисның 
мәктәп музеенда калдырган язмаларында 
мондый юллар бар: «.. . татар илендә 
Шәмәрдән мәктәбе кебек затлы, төзек, 
заман таләпләренә тулысынча җавап 
бирә торган мәктәпләр, әдәбиятка бөтен 
рухы белән тартылган мондый укучылар 
барында татар милләтенең киләчәге бар, 
һәм ул ышанычлы кулларда».

Рифат КАЮМОВ

Татарстанның иң 
яхшы мәктәпләре
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Формаль Тәрҗемә  
нәТиҗәсе буларак ТавТология

Рүзәл ЮСУПОВ,
Татарстан Фәннәр 
академиясе академигы

Телебезнең стилистик нормаларын 
бозган, сөйләмнең табигый агышына 
зыян китергән күренешләрнең берсе – 
тавтология – бертөрле, тамырдаш һәм 
охшаш яңгырашлы сүзләр яисә әйлән-
мәләрнең бер үк яки янәшә җөмләләрдә 
кабатлануы, шулай ук җөмләдә бертөрле 
кушымчаларның күп булуы аркасында 
барлыкка килә. Моңа ритм, эмоция, тәэ-
сирлелек, ягъни сурәтлелек-бизәклелек 
чарасы буларак махсус кулланылган ка-
батлаулар керми. Тавтология, киресенчә, 
сөйләмдә ялыктыргыч бертөрлелек, та-
бигый булмаган яңгыраш барлыкка ки-
терә торган һәм шактый киң таралган 
стиль хаталарыннан санала. Тәрҗемә 
практикасында кирәксез кабатлаулар 
кайчак төрле тел сүзләре арасында 
тәңгәллекләрне дөрес билгели алмау 
аркасында килеп чыга. Әйтик, рус теле-
нең творительный падеждагы сүзен дә, 
с предлогын да татарча белән бәйлеге 
ярдәмендә бирү тавтологиягә китерә: 
друг с другом соединены тёплым кор-
пусом – бер-берсе белән җылы корпус 
белән тоташтырылган; (бу тавтология-
не бер-берсе белән әйтелмәсе урынына 
үзара сүзен кулланып булдырмаска мөм-
кин) родственники космических брать-
ев сүзтезмәсендәге родственники һәм 
братьев сүзләренең икесен дә туганнар 
дип тәрҗемә итү аркасында тавтология 
барлыкка килгән: космик туганнарыбыз
ның якыннары һәм туганнары (аннан, 

туганнар сүзенең икенчесен кардәшләр 
белән алыштырып, җиңел генә котылып 
була); беренчеләрдән берсе дигән тав-
тология дә – один из первых тезмәсе-
нең компонентларын тамырдаш сүзләр 
белән тәрҗемә итү нәтиҗәсе (контекстта 
аннан котылырга мөмкин, әлбәттә).

Тавтология төрле характерда була:
1. Бер үк җөмләдә яки янәшә җөм-

ләләрдә нәкъ бертөрле сүз (яки сүзләр) 
берничә тапкыр кабатланып килә. Тав-
тологиянең бу төре мәгълүмат чарала-
рында күп очрый. Мисаллар: Минераль 
ашламалар алып кайту, саклау һәм кул-
лану аерым игътибарга лаек. Ашламалар 
куллану планын төзү, бөртеклеләрнең 
һәр гектарына бары тик катлаулы 
ашламалар кертеп кенә чәчү турында 
сөйләшү булды (ике җөмләгә өч ашла-
ма, ике куллану сүзе кергән); Алар бу 
мемуарлардан оста рәссам кулы белән 
төшерелгән портрет-сурәтләр табар-
лар, тиз-тиз генә төшерелгән бу сурәт
ләр күбесенчә казарма ишекләренә һәм 
чәйханә стеналарына ясалган булса да, 
укучылар сурәтләрен күреп танырлар 
(бер җөмләдә төшерелгән сүзе – ике 
тапкыр, сурәтләр сүзе өч тапкыр кабат-
ланган;  Мәчеттә барысын да күзәткән-
нән соң, без мәчеткә йөрүче бабайларның 
үзләрен дә җомга көнне кунакка чакыр-
дык (мәчет сүзе кабатланган). (Синоним-
нардан файдаланып һәм алмашлыклар 
кулланып, бу җөмләләрдәге тавталогия-
ләрне булдырмаска мөмкин иде); 

Шәһәрнең Авиатөзелеш районында 
экологик мониторинг үзәге 36 нчы мәктәп 
базасында, Вахитов районында 51 нче  
мәктәп базасында, Киров районында  
81 нче мәктәп базасында, Мәскәү райо-
нында 102 нче мәктәп базасында оеш-
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тырылачак; Кунаклар икәү дигән идем 
бит. Икенче кунагыбыз үзе белән тагын 
бер кунак алып килгән. Әйдәгез, башта 
икенче кунагыбызга сүз бирик тә анна-
ры кунагыбызның кунагын тыңларбыз. 
Икенче кунагыбыз дигәне – Нияз Акмал. 
Бик күбәеп киткәннәр бит бу кунаклар! 
Иң авыр хәл Россиянең төньяк-көнбатыш 
төбәгендә күзәтелә. Биредә 154 йорт- 
та җылылык юк. Соңгы көннәрдә биредә 
бары тик 3 йорт җылылык белән тәэмин 
ителә башлады (икенче җөмләдә биредә 
сүзенең синонимы булган монда сүзен 
кулланырга мөмкин иде).

Кабатланып килгән бертөрле сүзләр 
арасында җөмләнең тиңдәш кисәкләрен 
яки алар составындагы ярдәмче сүзләр-
не тәшкил итә торганнары да бар: Әмма 
Рөстәм әфәнде янына керергә кирәк, 
булган хәлләрне аңа сөйләп бирергә 
кирәк (җөмләне «. . .янына кереп, ...сөй-
ләп бирергә кирәк» рәвешендә төзесәң, 
тавтология булмас иде); Хәзерге Севас-
тополь шәһәре тирәсендә борынгы грек 
шәһәре һәм дәүләте Херсонеска нигез 
салына, хәзерге Керчь урынына Пантика-
пей шәһәренә нигез салына (беренче ни-
гез салына сүзенең бөтенләй кирәге юк).

2. Бер үк җөмләдә яки янәшә җөм-
ләләрдә бер тамырдан булган берничә 
мөстәкыйль лексик берәмлек яки бер 
үк сүзнең төрле грамматик формалары 
кулланыла. Мәсәлән: Аларның юл башы 
шулай башланып киткән. (Юл башы ни-
чек башлансын инде?! Аларның юллары 
шулай башланып киткән кирәк); Бөтенесе 
очраклы бер очрак аркасында килеп чык-
ты (очраклыны бер хәл дияргә яки баш-
кача әйтергә мөмкин); Партизаннар төн 
җитүен көтәләр дә көтмәгәндә һөҗүм 
итәләр; 55 еллыгы елында; газ кертүгә 
зур өлеш керткән; иптәшнең лекциясен 
тыңларга күп тыңлаучылар килде; Произ-
водство базасын планлы төзүнең башлан-
гычы булып ГОЭЛРО планы булды; Бу бу
рычларны уңышлы үтәп чыгуга идеология 
работниклары бурычлылар; Биредә ял итү 

өчен һәм уку өчен барлык мөмкинлекләр 
дә бар. Рәхим итеп тыңлагыз, мөхтәрәм 
тыңлаучылар; Моннан тыш «Татнефте-
продукты»ның республика күләмендә  
40 ягулык станциясе исәпләнә; Татарстан-
да шәхси кулларда 226 ягулык станциясе 
исәпләнгән; Матбугат күзәтүен бүгенге 
материалны күзәтү белән башлыйбыз; 
Башка шундый төзелешләрне төзегән 
кебек ук, шушы гаскәри частьны төзеп; 
Бу зурларның үзара сөйләшүен күзәтеп- 
ишетеп торуларыннан тора; Колхозның 
ярдәм итеп торуы стимул булып тора 
инде; Сергей Успенский, Радик Шәймиев 
белән бертигез очко бүлешеп, 4-5 урын-
нарны бүлеште; бергә берләшеп...; халыкка 
хезмәт итүен дәвам итә.

Бер үк җөмләдә охшаш яңгырашлы 
сүзләр кулланыла: актык вакытта ар
тык үртәлүчән дигән әйләнмәне соңгы 
вакытта артык үртәлүчән рәвешендә 
төзү хәерлерәк булыр иде; йөкләр йөртү 
планы (йөк ташу планы кирәк).

Бертөрле яки охшаш яңгырашлы 
сүзләр янәшә торган ике җөмләдә –  
беренчесенең азагында, икенчесе-
нең башында кулланыла. Мәсәлән: 
Ә шагыйрь А.Твардовский, бу солдат-
ка багышлап, бөтен бер поэма яза. 
Поэма «Василий Тёркин» дип атала; 
Республикабызның музыкаль культурасы 
үсешендә сугыштан соңгы елларда яңа 
этап башланды. Бу этап татар совет 
музыкасынын барлык жанрларында да 
зур күтәрелеш этабы булды.

Бертөрле яки охшаш яңгырашлы 
сүзләр яки сүзтезмәләр янәшә ике җөм-
ләнең башында, азагында һ.б. урыннарда 
торырга мөмкин: Пәрәүдә пенсионерлар-
ны талаган Казан ПТУсында укучы тот
карланды. Караишевода урлауда шиклә-
нелгән тагын бер кеше тоткарланды. 
(Бу ике җөмләне кушып, бер тоткар-
ландыдан  котылырга мөмкин иде: Казан 
ПТУсында укучы һәм ...тагын бер кеше 
тоткарланды).  Шуңа күрә аның бу тәр-
типләрне үзгәртәсе килә. Эшчеләрнең 

Галим фикере
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тормышларын яхшыртасы килә. (Әлеге 
ике җөмләне бер итеп, тавтологиядән 
котылу җиңел: «Шуңа күрә ... үзгәртәсе, ...  
яхшыртасы килә»). Сезнең экраннары-
гызда – иң эре комплекс төзелеше. Ул 
Владимир өлкәсендә төзелә. (Боларын 
берләштереп, «Экраннарыгызда Влади-
мир өлкәсендәге иң зур комплекс төзе-
леше» рәвешендә язарга кирәк).

Бер-берсенә бик якын урнашкан җөм-
ләләрнең бер үк сүзгә башлануы яки 
тәмамлануы, бер үк сүзнең, бер җөм-
ләнең азагында, икенчесенең башында 
кулланылуы да тавтология күренеше 
һәм стиль җитешсезлеге санала: Бангла-
деш күрше илләр белән бәйләнеш тота. 
Һиндстан белән тынычлык, дуслык һәм 
үзара ярдәмләшү договоры төзелгән. 
Бангладеш Советлар Союзы һәм башка 
социалистик илләр белән элемтә тота 
(соңгы җөмләне элемтәдә тора дип тә-
мамласаң, ул шомарак яңгырар иде).

7. Семантик тавтология, ягъни бертөр-
ле, якын мәгънәле сүзләр тавтологиясе 
дә очрый: Бай турәләр үзара бербер
се белән тәпәләшкәннәр (үзара белән 
бер-берсе – бер мәгънәле сүзләр, димәк, 
аларның берсе кирәкми); ...кереш сүз 
белән чыгыш ясады (сүз белән чыгыш 
ясау дип әйтү дөрес түгел, чөнки чы-
гыш ясау үзе үк сөйләү мәгънәсен бирә. 
Бу очракта кереш сүз сөйләде дияргә 
кирәк); Тамырдан яңадан кору (тамыр-
дан һәм яңадан – якын мәгънәле сүзләр, 
һәм аларның бергә килүе уңышсыз); 
сугыш вакыты елларында (радио) (су-
гыш вакытында яки сугыш елларында 
кирәк); Хезмәт хакын күтәрү бары тик  
3,3 миллион кешегә генә кагылган; хезмәт 
хакын нибары 5 процентка гына күтәрү-
не планлаштыралар (бу җөмләләрдәге 
бары тик, генә, нибары, гына бертөрле  
мәгънә аңлата, шунлыктан аларның 
берәрсен генә калдыру да җитә).

8. Шактый киң таралган тавтология-
ләрнең берсе – рәттән килгән күп җөм-
ләләрнең иде сүзе ярдәмендә төзелгән 

аналитик хәбәрләр белән тәмамлануы. 
Кайбер текстларда җидешәр-сигезәр 
җөмлә рәттән иде сүзенә бетә. Бу хәл-
не телгә, аның стилистик кануннарына 
битараф караш белән генә аңлатыр-
га мөмкин. Бераз гына көч салганда,  
«иде»ләр өемен шактый кечерәйтергә 
була. Мисал өчен менә бу өзекне карап 
китик: Әгәр дә башындагы уйлары да ян-
чыктагы папиростай ятса, унөч-ундүрт 
сәгать эчендә бер генә фикернең дә кым-
шанып карамаганлыгы ап-ачык күренер 
иде. Өенә ул рухи яктан сафланып, фи-
зик яктан ныгып, бәхете ташып кайтыр 
иде. Шул вакыт эчендә ул үзенең нәрсә 
уйлаганын әйтә алмас иде. Әллә уйлар, 
әллә истәлекләр, әллә хыяллар йөзә иде 
аның башында – барысы да өзек-төтек 
булыр иде. Исенә-акылына килеп,  нәрсә 
уйлыйм соң әле мин,  дип сорап куяр да 
шулчак үзен йә кәләше белән бергә-бергә 
бакчада эшләп йөрүче казак итеп,  йә тау 
илендә яшәүче абрек итеп, йә үзеннән 
качып баручы кабан дуңгызы итеп күрер 
иде. Кайчан карама, сагаеп кына йә фазан, 
йә кабан, йә болан килеп чыкканын көтәр 
иде (Л.Толстой, тәрҗемә). Рәттән тезелеп 
килгән бу җиде иде сүзенең һичьюгында 
берничәсеннән котылырга мөмкин.

Тезмә кушма җөмләдәге һәр компо-
нентның иде сүзенә тәмамлануы шулай ук 
стиль кытыршылыгы булып санала: Дирек-
тор янына керергә теләүчеләр гадәттә-
гечә күп иде, секретарь көч-хәл белән генә 
тәртип саклап тора иде. Бу җөмләдәге 
беренче идедән җиңел котылып була.

Иде тавтологиясен булдырмауның 
төрле чаралары бар: күләме белән кыс-
ка, мәгънәләре буенча якын җөмләләр-
не берләштерергә, берничә иде сүзе-
нең кайберләрен төшереп калдырырга, 
икенчеләрен исә төрле фигыль кушым-
чалары белән алмаштырырга, җөмләнең 
фигыль хәбәрен хәзерге заман хикәя 
фигыль формаларында кулланырга, ин-
версия алымыннан файдаланырга һ.б. 
чаралар күрергә мөмкин.
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Бер җөмләдә гел бертөрле сүзләр 
кулланылмасын өчен, синонимик аф-
фикслардан файдаланырга, кушымча-
ларның киметергә җөмләне үзгәртеп 
корырга була:

а) бер үк җөмләдә күплек кушымча-
лары булган берничә сүз килгәндә, алар-
ның санын киметергә мөмкин. Болай 
эшләү сөйләмне матуррак яңгырашлы 
итә: Авылларда крестьяннарның да 
тормышлары авыр иде (җөмләне авыл-
да крестьяннарның да яки крестьянның 
да тормышы авыр иде дип төзергә мөм-
кин); Чәршәмбе булгач, дәресләр әзерләр
гә кирәк (дәрес әзерләргә кирәк);

б) бер үк җөмләдә иялек килеше 
кушымчалары белән килгән берничә сүз 
булганда, аларның берсен -дагы/-дәге 
кушымчасы белән алыштырырга мөм-
кин: Күпмилләтле илебезнең барлык 
халыкларының уллары һәм кызлары. 
(Күпмилләтле илебездәге барлык ха 
лыкларның уллары һәм кызлары); Россия
нең җәмгыять төзелешенең әһәмиятле 
ягы. (Россиядәге җәмгыять төзелешенең 
әһәмиятле ягы);

в) юнәлеш килеше кушымчалары ка-
батланып килгәндә: Ленин Себердә тай-

га уртасына Шушь елгасы буена урнаш-
кан ташландык, караңгы бер авылда өч 
ел яши. Җөмләне ... тайга уртасындагы 
Шушь елгасы буена урнашкан дип үзгәрт-
сәк, ягъни уртасы сүзенең юнәлеш ки-
леше кушымчасын -дагы аффиксы белән 
алмаштырсак, кабатлаудан котылырбыз;

г) төшем килеше кушымчалары 
кабатланганда: үз өстегезгә билге-
ле бер йөкләмәләрне үтәүне аласыз 
(йөкләмәләр үтәүне аласыз кирәк);

д) урын-вакыт килеше кушымчала-
ры тавталогиясе: Ванюгиа Шувалов Пи
тер янында кәгазь фабрикасында эшли 
(Питер янындагы кәгазь фабрикасында 
эшли кирәк);

е) -дагы/-дәге, -тагы/-тәге кушым-
часы: Матрослар пароходтагы сатлык 
җаннар кулындагы компосны ала алыр-
лармы? (кулыннан компосны ала алыр-
лармы? кирәк);

ж) тартым кушымчалары кабат-
ланганда: Уфа губернасы Минзәлә өязе 
Зәй шәһәре чите крестьян депутатлары 
Советы члены (Уфа губернасы Минзәлә 
өязенең Зәй шәһәре тирәсендәге 
крестьян депутатлары Советы члены 
кирәк).

ТаТар Телендә гарәп-Фарсы 
алынмалары

Эльвира 
ДЕНМӨХӘММӘТОВА,
КФУның гомуми тел белеме 
һәм тюркология кафедрасы 
доценты

Элек-электән кешеләрнең, милләт-
ләрнең, халыкларның һәм дәүләтләрнең, 
Тукаебыз әйткәнчә, «тел вә лөгать» ал-
машып, аралашып яшәүләре нәтиҗәсен-
дә, сүзләрнең бер телдән икенчесенә 
күчүе гадәти хәлгә әйләнгән. Мондый 

күренеш «тоткынлыкта» – изоляциядә 
булмаган һәр телгә, шул исәптән татар 
теленә дә хас. Андый сүзләрне алынма-
лар дип атыйбыз. Хәзерге татар телен-
дә тулысынча алынма берәмлекләр дә,  
тамырлары алынма булып та, татар те-
ленә яраклашкан, ягъни төрле аваз һәм 
мәгънә үзгәрешләре кичереп үзләште-
релгән лексик берәмлекләр дә, алынма 
тамырга төрки-татар кушымчасы ялга-
нып ясалган яңа сүзләр дә шактый. Алар 
арасында рус һәм Европа телләреннән 

Төрки телләр 
багланышы
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кергәннәреннән тыш, гарәптән яки 
фарсыдан үзләштерелгәннәре байтак. 
Бу сүзләр, төрле иҗтимагый-сәяси, икъ-
тисадый-мәдәни, дини багланышлар 
нәтиҗәсендә, язма әдәбият, дини-рухани 
тәгълиматлар һәм гади сөйләм теле аша 
да милләтебезгә килеп ирешкән. Аннан 
үз телебез җирлегендә үзләштерелеп, 
сөйләмдә киң кулланыла башлаган. 

Тарихчылар фикеренчә, X гасырга 
чаклы ук Болгар дәүләтенә гарәп ил-
ләреннән сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр 
килеп йөргән. Сәүдә итү белән бергә, 
алар ислам динен таратучылар да бул-
ган. Шуңа күрә Болгар дәүләте, рәсми 
рәвештә кабул иткәнче үк, болгар халкы-
ның шактый өлеше ислам динен тоткан 
[Дәүләтшин 1999: 230]. Тарихта бер генә 
вакыйга да ялгыз йөрми. Ул үз артыннан 
тагын бик күп күренешләрнең барлыкка 
килүенә сәбәпче була. Ислам диненең 
Болгар дәүләтендә рәсми дин булып 
урнашуы да күп кенә үзгәрешләргә, 
яңалыкларга китерә. Дин тарату макса-
ты белән күп мәчетләр һәм мәдрәсәләр 
ачыла, гарәп язуын һәм гарәп телен өй-
рәтү башлана. Бу хәл, әлбәттә, болгар-
ларның теленә дә тәэсир итә. Урта Азия, 
Иран һәм башка халыклар белән бул-
ган сәүдә һәм мәдәният бәйләнешләре 
аркылы болгар-татар теленә, ә соңын-
нан Алтын Урда һәм Казан ханлыгы 
чорында татар теленә гарәп һәм фарсы 
сүзләре һәм гыйбарәләре күпләп килеп 
кергән [Мәхмүтов М. 1993: 796]. Алар 
гасырлар дәвамында тел тукымасында 
эшкәртелеп, халыклашып киткән. Кай-
берләре татар теле аваз системасына, 
аның кануннарына яраклаштырылып 
кулланыла башлаган һәм нигез телдә-
ге мәгънәләрен үзгәрткән. Икенчеләре 
исә, гарәп теле закончалыкларын кат-
гый саклаган хәлдә, асылда, зыялылар 
сөйләмендә урын алган. Андый сүзләр 
белән чуарланган әдәби әсәрләр, бо-
рынгы поэзия үрнәкләре борынгы телдә 
гарәп һәм фарсы сүзләренең, грамматик 

калыпларының шактый күп булуын дә-
лилли. Шуңа күрә дә XIX йөзнең соңгы 
чирегендә телне киң халык массаларына 
аңлашылмаган гарәп-фарсы  алынма-
ларыннан «арындыру» башлана [Мө-
хиярова Р. 2000: 58 – 77]. Бу гамәлләр 
әдәбиятта татар теленең үз лексикасын 
мөмкин хәтле киңрәк кулланырга тыры-
шу, әдәбиятны халык теленә якынайту, 
татар теленең лексик составында нео-
логизмнарны арттыру һәм алынмалар 
куллануны чикләү максатыннан эшләнә. 
Шулай да, инкыйлабка кадәрге телебез-
дәге алынмалар турында сүз алып бар-
ганда, алар киң катлауга аңлашылмаган, 
фәкать югары катлау сөйләмендә генә 
кулланылган дигән фикер белән тулы-
сынча килешеп булмый. Гасырлар буе 
аралашып, бер дин тотып яшәгән мөсел-
ман халыкларының сөйләм һәм язма те-
лендә уртак сүзләрнең шактый булуы 
һәм аларның хәзергәчә сакланып калуы 
гаҗәп түгел. 

Татар телендәге гарәп һәм фарсы 
алынмалары белән кызыксыну, алар-
ны тикшерү күренекле әдипләрне, га-
лимнәрне әледә-әле үзенә тартып тор-
ган мәсьәләләрнең берсе саналырга 
хак лы. XX гасыр башында да, Октябрь 
инкыйлабыннан соң да күп кенә мил-
ләтпәрвәр шәхесләр ул күренешкә үз 
фикерләрен белдерә. 60 нче елларда 
татар әдәби телендә урын алган гарәп 
һәм фарсы алынмалары фәнни яктан 
тикшерелә башлый. Ш.Рамазанов [Ра-
мазанов Ш. 1954: 100 – 106], К.Сабиров 
[Хәзерге татар әдәби теле 1965: 43 – 47],  
Г. Әхәтовларның [Әхәтов Г.1995: 40 – 41] 
татар әдәби теле лексикасын өйрәнгән 
хезмәтләрендә гарәп һәм фарсы алын-
маларына багышланган бүлекләр тәкъ-
дим ителә, һәм аларда бу сүзләрнең та-
тар теленә килеп керүе, аларның әдәби 
телдә үзләштерелүенә караган гомуми 
мәгълүматлар бирелә. М.Мәхмүтовның 
«Татар әдәби телендә гарәп алынмала-
рының фонетик һәм грамматик үзләште-
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релүе» дип аталган кандидатлык дис-
сертациясе татар әдәби телендәге гарәп 
алынмаларын монографик өйрәнүдә 
башлангыч булып тора [Мәхмүтов М. 
1966]. Галим әлеге хезмәтендә XX йөз 
башы әдипләре әсәрләрендә һәм хә-
зерге татар әдәби телендә кулланылган 
алынма сүзләрнең аваз үзгәрешләрен, 
грамматик үзенчәлекләрен тикшерә. 
Й.Вәлитова исә, гарәп масдарларының 
татар телендәге чагылышын Г.Тукай  
шигърияте мисалында өйрәнеп, диссер-
тация яклый [Валитова Й.1966]. 

Еллар үтү белән телнең лексик сос-
тавында да үзгәрешләр күзәтелә. Илдә 
булып узган төрле сәяси вакыйгаларга 
бәйле рәвештә алынма сүзләргә кара-
та мөнәсәбәт үзгәрә. И.Сираҗиевның 
әдәби телдәге гарәп лексикасын тик-
шерүгә багышланган кандидатлык дис-
сертациясе нәкъ менә XX гасыр ахыры –  
XXI гасыр башы татар әдәби телендә 
кулланыла торган алынма берәмлекләр-
не өйрәнгән хезмәт булып тора [Сира-
зиев И. 2002: 163]. Э.Н.Федорованың 
татар халык мәкальләрендәге гарәп 
һәм фарсы сүзләрен ачыклауга багыш-
ланган кандидатлык диссертациясе һәм 
аның нигезендә басылып чыккан мо-
нографиясе шул юнәлештә башланган  
тикшеренүләрне дәвам итә [Федорова 
Э. 2003]. К.Хәмзин, М.Мәхмүтов, Г. Сәй-
фуллиннарның «Гарәпчә-татарча-русча 
алынмалар сүзлеге» дә татар телендә 
кулланылышта йөргән гарәп һәм фарсы 
алынмаларын тикшерү өчен зур чыганак 
булып тора. 

 Урта гомуми белем бирү учрежде-
ниеләрендә татар теленнән олимпиа-
да эшләрендә яки бердәм республика 
тесты (БРТ), бердәм дәүләт имтиханын 
(БДИ) тапшырганда гарәп яки фар-
сы алынмаларын табу һәм аларга хас 
үзенчәлекләрне ачыклауны таләп иткән 
биремнәр очрый.  Шунлыктан бу язма-
да татар телендә актив кулланылышта 
булган әлеге алынмаларның төп үзен-

чәлекләрен күрсәтеп үтүне кирәк са-
ныйбыз. Алар түбәндәгеләр:

– бертөркем гарәп яки фарсы алын-
маларында төрки телләргә хас сингар-
монизм законы сакланмый:  мәгариф, 
табиб, даруханә, китап һ.б.;

– гарәп, фарсы телләреннән кергән 
сүзләр арасында  т, м, р, п, ф авазларына 
башланган сүзләр еш очрый: тәкъдим, 
тәҗрибә, тәүфыйк, мөдир, мулла,  рәх-
мәт, риваять, ришвәт; патша, пәрдә, 
фил, фал, файда һ.б.  Бу  әлеге телләрнең 
эчке закончалыклары белән аңлатыла;

– х һәм һ авазларына башланган 
сүзләрнең, нигездә, татар теленә  әлеге 
шәрык телләреннән  керүе  мәгълүм: һәр, 
һава, хуш,  хөрмәт, хирыс һ.б;

– гарәп теле өчен генә хас ء һәмзә 
тартыгы татар теленә кабул ителгән 
алынмаларда сүз башы һәм сүз ахырын-
да төшеп кала, ә  сүз уртасында бу аваз 
[э] хәрефе белән белдерелә: мөэмин, 
тәэмин, маэмай һ.б.;

– гарәп һәм фарсы телендәге икелә-
телгән тартыклар алынмаларда сүз 
уртасында килгәндә, нигездә, саклана: 
җәллад, тәкәббер, кыйммәт һ.б. Ә нигез 
телдә сүз ахырында килгән андый тар-
тыкларның берсе һәрвакыт кыскара: сер. 

– икесе дә алынма сүздән торган 
берәмлекләргә яки төрки-татар сүзенә 
ялганган алынма берәмлекле сүзләргә, 
нигездә, -ханә, -намә, гарь/-гяр/-кар/-кяр; 
-стан, һәр-, би-; -дар компонентлары ял-
гана: даруханә, низамнамә, сәнгатькяр,  
Татарстан, һәрвакыт, бичара, бихисап,  
хөкемдар һ.б.; 

– алынма сүзләр күпчелек очрак-
та исем (намаз, мулла, китап, кәгазь, 
җәмгыять), сыйфат (камил, имин, гафил), 
рәвеш (әүвәл), кисәкчә (һәр), теркәгеч 
(әмма, ләкин) сүз төркемнәренә карый-
лар. Гарәп яки фарсы алынмасы, өстәмә 
кушымча яки ярдәмче фигыльдән тыш,  
татар телендә эш яки хәрәкәтне белдерә 
алмый (тәкъдим итү; файдалану, канә-
гать булу, канәгатьсезләнү һ.б.). 

Төрки телләр 
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ТаТар Теленнән  
индивидуаль белем бирү ТраекТориясе

Ландыш ТИМЕРОВА, 
Г.Ибраһимов исемендәге 
тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты аспиранты

– алынма берәмлекләрнең кайбер-
ләрендә сүз басымы нигез телдәгечә 
саклана: чөнки, әмма, ләкин һ.б.; 

– исем яки фамилия ясауда катнаш-
кан Алла(һ), дин компонентлары, татар 
сөйләме агымында ассимиляцияләнә 
һәм башкача яңгырый (күп очракта баш-
кача языла):  Хакимулла; Хисаметдин; 
Ризаетдин, Лотфулла һ.б. 

Алда әйтелеп үткәнчә, гарәп тамыр-
ларыннан ясалган сүзләр татар теле 
җирлегендә шактый актив кулланы-
ла һәм татар сөйләме шартларында 
үзләрен ят итеп сизми. Ә югарыда әй-
телгән үзлекләр аларны төрки-татар 
сүзләреннән аерып алуда ярдәм итәр 
дип ышанабыз. 
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Бүгенге көндә заманыбызның белем 
бирү парадигмасы укучының шәхес 
буларак үсешенә йөз тота. Белем бирү 
юнәлеше шәхеснең үсешенә юнәлгән 
булуы педагоглык эшчәнлегенең фор-
маларына һәм принципларына да йо-
гынты ясый. Бу очракта инде укытучы 
белем бирүче һәм тәҗрибә уртаклашучы 
буларак кына түгел, ә һәр укучының шәх-
си индивидуаль үсешенең дә проектын 
төзүче булып тора. 

Траектория хәрәкәт сызыгы дигән мәгъ- 
нәгә ия. Кешенең үсеш хәрәкәте – шәхси 

үзенчәлекләрнең формалашуы ул. Әлеге 
үзенчәлекләр, укучыларның киләчәкне 
күздә тотып, үз алдына куйган максатла-
рын хасил итә. Үсеш нинди дә булса эшчән-
лек процессында барлыкка килә. Фәндә 
моны аерым бер системаны хасил иткән 
иҗтимагый мөнәсәбәтләр итеп карыйлар.

Укучының шәхси потенциалы – аның 
мөмкинлекләре җыелмасы, ягъни оештыра 
алу, иҗади, коммуникатив һәм башка үзен-
чәлекләре. Баланың мондый сәләтләрен 
ачу, гамәлгә ашыру һәм үстерү укыту-тәр-
бияләү процессында башкарыла.

Индивидуаль белем бирү траектория- 
се – укыту процессында һәр укучының 
шәхси потенциалын ачу юлы. Индивидуаль 
траектория – һәр бала белем алу эшчәнле-
гендә үз стиленең чагылышы, мотивация- 
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се, гыйлем алуга һәвәслеге, материалны 
үзләштерә алу сәләте дә.

Индивидуаль үсеш траекториясенең 
кыйммәте шунда: ул үз-үзеңә бәя бирү, 
мотивация нигезендә һәр балага иҗа-
ди потенциалын, омтылышларын тор-
мышка ашырырга юл ача һәм сәләтне 
үстерү юнәлешендә укытуның иң уңыш-
лы алымнарның берсе булып тора. Әле-
ге тәҗрибәне кулланып, укучыга гыйлем 
алу, рухи, мәдәни һәм тормышчан шәхси 
ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатын-
нан үзбилгеләнү мөмкинлеге бирәбез. Шул 
рәвешле, укучыны уку-укыту процессының 
субъекты итеп таныйбыз. Индивидуаль бе-
лем бирү траекториясе уку-укыту эшчәнле-
гендә һәм укучыга, һәм укытучыга шәхси 
өслүбен булдыруга юл яра, укучыларның 
шәхси мөмкинлекләрен, эчке потенциалын 
ачарга булыша. 

Әлеге алым нигезендә белем бирү 
эшчәнлегенең үзенчәлекле якларын ае-
рып күрсәтә торган принциплар ята. Алар-
ның кайберләренә тукталыйк:

– укучыда танып белүне һәм шәхси 
сыйфатларын үстерү;

– индивидуальлек һәм дифференци-
альлек принциплары – укучыларның ин-
дивидуаль сыйфатларын исәпкә алу;

– яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу – бе-
лем бирү эчтәлегенең укучыларның яшь 
категориясенә туры килүе.

Индивидуаль белем бирү траекториясе 
дәрестә укучыга сайлау мөмкинлеге бирү 
аша гамәлгә ашырыла. Бу исә дәреснең укы-
тучы тарафыннан проектланган этабын, бил-
геле бер өлешен тәшкил итә. Әлеге очракта 
укучы, үзенең активлыгын, мөстәкыйльле-
ген, индивидуальлеген эшкә җигеп, өйрәнү 
стиленнән чыгып, төрле катлаулылыктагы 
мәсьәләләрне чишү юлын таба.

Дәрестә укучыга түбәндәгеләрне сайлау 
мөмкинлеге бирелә:

– уку максаты (теге яисә бу теманы, 
бүлекне өйрәнүдә шәхси максаты);

– уку материалы (уку материалын тирән-
тен баету, ягъни катлаулырак дәрәҗәгә 

күчү яки материалны киңәйтү – федераль 
дәүләт белем бирү стандартларының чиген 
үтәргә мөмкин);

– биремнең катлаулылык дәрәҗәсе, 
аның төре, юлы (баланың индивидуаль 
үзенчәлекләренә туры китереп);

– башкару формасы;
– материалны өйрәнү һәм биремне 

эшләү тизлеге;
– үз эшчәнлеген бәяләү мөмкинлеге.
Белем алу эшчәнлегендә индивидуаль 

траекторияне тәэмин итә торган укы-
тучы тарафыннан оештырылырга тиешле  
этапларны карап китик. 

1 нче этап – укучының шәхси сыйфат-
ларының ни дәрәҗәдә ачык булуын һәм 
үсеш дәрәҗәсен билгеләү.

2 нче этап – белем бирүнең нигез объ-
ектларын яки алга таба укуның предметын 
аерып кую максатыннан, теманы ачыклау 
һәм төгәлләштерү; өйрәнергә тиешле ма-
териалның беренчел чикләрен билгеләү. 
Нигез белемне бирү объектлары барлык 
балалар өчен дә һәм һәр аерым укучы 
өчен дә индивидуаль эшләргә аерыла.

3 нче этап – теманы үзләштерү буенча 
укучының шәхси мөнәсәбәте системасын 
төзү.

4 нче этап – индивидуаль белем бирү 
траекториясенең программасын төзү. Уку чы 
укытучы белән берлектә үзенең белем алу 
процессын оештыручы сыйфатында чыгыш 
ясый: максатлар куя, тематиканы эшкәртә, 
нәтиҗәи продуктларын күз алдына китерә, 
максатка ирешүдә чаралар һәм ысулларны 
сайлый; белем үзләштерү эшчәнлеген тик-
шерү һәм бәяләүне тәгаенли.

5 нче этап – бер үк вакытта индивиду-
аль һәм гомумколлектив белем бирү про-
граммаларын гамәлгә ашыру.

6 нчы этап – укучыларның шәхси уңыш 
нәтиҗәләрен күз уңында тоткан килеш, 
балалар белән күмәк төстә эшләү.

7 нче этап – индивидуаль һәм гомуми 
белем бирү предметларын ачыклау (пре-
зентацияләр, схемалар, конспектлар һәм 
башка эшләр). Башкарылган хезмәтнең 

Татар теле укытучысы 
стандарты
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нәтиҗәләре индивидуаль һәм коллектив 
программалар, дәресләрнең максатлары 
белән чагыштырыла. Һәр укучының шәхси 
һәм гомуми максатларга ирешү; аның эчке 
үзгәрешләре, гыйлем алу ысуллары һәм 
белемне үзләштерү дәрәҗәсе бәяләнә.

Индивидуаль белем бирү траектория-
сен төзегәндә, түбәндәгеләрне исәпкә алу 
әһәмиятле:

– укучыларның алда өйрәнелгән мате-
риалны үзләшетерү дәрәҗәсе;

– һәр баланың алга таба белем алуын 
дәвам итү, материалны кабул итү тизлеге, 
темпы.

– социаль, танып белү, өйрәнү мотивла-
рының формалашуы;

– уку-укыту эшчәнлегенең үсеше;
– укучыларның индивидуаль-типологик 

үзенчәлекләре (темпераменты, характеры, 
хисси-ихтыяри сыйфатлары һ.б.).

Ирешелгән уңышларны бәяләү ысулын 
укытучы һәм укучылар бергәләп сайласа-
лар яхшы.

Укучының индивидуаль белем бирү тра-
екториясе буенча эшләүнең нәтиҗәсе – бе-
лем бирү продукты, ягъни инде үзләштер-

гән белемнәр, теге яисә бу ситуацияләрдә 
шуларны куллана белү.

Индивидуаль белем бирү траектория-
се буенча ирешкән нәтиҗәләрне ныгыту 
чаралары:

– татар телендә инша, шигырьләр, әки-
ятләр язу;

– хикәяләр, монологлар иҗат итү;
– схема, таблица, белешмәлекләр төзү;
– ребус, кроссвордлар төзү;
– тест, биремнәр төзү;
– нинди дә булса гипотеза чыгару һәм 

аны дәлилләү;
– проектлар яклау;
– тәҗрибәләр, күзәтүләр үткәрү;
– китапчыклар, брошюралар төзү;
– кечкенә сүзлекләр төзү;
– дәрестә төрле рольләргә бүленеп 

эшләү;
– рецензияләр төзү һ.б.
Индивидуаль белем бирү траектория-

се ысулы белән эшләгәндә, теге яисә бу 
материалны үзләштерергә алынганда, 
максатларга ирешү өчен, үзеңнең мөмкин-
лекләреңне, сәләтеңне, кызыксынуларың-
ны, көчеңне дөрес билгеләү мөһим.

ТексТны аңлап уку билгеләре

Илсөя СӘГЪДИЕВА, 
Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү 
институтының башлангыч гомуми белем бирү  
кафедрасы мөгаллимәсе

Заман үзенчәлекләре һәрберебездән 
зур күләмдәге язма мәгълүмат белән 
нәтиҗәле һәм тиз эш итүне таләп итә. 
Шуңа күрә укучыларны тиешле текстны 
аңлап укырга өйрәтү бүгенге көндә ае-
руча мөһим булып тора. Бу уңайдан фе-
дераль дәүләт мәгариф стандартларының 
таләп ләре катгый. Ул укыганга төшенүне 
балаларда уку культурасы формалашты-

ру белән бер нәтиҗәлелектә карый. Моңа 
сүзне аңлап уку, авторның сүз аша бир-
гән фикерен һәм хисләрен тоемлау, аның 
белән бергә шатлану һәм борчылу, автор 
куйган сорауларга җавап табу, үз-үзең со-
раулар куя белү һәм башка билгеләр керә.
Шуңа бәйле рәвештә текстны аңлап уку 
критерийларын төзеп карыйк. 

Беренче (төп) критерий булып текст-
ның мәгънәсен аерып алу һәм аны сөй-
ләмдә «үз телеңә күчерү» тора. Бу – мо-
раль чыгару түгел, ә тулы нәтиҗә булырга 
тиеш (мәсәлән, «комсыз булырга ярамый» 
дигән фикерне «Комсыз кеше төрле юл-
лар белән, хәтта башкалар өлешенә кереп, 
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байлыгын арттырырга омтыла» дип фор-
малаштырырга мөмкин). 

Икенче критерий сыйфатында әсәрнең 
эчтәлеген сөйләү, ягъни фактлар белән 
бирелгән мәгълүматны логик бәйләнеш-
тә эзлекле хикәяләүне күздә тотабыз. 
Текст эчтәлеген яттан, сүзгә-сүз сөйләү 
әсәрне аңлап уку дәрәҗәсен билгеләргә 
мөмкинлек бирми. План төзү эчтәлекне үз 
сүзләрең белән сөйләргә, ягъни текстны 
«үз телеңә» күчерергә ярдәм итә.

Текст мәгънәсен аңлауда өченче крите-
рий итеп сәнгатьле укуны (аеруча лирик 
әсәрләргә карата) күрсәтергә мөмкин. 
Укытучы яки укучы сайлап алган тойгылы 
тон – интонация текстка автор салган 
кәефкә туры килергә тиеш. Монда түбән-
дәге шартлар мөһим: укыганда, текстка 
хас хис-кичереш, уйлануларны һәм әсәр 
идеясен аңлауны тавыш бизәге белән бел-
дерү (тыныш билгеләре, пауза, басым, тон, 
тавыш көче, тембр, тизлек һәм башкалар); 
вакыйгаларга, геройларның эш-гамәл-
ләренә үз караш-мөнәсәбәтеңне интона-
ция ярдәмендә (кычкырып – пышылдап, 
түбән – югары, кызу – акрын) көйләү.

Аңлап укуда дүртенче критерий –  
текстка үз фикереңне белдерерлек 
дәрәҗәдә төшенү. Биредә укуның анык 
максатын күзаллау, язма мәгълүматның 
төрләрен тану, укыганны аңларга һәм истә 
калдырырга ярдәм итүче алымнар кулла-
ну мөһим роль уйный. Укыганга төшенү 
механизмының катнашуын балаларның 
җаваплары дәлилли: «Текст исеменнән 
соң әсәрнең нәрсә турында баруын уй-
лыйм», «Укыганда күз алдына китерәм», 
«Текстта иң мөһиме... дип фикерлим» һ.б.

Текстны аңлап кабул итүдә бишенче кри-
терий – укучыларның күңел халәте. Әсәр 
белән танышудан хиссаи канәгатьләнү алу, 
кичереш-тойгылар туу – нәтиҗәлелекнең 
мөһим күрсәткече. Белем хис белән су-
гарылганда гына, аңлап укуга ирешелә. 
Укучының рухи эш нәтиҗәсе генә шәхси 
ачышка юл ача: аның тормыш тәҗрибәсе 
байый, дөньяга һәм үз-үзенә яңа караш 

туа, хисләр-уйлар-гамәлләр гармониясе 
формалаша. Укудан туган нәтиҗәләрне 
бала үзенең күзаллавы һәм тәҗрибәсе 
белән янәшә куеп чагыштыра, аларны 
үзен әйләндереп алган даирәгә күчереп 
карый. 

Текстны үзеңә «якынайту» алымнары
Башлангыч мәктәпне тәмамлаучы 

укучы текстны аңлап укуда түбәндәге бе-
лемнәргә (нәтиҗәләргә) ирешергә тиеш. 

Сүзгә игътибар – ул:
– сүзләрне әдәби яңгырашта, 

аваз-хәрефләрне төшереп калдырмыйча 
һәм өстәмичә, кабатламыйча, төртелмичә, 
сүз ахырын йотмыйча, ачык итеп кычкы-
рып уку;

– текстта аңлашылмаган, таныш бул-
маган сүзләрне аерып алу һәм аларның 
мәгънәләрен ачыклау (мөстәкыйль аңлар-
га тырышу; кыенлык туганда, өлкәннәргә, 
сүзлекләргә, белешмәләргә мөрәҗәгать 
итү);

– тексттагы «ачкыч» (төп, терәк) сүзләр-
гә игътибар итү; 

– образлы сүзләрне табу, авторның ча-
гыштыруларын аңлау;

– текстның мөһим сигналларын истә 
калдыру.

Автор белән эчке диалог – ул:
– текст эчтәлеген фаразлау;
– тексттагы яшерен сорауларны табу;
– үз фаразларыңның дөреслеген текст 

буенча тикшерү;
– текст (автор) белән эчке әңгәмә кору; 

үзенең һәм автор фикеренең дөреслеген 
исбатлау өчен дәлилләр эзләү.

Күзаллау – ул:
– тексттагы образларны «терелтү»;
– күз алдына килгәннәргә таянып, текст-

ны истә калдыру һәм эчтәлеген сөйләү;
– образлы сурәтләү, сюжетлы текст төзү.
Текстның мәгънәсен билгеләү – ул:
– укуның максатына төшенү (авторның 

нәрсә әйтергә теләгәнен табу);
– әсәрдә фактлар белән турыдан-туры 

бирелгән һәм ачыктан-ачык бирелмәгән 
текст асты мәгълүматларын табу; тексттагы 
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билгелене һәм билгесезне төгәл чикләү;
– тексттан табылган мәгълүматны 

башка чыганаклардан алынган белемнәр 
белән бәйли белү;

– автор тарафыннан текстка салынган 
фикерләрне табу һәм аларны кыска, төгәл 
итеп формалаштыру; «мәгънәви» өлешләр 
буенча план төзү;

– текстны сәнгатьле уку (мәгънәви ин-
тонацияләрне саклау);

– эчтәлек сөйләгәндә, текстның төп  
мәгънәсенә басым ясау;

– «сүз хисе» үсү: автор кулланган әдәби 
чараларга анализ ясау ихтыяҗы туу;

– чыгарылган нәтиҗәне үз күзаллавы 
белән янәшә куеп чагыштыру;

–текстның төп фикере турында фикер-
ләшкәндә, әсәрнең кыйммәтен бәяләгән-
дә, аңа мөнәсәбәтне мөстәкыйль җиткерә 
алу.

Язылганнардан чыгып, «идеаль укучы» 
(читатель) моделен төзеп карыйк. 

Яхшы укучы, әсәрне укырга кереш-
кәнче үк, аның турында уйлана башлый, 
уку барышында актив фикер йөртә,  ав-
тор һәм геройлар белән «яши» һәм, әсәр 
тәмамлангач, анда сурәтләнгән хәлләр 
турында уйлана. Философ В.В.Налимов 
сүзләре буенча, «чит җирлектә үзен яңача 
таба» («найти себя новым в чужом»).

Беренчедән, мондый укучы ашыкмый. 
Ул аңлашылмаган сүзләрнең берсен дә 
ычкындырмаска тырыша, аларда бирел-
гән мәгълүматны искә ала, тексттан чит-
тә калган информацияне дә эзли. Сүзгә 
игътибарны аңлап укуның нигезе итеп 
санарга мөмкин.

Икенчедән, «идеаль укучы» һәрбер 
сүздән, сүзтезмәдән, җөмләдән һәм алар 
арасындагы бәйләнешләрдән информа-
ция табып, уку барышында үзенә сораулар 
бирә, вакыйгалар үсеше турында уйлана 
(ягъни аларны фаразлый) һәм үзенең фи-
керләвен текст белән чагыштыра. Мондый 
уку текст белән диалогка охшаган.

Өченчедән, «идеаль укучы»ның үзенчә-
леге – аның актив күзаллавында. Бу аңа 

әсәрне аңларга гына түгел, мәгълүматны 
истә калдырырга һәм аны үз тәҗрибәсен-
дәгесе белән чагыштырырга ярдәм итә. 

Дүртенчедән, «идеаль укучы»ның 
барлык эшчәнлеге текст авторын аңлау 
теләге белән бәйле, ул «үзенә ачыш ясый». 
Бу процесс иҗади фикер йөртүгә тиң. Күп 
галимнәр аңлауны һәм иҗатны очраклы 
рәвештә генә синонимнар итеп санамый.

Бишенчедән, «идеаль укучы»ның укып 
бетергәннән соң ясаган соңгы адымнары 
фактлар һәм образлар теленнән фикерләү 
теленә күчә белүе белән аерылып тора.

Алтынчыдан, нәтиҗәдә «идеаль укучы» 
авторның текстта чагылган карашлар сис-
темасын, аның мәгънәви төшен – текстның 
концептын ача. Аны аңлаудан чыгып, текст 
буенча эзлекле «мәгънәви кисәкләр» 
тезергә мөмкин. Шул кисәкләргә исем 
кушып план төзелә. Бу адымда укучының 
иң төп ярдәмчесе булып хәтер түгел, ә 
фикер йөртү тора. Уку барышында туган 
образларны «экранда» терелтеп, аларны 
күңел күзе аша үткәреп, «идеаль укучы» 
«идеаль сәнгатьле укучыга» һәм «идеаль 
эчтәлек сөйләүчегә» әйләнә ала. 

Җиденчедән, тормыш тәҗрибәсен бае-
ту, дөньяга һәм үзеңә яңа караш туу «иде-
аль укучы»ның эш нәтиҗәсе булып тора.

Укытучы югарыда тасвирланган бас-
кычлар буйлап текстны аңлауга алып 
барса, укучы әлеге нәтиҗәгә ирешә. 

Текстны аңлап укырга өйрәткәндә, укы-
тучыга кагылышлы нәтиҗә дә игътибарга 
лаек: балалар белән беррәттән, педагог 
та «үсә». Текст буенча эчтәлекле эш укучы 
өчен дә, укытучы өчен дә мавыктыргыч 
шөгыльгә әйләнә. Ул китап һәм бер-берең 
белән хезмәттәшлектән канәгатьлек алуга 
китерә.

Глоссарий. Уку сыйфаты белән  
бәйле төшенчәләр 

Дөрес уку – сүзне әдәби дөрес әйтеп, 
сүздәге хәрефләрне, иҗекләрне, җөм-
ләдәге сүзләрне төшереп калдырмау; 
хәреф, иҗек, сүз урыннарын алыштырмау; 
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аваз, иҗек һәм сүзләрне кабатламау; бул-
маган авазлар, иҗекләр өстәп, сүзләрне 
бозмау; җирле сөйләм билгеләреннән 
азат булу; аерым иҗек һәм сүз ахырла-
рын йотмау. 

Кыскача формалаштырганда, дөрес 
уку – әдәби әйтелеш нормаларын саклап, 
текстны хатасыз уку ул.

Сәнгатьле уку – образлар һәм 
сурәтләнгән күренешләрдә чагылган 
үзенчәлекләрне ачу; вакыйгаларга, 
геройларның эш-гамәлләренә үз ка-
раш-мөнәсәбәтеңне күрсәтү; интона-
ция, пауза, басым һәм башка чаралар 
ярдәмендә текст эчтәлегенә автор 
тарафыннан салынган фикерләр һәм 
хис-кичерешләрне күрсәтә алу; әсәр 
идеясен аңлавыңны тавыш белән бел-
дерә белү.

Сәнгатьле укый белү дөрес һәм аңлап 
укуга нигезләнеп үстерелә. 

Таныш булмаган яки әле беренче тап-

кыр кычкырып укырга кушылган текстны 
укучылардан сәнгатьле укуны таләп итәр-
гә ярамый.

Йөгерек уку – текст эчтәлеген аңлап 
үзләштерүне тәэмин итә торган тизлектә 
уку. К.Д.Ушинский аңлап укудан аерылма-
ган йөгерек укуның гына файдасы булуын 
әйтә.

Уку тизлеге – текстны тулысынча аңлау-
ны тәэмин итәрлек оптималь темп урнаш-
тыру. 

Аңлап уку – укыганның тулы эчтәлеген 
ачык һәм тирән төшенү; аерым сүзләрнең 
мәгънәләрен, җөмләләргә салынган уйны 
анык күзаллау; укылган кисәкләр арасын-
дагы мантыйкый һәм психологик бәйлә-
нешне билгели алу яки бәйләнеш тудыру.

Түгәрәкләп, кыска гына әйткәндә, аңлап 
уку ул – әсәрнең төп фикерен төшенү һәм 
аның эчтәлегенә карата үз карашыңны, 
мөнәсәбәтеңне билгели алу.

шәһәр. авыл
(«Сәлам» УМКсы буенча төзелгән I сыйныф 
рус төркеме өчен дәрес эшкәртмәсе)

Гөлназ 
КАШАФЕТДИНОВА,
Казандагы 39 нчы урта мәктәпнең I квалифи-
кация категорияле татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы   

Дәрес тибы: яңа белем һәм кү-
некмәләр бирү.

Дәреснең максаты: 
Белем бирү: «Шәһәр. Авыл» тема-

сына кагылышлы сүзләр һәм сөйләм 
калыплары белән танышу, аларны диа-
логик, монологик сөйләмдә куллана 
алу күнекмәләрен формалаштыру.

Үстерешле: сүз байлыгын арттыру, 
логик фикер йөртү осталыгын, ана-

лизлау һәм чагыштыру күнекмәләрен 
үстерү, географик урынчалык, торак 
пунктлары турында аерманы белү.

Тәрбияви: туган илгә, туган җиреңә 
мәхәббәт уяту; шәһәрең, авылың белән 
горурлану хисенә ия булу.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: темага ка-

гылышлы сүзләр һәм сөйләм калыпла-
рын истә калдыру, аларны диалогик, 
монологик сөйләмдә дөрес куллана 
алу күнекмәләрен формалаштыру.

Метапредмет нәтиҗәләре: укы-
тучы ярдәмендә дәреснең максатын 
билгели һәм формалаштыра белү; 
дәрестә алган мәгълүматлардан, тор-
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мыш тәҗрибәсеннән файдаланып, 
сорауларга җавап бирү; үз фикерең-
не дөрес итеп әйтә һәм башкаларны 
ишетә, тыңлый белү, нәтиҗәләр ясый 
белү, үзбәя үткәрү күнекмәләре.

Шәхси нәтиҗәләр: яңа белемнәр 
алуга һәм уку материалына кызыксы-
ну уяту, алган белемнәрне тормышта 
куллану сәләтен үстерү.

Ресурслар: дәреслек – «Сәлам» 
УМКсы: рус телендә урта гомуми бе-
лем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы 
өчен дәреслек (рус телендә сөйләшү-
че укучылар өчен), презентация, ин-
терактив такта, компьютер, аудиодиск, 
рәсемле карточкалар, кушымчалар 
язылган карточкалар, эш дәфтәре.

Дәрес барышы
I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру
1. Дәресне оештыру.
а) Дәрескә уңай халәт тудыру.
– Исәнмесез, укучылар! Әйдәгез, 

матур шигырь әйтеп, дәресебезне 
башлыйбыз:

Хәерле иртә кояшка!                                                     
Хәерле иртә күк йөзенә!
Хәерле иртә дустыма!
Хәерле иртә үземә!
– Бик яхшы, укучылар, рәхмәт, уты-

рыгыз!
б) Дежур рапорты.
– Бүген кем дежур?(Бүген мин де-

жур.)
– Бүген сыйныфта кем юк? (Сыйныф-

та барысы да бар.)
в) Һава торышы турында сөйләшү.
– Бүген көн нинди? Кояш бармы? 

Салкынмы? Ә сез нинди көн телисез?
г) Танышабыз. 
– Укучылар, бүген сезнең белән 

танышырга урманнан аю килде. (Укы-
тучы уенчык аю күрсәтә.) Әйдәгез, та-
нышабыз!

(Ике укучы арасында диалог оештыры-
ла, бер укучының кулында – уенчык аю.)

– Хәлләр ничек? Синең исемең ни-
чек? Сиңа ничә яшь? Син укучымы?

2. Белемнәрне актуальләштерү.
(Укучылар белән үткән дәреснең, 

теманың лексик берәмлекләрен һәм 
лексик структураларын рәсемле кар-
точкалар ярдәмендә искә төшерү.)

Фонетик күнегү
–Укучылар, әйдәгез, авазларны әй-

тәбез. (Укучылар укытучы артыннан 
татар теленә генә хас булган аваз-
ларны кабатлыйлар.)

[ә] – әби, [ө] – өстәл, [ү] – үрдәк, [а] –  
апа, [о] – борын, [җ] – җәй, [ч] – чәй, 
[къ] – куян, [гъ] – быргы, [w] – авыл, 
[һ] – шәһәр,[ң] – киң.

3. Уку мәсьәләсен кую.
– Рәхмәт, яхшы, укучылар! Тактага 

карагыз. Бу нәрсә? (Город.)      (Слайд)
– Шәһәрләр нинди була? Города ка-

кие бывают? (Зур, матур.)
– Син кайда яшисең? Ты где жи-

вешь? (Укучыларның җавабы.)
– Шәһәреңнең исеме ничек? Как 

называется твой город? (Укучыларның 
җавабы.)

– Сезгә шәһәрегез ошыймы, нәрсә 
белән ошый? Вам нравится ваш город, 
чем нравится? (Укучыларның җавабы.)

– Ә бу нәрсә? (Деревня.) 
– Авыллар нинди була? А деревни, 

по сравнению с городом, какие? (Кеч-
кенә.)

– Син авылда булдыңмы? Кем анда 
яши? Ты бывал в деревне? Кто там жи-
вет? (Укучыларның җавабы.)

– Укучылар, без бүген дәрестә нәрсә 
турында сөйләшербез? Ребята, сегодня 
на уроке мы о чем будем говорить? 
Какая наша тема? (Город. Деревня.)

– Әйе. Дөрес. Ә ничек соң алар 
татар теленә тәрҗемә ителәләр? Та-
гын нинди яңа сүзләр өйрәнербез? 
Беләсегез киләме? А как же они пере-
водятся на татарский язык? Как они 
правильно произносятся на татар-
ском языке? Какие еще новые сло-
ва мы узнаем на уроке? Интересно 
узнать? (Әйе.)
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– Укучылар, дәрестә яхшы эшләгез, 
актив булыгыз. Киттек!

II. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү
Беренче күнегү.
1. «Яңа сүзләр».
(Аудио: шәһәр, авыл, урам, юл, бина, 

кибет, урман, елга.)
– Укучылар, тыңлыйбыз.
(Аудиоязма бер тапкыр тыңла-

на. Укытучы карточкалар ярдәмендә 
сүзлек эшен алып бара. Мәсәлән, укучы-
ларга шәһәр рәсемен күрсәтә, сүзне 
русча һәм татарча әйтә, укучылар та-
тарча тәрҗемәсен бергә кабатлый-
лар: город – шәһәр, деревня – авыл... . 
 Яңа лексик берәмлекләр кат-кат әй-
телә.) 

2. «Бу нәрсә?» уены. (Яңа лексиканы 
ныгыту өчен, рәсемле  карточкалар 
белән эш дәвам иттерелә. Укытучы 
рәсемле карточкаларны күрсәтә,  
укучылар, чиратлап яки кул күтәреп, 
сүзләрне  әйтеп бара.)

– Хәзер, укучылар, алышынабыз 
(меняемся). Мин сүзләрне әйтәм, сез 
карточкаларны күрсәтәсез. 

– «Укучы – Укытучы» уенын уйный-
быз. (Бер укучы укытучы була. Югары-
да укытучы башкарган эшләрне укучы 
эшли.)

3. «Шәһәрләр – авыллар» 
Исемнәрнең күплек санын кабатлап 

китү, кушымчаларын искә төшерү. 
– Укучылар, бу нәрсә? (Шәһәр)                                              
– Ә болар нәрсәләр? (Шәһәрләр)
– Бу нәрсә? (Авыл)
– Болар нәрсәләр? (Авыллар)
– Дөрес, когда много предметов, мы 

к словам что добавили?( -лар/-ләр)  
– Әйе, дөрес. Когда слово мягкое, то 

добавляем -ләр, когда слово твердое 
-лар.

(Укучылар сүзләрне  кушымчалар 
белән әйтеп чыгалар: кибет-ләр, юл-
лар, елга-лар, бина-лар.)

– Укучылар, ә бу нәрсә? (Урман)
– Болар нәрсәләр? (Урманнар) 

– Почему здесь не -лар/-ләр доба-
вили,  а -нар/-нәр? (Потому что слово 
заканчивается на Н) (Карточкалар)

– Бу нәрсә? (Урам.)
– Болар нәрсәләр? (Урамнар.)
Икенче күнегү.
1. Тыңла һәм истә калдыр.
Аудио: 
Бу – шәһәр. Шәһәр зур. Шәһәрдә 

урамнар киң.
Бу – авыл. Авыл кечкенә. Авылда 

урамнар тар.
а) Аудио бер тапкыр тыңлана. Сүзлек 

өстендә эш алып барыла. Укытучы 
тәрҗемә итә: киң – широкий, тар – уз-
кий (ишарәләр белән күрсәтә: киң – кул-
ларны җәябез, тар – кулларны якынай-
табыз). Укучылар белән яңа лексиканы 
ишарәләр белән күрсәтеп, кабатлыйбыз.

б) Аудио тагын бер тапкыр тыңла-
на. Аннан укытучы тактада рәсемнәр 
курсәтеп (киң урам һәм тар урам 
рәсемнәре), яңа лексиканы татарча 
әйтә, укучылар русча тәрҗемәсен әй-
тәләр.

в) «Сорау уйла!» Укучылар шул 
рәсемнәргә сораулар уйлыйлар һәм 
җавап бирәләр. Мәсәлән: Бу урам нин-
ди? Бу урам киңме? һ.б.

2.«Кем матуррак сөйли?». Укытучы 
сыйныфны ике командага бүлә. Бе-
ренче команда шәһәр турында сөйли, 
икенче команда авыл турында сөйли. 
Укучылар яхшы, матур сөйләүчене сай-
лап алалар.

– Кем бик матур, дөрес сөйләде? 
(Укучыларның җаваплары.)

Бу командага көчле алкышлар!
3. «Ишарәләр белән күрсәт!». Укы-

тучы, текстны истә калдыру максатын-
нан, лексик берәмлекләрне ишарәләр 
белән күрсәтә, һәм укучылар белән 
берничә тапкыр аларны кабатлап, 
ныгыта. (Шәһәр – кулларны югары 
күтәрәләр, авыл – баш өстендә «түбә» –   
өчпочмак ясыйлар, зур – зур түгәрәк, 
кечкенә – кечкенә түгәрәк ясыйлар; 
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тар – кулларны бер-берсенә якынай-
талар, киң – кулларны як-якка җәяләр.) 

– Хәзер шул текстны ишарәләр 
белән күрсәтеп, сөйлибез (Бер укучы 
сөйли, икенче укучы ишарәләр белән 
күрсәтеп бара.)

Ял итү. (Укытучы аудиоязманы куя. 
Укучылар басып, текстны  диктор 
артыннан ишарәләр белән күрсәтеп, 
сөйләп баралар.) 

Өченче күнегү  
1. «Диалогны тыңла!». Укытучы ау-

диоязманы бер тапкыр тыңлата, аннан 
сүзлек өстендә эш алып бара: «яши» 
берәмлегенең тәрҗемәсен әйтә, һәм бу 
сүзне укучылардан тартым белән төр-
ләндереп, шулай ук ишарәләр белән 
күрсәтеп, кушымчаларга басым ясап, 
кабатлата (Мин яшим – укучы үзенә күр-
сәтә. Син яшисең – укучы партадашы-
на күрсәтә. Ул яши –артта утырган 
сыйныфташына күрсәтә.) «Син кайда 
яшисең?» гыйбарәсен кат-кат әйттерә.     

Аудио.
– Син кайда яшисең?
– Мин шәһәрдә яшим. Ә син кайда 

яшисең?
– Мин авылда яшим.                
2. «Тәрҗемә ит!» Укучылар диалог-

ны чылбыр буенча тәрҗемә итәләр.
3. «Син кайда яшисең?» Укытучы ике 

укучыга шәһәр һәм авыл рәсемнәрен 
бирә. Укучылар аудиоязмадагыча диа-
лог төзеп сөйлиләр.

4. «Нинди?» Укытучы шәһәр, авыл,  
юл, елга, бина, урам рәсемнәрен күр-
сәтә. Укучылар предметның нинди икә-
нен әйтергә тиешләр. Мәсәлән, урам 
киң, матур, озын, зур.

Теманы ныгыту.
1). «Туп!» уены. Яңа лексик берәм-

лекләрне һәм структураларны кабат-
лап китү максатыннан, укытучы укучы-
лардан туп ярдәмендә тәрҗемәләрен 

сорый: сүзне русча әйтеп, тупны укучы-
га бирә, укучы тәрҗемәсен әйтеп, кире 
укытучыга тапшыра. Әгәр тәрҗемәне 
әйтә алмаса, партадашы булыша. Шу-
лай ук татарчадан русчага тәрҗемәне 
сорарга була.

2). «Дөрес – ялгыш» уены. Укытучы 
укучыларны ике төркемгә бүлә. Такта 
алдына ике урындык куя. Бер урын-
дык «дөрес», икенчесе «ялгыш». Укы-
тучы карточкалар ярдәмендә дәрестә 
өйрәнгән лексиканы дөрес яки ялгыш 
әйтә. Укытучы дөрес әйтсә, чираттагы 
укучы «дөрес» урындыгына, сүзнең 
тәрҗемәсен әйтеп, барып утыра. Укы-
тучы ялгыш әйтсә, укучы «ялгыш» урын-
дыгына утыра һәм дөрес җавапны бирә.

Дәфтәрдә эш.
– Укучылар, эш дәфтәрен ачыгыз, 

8 нче күнегүне эшлибез. (Укучылар 
тиешле рәсемнәрне уклар белән то-
таштыралар.)

III. Рефлексия
1. Рефлексив кабатлау.
– Укучылар, бүген без дәрестә нәр-

сәләр турында сөйләштек? (Шәһәр, 
авыл турында.)

– Нинди яңа сүзләр  белдек? (Дәрес 
башындагы презентация, яңадан күрсә-
телә, һәм укучыларга темага кагылыш-
лы сораулар бирелә.)

– Бу шәһәрме? (Юк, бу авыл)
– Авылда урамнар нинди? (Авылда 

урамнар тар)
– Бу нәрсә? (Шәһәр.)
– Шәһәрдә урамнар тармы? (Юк, 

шәһәрдә урамнар тар түгел, шәһәрдә 
урамнар киң.) 

– Бу нәрсә? (Бина)
– Биналар нинди? (Зур, матур) һ.б.
2. Бәя. Үзбәя.
– Бүген дәрестә бик яхшы эшләде-

гез! Сез – тырыш укучылар!
Дәресебез тәмам. Сау булыгыз!
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«вакыТ» модуле. 
ел Фасыллары һәм айлары
(1 нче сыйныфның рус төркемендә «Сәлам» укыту
методик комплекты буенча татар теле дәресе)

Хәмзия 
ХӨСНЕТДИНОВА,  
Казандагы 33 нче урта 
мәктәпнең югары ква-
лификация категорияле 
татар теле һәм әдәбияты 
укытучысы

«Сәлам» укыту-методик комплектының 
төп бурычы – укучыларны татар телендә 
аралашырга, сөйләшергә өйрәтү. Комплект 
чит телгә өйрәтүнең Европа стандартла-
рына туры килгән заман таләпләрен истә 
тотып эшләнгән. Моңа кадәр татар телен 
укытуда кулланылган бер генә дәреслеккә 
дә охшамаган, ләкин бу өлкәгә караган бө-
тен мөһим тәҗрибәне һәм принципларны 
туплаган. Укыту-методик комплектында 
(УМК) каралган төп принциплар:

– башлангыч сыйныф укучыларының 
яшь үзенчәлекләрен истә тоту; дәреслек 
хәзерге заман балаларына кызыклы фор-
матта, төсле, төрле сюжетлы, заманча тө-
зелгән; 

– электрон вариантта булуы; 
– дәрес темасы буенча аудиоматери-

алларның күп булуы, тыңлап кабатлый 
алу мөмкинлеге; аудиоматериалларның 
рәсемнәр, образлар, иллюстрацияләр 
белән беркетелеп баруы;

– дәрес текст яки диалог тыңлап, аны 
тәрҗемә итүгә, андагы сүзләрне мәҗбүри 
ятлауга түгел, ә уенлы ситуацияләр туды-
рып, аны истә калдыруга корылган;

– укытучыдан дәрескә озак, авыр әзер-
лек таләп ителми: укытучы китабында 
һәр дәреснең планы, барышы бирелгән; 
укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә карап 
дәрескә өстәмәләр кертергә яки үзгәр-
тергә, күнегүләрне алыштырырга мөмкин.          

Дәреснең төре: яңа белемнәрне ачу.
Максат: дәрестәге эшчәнлектән чыгып, 

ел фасыллары һәм ай атамаларын әйтә 
белү, алар турында күзаллау тудыру.

Көтелгән нәтиҗәләр:
Шәхси нәтиҗә: бер-береңә ихтирам-

лы мөнәсәбәттә булу, үзеңне эстетик тәр-
бияләү.

Метапредмет: белемнәрне структура-
лаштыру күнекмәсенә ия булу, укытучы-
ның күрсәтмәләрен аңлап үти белү, үз 
эшчәнлегеңне оештыра алу.

Предмет: өйрәнгән яңа лексик берәм-
лекләрне истә калдыру, аларны сөйләмдә 
куллана алу. 

Укыту-методик, матди-техник тәэмин 
ителеш:

– укыту-методик әсбаплар: дәреслек 
(Р.Ф.Бәхтиев, Р.Ч.Гаппасова, Н.И.Карпухина, 
Г.В.Кашафетдинова, Э.М.Маркова, Р.Н.Яку-
пов, 1 нче сыйныф өчен татар теле дәрес-
леге проекты., Казан – 2016.)

– басма әсбаплар рәсемле карточкалар 
(«Вакыт» модуле буенча рәсемле карточ-
калар, флешкарталар):

– мәгълүмати-коммуникацион чаралар: 
электрон дәреслек, аудиодиск;

– белем бирү техник чаралары: инте-
рактив такта, компьютер.

Дәрес барышы
I. Эшчәнлеккә әзерлек
1. Исәнләшү. 
– Исәнмесез, хәерле көн, укучылар! 

Кәефләрегез ничек соң?
– Кояшлы иртә кебек! Татар телен өй-

рәнергә дип килдек!
– Укучылар, дустыгыз белән дә исән-

ләшегез әле! 
(Укучылар бер-берсен ишарәләр белән 
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сәламлиләр: «Сәлам, дустым!», «Хәлләр ни-
чек?», «Кайда булдың?», «Мин сагындым», 
«Син килдең. Мин бик шат!».

2. Оештыру. 
– Бүген сыйныфта кем дежур? Кем са-

нап чыгара?
(Санамышны бер укучы саный: бер сә-

гать, ике сәгать, өч сәгать, дүрт сәгать, 
биш сәгать, алты сәгать, җиде сәгать, си-
гез сәгать, тугыз сәгать, ун сәгать. Мин 
әйтәм, ә син – дежур! Санаган укучы дежур 
булган укучы белән әңгәмә кора.)

– Сәлам! Син бүген сыйныфта дежур! 
– Хәлләрең ничек? 
– Сиңа ничә яшь?
– Өстәлдә нәрсә бар? 
– Сыйныфта кем юк? 
– Син дәрескә әзерме?
3. Сөйләм зарядкасы.
1. «Кайтаваз» уены. 
– Укучылар, уен уйныйбызмы? 
– Уйныйбыз! 
– Мин сүзләр әйтәм, ә сез – кайтаваз, 

кабатлагыз: [къ] – кыш, [ө] – көз, [җ] – җәй, 
[җ] – җылы, [гъ] – сәгать, [ә] – иртән, [ө] –  
көндез, [ө] – төн, [э] – эссе (Төрле интона-
ция белән сүзләрне кабатлау, дөрес әйте-
лешкә игътибар итү)

2. «Пинг-понг» уены. («Вакыт» модуле 
буенча булган рәсемле карточкалар, яки 
флешкарталар белән эш. Укытучы төрле 
карточкаларны күрсәтеп түгел кисәкчәсе 
белән әйтә. Тиз темпта әйтелә: «Кыш тү-
гел». – «Җәй!»; «Җәй түгел» . – «Көз!» һ.б.)

3. «Оркестр» уены.
– Мин – дирижер, сез – музыкантлар. 

(Тиз темпта укытучы дирижер таягы 
белән күрсәтеп сораулар бирә. Кем? Нәр-
сә? Нинди? Ничәдә? Кайчан? Нишли? Мин  
нишлим? Син нишлисең? Ул нишли? Укучы-
лар җавап биреп баралар.)

II. Белемнәрне актуальләштерү
(Ишек шакыган тавыш ишетелә. Укы-

тучы гаҗәпләнә, укучылардан кем икәнен 
сорарга куша. Үзе кулына маймыл уенчыгы 
киеп уйный.)

– Син кем?  

– Әйтмим. Бел!
– Зинһар өчен, әйт, син кем?
– Алайса, табышмак әйтәм – бел! Мин 

Африкада яшим. Мин банан яратам.
– Маймыл!
(Маймыл укучылар белән сөйләшә һәм, ма-

тур сумкасы белән мактана-мактана, «Синдә 
нәрсә бар?» – дип сорый. Укучылар да маймыл-
га: «Ә синдә нәрсә бар?» соравын бирә.)

Маймыл. Табышмак әйтәм – бел.
Бу вакыт бик салкын, ак төстә. Аның  

3 бабасы бар. Бу кайчан?
Бу вакыт бик эссе, кызыл, сары, яшел, 

зәңгәр. Аның 3 кызы бар. Бу кайчан?
Бу вакыт салкын да түгел, җылы да түгел, 

матур, сары. Аның 3 апасы бар? Бу кайчан?
Бу вакыт җылы, матур, яшел, кояшлы. 

Аның 3 сеңлесе бар. Бу кайчан?
(Һәр дөрес җаваптан соң маймыл сум-

кадан бер ел фасылына бер атрибут чыга-
ра һәм аны җавапны әйткән укучыга бирә. 
Мәсәлән, уенчык чыршы, күбәләк, чәчәк, 
сары яфрак.) 

– Димәк, укучылар, дәрестә нәрсә ту-
рында сөйләшәбез?    

– Яз, көз, кыш, җәй айлары турында.
III. Яңа теманы ачу
(Дәреслектән аудиоязма тыңлау. 8 нче 

модуль, 2 нче дәрес, 1 нче күнегү. Укытучы 
аудиоязманы ялгый. Укучылар тыңлыйлар, 
дәреслек буенча эшлиләр, сорауларга җавап 
бирәләр.)

Аудиоязма:
– Кыш айлары: декабрь, гыйнвар, фев-

раль. Хәзер нинди ай?
– Яз айлары: март, апрель, май. Рәсемдә 

нинди ай?
– Балалар ял итәләр, уйныйлар, җиләк 

ашыйлар. Бу кайчан була?
– Агачлар сары, кызыл, кызгылт-сары, 

көрән. Балалар мәктәпкә баралар. Бу  
кайчан?

  Укытучы укучыларга сораулар бирә:
– Хәзер нинди ай?
– Бу кайсы вакыт?
– Кыш, җәй, көз, яз айларын әйт?
–Җәй, көз – балалар нишлиләр?
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2. «Кәләпүш» уены.
(Укытучы тактага ел фасыллары 

рәсемнәрен элә. Бер укучы чыга. Кәләпүш 
киеп утыра. Укытучы, кәләпүш кигән 
укучыга күрсәтмичә генә, бер рәсемне сай-
лап күрсәтә. «Кәләпүш» сыйныфка төрле 
сораулар биреп, укытучы күрсәткән рәсем-
не ачыклый.) 

– Ул салкын вакытмы? 
– Нинди төсләр бар? һ.б.
(«Кәләпүш» үзенә алмашка укучы сай-

лый. Аны такта янына чакыра һәм үзе 
укытучы урынына басып рәсем сайлый. 
Уен шул тәртиптә дәвам итә.) 

2. Дәреслек буенча эш дәфтәрендә 
бирем. 2 нче күнегү. Рәсем буенча ел фа-
сылларын һәм аларның төсләрен әйтер-
гә, рәсемен буярга, астына атамаларын 
язарга.

3. Ял минуты. «Вакыт» җыры. (Укытучы 
электрон дәреслектән модульнең җы-
рын ялгый. Укучылар, баскан килеш төрле 
хәрәкәтләр ясап, җырны башкаралар.)

Иртән тургай уяна,
Миңа карап елмая:
– Хәерле иртә, хәерле иртә!
Көндез кояш нурлана, 
Миңа карап елмая:
– Хәерле көн, хәерле көн!
Кичен әни каршы ала,
Миңа карап елмая:
– Хәерле кич, хәерле кич!
Төнлә күктә ай калка,
Миңа карап елмая:
– Тыныч йокы! Тәмле төш!
IV. Беренчел ныгыту
«Ел фасыллары» уены. Укытучы укучы-

ларга бердән уникегә кадәр саннар языл-
ган карточкалар тарата. Дәрес башында 
табышмак җавабын әйткән укучыларны 
бастыра һәм аларның маймылдан алган 
атрибутлары буенча нинди ел фасылы бу-
луларын ачыклый. Һәр ел фасылы үзенә 
туры килгән айларны табып команда ясый. 

Кайсы команда тизрәк җыела, шул җиңүче 
була. Моның өчен алар кулларын күтәреп 
парлаша һәм сораулар бирә: «Син нинди 
ай?», «Син җәйме?» һ.б. Барлыкка килгән 
һәр команда үз ел фасылы белән та-
ныштыра: «Без – ...  айлары...»

V. Яңа белемне гамәлгә кертү
– Дәреслектән аудиоязманы тыңла 

һәм җавап бир. 8 нче модуль, 2 нче дәрес,  
2 нче күнегү. (Укучылар аудиоязма тыңлый-
лар һәм укытучының сорауларына җавап 
бирәләр.)

– Сәлам! Минем исемем Юто. Япониядә 
балалар мәктәпкә апрельдә баралар. 

– Сәлам! Мин – Джон. Америкада мәк-
тәпкә сентябрьдә баралар.

– Сәлам! Минем исемем – Кейт.  Австра-
лиядә мәктәпкә гыйнварда баралар. 

Сораулар:
– Юто кайда яши? Кайчан мәктәпкә 

бара? 
– Джон кайда яши? Кайчан мәктәпкә 

бара? 
– Кейт кайда яши? Мәктәпкә кайчан 

бара? 
VI. Икенчел ныгыту
«Укытучы – укучы» уены. 
Укытучы бер укучыга: 
– Мин – укытучы, син – укучы! Син кай-

да яшисең? Син мәктәпкә кайчан бара-
сың? Көз айларын әйт.

– Хәзер мин – укучы, син – укытучы! 
(Уен шулай дәвам итә, укучылар, 

рольләрен алмашып, бер-берсенә сорау 
һәм җавап бирә.)

V. Рефлексия  
– Укучылар, сезгә дәрес ошадымы? 
– Сезнең кәефләрегез ничек?
– Үзегезне ничек бәялисез? Дәрестә үз 

эшегезгә нәтиҗә ясагыз.
(Укучылар, «бик яхшы», «яхшы», «начар» 

ишарәләрен күрсәтеп, үз эшчәнлекләренә 
һәм сыйныф эшчәнлегенә нәтиҗә ясый-
лар.)

Дәрес
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Альбина 
МӨХӘММӘТГАЛИЕВА,
Арча районы Югары Аты 
башлангыч мәктәбенең  
I квалификация категорияле  
укытучысы

сүз ясалышы
(III сыйныфта татар теленнән йомгаклау дәресе)

Дәрес тибы: йомгаклау дәресе
Дәреснең максаты: сүз ясалышы, сүз тө-

зелеше турындагы белемнәрне кабатлау 
һәм ныгыту; сүзләрнең ясалышын, дөрес 
язылышын үзләштерү, сөйләм телен үстерү;

Бурычлар : 
– сөйләмдә ясалма һәм тамыр сүзләр-

нең кирәклегенә төшендерү;
– логик фикерләү сәләтен, фәнгә ка-

рата танып белү, кызыксынучанлык сый-
фатларын үстерү өстендә эшләү;

– дәрестә сыйныфташының фике-
рен исәпкә алып эш итү, күршең белән 
хезмәттәшлек итү;

Җиһазлау: карточкалар, тест би-
ремнәре, эш дәфтәрләре, ноутбук, про-
ектор, слайдлар; 

1. Татар теле: татар башлангыч гомуми 
белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфы 
өчен дәреслек, 2 кисәктә, И.Х.Мияссаро-
ва, К.Ф. Фәйзрахманова.

2. И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрах-
манова.  Татар теле. Мөстәкыйль эш 
дәфтәре: татар башлангыч гомуми бе-
лем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфы 
өчен. 

Предмет күнемәләре: күзәтү, ча-
гыштыру, аеру, төркемләү, нәтиҗә ясау, 
рефлексия, төркемнәрдә эшләү;

Универсаль уку гамәлләре:
Шәхси УУГ: дуслыкны сакларга өй-

рәнү;
Регулятив УУГ: кагыйдәләр, алгоритм-

нар кулланып, уку биремнәрен үтәү;
Танып белү УУГ: сүз ясалышы, сүз тө-

зелеше турындагы белемнәрне кабатлау 
һәм ныгыту;

Коммуникатив УУГ: иптәшләрнең фи-
керләрен тыңлап, үз фикереңне дә әйтеп 
аралашу кагыйдәләрен үтәү.

Дәрес эчтәлеге

Дәрес этаплары/
Укытучы эшчәнлеге

Укучы 
эшчәнлеге

Универ-
саль уку 

гамәлләре
I. Оештыру.
Уңай психологик халәт тудыру
– Исәнмесез, укучылар! Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп, күтәренке 
кәеф телик. Көнне яхшы сүз белән башласаң, бөтен көнең яхшы 
үтәр, диләр. Әйдәгез әле, бер-беребезне яңа көн белән котлыйк.
– Яңа көн тынычлык алып килсен!
– Яңа көндә яңа «5»леләр алыйк!
– Әти-әниебезгә ягымлы булыйк!
– Яңа көндә барыбыз да яхшы эшләр генә кылыйк!

Бер-берсенә хәерле 
көн телиләр.

Шәхси УУГ

II. Актуальләштерү
1. Өй эшен тикшерү.
2. Матур язу күнегүе. 
Яя ясалма
3. Сүзлек диктанты.
– Хәзер дәресебезне сүзлек диктанты язудан башлыйк. Берәр 
укучы, тактага чыгып, сүзләрне баганалап яза.
– Булдырдыгыз, укучылар! Без сезнең белән нинди сүзләр яздык? 
(Ясалма сүзләр.) Димәк, бүген ясалма сүзләрне кабатлыйбыз икән. 
Хәзер шушы сүзләрнең беренче хәрефләрен укып карыйк әле, 
нинди сүз килеп чыккан икән?

«Көз җитә» темасына 
хикәя уку, ясалма 
сүзләрне табу.
Савыт-саба 
Ап-ак
Баскыч
Аккош
Наратлык
Төньяк
Укучы
Йомышчы  (йомышчы 
малай)

Регулятив 
УУГ
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Материалның презентациясе һәм тест биремнәре белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.ru/teachers-room/tatar-
telennen-suz-tozeleshe-suz-yasa адресы буенча танышырга 
мөмкин.

– Әйе, САБАНТУЙ сүзе килеп чыкты. Әйдәгез әле, бу сүзнең төзеле-
шен тикшереп алыйк.
– Дөрес, САБАНТУЙ сүзе – ике тамырдан ясалган кушма сүз. Әлеге 
сүз безнең дәрескә болай гына килеп кермәгән,  бүген татар теле 
дәресендә без сезнең белән Сабантуй оештырабыз. 
– Нинди бәйрәм соң ул Сабантуй, катнашканыгыз бармы? Кайчан-
рак үткәрелә? 
– Сабантуй – татар халкының иң гүзәл милли бәйрәме. Халкыбыз-
ның гореф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре бергә 
кушылган хезмәт бәйрәм ул. Борын заманнарда Сабантуйны, 
карлар эреп беткәч, язгы кыр эшләреннән алда бәйрәм иткәннәр. 
Ә хәзер аны кыр эшләре тәмамлангач үткәрәләр. Без дә теманы 
узып бетергәннән соң, чирек ахырында бәйрәм итәргә уйладык. 
Барыбыз бергә Сабантуй уеннарында катнашырбыз. Ә хәзер бәй-
рәм-дәресебезне башлап җибәрик.

III. Яңа белемнәр формалаштыру 
– Безнең беренче уеныбыз «Сүз төзелеше» тавына менү. 
Сабантуе быз биек тау итәгендә уза, шул тауга тизрәк менгән укучы 
җиңүче була. Хәзер мин сезгә сүзләр бирәм, сез  шартлы билгеләр 
белән шуларның төзелешен тикшереп алырсыз.
– Булдырдыгыз, укучылар! Димәк, нинди кушымчалар бар икән? 
(Ясагыч, төрләндергеч)
– Ә хәзер «Колга башына менү» уены. Тактага карап, сүзләр тө-
зергә кирәк. Һәрберегез, чыгып, сүзләрне пары белән тоташтырып 
чыга. Кем тизрәк биремне үти, шул тизрәк колга башына менеп 
җитә. 
– «Чүлмәк вату» уены. Бигрәк кызык уен бу. Без дә уйнап карыйк 
әле бу уенны.
(Чүлмәк артына сүзләр язылган. Шулардан җөмләләр төзергә 
кирәк.)

Укучылар көчлеләр-
нең, каенлыкка, 
кояшлы, уенчыларга, 
бәйрәмчә сүзләрен 
төзелеше ягыннан 
тикшерәләр.
Кыш          - даш
Юл           - кы
Ач            -чы
Авыл         -лык
Матур    -кыч
Укучылар сүзләрдән 
җөмләләр төзиләр, 
дәфтәрләргә язалар, 
аннары тикшерәбез.

Танып белү 
УУГ

Регулятив 
УУГ

Ял минуты
– Бәйрәм кызганнан-кыза бара. Арып та киткәнсездер. Татар ха-
лык биюеннән башка Сабантуйны күз алдына да китереп булмый, 
шулай бит? Хәзер бераз ял итеп алабыз, уртага чыгып, түгәрәк 
ясыйбыз һәм татарча биибез. Көй туктагач, мин сезгә сораулар 
бирәм, ә сез сан белән генә җавап бирәсез дә иптәшләрегез белән 
берләшәсез.
– Көнбагыш сүзе ничә тамырдан тора? (2)
– Урманчыларның сүзендә ничә ясагыч кушымча бар? (1)
– Карлыгачкайлар сүзендә ничә иҗек бар? (5)
– Аллы-гөлле сүзендә ничә тамыр бар? (2)

Укучылар түгәрәккә 
басалар, татарча 
биеп әйләнәләр, көй 
туктагач, сорауны 
тыңлыйлар һәм 
берүк сандагы 
иптәшләре белән 
берләшәләр.

Шәхси УУГ

IV. Белемнәрне ныгыту 
– Ә хәзер, укучылар, «Аркан тартышу» уены. Моны инде бер генә 
кеше тарта алмый, шулай бит. Без дә төркемнәрдә эшләп алыйк.
– Слайд ярдәмендә тикшереп алыйк.
– Хәзер, укучылар, барыбыз да «Ат чабышы»нда катнашырбыз. 
Тест биремнәре үтәрбез.
– Бәйрәмнең ахыргы уены, иң матур уены – әлбәттә, татарча 
көрәш. Без дә хәзер белемнәрне сынап, көрәштереп карарбыз. 
Слайдта сез ребуслар күрәсез. Шушы ребусларны чишеп, сүзләрне 
табарга кирәк. Әйдәгез, кайсыгыз җиңәр икән?

Савыт-cаба
Хатын-кыз
Ир-ат
Бала-чага
Көн-төн
Әти-әни
Укучылар тест 
эшлиләр, ахырдан 
тикшерәбез.

Регулятив 
УУГ

Коммуни-
катив УУГ

V. Рефлексия
– Без бүгенге дәрестә нәрсә турында сөйләштек?
– Нинди милли бәйрәмне искә төшердек?
– Сүзләр ничек ясала? Нинди ясагыч кушымчалар бар?

Ясалма сүзләр 
турында сөйләштек. 
(Мисаллар китерә- 
ләр.)
Сабантуй уеннарын-
да катнаштык.

Регулятив 
УУГ

VII. Өй эше бирү. Укучыларны бәяләү
Өй эше. Мөстәкыйль эш дәфтәреннән кушма сүзләр ясап язарга.
– Яхшы, укучылар, сез бүген дәрестә бик актив булдыгыз! Үзегез-
нең эшчәнлегегезне ничек бәяләр идегез? Рәхмәт сезгә!

Өй эшләрен язалар, 
билгеләр куялар.

Регулятив 
УУГ

Дәрес
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Фәрдия 
ИСМӘГЫЙЛЕВА,
Әтнә районы Олы Әтнә 
урта мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар 
укытучысы

Венера ШАКИРОВА,
Әтнә районы Түбән Көек 
төп мәктәбенең югары 
квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар 
укытучысы 

Эшең барып чыкмаса,  
гаепне үзеңнән Эзлә 
(Әдәби уку. III сыйныф)

Максат. Һәр кешенең үзе башкарган 
гамәлләр өчен үзе җавап бирергә тиеш-
леген аңлату.

Бурычлар:
– мәсәл жанры белән танышуны 

дәвам иттерү;
Г.Тукайның, Ә.Исхакның эчтәлеге, тө-

зелеше һәм әсәргә салынган мораль-
нең төп мәгънәсе буенча бер үк сюжет-
ка корылган мәсәлләрен чагыштырып 
өйрәнү; аларның аермалы һәм охшаш 
якларын ачыклау;

– җаваплылык хисе, һәр эшне ахыры-
на кадәр җиткерә белү теләге тәрбияләү; 
үзең кылган гамәлләр өчен җавап бирә 
белергә күнектерү. 

Җиһазлау. Компьютер, проектор, 
экран, тема буенча презентация, китап 
стенды; Г.Тукайның «Төлке һәм йөзем 
җимеше», Ә.Исхакның «Төлке һәм вино-
град» мәсәлләре, «Әдәби уку» дәреслеге, 
2 нче кисәк.

Дәрес тибы. Яңа материалны өйрәнү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләр: Г.Тукайның һәм 

Ә.Исхакның бер үк сюжетка корылган 
мәсәлләрен эчтәлеге, төзелеше һәм әй-
телгән моральнең төп мәгънәсе буенча 
чагыштырып өйрәнү; аермалы һәм ох-
шаш якларын ачыклау.

Метапредмет нәтиҗәләр:
танып белү: моңарчы алган белем-кү-

некмәләрне файдаланып, яңа төр би-

ремнәр үтәү; төп билгеләрне аерып алу 
нигезендә кагыйдә формалаштыру;

коммуникатив: сыйныфташларының 
гамәлләрен күзәтеп, җавапларны ча-
гыштыру, төркемнәрдә аралашу; дәрес-
тә дөрес, матур итеп җөмләләр төзү; 
хезмәттәшлектә башкаларның фикер-
ләрен исәптә тоту һәм карашларын 
яклый белү; бердәм эшчәнлектә уртак 
нәтиҗәгә килү;

регулятив: дәреснең темасын 
мөстәкыйль рәвештә билгеләү, максат, 
бурычларын кую, биремне үтәүнең 
дөреслеген тикшерү;

шәхескә кагылышлы: сыйныфташлары 
фикеренә игътибарлы булу.

Дәрес барышы
I. Дәресне оештыру. Мотивлаштыру- 

ориентлашу этабы
Укытучы. Исәнмесез, укучылар! Я, 

бер-беребезне елмаеп сәламлик әле!
Тәрәзәгә таба борылып, кулларыгызны 

алга сузыгыз. Табигатьтән көч, энергия, дәрт 
алып, яхшы кәеф , гел «5»леләр алу хыялы 
белән дәресебезне башлап җибәрик.

II. Актуальләштерү
Үткән дәрестә өйрәнгәннәрне искә 

төшерү.
– Укучылар, без өйрәнә торган бүлек ни-

чек атала? (Тормыш тәҗрибәсе туплыйбыз.)
– Ә хәзер мин сезгә исем сүз төрке-

менә кергән сүзләр әйтәм. Игътибар белән 
тыңлагыз: үгез, көн, сабан, авыл, мөгез, күз.
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– Бу сүзләрне нинди әсәрдән дип уй-
лыйсыз? («Ике чебен» мәсәле)

– Ә бу мәсәлне кем язган? (М.Гафури)
– Ә хәзер мәсәлләр бүлеге буенча ал-

ган белемнәрегезне искә төшерик.
Максат. Үткән дәрес материалын ныгы-

ту, анализлый белү, фикерләүләрен үстерү.
– Мәсәл нәрсә ул? (Гыйбрәтле, акыл 

өйрәтә торган кечкенә хикәя)
– Мәсәл ничә өлештән тора? (Ике)
– Мораль нәрсә ул? (Мәсәлнең 

нәтиҗәсе. Моральдә акыл, әдәп, әхлакка 
өйрәтә торган фикерләр үткәрелә.)

– Укыган мәсәлләрнең авторларын 
санап чыгыгыз. (Эзоп, Г.Тукай, Н.Исәнбәт, 
Г.Шамуков, Л.Толстой, К.Насыйри, Ә.Исхак)

III. Уку мәсьәләсен кую
1. Теманы ачыклау.
– Укучылар, мин сезгә бер вакыйганы 

искә төшерәм:
 «Бервакыт физкультура дәресендә 

без футбол уйный идек. Мин капкада 
тордым. Азат минем капкага туп керт-
те. Мин шулвакыт сезгә:

– Тупны керттерми идем мин. Тимур 
комачаулады миңа! – дидем.»

– Бу вакыйга турында нәрсә әйтә ала-
сыз? Кем гаепле?

– Килеп туган хәлгә үзең гаепле бу-
лып та, башка кешегә сылтау дөрес бу-
лырмы? Гаепне кемнән эзләргә кирәк? 
(Укучыларның җаваплары тыңлана.)

– Дәресебезнең темасы нинди булыр 
икән? («Эшең барып чыкмаса, гаепне 
үзеңнән эзлә».) (Дәрес темасы тактага 
язып куела.) 1 нче слайд

2. Укылачак әсәрләрне ачыклау.
– Балалар, тактага күз салыгыз әле. 

Кемнәрнең портретларын күрәсез?  
Димәк, бүгенге дәрестә кайсы язучы-
ларның мәсәлләре белән танышырбыз 
икән? (Г.Тукай, Ә.Исхак) 2 нче слайд

– Эчтәлекне ачыгыз. Аларның нинди 
әсәрләр укырбыз икән? (Укып бирәләр.)

– Дәресебезгә нинди бурычлар ку-
ярбыз? (Мәсәл жанры белән танышуны 
дәвам иттерү, мәсәлләрне дөрес инто-

нация белән уку, морален таба белү, үзең 
башкарган гамәлләр өчен үзең җавап 
бирергә тиешлекне аңлау.)

3. Сүзлек өстендә эш. 3 нче слайд
Йөзем җимеше – виноград
Ниһаять – нәрсәнең дә булса чиге, 

ахыры
Карны ачкач – ашыйсы килгәч
Ләгыль, якут – кыйммәтле ташлар
Анлар – алар
Михнәтләнеп – газапланып
Хурлык – оят
– Бу сүзләр икенче төрле ничек атала? 

(Архаизмнар.)
4. Г.Тукайның «Төлке һәм йөзем җиме-

ше» дигән мәсәлен уку, анализлау.
4 нче слайд. (Төлке һәм йөзем җимеше)
– Нәрсәләр күрәсез?
– Сүз нәрсә турында булыр дип уй-

лыйсыз?
(Мәсәлне укытучы укый. Укучылар 

тыңлый.)
Мәсәл өстендә эш.
Максат. Мәсәлнең эчтәлеге ныгыту, 

фикерләү сәләтен үстерү.
Парларда эшләү. (Җавапны парыңа 

сөйлә.)
– Нинди жанрга карый? Ни өчен?
– Бу мәсәлдә төп герой кем дип уй-

лыйсыз? (Төлке.)
– Әлеге мәсәлдә төлке турында нәр-

сәләр белеп була? Бу сорауга җавап бир-
гәнче, мәсәлне бер тапкыр эчтән укып 
чыгыгыз. (Хәйләкәр, ач, бакчага керә, йө-
земне ашарга үрелә, сикергәләп карый, 
буе җитми, ала алмый.)

Сорау-җавап эше.
– Төлкенең ни өчен буе җитми? Буе 

җитмәгәч, ул нәрсә ди?
– Төлкенең үз-үзен юатуы кайсы юл-

лардан күренә? (Сайлап уку)
– Мәсәлдә килеп туган хәлгә карата 

гаепле кеше бармы? Әлеге хәлне кем дә 
булса үзгәртә аламы?

– Морале кайсы җөмләләрдән 
күренә? Мораль өлеше кем тарафын-
нан әйтелә?

Дәрес
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– Дәрес темасын бу мәсәлнең морале, 
нәтиҗәсе дип санап буламы?

Укытучы. Ә хәзер бераз ял итеп алсак 
та була. 

Физкультминутка. («Елмай» җыры 
тыңлана.)

IV. Белемнәрне беренчел кабатлау
1. Ә.Исхакның «Төлке һәм виноград» 

мәсәлен тикшерү. (Чираттан өч укучы 
кычкырып укый.) 

2. Баш вату тотрыклы сүзтезмәсенең 
мәгънәсен ачыклау.

Максат. Дәрес материалын ныгыту, 
кире бәйләнеш.

Укытучы. Әгәр мин әйткән фикерләр-
не дөрес дип санасагыз – басасыз, әгәр 
дә юк икән инде – утырасыз.

– Бу әсәр – хикәя жанры.
– Әлеге әсәр мәсәл жанрына керә.
– Төлке виноград сатып алырга телә-

гән.
– Төлке виноградны сатып алган.
– Виноградның бәясе кыйбат булган.
V. Белемнәрне практик юнәлештә 

ныгыту 
Әсәрнең морален кабат уку, анализ-

лау.
– Кемне гаепле дип саныйсыз? Ни 

өчен?
– Ике мәсәлнең кайсысын уку җай-

лырак булды?
– Хәзер бу ике мәсәлнең аермалы 

һәм охшаш якларын ачыкларбыз.
Максат. Яңа теманы ныгыту, башка-

лар белән эшли белү, аралашу, фикерләү 
сәләтләрен үстерү.

Төркемнәрдә эш. 
Охшаш яклары Аермалы яклары

Жанры буенча бу 
әсәрләр – ...
 

Нәрсә ашарга уйлаган?
1 нче мәсәлдә : ...
2 нче мәсәлдә : ...

Төп герой – ...  Төлке килә
1 нче мәсәлдә: ...
2 нче мәсәлдә : ...

Мәсәлләрдә мораль –
 

Моральне кем әйтә?
1 нче мәсәлдә: ...
2 нче мәсәлдә: ... 

Мәсәлләрдә кабатла-
на торган сүзләр. ... 

Кайсы мәсәлдә төлке ма-
туррак сурәтләнә?

(Бер укучы – охшаш, икенчесе  аермалы 
якларны укып чыга.) 

Нәтиҗә.
– Димәк, бу мәсәлләр кайсы яклары 

белән охшаш? Тагын кайсы авторларның 
әсәрләренә охшаган? Мондый әсәрләр-
не ничек атап йөртәләр? (Йөремсәк.)

VII. Рефлексия
– Төлкенең гаебе нәрәдә? (Үзе башка-

ра алмаганга башкаларны гаепли.)
– Төлкегә нинди киңәшләр бирер 

идегез?
– Бүгенге дәрес сезгә нинди сабак 

бирде?
– Сезнең дә шушы төлке хәлендә кал-

ганыгыз юкмы?
Тормыштан мәкаль. Йөри белмәгән 

солдат күн итеген яманлый.
– Мәкальнең эчтәлеген ничек аңлый-

сыз? (Укучыларның фикерләре тыңлана.)
VIII. Өйгә эш
1. Карточкаларда язылган очракны 

дәвам итеп бетерергә.
2. «Төлке һәм виноград» мәсәленнән 

берәр өзекне ятларга.
Өй эше өчен карточкалар
I вариант
Мин бүген математикадан өйгә би-

релгән эшне үтәмәгән идем. Укытучы 
апа: «Дәресләрдән соң калып эшләр-
сең!» – диде. Ләкин апа чыгып киткәч, 
мин кайтып киттем. Икенче көнне укы-
тучыбыз сәбәбен аңлатып бирүемне 
сорады. Мин ... 

II вариант
Укытучы апабыз безгә сынлы сәнгать-

тән җәйге урман сурәтләнгән пейзаж ясап 
килергә кушты. Минем рәсемем бик төгәл, 
бик матур, бик пөхтә килеп чыкты. Ләкин 
агачларның яфраклары, үләннәр зәңгәр 
төстә иде. Икенче көнне укытучыбыз сәбә-
бен аңлатып бирүемне сорады. Мин ...

Материалның презентациясе белән 
журнал сайтында http://magarif-uku.
ru/teachers-room/ehshen-baryp-
chykmasa-gaepne-uzennen-ehzl адресы 
буенча танышырга мөмкин.
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Зөһрә ГАРИФҖАНОВА,
Казандагы 68 нче урта мәктәпнең беренче 
квалификация категорияле  татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

роза хаФизованың «күгәрчен һәм 
малай» хикәясендә яхшылык
(Рус мәктәбендә татар телен туган тел буларак 
өйрәнүче 4 нче сыйныф укучылары өчен әдәби уку 
буенча дәрес эшкәртмәсе)

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: әй-

ләнә-тирә мохиткә дөрес караш булдыру.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Танып белү УУГ: аңлап укый һәм укы-

ганны аңлата белү, төп фикерне бил-
геләү, нәтиҗәләр чыгару. 

Регулятив УУГ: әсәрнең проблемасын 
билгеләү, герой эшчәнлеген тикшергән-
дә үзеңнең һәм башкаларның фикерен 
дөрес бәяләү.

Коммуникатив УУГ:  төп күренеш һәм 
эпизодларның эчтәлеген сөйли алу, 
тыңлый белү һәм башкаларның сораула-

рына җавап бирү, төрле мисаллар белән 
үз фикереңне дәлилләү.

Предмет нәтиҗәләре: әсәрнең те-
масын, проблемасын билгеләү, геройга 
характеристика бирү.

Дәрес тибы:  яңа теманы өйрәнү.
Төп төшенчәләр: тема, проблема, ана-

лизлау, чагыштыру, гомуми нәтиҗә.
Предметара бәйләнеш: табигать бе-

леме, татар теле, рус әдәбияты.
Эшне оештыру: фронталь һәм инди-

видуаль эшләү.
Материал  һәм җиһазлау: «Әдәби 

уку» (рус телендә башлангыч гомуми 
белем бирү оешмалары өчен татар те-
лен туган тел буларак өйрәнүче укучы-
лар өчен дәреслек) 4 нче сыйныф. 2 нче 
кисәк, Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссаро-
ва. – Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр., 
2014, презентация.

Дәрес 
этаплары

Укытучы 
эшчәнлеге

Укучы 
эшчәнлеге

I. Оешты-
ру-мотив-
лаштыру
Максат: 
уңай психо-
логик халәт 
тудыру, 
дәрескә 
актив кат-
нашу теләге 
булдыру

Исәнләшү. Сыйныфта уңай атмосфера 
тудыру. 

Исәнләшү. Дәрескә әзерлекне күрсәтү.

II. Акту-
альләштерү
Максат: яңа 
белем алуга 
әзерлекне 
тикшерү

Слайдларда яхшылык эшләү турында 
рәсемнәр күрсәтү, әңгәмә оештыру.
– Рәсемнәрдә нәрсә сурәтләнгән?
– Ә сезнең нинди яхшылыклар эшләгә-
негез бар?
Без бүген «Яхшылык  эшләргә ашыгыйк» 
бүлеген өйрәнә башлыйбыз. 
Яхшылык эшләү турында  язылган нинди 
әсәрләр беләсез?

Укучылар сорауларга җавап бирә.

Укучылар татар, рус әдәбиятыннан мисаллар 
китерә.

Дәрес
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III. Уку 
мәсьәләсен 
кую
Максат: 
дәреснең 
темасын 
ачыклау

– Без бүген Р.Хафизованың «Күгәрчен 
һәм малай»  хикәясен өйрәнербез.
Бу хикәяне ни өчен «Яхшылык эшләргә 
ашыгыйк» бүлегенә керттеләр икән? 
– Сезнеңчә, без бүгенге дәрестә нәрсәне 
ачыкларбыз?
– Димәк, дәреснең темасы «Күгәрчен 
һәм малай» хикәясендә яхшылык.

Укучылар сорауларга җавап бирәләр.

Чөнки бу хикәядә сүз яхшылык эшләү 
турында барачак.

– Хикәядә нинди яхшылык турында сүз 
барачагын ачыкларбыз.

IV. Уку 
мәсьәләсен 
өлешләп 
чишү
Максат: 
хикәя белән 
танышу, 
өлешләп 
анализлау, 
план төзү

Хикәяне өлешләп сәнгатьле итеп уку, 
кыскача эчтәлеген сөйләү, һәр өлешкә 
исем бирү, план төзү.
Күгәрчен тәпиенә җеп уралу.
Кешеләрнең күгәрченгә килгән бәлагә 
мөнәсәбәте.  
Малай ярдәмгә ашыга.
– Малай күгәрченне ничек ычкындыр-
макчы була? Хикәядән өзекләр укып, 
малай эшчәнлегенә бәя бирегез.

– Нәрсәгә елмая соң күк йөзе? 

– Яхшылык эшләгәч, күңеле күтәрелә. 
Аның яхшылык эшләвен хуплап, табигать 
тә сөенә.

Күгәрченнең бүләге.

1 нче өлеш: 
Күгәрченнең тәпие капрон  җепкә уралган, 
ул очып китә алмый. 
2 нче өлеш: 
Кешеләрнең кайберләре гамьсез узып китә. 
Бер малай гына ярдәмгә килә.
3 нче өлеш: 
– Малай күгәрченгә ярдәм итә.
Малай җепне сүтмәкче була, тик күгәрчен 
курка;
Малай кыенлыкка очрый: күгәрчен «канаты 
белән малайның битенә, кулларына бәр-
гәләде...» (өзекне табып укыйлар);
Малай күгәрчен тәпиләрен җептән ычкын-
дырды һәм аның кызыл каймалы күзләренә 
карады, аннары карашы өскә күтәрелде. 
«Малайның баш өстендә зәп-зәңгәр күк 
йөзе елмая иде.»
Чөнки күгәрченнең тәпиләре чишелде; 
күгәрчен оча ала;
малай шатлана.
4 нче өлеш: 
Малай күгәрченне иреккә җибәрә. Җир-
гә күгәрченнең каурые төшә, малай аны 
кулына ала.

Физминутка
V. Белемнәр-
не беренчел 
ныгыту
Максат: 
«Нәрсә ул 
яхшылык?» 
соравына 
җавап бирү, 
хикәядәге  
герой-
ларның 
эшчәнлеген 
бәяләү 

– Татар халкында «Яхшылык җирдә 
ятмый» дигән мәкаль бар. Ул бу хикәягә 
туры киләме?

– Нәрсә соң ул яхшылык? Үз фикерегез-
не әйтегез.
Яхшылыкны һәркем эшли аламы?
Димәк, яхшылык ул – кыен вакытта 
ярдәм итү дигән сүз.
Әйдәгез, хәзер тактада бирелгән сый-
фатлар ярдәмендә кешеләрнең һәм төп 
героебыз – малайның 
күгәрчен бәласенә мөнәсәбәтен ачык-
лыйк.

Туры килә. Күгәрчен үзенә яхшылык 
эшләгән малайга бүләк – каурый калдыра. 
(Каурый күрсәтелә.)

Малай күгәрченне азат итте.
Күгәрчен зәңгәр күккә очып китте.
Малайга күгәрчен бүләк калдырды.
Слайдта язылган кешеләргә хас сыйфатлар 
арасыннан бу очракка туры килгәннәрен 
әйтәләр.

VI. Рефлек-
сия, бәяләү
Максат: үз 
эшчәнле-
геңә кире 
кайтып бәя 
бирү

Укылган әсәр сезгә ошадымы? 
Хикәянең төп герое кем? 
Сезнең аның кебек яхшы күңелле, ярдәм-
чел, мәрхәмәтле буласыгыз киләме?
Сезнең өчен ул үрнәк  баламы?
Дәрестә алган белемнәрегездән сез 
канәгатьме? 
1. Дәрестә мин ... эшләдем. 
2. Дәрестәге эшемнән белән мин ... 
3. Дәрес миңа ... тоелды 
4. Дәрестә мин ... 
5. Минем кәефем дәрес буе ... булды. 
6. Дәрес материалы минем өчен ... булды. 
7. Мин теманы ... 
Өйгә эш:
Хикәяне план буенча сөйләргә әзерлә-
нергә;
«Малайның үзалдына елмаюы нәрсә 
аңлата?» соравына җавап әзерләргә.

Укучылар сорауларга җавап бирә.

Укучылар дәрестәге эшчәнлеккә үзбәя бирә.
актив, пассив 
канәгать, канәгать түгел 
кыска, озын 
арыдым, арымадым 
бик яхшы, яхшы, начар 

файдалы, файдасыз 
аңладым, аңламадым
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Миләүшә ӘМИРОВА, 
Мөслим районы Түбән Табын төп мәктәбенең  
I квалификация категорияле татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы

сорау җөмлә үзенчәлеге
(V сыйныфта татар теле)

Максат:  
– сорау җөмлә үзенчәлеге турында 

төшенчә формалаштыру;
– укучыларның сөйләм теле, иҗади 

формалар камилләшүе өчен җирлек 
тудыру, аларның логик фикерләү сәләт-
ләрен үстерү;   

– коллективта эшләү, үзара ярдәмләшү, 
бер-береңә яхшы мөнәсәбәт сыйфатлары 
тәрбияләү өчен шартлар тудыру. 

Планлаштырылган нәтиҗәләр: 
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: 

иптәшләренә, үз-үзләренә матур 
мөнәсәбәт, үз кичерешләрен иптәшләре-
неке белән килештерә белү, үз эшчән-
лекләрен адекват бәяләргә өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләр:
Танып белү УУГ: сорау җөмлә үзенчә-

леген модельдә күрсәтү һәм модельдән 
файдаланырга өйрәнү;   

Коммуникатив УУГ: төркемдә (пар-
ларда) эшләү барышында аралашу 
күнекмәләре үсеше өчен җирлек туа: 
бер-берсен тыңлый, ишетә, фикерләрен 
дәлилле әйтә, башкаларның фикерен ту-
лыландыра алалар; өйрәнелгән материал 
нигезендә әдәби сөйләм камилләшә;  

Регулятив УУГ: уку мәсьәләсен китереп 
чыгаруда, адымлап, сорау җөмлә үзен-
чәлеген ачыклауда, рефлексия ясауда, 
үзбәя куюда катнашу.

Предмет нәтиҗәләр: сорау җөмләләр-
не төзергә һәм дөрес интонация белән 
укырга өйрәнү.

Танып белү эшчәнлеген оештыру ме-
тодлары: өлешчә эзләнүле.

Танып белү эшчәнлеген оештыру 
формасы: индивидуаль, фронталь, төр-
кемнәрдә эш.

Ресурслар: Татар теле. 5 нче сыйныф: 
татар телендә төп гомуми белем бирү 
мәктәбе өчен дәреслек / Ч.М.Харисова, 
Н.В.Максимов, Р.Р.Сәйфетдинов. – Казан: 
Татар. кит. нәшр., 2012.  

Җиһазлау: проектор, ноутбук, интер-
актив такта, терәк-схемалар, карточка-
лар.

Дәрес барышы
I. Оештыру
Укучыларның дәрескә әзерлеген тик-

шерү. 
II. Актуальләштерү
Укытучы. Укучылар, үткән дәрестә нин-

ди тема уздык? (Әйтү максаты ягыннан 
җөмлә төрләре турында сөйләштек. 
Әйтү максаты ягыннан җөмләләр хикәя, 
сорау, боеру җөмләләренә аерыла.)

Укытучы. Хикәя җөмләнең моделен 
әйтеп күрсәтегез.

(Укучы хикәя җөмләнең моделен төзи.)
Хикәя җөмләнең моделе

– эш-хәл турында хәбәр итә;
– тыныч тавыш белән әйтелә;
– җөмлә азагына таба тавыш түбәнәя.
(Үзбәя.)
Укытучы. Дөрес. Хәзер экранда ки-

терелгән җөмләләрне укыгыз, аларның 
нинди җөмлә төренә керүен әйтегез. Мин 
бишенче сыйныфта укыйм. Минем энем 
бар. Ул балалар бакчасына йөри. 

Көтелгән җавап. Болар – хикәя җөмлә.
(Үзбәя.)
III. Уку мәсьәләсен кую
Укытучы. Тактага язылган җөмләләрне 

укыгыз, әйтү максаты буенча төрен бил-
геләгез, һәм, шуннан чыгып, дәрескә УМ 
формалаштырырбыз.

Дәрес
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(Алдагы җөмлә бер укучы тарафыннан 
укыла.)

– Кайсы кош, башкалар җылы якларга 
китеп беткәч тә, көз башына тикле тук-
тамыйча сайрый? (Г.Бәшировтан.) 

Укытучы. Бу нинди җөмлә? (Бу – сорау 
җөмлә.)

– Димәк, без бүген сорау җөмлә турын-
да сөйләшербез.

IV. Уку мәсьәләсен кую һәм чишү
(Дәфтәргә число, тема яздырыла. Алга 

таба җөмләләрне күчереп язарга, сорау 
җөмләләрнең нинди чаралар белән бел-
дерелүен җәя эчендә күрсәтергә кушыла. 
Мөстәкыйль эш карточкалар ярдәмендә 
башкарыла.)  

1. Ак яулык ябыну һәм калфак кию 
халкыбызның борынгыдан калган йола-
сымы?

2. Ә-ә, алаймыни, күзегез кызыгамыни?
3. Син беләсеңме?
4. Мәктәбем дә, телем дә ул – Тукай,
Тукайдагы кебек тел кайда?
5. Кайчан кайтасыз?
(Такта янында бер укучы җөмләдәге 

бәйләүче чараны тактага беркетелгән 
ватманга язып бара.)  

Сорау җөмләләрне белдерүче чаралар:
а) -мы сорау кисәкчәсе; ә) -мыни со-

рау кисәкчәсе; б) -ме сорау кисәкчәсе; в) 
кайда сорау алмашлыгы; г) кайчан сорау 
алмашлыгы.

(Үзбәя.)
Укытучы. Сорау алмашлыгында басым 

кая төшә? Әйтеп карагыз: кайчан? (Сорау 
алмашлыгында басым беренче иҗеккә 
төшә.) 

(Үзбәя.)
Укытучы. Сорау җөмлә турында белгән-

нәрне гомумиләштереп, модель төзибез.

Сорау җөмлә

– сөйләүченең үз-үзенә яки башка берәүгә юнәл-
дерелгән соравын белдерә;
– сорау интонациясе белән әйтелә;
– сорауны белдерә торган сүзгә логик басым төшә;
– җөмлә ахырында сорау билгесе куела;

– түбәндәге чаралар белән белдерелә

(Үзбәя.)
(Укучылар кагыйдә дәфтәрләренә модельне кү-
череп төзиләр.) 
Укытучы: Сорау җөмлә ничек төзелә? (Сорау 
җөмлә кем? нәрсә? кайчан? кайда? нинди? кебек 
сорау алмашлыклары ярдәмендә төзелә. Сорау 
җөмлә сорау кисәкчәләре (-мы/ме,-мыни/-мени) 
ярдәмендә дә төзелә.)
(Үзбәя.)

Күзләргә физкультминут.
Укытучы. Тактага язылган җөмләләрне 

тикшерәбез һәм язабыз. 
(Укучы җөмләне укый, тикшереп бара.)
– Син нинди китаплар укырга ярата-

сың? (Сорау алмашлыгы.)
– Безгә кунаклар килмәделәрмени? 

(-мени сорау кисәкчәсе.) 
– Алар моны белмәгән? (Сорау инто-

нациясе.)
(Үзбәя.)
Укытучы. 131 нче күнегүне үтибез. 

Сорау белдерүче чараларны күрсәтеп 
язарга: I вариант – сорау алмашлыкла-
ры ярдәмендә яза; II вариант – сорау 
кисәкчәләре ярдәмендә яза. (Дәфтәр-
ләрдә мөстәкыйль эш.)

I вариант: Сез укыган мәктәп зурмы, 
яктымы?

II вариант: Сез укыган мәктәп нинди? 
(Үзбәя.)
VI. Рефлексия
Укытучы. Дәрескә нинди уку максаты 

куйган идек? Ниләр башкардык? Сорау-
ларга җавап бирү. (Без бүген сорау җөмлә 
турында сөйләштек.)

(Сорау җөмләнең моделе искә төше-
релә.) 

(Үзбәя.)
Билгеләр куела. 
Өй эш бирелә:
а) 127 нче күнегү. Сорау җөмләләрне 

барлыкка китерүче чараларны язарга;
ә) 128 нче күнегү. «Кем кемгә охша-

ган?» дигән темага хикәя язарга.

сорау 
алмашлыклары

-мыни, -мени 
- мы,-ме сорау 
кисәкчәләре

сорау 
интонациясе



42 мәгариф/сентябрь 2017

Фирая ГАЛИЕВА, 
Әлмәт районы Елховой 
урта мәктәбенең башлан-
гыч сыйныфлар укытучысы 

икмәк – Табын кояшы

Кичә барышы
(Сәхнә түрендә – бодай көлтәсе һәм 

«Икмәк – табын кояшы», «Көзнең яме –  
икмәк белән» һ.б. плакат-рәсемнәр. 
Өстәлгә түгәрәк ипи һәм камыр ризык- 
лары куелган. 

Залда алгы рәттә чакырылган кунак-
лар – лаеклы ялдагы һәм бүгенге икмәк 
пешерүчеләр, игенчеләр утырган. 

Сәхнәдә укучылар тезелеп баскан. Иң 
уртадагы укучы кулына, сөлге өстенә 
куеп, түгәрәк икмәк тоткан. Укучылар 
сүз башлый. Алар сөйләгәнгә тәңгәл 
рәвештә экранда язгы чәчү, урып-җыю 
күренешләре, икмәк пешерүчеләр эшчән-
леге, экскурсия барышы төшерелгән 
слайдлар күрсәтелә.) 

1 нче укучы. Кадерле кунаклар! Сез-
нең игътибарга газиз икмәккә багыш-
ланган «Икмәк – табын кояшы» дигән 
кичәбезне тәкъдим итәбез. 

2 нче укучы.
Гади сорау: 
– Нәрсә соң ул икмәк?
Кирәк, дуслар, уйлап карарга.
Ләкин әле икмәк ашау гына
Ярдәм итмәс җавап табарга.
Ишетергә кирәк яз тавышын,
Кар сулары әле акканчы.
Уянырга кирәк, солдат кебек,
Түбәләрдән тамса бер тамчы.
3 нче укучы. 
Күрешергә кирәк кояш белән,
Кыр өстендә йөзгә-йөз килеп,

Таң нурлары белән битне юып,
– Рәхмәт сиңа, туган җир! – диеп.
Яңгыр гына җиргә җитәме соң?! 
Тир тамчысы кирәк җирләргә.
Буразнадан алып, җылы җирне,
– Җаным, – диеп, кирәк үбәргә.
4 нче укучы.
Икмәк – нәрсә? 
Язын – тургай җыры,
Җәйге кояш, көзге җил дә ул.
Кайгы да ул, ләкин шатлык та ул.
Бәхет тә ул, изге сүз дә ул!
(«Әссәләмегаләйкем» җырының (Г.Садә 

сүзләре, Р.Ахиярова көе) 1 нче һәм 3 нче 
куплетлары башкарыла.) 

Укытучы. Ипи! Ипекәй!. . Ата-ана, 
Җир-ана, Ватан-ана, Тынычлык кебек 
изге һәм кадерле ул. Икмәкне кешеләр 
тир түгеп таба. Иген үстерү зур тырыш-
лык, тәҗрибә һәм искиткеч күп хезмәт 
сорый. 

Без һәр көнне икмәк ашыйбыз. Ә ул, 
безнең табынга килгәнче, нинди юллар 
үтә соң? (Укучылар җавап бирә.)

– Игенне урып-җыйгач та, барлык 
ашлыкны элеваторга озатмыйлар. Аш-
лыкның иң яхшы сыйфатлысын киләсе 
язда чәчәр өчен калдыралар. Бөртекне 
эшкәртәләр, чистарталар.

– Көздән сөреп калдырган басу, 
яз көне тырмалана. Йомшак җиргә 
гәрәбәдәй орлыкларны чәчәләр.

– Җылы яңгырдан соң җир кабарып 
китә. Бөртекләр дымлы туфракта бүртә 
һәм шытып чыга. Һәр бөртек җиргә та-
мыр җибәрә, сабак чыгара. 

– Озак та үтми, басу-кырлар ямь-яшел 
төскә керә. Сабак очларында башаклар 
барлыкка килә. Башакларда орлыклар 
өлгерә башлый.

– Игеннәр өлгергәч, киң кырларга 

Сыйныфтан 
тыш чара
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комбайннар чыга. Алар игеннәрне ура, 
суктыра һәм җилгәрә.

– Комбайн бункерыннан аккан аш-
лыкны машиналар ындыр табагына 
ташый. Анда аны чистарталар һәм кип-
терәләр, аннары элеваторга илтәләр.

– Шуннан соң ашлыкны тегермәндә он 
итеп тарттыралар да капчыкларга тутырып 
куялар. Оннан пекарняларда, икмәк завод-
ларында эшләүчеләр, зур осталык белән, 
күпереп торган хуш исле икмәк пешерә. 

Укытучы. Халкыбыз икмәк һәм игенче 
хезмәте турында менә нинди мәкальләр 
чыгарган:

– Язның яме чәчкә белән,
Көзнең яме көлтә белән.
– Сабанда сайрашмасаң, ындырда 

ыңгырашырсың.
– Тир тамган җир уңдырышлы була.
– Кырга барганда – мактанма,
Мактан, кырдан кайтканда.
– Тормышның нигезе – икмәктә. 
– Икмәк алтыннан кыйммәт.
– Икмәк – табын кояшы.
(«Буразналар» җыры (Г.Зәйнашева 

сүзләре, Җ.Фәйзи көе) башкарыла. «Ал-
тын бөртекләр» дигән татар халык 
әкияте сәхнәләштереп куела.) 

5 нче укучы. 
Кулымда бер бөтен ипи,
Әй, йомшак ул, уңган ул.
Күзәнәге саен һава – 
Шундый җиңел булган ул!
Ипине дөрес үлчәмәс
Хәтта аптек герләре.
Аны дөрес үлчи бары
Игенченең иңнәре.
6 нчы укучы. Киң кырларда мул уңыш 

үстерүче игенчеләребез! Алар – безнең 
иң хөрмәтле кешеләребез. Без аларга 
чын күңелдән рәхмәт әйтик, аларның 
мактаулы һөнәрен үзләштерик.

Барысы бергә.
Рәхмәт сезгә, игенчеләр –
Илгә муллык бирүчеләр!
7 нче укучы. 
Һәрбер күздә үзен күрүче,

Тәнгә, җанга, канга, аңга
Мәгънәсен һәм көчен бирүче.
Һәрбер эшнең асылы, 
Һәр эшкә зур бүләк – 
Барысы бергә. Икмәк!
(Икмәк игенчеләр каршындагы өстәл-

гә төшереп куела. «Чайкала иген кырла-
ры» (Г.Латыйп сүзләре, И.Шәмсетдинов 
көе) җыры башкарыла. 

Укучылар икмәк үстерүгә яки пешерү-
гә көче кергән әти-әниләре, туганна-
ры, күршеләре турында кыскача гына 
сөйли.) 

8 нче укучы. 
Игенченең эше изге – 
Җирдә икмәк үстерә.
Икмәк булса – җыр да була,
Икмәк илгә көч бирә. 
9 нчы укучы.
Шагыйрьләргә илһам биргән – иген-

че!
Уңганнарны данга күмгән – игенче!
Батырларга куәт биргән – игенче! 
Космонавтны күккә чөйгән – игенче! 
10 нчы укучы.
Кем иң эшчән, кем иң тырыш – ул бу-

лыр!
Азрак сөйләр, ә хезмәте мул булыр!
11 нче укучы.
Кем иң юмарт, кем иң гадел – ул бу-

лыр!
Ул булганда, ил табыны мул булыр!
12 нче укучы (алтын бөртек ролендә).
Әй, игенче!.. 
Уч төбеңә алып, яктыга куй – 
Янып торган алтын бөртек мин.
Гәрәбәдәй тезеп, түшеңә так – 
Нәкъ кояшның үзе кебек мин. 
Әй, игенче!..
Сибеп буразнага,
Рәхмәт, мине иккәнең өчен!
Түм-түгәрәк ипи генә түгел,
Сүнмәс кояш иткәнең өчен! 
1 3 нче укучы. 
Игенчеләр кешелекне хөрмәт итә,
Җир җылысын, кояш нурын икмәк итә!
(«Туган җирем, рәхмәт сиңа!» җыры 
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(К.Кинҗәбулатова сүзләре, Н.Даутов көе) 
башкарыла.) 

Укытучы. Без укучылар белән Ел-
ховой авылы икмәк пешерү йортына 
экскурсиягә бардык. Анда без авылы-
бызда икмәк пешерү тарихы белән 
таныштык, пекарнядагы хезмәтне 
күзәттек, икмәк пешерүче осталарның 
хезмәтенә сокландык. Элек Елховой 
икмәк заводы пешергән икмәкләре 
белән мактаулы булса, хәзер мини-пе-
карня үзенең икмәге, төрледән-төр-
ле камыр ризыклары белән данлык- 
лы. 

Икмәк пешерүче – гомер-гомергә 
дәрәҗәле, изге һөнәр. Бүген шушы 
залда хөрмәтле игенчеләр, икмәк пе-
шерү ветераннары һәм аларның лаек-
лы алмашчылары утыра. Без аларга 
сәламәтлек, хәерле озын гомер, бәхет-
ле матур тормыш телибез. Безнең 
укучылар арасыннан да киләчәктә, 
бәлки, аларның изге эшен дәвам итү-
челәр булыр. Сүзне яңадан укучыларга 
бирик әле.

1 нче укучы. 
Әти ипи үстерә, әни ипи пешерә.
Ә мин, ә мин... ә мин ипине ашыйм.
Ә аннары ипине үзем үстерә башлыйм.
2 нче укучы.
Ипи басуда үсә, аннан амбарга күчә,
Аннары мичтә пешә, кызарып, мичтән 

төшә.
Аннан килә өстәлгә, безгә куәт өстәргә.
Һәркемгә ипи кирәк, һәм көн дә ипи 

кирәк.
Бигрәк тәмле карасы, бигрәк тәмле 

агы да, 
Ипекәйнең кайсы да – ризыкның хөр-

мәтлесе,
Җирдә иң кирәклесе!
Укытучы. Икмәк!.. Җир йөзендә баш-

ка бер генә байлык та иген иккән кебек 
озак вакыт, күп көч сарыф итеп табыл-
мыйдыр. Шуңа күрә без икмәкне кадер-
ләргә дә тиеш.

3 нче укучы.
Юлда ята икмәк сыныгы,
Юк аңарга күз дә салучы.
Җирдә ята икмәк сыныгы,
Юк иелеп аны алучы...
Уйнаса да монда көн буе,
Күрми аны бала-чагалар.
Тамак та тук, өс тә бөтен шул,
Шырпы кабы эзләп чабалар.
4 нче укучы. 
Җирдә ята икмәк сыныгы,
Әллә рәнҗеп, әллә үпкәләп.
Чуар күлмәк кигән үсмерләр
Шаярышып, китә типкәләп.
Юлда ята икмәк сыныгы...
Һаман шулай ятар шикелле.
Ята икмәк, сугыш беткәчтен,
Онытылган батыр шикелле.

Бу көннәрдә журналыбызның 
күптәнге даими авторы Фирая 
Әхмәт кызы ГАЛИЕВА үзенең 
гомер бәйрәмен билгеләп үтә. 
Күпсанлы журнал укучылары-
быз исеменнән аны олуг юбилее 
белән ихлас күңелдән котлыйбыз. 
Алдагы тормышында һәм эшен-
дә яңадан-яңа иҗади уңышларга 
ирешүен, киләчәктә дә мавыктыр-
гыч, бай эчтәлекле методик яз-
малары белән сөендереп яшәвен, 
гомер көзләренең дә гел аяз, имин 
булуын теләп калабыз.

Материалның тулы варианты һәм 
презентациясе белән журнал сай-
тында http://magarif-uku.ru/teachers-
room/ikmek-tabyn-koyashy адресы 
буенча танышырга мөмкин.

Сыйныфтан 
тыш чара

http://erlar.ru/taxonomy/term/3090
http://erlar.ru/taxonomy/term/208


45

«сүз кыйммәТле бүген - ихлас Фикер.
Тик күп булса, ул да кадерсез»

Якташым Ләйсән Солтанова (ул вакытта 
Фәтхетдинова) белән мәктәп елларында ук 
төрле бәйрәмнәрдә, шигъри бәйгеләрдә еш 
очрашырга туры килә иде. Икебез дә Ба-
лык Бистәсендә чыгып килә торган «Авыл 
офык лары» газетасының актив хәбәр-
челәре булдык. Соңрак бергәләп КДУның 
журналистика факультетына укырга кер-
дек. Ләйсәнгә Ходай талантны кызганма-
ган. Шуның өстенә үҗәтлек, тырышлык та 
чиктән ашкан аңарда. Андыйлар хакында 
«бар яктан да килгән», диләр. Чыннан да, 
журналистик язмалары да, шигъри, чәчмә 
әсәрләре дә образларга бай, нечкә тоем 
белән язылган аның.

Гади суны, татлы, диеп,
Тәмен тоеп эчә алмасаң:
Кипмәгән әле тамагың...
Күз кысканын да күрмәгәч,
Нур сирпүче йолдызларны 
Кызык өченме санадың?
Гади генә күренешләрдән дә мәгънә 

таба ул. Алай гына да түгел, күңелендәгене 
үтемле итеп башкаларга да җиткерә белә. 

Яхшылыкка, матурлыкка өнди аның язган-
нары!

Ләйсән 1990 елның 12 сентябрендә 
Балык Бистәсе районының Котлы Бөкәш 
авылында дөньяга килә. Әтисе Илдар озак 
еллар мәктәп директоры, әнисе Рәфидә 
башлангыч сыйныф укытучысы булып 
эшли. 

«Әле мәктәпкә кергәнче, әбием шигъри 
формада табышмаклар әйтеп бара, мин 
аларны язып-ясап, китапчык ясый идем. 
Ничектер, шушы мизгел хәтеремдә уелып 
калган. Мөгаен, ритм-рифма дөньясы белән 
кызыксынуым шуннан башлангандыр да.

Аннары кечкенәдән сәхнәләрдә, бәй-
геләрдә шигырьләр сөйли, призлы урыннар 
ала идем. Халыкның гөр килеп кул чабуы, 
Шәүкәт Галиев шигырьләрен сөйләгән ча-
гымда чын күңелдән көлүе, Муса Җәлилнең 
«Ана бәйрәме»ндә күз яшьләрен сөртүе 
әле дә күз алдымда.

Китап укырга да ярата идем. Китап-
ханәдән җыеп алып кайтып барганда, 
кайта-кайта берсен укып кайтуымны, 
авылдашлар күреп, елмаеп китүләрен дә 
хәтерлим. Кирәк бит шулкадәр китапка 
тартылырга! Көн дә, төн дә, яктыда да, ка-
раңгыда да, хәтта спорт мәйданчыгында 
китап укып утыруымны хәтерлим. 

Бүгенге акылым белән уйлап утырганда, 
менә шуларның барысы бергә мине әдәбият-
ка тарткандыр, дип нәтиҗә чыгарам. Әти-әни-
ем мактап-әйдәп тормаса, үземә ышанып, бу 
эшне дәвам иткән булыр идемме икән, төгәл 
генә әйтә алмыйм. Ләкин аларның рухланды-
рып торуы миңа үсешкә, тагын да яхшырак 
язарга омтылыш бирә иде. 

Булган шигырьләремне туплап, аларны 
рәсемнәр белән бизәп, кулдан китапчык-
лар ясый идем. Беренче укытучым Анас-
тасия Ивановна, шигырьләремне туплап, 
стена газетасы да чыгарган иде әле: куа-
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Яшьләр иҗаты

нуымны, шул ук вакытта оялуымны белсә-
гез! Шигырьләремне киң җәмәгатьчелек-
кә беренче тәкъдим итү шушы булгандыр, 
мөгаен», – дип сөйләп китте Ләйсән. Әлеге 
мизгелләрдә аның күзләрендә очкыннар 
җемелдәде. Бары тик чын күңелдән яра-
тып башкарган эшең турында гына шулай 
илһамланып сөйләргә буладыр ул. 

Балык Бистәсе районында чыга тор-
ган «Авыл офыклары» һәм балалар өчен 
нәшер ителә торган «Сабантуй» газета-
лары Ләйсәннең  иҗатын беренче булып 
киң аудиториягә җиткерәләр. Бераздан 
«Ялкын», «Көмеш кыңгырау», югары сый-
ныфларда «Идел», «Безнең гәҗит», «Татар-
стан яшьләре»ндә кызның бер-бер артлы 
шигырь, хикәя, мәкалә, репортажлары  
дөнья күрә. 

«Шигърият өлкәсендә беренче оста - 
зым – якташ шагыйрәбез Рәсимә Гари-
фуллина булды. Ул миңа ритм-рифма-
ның чынлыкта ни икәнлеген, шигырь 
язганда нәрсәләргә игътибар итәргә 
кирәк булуын өйрәтте. Эчке тоемла-
вы белән генә шигырьгә охшаш әсәр-
ләр язучы мәктәп баласы өчен болар 
бик кыйммәтле дәресләр иде, билгеле. 
Икенче остазым – «Авыл офыклары» 
газетасының баш мөхәррире, үзе дә 
шагыйрь Вазыйх Фатыйхов. Һәр яңа ши-
гыремне укыганнан соң мактап-рухлан-
дырып торуы миңа алга таба тагын да 
илһамланып язарга этәргеч бирде, үз- 
үземә ышаныч өстәде. 

Ә мэтр-остазым дип мин Равил Фәй-
зуллинны саныйм. Югары сыйныфларда 
укыган чак. Компьютерда үзем ясаган ки-
тапчыгымны Равил абыйга тапшырдым. 
Күпмедер вакыттан аның бүлмәсендә озын 
өстәл артында шундагы шигырьләрне укып, 
тикшереп утыра идек инде.

Максималистларча фикер йөрткән чак, 
шигырьнең бер юлына мең символ, йөз об-
раз сыйдырырга маташкан вакытлар.

Равил абый китапчыкның бер битен 
ача да шигырьдән ике юл укып куя. Күзлек 
астыннан миңа карый да:

– Син моның белән нәрсә әйтергә тели-
сең? – дип сорый.

Мин, оялып кына, фикеремне аңлатып 
бирәм. 

– Соң, алайса шулай дип яз! – ди ос-
тазым… Бу – минем өчен ниндидер бер 
ачыш та, әле аңлашылып бетмәгән киңәш 
тә була…

Аннары инде башка остазларым да бул-
ды, район һәм республика матбугаты белән 
хезмәттәшлек, бәйгеләр... өер булып мине 
әдәбият-журналистика дөньясына алып 
кереп китте!» – ди Ләйсән, ул чакларны 
хәтерендә барлап.

Нинди генә конкурсларда  катнашмый 
ул. Иҗади ярышлар, татар теле һәм әдә-
бияты олимпиадаларыннан алып, хәтта 
биология буенча бәйгеләрдә дә.

«Бер сыйныфташымның: «Нәрсә җитми 
соң сиңа? Гел конкурсларда катнашасың. 
Нишләп һәрвакыт син җиңәсең соң ул?» –  
дигән самими соравы хәтердә калган. 
Кызык иде миңа! Бу бит үзеңнең көчең-
не сынау, үсешкә омтылыш дигән сүз. 
Тырышлыгы да күп куелды инде – төнге 
дүртләргә кадәр газета ясап утыруымны 
хәтерлим. Кырыйдан караучыларга гына 
җиңел бит ул: катнашты да бүләк алды, 
дип уйлыйлар. Нигездә никадәр көч һәм 
үҗәтлек кирәклеген үзең генә беләсең», –  
ди Ләйсән, елмаеп. 

Чыннан да, куйган тырышлыгы юкка 
китми аның. Мәктәп елларында татар теле 
һәм әдәбияты буенча республика олим-
пиадаларында I урыннарга лаек була. 
«Алтын каләм»дә Гран-при алып, КДУның 
журналистика факультетына укырга керә. 
Яшь язучыларның «Иделем акчарлагы» 
бәйгесендә Гран-при алу кызга әдәбият 
мәйданына ныклап аяк басарга ярдәм итә. 

Соңгы моментка кадәр Ләйсән журна - 
листика һәм татар филологиясе факультет-
лары арасыннан кайсын сайларга белми-
чә аптырап бетә. Шуның өчен хәтта өстә - 
мә БДИ да тапшыра. Икесе дә якын бит: 
журналистика да, тел-әдәбият та! Сайла-
вына «Алтын каләм» соңгы нәтиҗәне ясый.
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Уянып,
Дөньяны 
Күрергә – 
Бер мизгел... 
Туктаусыз чабышта
Бер минут тәнәфес – 
Күп түгел...
Кызганыч, кеше гомер буе яшәргә ашыга. 

Дөнья куып, тормышның матурлыгын 
күрми дә. Ә хәле бетеп, артына караса, 
заяга узган гомердән кала берни дә юк. 
Юкса, бары тик бер минутка гына булса 
да хәл алып, як-ягыңа гына карарга 
кирәк. Бәхет – сиңа Ходай биргән шушы 
тормыш ул. Ләйсән бәхетле! Каләме, үз 
дөньясы булу, матурлыкны үзе генә күреп 
калмыйча, башкаларга да җиткерә алуы 
белән бәхетле.

Студент елларында ул «Тылсым» бию 
түгәрәгенә йөрде, тулай торак өчен газета 
чыгарды, «Шәрык», «Фикер» клубларының 
оештыру эшендә катнашты, мөселман 
яшьләре өчен «Алтын урта» клубын 
ачып җибәрде, анда мастер-класслар, 
түгәрәк өстәлләр үткәрде, «Яңа гасыр» 
(хәзерге «Болгар») радиосына «Яшь буын» 
тапшыруының проектын тәкъдим итеп, 
аны бер ел дәвамында алып барды, төрле 
газета-журналлар, «Азатлык» радиосы 
белән актив хезмәттәшлек итте, «Матбугат.
ру» сайтында яшь яки киң танылу алмаган 
язучы-шагыйрьләрнең иҗаты белән 
таныштыруны максат итеп куйган «Яшьти» 
сәхифәсен алып барды. Тик беркайчан да  
әдәбиятка, шигърияткә хыянәт итмәде!  
2009 елда Саҗидә Сөләйманова исе мендәге 
стипендиягә лаек булды, «Таян Аллага» 
бәйгесендә (2010) шигърият буенча – I,  
проза буенча III урынны алды. 2012 елда 
Ләйсәннең «Тере тынлык» дип аталган 
шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. 

Университетны тәмамлагач, Ләйсән 
Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының 
Диния нәзарәтенең яшьләр бүлегендә, 
соңрак «Казан утлары» журналында бүлек 
мөхәррире булып эшләде. Бүгенге көндә 
Арча егете Айнур белән тормыш корып, 

мәхәббәт җимешләре – нәни кызларын 
тәрбиялиләр. 

Мең кат нечкә хәзер күңелләр дә, 
Мең кат көчле йөрәк тибеше.
Бу шигырем – сиңа тәүге җырым,
Сабыем, кошчыгым, кояшым, 
Кадерлем, алтыным, җимешем!..
Әлеге юллар Ләйсәннең яңа гына иҗат 

ителгән «Сабыема...» шигыреннән ките-
релде. Тагын бер шатлыклы хәбәр – күптән 
түгел генә аның «Файдалы тундырма» дип 
исемләнгән балалар өчен китабы басылып 
чыкты.

«Шигърият – минем өчен күңел авазы 
ул. Ул уйлап чыгарылмый, күңелдә һәм 
күңелдән туа. Бәлки, монда Аллаһ белән 
бәйләнеш, югарыдан килгән фикерләргә 
дә урын бардыр. Башыма рифмалы яхшы 
фикер килә икән, мин аны язып куям. Тигез-
лим, туган фикерне дәвам итәм яки төгәл-
лим. Соңгы арада буш вакытым юк диярлек. 
Аның каравы, элек тә шигырь язарга кирәк 
әле дип утыруымны хәтерләмим. Үз вакыты 
белән туа иделәр», – ди Ләйсән, шигърият 
хакында сөйләгәндә.

Мин иҗатка кайтам...
Әмма хәзер 
кыйммәте дә башка сүзләрнең.
Мин, мөгаен, күп әйтергә теләп,
Мөмкин кадәр азрак сөйләрмен...
Сүз кыйммәте бүген – ихлас фикер.
Тик күп булса, ул да кадерсез.
Кешеләрнең соңгы йорты – зират,
Ә гомерсез сүзләр – каберсез...
Мин иҗатка кайтам...
Әмма хәзер
кирәге дә аз бит сүзләрнең.
Мин, мөгаен, кайчак, дәшми генә,
Чиксез фикерләрне сөйләрмен...
Сүзләрдән такыя үреп, матур итеп 

сөйләүчеләр күп бүген, әмма кыска гына 
җөмләгә дә тирән мәгънә салып, ихлас 
фикер әйтүчеләр сирәк. Ә Ләйсән әйтә, 
күңелендәгесен башкаларга курыкмыйча 
җиткерә. Бу – шигърияттә алтын бәһасенә 
тиң сыйфат.

Сиринә МӨХӘММӘТҖАНОВА

Ләйсән Солтанованың шигырьләре белән magarif-uku.ru сайтында таныша аласыз
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«Мәгариф» 
журналына – 105 ел

ТаТар Теле дәресләрендә синонимнар

Укучыларның сөйләм телен үстерү мак-
сатыннан, дәресләрдә лексик күнегүләр 
үткәрелә. Алар балаларның сүзлек соста-
вын баета, сөйләм телен үстерә, фикерне 
кыска, ачык, төгәл әйтә белергә өйрәтә. Бер 
үк сүзне еш куллануны кисәтә. 

Сүз төркемнәрен өйрәнгәндә, сино-
нимнар белән эшләү мөмкинлеге арта. I, 
III сыйныфларда «Исем» темасын үткәндә, 
балалар исемнәрне икенче сүз белән дә 
алмаштырырга мөмкин булуына, моның 
кеше сөйләмен образлы итүенә, фикерне 
төгәл әйтергә булышуына төшенәләр. 

Мәгънәләре ягыннан тәңгәл яки 
бер-беренә якын торган сүзләрне сино-
нимнар диләр. Алар төрлечә әйтелсәләр 
дә, бертөрле мәгънә белдерәләр. Балалар 
исемнәрнең күпмәгънәлелеген ачыграк 
аңласыннар өчен, парлы синонимнарга 
мисаллар китерергә мөмкин.  Мәсәлән:

И куян, куркак куян, йомшак куян.
Моңланасың нинди хәсрәт, кайгыдан?

(Г.Тукай)
Тәрәзәләргә, икмәк шүрлекләренә ефәк 

чаршаулар, пәрдәләр эленгән.
(Җ. Тәрҗеманов)
Мин дә көч-ярдәм бирермен,
Әйдә, иптәш, кузгалыйк.

(Г. Тукай)
Аның тавышында сагыш, әрнү сизелде...

(Г. Әпсәләмов)
Бу җөмләләрдәге хәсрәт, кайгы; чаршау, 

пәрдә; көч-ярдәм; сагыш, әрнү сүзләре – 
парлы синонимнар.

Бирелгән исемнәрне синонимнары 
белән парлап яздырырга да була. Мәсәлән: 
сукыр – ..., көпчәк – ..., кибетче – ...,  
бит – ..., сакчы – ..., пәрдә – ...

(Күзсез, тәгәрмәч, сатучы, йөз-чырай, 
каравылчы, чаршау.)

Синоним исемнәрне хәтердә ныграк 
калдыру максаты белән, дәрестә уен эле-
ментлары да кулланыла. Әйтик, укытучы, 
акбур белән сызып, тактаны икегә бүлә 

һәм анда берничә сүз яза. Сыйныф ике 
командага бүленә. Командалар бирелгән 
сүзләрнең синонимнарын уйлап язалар. 
Синонимнарны күбрәк һәм дөрес язган 
команда җиңүче була. 

I II
дус – шатлык - 
кала – Ватан – 
басу – тойгы - 
батыр – эт - 
йорт – кайгы  -  

Укучылар әлеге сүзләрнең түбәндәге 
синонимнарын китерә алалар: иптәш, 
сердәш, шәһәр, кыр, герой, өй, сөенеч, куану, 
туган ил, хис, маэмай, хәсрәт, борчу.

I-III сыйныфларда синоним исемнәр 
белән эшләгәндә С.Г. Вагыйзовның «Кызык-
лы грамматика» китабыннан файдалану 
максатка ярашлы. Балаларга андагы «Тигез 
хәрефле синонимнар» һәм «кем» дигән кү-
негүләрне (147 бит) эшләргә тәкъдим ителә.

«Сыйфат» темасын өйрәнгәндә, һәр 
дәрестә сыйфатларның синонимнары 
белән эш үткәрергә мөмкин. Чөнки сый-
фат синонимнар аеруча күп. Дәреснең 
бер өлешендә иҗади диктант яздырыла. 
Мәсәлән:

Энем
Минем нәни энем бар. Ул – бик шаян 

малай. Аның сөйкемле йөзе алсуланып 
тора. Энем кечкенә маэмаен бик ярата. 

Бу тексттагы сыйфатларны синонимнар 
белән алмаштырып язу өчен, бәләкәй, шук, 
ягымлы, нәни, эт дигән сүзләр тәкъдим 
ителә.

Балаларны ял иттерү максаты белән дә 
төрле уеннар үткәрелә. Әйтик, бер укучы 
такта янына чакырыла һәм аңа түбәндәге 
сүзләрнең синонимнары язарга кушыла:

Дәү, пакъ, ямьсез, чиста, килбәтсез, таза, 
өлкән, зур, шыксыз, эссе, олы, иләмсез, саф, 
кайнар, килешсез, котсыз.

Башка укучылар дәфтәрләренә язалар. 
Мәсәлән: 

Дәү – зур – олы – өлкән – карт. 
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Эссе –  кайнар – кызу.
Ямьсез –  килбәтсез – шыксыз – иләм-

сез, килешсез – котсыз. 
Синонимнар язуны беренче булып тә-

мамлаган укучы җиңеп чыга. 
Менә тагын бер уен. Такта янына өч 

укучы чакырыла. Аларга берәр карточка 
бирелә. Карточкаларның һәркайсына бер 
сыйфат язылган. Укучылар карточкадагы 
сыйфатны тактага язалар, аңа синонимнар 
уйлыйлар. Мәсәлән:
нәни дәү матур
бәләкәй зур сөйкемле
кечкенә олы гүзәл

Синонимнарга күбрәк мисал китергән 
команда җиңүче була.

Фигыльләрне өйрәнгәндә дә шун-
дый ук алымнар кулланыла, өйрә-
нелгән башка сүз төркемнәре сино-
нимнары белән дә төрле күнегүләр 
үткәрелә. Болай эшләү укучыларның 
элек үздәштергән белемнәрен ныгы-
тырга ярдәм итә. 

Теманы өйрәнү тәмамлангач, түбәндәге 
текст буенча грамматик биремле изложе-
ние яздырыла. 

Ярдәмче
...Әнисе эшкә китәргә җыенды. «Улым, 

энеңне яхшы кара! Көтү кайткач, тер-
лекләрне каршыла!», – диде ул. Галим бу 
эшләрне әтисе сәламәт чакта да эшли иде. 
Хәзер аның урынына семья башлыгы бу-
лып калган кешегә зуррак эш башкарырга 
кирәк бит инде. 

Шул арада аның күзләре буш чиләкләр-
гә төште. Ул иртә белән әнисенең су ките-
рергә өлгермәгәнен аңлады. «Су ташып 
куйыйм әле», – дип уйлады ул. Шунда ук 
көянтәләргә ике кечкенә чиләк элде дә 
чишмәгә китте. Галим утынлыктан йомыч-
калар җыеп кертте. Ашка бәрәңге әрчеп 
салды. 

Кич белән эштән арып кайткан әнисе 
Галимне бу эшләре өчен мактап бетерә 
алмады. «Мин ялгыз калдым дип торам, 
ә зур улым – ярдәмчем бар икән ләбаса 
минем!» – дип шатланды ул. 

Грамматик бирем:
Тексттагы сүз төркемнәрен табарга һәм 

аларның синонимнарын язарга.
Тагын берничә күнегү китерик. Түбәндә-

ге җөмләләрдә астына сызылган сүзләрне 
аерып алып, синонимнары белән парлап 
язарга, сүз төркемнәрен билгеләргә ку-
шарга була. 

Муса үзенең беренче шигыре галош 
эчендә китүен белеп, бик нык сыкрана. 
(Г. Кашшаф)

Кошлар өчен бик һәйбәт җимлек булды 
бу... Кошчык үзенең нәзек кенә томшы-
гы белән икмәк кисәген эләктереп алды.  
(Ш. Биккол)

...Таныш авыл исемнәрен ишеткәнгә 
кодагый әби куана, сөенә. (Җ. Тәрҗеманов)

Үрнәк: сыкрана – борчыла – әрни (фи-
гыль).

III сыйныфта рәвеш тә өйрәнелә. 
Мәгънәдәш рәвешләрне аңлату өчен, әдә-
би әсәрләрдән мисаллар китерергә мөм-
кин. Мәсәлән:

...Шул хәлдә байтак вакыт кичкән... Дө-
нья әүвәлгечә матур, таулар, кырлар, ур-
маннар элеккечә яшел, сандугачлар өзлек-
сез сайрамакталар иде. (Г. Ибраһимов «Яз 
башы».)

Карт әзрәк ятсын әле, бәлки, бераз йоклый 
да алмасмы. (Г. Ибраһимов «Карт ялчы».)

Ул кызу йөрергә яратмый, кая ашыгасың, 
ди. («Карт ялчы».)

Бу җөмләләрне сайланма яки иҗади 
диктант, яки иҗади күнегү итеп тә үткә-
рергә ярый.

Синонимнар белән эш уку дәресләрен-
дә дә дәвам иттерелә, чөнки уку китабын-
да синонимнарын китерү таләп ителгән 
сүзләр шактый. Идиома яки фразеологик 
әйтелмәләрне синонимнар белән ал-
маштыру уңайлы. Мәсәлән, йөрәге тел-
гәләнеп китә – бик тиз качып китә.

Ф. ӘХМӘТШИНА,
АДПИ методисты

(«Совет мәктәбе» журналы, 
1985 ел, №6).
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СКАНВОРД

Җаваплар
Горизонталь буенча: дәрес, баб, алма, асыл, сүс, Крит, карта, миф, кан, ре, тун, сары, уф, 
китап, ректор, ир, фонетика.  
Вертикаль буенча: дәреслек, спорт, ара, сканер, скиф, ОРТ, «Сакмар», керпе, марка, бас, 
тут, ипи, Уфа, бал, фән, парта. 
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«Татарстанның иң яхшы 
50 авыл мәктәбе»

(2016 – 2017 уку елы нәтиҗәләре буенча)

1. Сабадагы сәләтле балалар өчен 
интернат-мәктәп

2. Саба районы Лесхоз урта мәктәбе
3. Кукмарадагы А.Булатов исемендә-

ге лицей
4. Саба районы Шәмәрдән лицее
5. Саба районы Эзмә урта мәктәбе
6. Актаныштагы сәләтле балалар өчен 

гуманитар гимназия-интернаты
7. Кукмарадагы 3 нче урта мәктәп
8. Әгерҗе районы Исәнбай урта 

мәктәбе
9. Әтнә районы Олы Әтнә урта мәктәбе
10. Питрәчтәге 1 нче урта мәктәп
11. Кама Тамагы районының В.Мура-

вьев исемендәге Затон урта мәктәбе
12. Теләче урта мәктәбе
13. Мамадыш районы Түбән Ушмы 

урта мәктәбе
14. Азнакай районы Кәкре-Елга урта 

мәктәбе
15. Чистай районы Каргалы гимна-

зиясе
16. Мамадыш районы Олыяз лицее
17. Мамадыш районы Шәдче урта 

мәктәбе
18. Минзәләдәге 1 нче урта мәктәп
19. Балтач районы Куныр урта мәк-

тәбе
20. Арчадагы В.Ежков исемендәге  

1 нче урта мәктәп
21. Чүпрәле районының И.Хәкимов 

исемендәге Зур Чынлы урта мәктәбе
22. Балтач районының Г.Гарифуллин 

исемендәге Яңгул урта мәктәбе
23. Саба районы Завод-Нырты урта 

мәктәбе
24. Балтач районы Балтач гимназиясе
25. Сарман гимназиясе
26 Тәтеш районы Бакырчы урта 

мәктәбе

27. Әтнә районы Күңгәр урта мәктәбе
28. Балтач районы Борбаш урта 

мәктәбе
29. Нурлат районы Нурлат гимна- 

зиясе
30. Кукмара районының С.Әхтәмов 

исемендәге Манзарас урта мәктәбе
31. Кукмара районының Г.Хәбибрах-

манов исемендәге Олыяз урта мәктәбе
32. Мамадыштагы академик К.Вәлиев 

исемендәге 2 нче лицей
33. Питрәчтәге 2 нче урта мәктәп
34. Сарман урта мәктәбе
35. Буадагы М.Вахитов исемендәге 

гимназия
36. Биектау районы Дөбъяз урта 

мәктәбе
37. Питрәч районы Ленино-Кокушки-

но урта мәктәбе
38. Аксубай районыный Г.Романов 

исемендәге Кәкре Күл урта мәктәбе
39. Болгардагы 2 нче урта мәктәп
40. Буадагы Р.Сәгъдиев исемендәге 

урта мәктәп
41. Тәтештәге 2 нче урта мәктәп
42. Кукмарадагы Ч.Айтматов исемен-

дәге 1 нче гимназия
43. Балтач районы Норма урта мәк-

тәбе
44. Балтач районы Нөнәгәр урта 

мәктәбе
45. Кукмара районы Мәмәшир урта 

мәктәбе
46. Нурлат районы Урта Камышлы 

урта мәктәбе
47. Чирмешән лицее
48. Мамадыш районы Урта Кирмән 

урта мәктәбе
49. Мамадыштагы 1 нче урта мәктәп
50. Биектау районы Бөреле урта 

мәктәбе



Матбугатка язылу — 2018
Сентябрьдә яңа язылу кампаниясе башлана

МәгарифМәгариф
индекс
П2423
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индекс: П2433      1035 �

  1нче язылу комплекты:
«Мәгариф» һәм 
«Гаилә һәм мәктәп»

  1нче язылу комплекты:
«Мәгариф» һәм 
«Гаилә һәм мәктәп»

  3нче язылу комплекты:
«Мәгариф», «Гаилә һәм
  мәктәп» һәм «Мәгариф.
  Татар теле»

  3нче язылу комплекты:
«Мәгариф», «Гаилә һәм
  мәктәп» һәм «Мәгариф.
  Татар теле»

  2нче язылу комплекты:
«Мәгариф» һәм 
«Мәгариф. Татар теле»

  2нче язылу комплекты:
«Мәгариф» һәм 
«Мәгариф. Татар теле»

индекс: П2694      654 � индекс: П2467   1134 �

«Мәгариф» журналы татар мәктәпләре, гимназияләре, лицейлары өчен 
алдынгы тәҗрибә уртаклашу өчен мөнбәр ролен үти. Ул - укытучылар-
ның, мәгариф системасында эшләүчеләрнең өстәл китабы. Алдынгы 
педагогик фикер булдыруда, «Мәгариф» илкүләм проектын тормышка 
ашыруда, белем бирүдә һәм тәрбия процессындагы көнүзәк 
мәсьәләләрне яктыртуда актив катнаша.

Наш сайт:
www.magarif-uku.ru
Наш сайт:
www.magarif-uku.ru

Телефон:
(843) 222-06-09
Телефон:
(843) 222-06-09

Адрес:
420066 г.Казань,
ул. Декабристов, 2 

Адрес:
420066 г.Казань,
ул. Декабристов, 2 
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  1нче язылу комплекты:
«Мәгариф» һәм 
«Гаилә һәм мәктәп»

  3нче язылу комплекты:
«Мәгариф», «Гаилә һәм
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индекс: П2694      654 � индекс: П2467   1134 �

«Мәгариф» журналы татар мәктәпләре, гимназияләре, лицейлары өчен 
алдынгы тәҗрибә уртаклашу өчен мөнбәр ролен үти. Ул - укытучылар-
ның, мәгариф системасында эшләүчеләрнең өстәл китабы. Алдынгы 
педагогик фикер булдыруда, «Мәгариф» илкүләм проектын тормышка 
ашыруда, белем бирүдә һәм тәрбия процессындагы көнүзәк 
мәсьәләләрне яктыртуда актив катнаша.

Наш сайт:
www.magarif-uku.ru
Наш сайт:
www.magarif-uku.ru

Телефон:
(843) 222-06-09
Телефон:
(843) 222-06-09

Адрес:
420066 г.Казань,
ул. Декабристов, 2 

Адрес:
420066 г.Казань,
ул. Декабристов, 2 


