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ЯЗУЧЫ, ПУБЛИЦИСТ, 
ТӘРҖЕМӘЧЕ
Гариф Ахуновның тууына 95 елФ
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Гариф Ахуновның публицистик оста-
лыгы, тематикасы, тел үзенчәлекләре 
өйрәнелмәгән әле. Бүген аның публи-
цистикасын анализлау сорала, чөн-
ки Ахуновның публицистик мирасы 
татар әдәбияты һәм матбугаты үсе-
шенә уңай йогынты ясады. Т.Галиул-
лин1, Ф.Миңнуллин2, Ф.Галимуллин3, 
Р.Мөхәммәдиев4 Ахуновның әдәби 
эшчәнлегенә зур игътибар иткәннәр, 
ә публицистикасы читтәрәк калган. 
Аңа багышланган кайбер әлеге хезмәт-
ләрдә Г.Ахунов талантлы журналист 
булган дип әйтеп кителсә дә, публи-
цистик мәкаләләре анализланмаган. 
Аның мәкаләләре идея, тема-пробле-
ма, сурәтләү чаралары, язу осталыгы 
ягыннан тирән, бай, күпкырлы. Пуб- 
лицист тормышның гадәти күренеш- 
ләренә яңа караш ташлаган, көтел-
мәгән проблемалар күтәргән, мөһим 
нәтиҗәләр ясаган һәм образлы, ха-
лыкчан тел, үзенчәлекле стиль белән 
тасвирлый белгән. Ул үзе яшәгән чор, 
замандашлары турында зур мирас 
калдырган. 

Ахуновны тәнкыйтьче һәм публи-
цист буларак Б.Брайнина, А.Тарасен-
ков югары бәялиләр. Татарстанның 
яшь язучылары семинарында әдип 
М.Максуд аны әдәбиятка зур әзер-
лек белән килүчеләр арасында атый. 

1 • Галиуллин Т.  Дәгъва: Хикәяләр, публицистика, әдәби тәнкыйть. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1995.– 256 б.
  • Галиуллин Т.  Казанышлар һәм бурычлар. Иҗат секцияләрендә // Казан утлары, 1984. – № 5.
  • Галиуллин Т.  Дәвамлылык: Әдәби тәнкыйть мәкаләләре. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1987. – 168 б.
  • Галиуллин Т.  Язучы кемгә кирәк? // Татарстан, 1998. – № 4.
  • Галиуллин Т.  Татар әдәбияты яңа сыйфат үзгәрешләренә күчеш чорында (1945 – 1970 еллар) // Мәгариф, 
1994. – №10. – 26–30 б.

2 • Миңнуллин Ф.  Реаль хәлләргә күз салыйк // Казан утлары, 1983. – №10. – 158–165 б.
  • Миңнуллин Ф.  Прозаның гражданлык йөзе: бүгенге прозада повесть жанры. – Казан: Татар. кит. нәшр., 
1984. –112 б.
  • Миңнуллин Ф.  Затлылык: Әдәби тәнкыйть мәкаләләре. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1989.–144 б.

3 • Галимуллин Ф.  Идел җырчысы // Казан утлары,1980. –№ 8. –152–164 б.
  • Галимуллин Ф.  Инешләр Иделгә кушыла: Әдәби тәнкыйть мәкаләләре.– Казан: Татар. кит. нәшр.,1985. – 
136 б.

4 • Мөхәммәдиев Р.  Гадиләр, гадәтиләр... // Казан утлары,1980.– № 7. –177–181 б.
  • Мөхәммәдиев Р.  Яңа биеклекләр яулаганда // Казан утлары, 1984.– № 4.

Ләкин фәнни кулланылышта, нигездә, 
«язучы Гариф Ахунов» дигән төшенчә 
генә бар, аны публицист дип атаучы-
ны сирәк очратырга туры килә. Ә бит 
бу каләм әһеле берөзлексез соңгы 
илле елдагы әдәбият тарихын, аның 
эстетик үсеш кануннарын күзәтеп, 
шуларга үз карашын белдереп барган. 
Ул мәкаләләрнең байтагы 1985 елда 
«Чишмәләр белән сөйләшү» дигән ки-
тапта дөнья күрде.

70 нче еллар матбугатында басылган 
кайбер мәкаләләрен анализлап китик. 
«Чорыбызның бөек әдибе» язмасын-
да («Социалистик Татарстан», 15 май, 
1975) сүз атаклы рус язучысы, Нобель 
бүләге иясе М.Шолохов турында бара. 
Г.Ахунов башта ук язучының «1926 ел- 
гы портретын» тасвирлый: «постау 
гимнастёркадан, кыскарак буйлы, җит-
ди чырайлы; карашы үткен, омтылыш-
лы; коңгырт күзләрендә елмаю сак- 
лана». Шолоховның әдәби язмышын 
сурәтләп, 24 яшендә үк «Тын Дон» 
эпопеясының ике китабын, 35 яшенә 
җиткәндә «Тын Дон»ның барлык дүрт 
китабын, «Күтәрелгән чирәм»нең бе-
ренче китабын язганын искәртә. Ав-
тор, аның иҗатын башка әдипләрнеке 
белән чагыштырып, аңа югары бәя 
бирә. Михаил Александровичны «ти-
таник эшли белүче, ягъни әсәрләренә 
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барлык күңел байлыгын, барлык 
энергиясен биреп эшләүче» дип атый. 
Ахунов сүзләренә караганда, Шолохов 
иҗаты башка милләт язучылары өчен 
дә үрнәк, шуңа күрә аны бүтән телләр-
гә тәрҗемә иткәннәр. Татарчага аның 
әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасын-
да Ш.Камал, А.Гомәр, Ә.Исхак, Г.Аху-
нов бар. Әмма бу өлкәдә иң зур эшне 
Я.Халит башкарган: «Тын Дон»ның ике 
китабын, «Күтәрелгән чирәм»не тулаем 
тәрҗемә иткән. 

Шолохов тудырган олы язмышлар- 
ны – каһарманнарын санап китеп, Аху-
нов аны зур талантка тиңли. «Һәркем-
нең Шолохов була алмавын, Шолохов 
ирешкән биеклеккә менеп җитә алма-
вын беләм мин», – ди. 

Г.Ахунов татар, рус әдәбиятларын 
гына түгел, башка милләт әдәбиятла-
рын да яхшы белгән. «Белорус улына 
һәйкәл» мәкаләсе («С.Т.», 8 май, 1975) 
Янка Купалага Югары Ослан районын-
да музей-квартира ачылу уңаеннан 
хәбәри жанрда язылган.

Автор Белоруссияне җимергән Бөек 
Ватан сугышы газапларын да искә 
ала. Мондый сурәтләүне урынлы кул-
ланган, чөнки бу чагыштыру Я.Купала-
ны, сугыш беткәч, илне торгызуга зур 
көч куйган кеше итеп күрсәтә. Мәкалә-
не укыганда, янып беткән авыл хәра-
бәләре, авылы-авылы белән тереләй 
яндырылган кеше мәетләре, юл кы-
рыенда калган каберләр күз алдына 
килә. 

Белорус язучылары Я.Купала, Я.Ко-
лас, П.Бровка, М.Танк, Э.Ярошевич, 
А.Ставер, Э.Огнецветның әсәрләре 
татар теленә дә тәрҗемә ителгән. 

Купаланың «Партизаннарга» шигы-
ре Татарстанда иҗат ителеп, Татар 
дәүләт китап нәшриятында басыла, 
өндәмәләр рәвешендә белорус пар-
тизаннарына самолёттан ташлатыла. 
Аның ялкынлы сүзе халык улларын 
фашистик палачлардан үч алу көрә-
шенә күтәрә. 

«Без, Татарстан әдипләре, Янка Купа-
ланың музей-квартирасы совет хал- 
кының Бөек Ватан сугышындагы Бөек 
Җиңүенә 30 ел тулган көннәрдә Идел 
буенда, борынгы Ослан таулары итә-
гендә ачылуга шатланабыз. Янка Купа-
ла поэзиясе гасырларга барсын!» – ди-
гән Г.Ахунов.

«Революция трибуны» мәкаләсе («Ли-
тературная газета», 23 апр., 1975) без-
гә кечкенәдән үк «Мокамай», «Алсу», 
«Нәни разбойник»лар, «Мәхәббәт тәү- 
бәсе» һ.б. поэма-шигырьләре белән кү- 
ңелгә кереп калган Һ.Такташка багыш- 
ланган. Бу шигырьләрне бер тапкыр 
укысаң, мәңгегә истә кала. Г.Ахунов 
Такташны «революция трибуны» дип 
атый. Аның иҗатына кечкенәдән га- 
шыйк булганын әйтә, үз тормышыннан 
Такташ белән бәйле бер вакыйга ките-
реп, мәкаләне тагын да матуррак итә: 
«Корней Чуковский һәм Дагстан ша-
гыйре Нуретдин Юсупов белән бергә 
Лев Квитко юбилеена барганнар. Кайт- 
канда, Чуковский: «Гариф, үз телеңдә 
бер шигырь укы әле», – ди икән. Так-
ташның «Мокамай» шигыреннән бер 
өзек сөйләп күрсәткән. «Искиткеч му-
зыка бу!» – дип шаккаткан рус шагый-
ре». Бу мисалы белән автор укучының 
Такташка карата ихтирамын арттыра. 

Такташның ничек яшәгәнен, әдәбият- 
ка килүен, публицистик эшчәнлеген 
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тасвирлап уза. Шагыйрь безгә Ленин 
образын беренче булып иҗат итүче бу-
ларак та таныш, ди Ахунов. Такташның 
революция вакытында иҗади эшчән-
леге турында да язып үтә, шул еллар-
да бигрәк тә күп иҗат иткән, чөнки ул 
бунтарь күңелле шагыйрь булган. Так-
таш Тукайдан соң икенче итеп халык 
шагыйре дип аталды. Яшь буын да 
Такташны онытмаска тиеш. 

«Казан утлары»ның 50 еллыгына» 
мәкаләсе («К.у.», 1972, № 5) журнал-
ның чыга башлавына 50 ел тулуга 
багышланган тантаналы җыелышта 
сөйләгән доклады нигезендә язылган. 
Басманың барлыкка килү тарихын, 
элеккеге редакторларын искә алуны 
беренче планга куйган. Журналның 
кайсы илләрдә алдырылганы, тиражы 
хакында белешмә биргән. Ул елларда 
журнал аена 87 мең данә басылган, 
шуның 22 меңе республикабызда, 
калган 60 меңнән артыгы СССРның 
барлык төбәкләрендә диярлек тарал-
ган. Журналны тугандаш социалистик 
илләрдә, капиталистик илләрдән Төр-
киядә, Финляндиядә, ГФРда, Яңа Зе-
ландиядә, АКШта яздырып алып укы-
ганнар.

Ахунов журналда нинди рубрикалар 
булганын, ниләр турында язганын, 
кайсы елларда күбрәк уңышка ия бул-
ганын, нинди әдипләрнең әдәби әсәр-
ләре журнал битләрендә дөнья күргә-
нен атый, редакция коллективы белән 
таныштыра. Шунда ук редакциягә  
килгән котлау хатларын китереп, 
укучының журналны хөрмәт итүен 
күрсәтә. Үзе дә журналны туган көне 
белән котлый. 

«Бәхетле көн» мәкаләсен («Литера-

турная Россия», 27 дек., 1974) Н.Исән-
бәтнең 75 яшьлегенә багышлаган. 
Миңа мәкаләнең төзелеше ошады:  
аның башламы һәм очламы Исәнбәт-
нең туган көнен генә сурәтли, ә төп 
өлештә тормыш юлын сөйли. Шулай 
итеп, бербөтен мәкаләне өчкә бүлеп 
карарга була. Автор, күрәсең, шуңа 
ирешергә теләгән һәм ирешкән дә.

Башламны болай башлый: «Бүлмә-
нең түреннән, китаплар белән шыплап 
тутырылган шкафлар арасыннан, шо- 
мырт кара күзләрен елтыратып, җит-
меш биш яшьлек карт килеп чыга. 
Чәчләр кар яуган төсле ак. Әмма арка- 
җилкә бөкрәймәгән, гәүдә бик төз, ка-
рашлар да үткен». Очламны да шул ук 
җөмлә белән очлый. Шушындый ка-
батлау алымын кулланып, язмасын тө-
гәлрәк итә, Н.Исәнбәткә ихтирам белән 
каравын күрсәтә. Ахуновның теле –  
йомшак, ягымлы, героена карата яра-
ту хисе чагыла. Исәнбәт иҗатының 
шундый зур булуына таң кала, мисалга 
төрле фактлар китереп, укучыга тәэсир 
итә, мәсәлән, тасвирлау чарасы була-
рак сан куллана: «Нәкый Исәнбәтнең 
«Хуҗа Насретдин» комедиясе берүзе  
генә дә Г.Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театрында ике мең 
тапкыр уйналган инде». 

Ахунов алга таба Исәнбәтнең бал-
ладалары, поэмалары, җырлары, ши-
гырьләре, драмалары, тәрҗемәләрен 
санап китә; татарча-русча сүзлек бас- 
тыруда катнашуын, өчтомлык татар ха-
лык мәкальләрен бастырып чыгаруын 
яза. Мәкалә кызык деталь белән тә-
мамлана. «Казан утлары» коллективы 
Н.Исәнбәтне туган көне белән котлап, 
хәлләрен белешкәч, ул болай җавап 
бирә: «Бүген мин көнне бәхетле иттем, 
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унбиш сәгать эшләдем». 

«Давыл хәбәрчесенең васыятьләре» 
аналитик язмасында («С.Т.», 3 сент., 
1974) Ахунов совет язучыларының 
Беренче бөтенсоюз съездына 40 ел 
тулуга багышланган утырышта –  
СССР Язучылар союзы идарәсенең  
V пленумында сөйләгән докладка 
бәя бирә. Әдәби тәрҗемә проблема-
сын күтәреп чыга. Ул чорда да әдәби 
әсәрләрне бүтән телләргә тәрҗемә итү 
мәсьәләсе бик кискен тора, бер мил-
ләт икенче милләт әдәбиятын белергә, 
үз телендә укырга тиеш, тәрҗемәләр 
җитешми, дип яза. Автор милли тел-
ләрдәге прозаны рус теленә әйбәт 
тәрҗемә итүчеләр дип В.Солоухин, 
В.Чивилихин, Н.Евдокимов, Н.Богда-
нов, К.Горбунов, Ю.Казаков, А.Иванов, 
Н.Шундикны атый. Алар шуның белән 
илебез әдәбиятларының бер-берсен  
танып белүләренә, бер-берсеннән 
өйрәнүләренә ярдәм итәләр, ди. 
«Әмма биредә бер «ләкин» бар: әдәби 
тәрҗемә эше әле бездә ныклы тәртип-
кә салынмаган. Беренчедән, иң әүвәл 
нинди әсәрне тәрҗемә итәргә кирәк-
леге ачыкланмаган, критерийлары юк, 
икенчедән, бу эш белән каләм остала-
ры гына түгел, тәҗрибәсез кәсепчеләр 
дә шөгыльләнә. Биредә зур оештыру 
эшләре кирәк». Г.Ахунов илебез ха-
лыкларының әдәби хәзинәсендәге иң 
яхшы әсәрләргә таянырга, беренче 
чиратта рус әдәбиятын өйрәнергә өн-
дәгән. Беренче бөтенсоюз съездыннан 
соң инде кырык ел вакыт узса да, без 
әле һаман да ул куйган таләпләрне 
үтәп бетерә алмыйбыз, дип борчыл- 
ган.

«Олонхоның ак боланы» («Литератур-
ная Россия», 1 апр., 1977) хәбәри жанр- 

да язылган. Г.Ахунов сәхнәдә уйнаган 
якут шаманын һәм хомусчысын күреп 
уйга бата. Шаман бубены тавышын 
ишетеп, ул якут иленең шагыйрьләрен 
Семён һәм Софрон Даниловларны 
исенә төшерә. Мәкалә Семён Дани-
ловка багышланган. Г.Ахунов аны 
«алмаз иленең җырчысы» дип атый. 
Иҗатыннан бер мисал китергән. Бер 
караганда, бу мәкалә башкаларыннан 
бернәрсәсе белән дә аерылып тормый, 
чөнки Ахунов үз мәкаләләренең бөтен 
каһарманнарына да шулай ихтирам 
белән карый. Шунысы игътибарга 
лаек: автор алдан әзерләнеп язмаган, 
концерт барышында бубен тавышын 
ишетеп, аның күз алдына каләмдәш 
дусты килеп баскан. Мәкаләнең төзе-
лешен оригиналь дип әйтер идем. 

Р.Гамзатов исеме күпләргә таныш. 
Аны безнең илдә укыйлар, әмма аның 
атасын – Дагстан шагыйре Гамзат Ца-
дасаны бик азлар гына белә. «Тау бөр-
кете» мәкаләсе («С.Т.», 11 сент., 1977) 
Г.Цадасага багышлана. Ахунов татар 
укучысын Цадаса белән таныштыра, 
биографиясе, иҗаты хакында сөйли. 
Цадасаның Дагстан әдәбиятын үстерү-
гә 60 ел буена көч куюын, иҗатында 
иҗтимагый тормышның барлык якла-
ры белән кызыксынуын, үз заманы-
ның яшәү мәгънәсен ачып бирүен, сән-
гатьчә гадилек, табигыйлек хас булуын 
күрсәтә. Цадаса иҗатыннан үрнәкләр 
китерә, Дагстан әдәбиятына яңалык 
алып килгәнлеген әйтә. «Авар әдәбия- 
тында ул лирикага, сатира жанрына 
ныклы нигез салды», – ди автор.

«Тел-стиль мәсьәләләре» – 1978 ел-
ның 11 апрелендә Г.Ибраһимов исе-
мендәге Тел, әдәбият һәм тарих инсти-
тутының фәнни конференциясендә 
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сөйләгән доклады нигезендә язылган 
мәкалә. Татар әдәбиятының тел һәм 
стиль мәсьәләләре фәндә бик аз өйрә-
нелгәнлеге төп проблема итеп куелган. 
Татар теленең килеп чыгышы, үсеш за-
коннары, морфологиясе, синтаксисы, 
диалекталь үзенчәлекләре тикшерел-
гән заманда, телчеләребез инде Себер, 
Касыйм татарларына, Уралга һәм Урта 
Азиягә барып җиткән чакта, топони-
миканы биш бармагы кебек белгән 
дәвердә тел-стиль мәсьәләләренең 
эшкәртелмәве бик аянычлы, кискен 
проблема булып килеп баскан. Автор 
чагыштырулар ярдәмендә проблема-
ны чишәргә омтыла. Аның сүзләренә 
караганда, беренче карашка, әдәбия- 
тыбызда бернинди тел-стиль үзен-
чәлекләре юк шикелле. Бер язучы да, 
шагыйрь дә, әсәр иҗат иткәндә, тел-
стиль чаралары турында уйлап утыр- 
мый, нинди алымнар куллану, кай-
сы персонажга нинди тел бирү иҗат 
практикасында үзеннән-үзе хәл ителә. 
Әмма төптәнрәк уйлап эш иткәндә, һәр 
әдипнең үз теле бар. Тукайда ул бер 
төрле, Такташта икенче, Г.Ибраһимов, 
Г.Бәширов, М.Мәһдиев, Н.Фәттах,  
А.Гыйләҗев һ.б. бер-берсеннән бик 
нык аерылып тора. Автор шулай ук 
тел-стиль мәсьәләсен өйрәнгәндә, тра-
дицияләргә дә ихтирам белән карарга 
куша. 

«Иҗатыбызда эшчеләр темасы» –  
аналитик мәкалә («С.Т.», 28 дек., 1978).  
Автор төрле язучылар иҗатында кул-
ланылган эшчеләр темасына бәя бирә. 
Эшчеләр тормышыннан алынган җит-
ди әсәрләрне әдипләр чагыштыр- 
мача яшь чагында язалар икән дигән 
нәтиҗә чыгара. Моны дәлилләп,  

ул статистик мәгълүматлар китерә: 
«Акчарлаклар»ны язганда, Ш.Камалга 
утыз яшь булган, «Җиденче мич» поэ-
масының авторы Фатих Кәримгә утыз 
яшь тә тулмаган, шахтёрлар турында-
гы «Сиксән беренче штольня» повесте- 
ның авторы Идрис Туктарга һәм «Бе-
ренче горизонт» дигән романның авто-
ры Рахман Ильяска 25 яшьләр тирәсе 
булган. «Яңа горизонт» повестен Мәх-
мүт Хәсәнов 24 яшьләрендә, нефть-
челәр турындагы беренче хикәяләрен 
Шамил Бикчурин 30 да, нефтьчеләр 
хакындагы җитди зур поэмаларын 
Әдип Маликов 40 яше тулганчы язды». 
Шулай ук монда кайсы авторның эш-
челәр тормышы турында язганда ни-
чек әзерләнүләре, ничек язулары ту-
рында да әйтелгән. 

«Таулар биек» язмасында («Лите-
ратурная Россия», 8 сент., 1978) кеч-
кенәдән үзенә зур тәэсир ясаган бөек 
рус язучысы Л.Н.Толстой турында 
илһамланып яза. Аның иҗатын тас- 
вирлаганда, төрле эпитет, метафора, 
чагыштырулар кулланып, сурәтләүне 
матуррак итә. Ахунов кечкенә чакта 
аның кыска хикәяләрен, Казан универ-
ситетында белем алганда әсәрләрен 
рус телендә, тәрҗемәләрне редакция- 
ләгәндә татар телендә укыган. Тол-
стойның иҗатын биек таулар белән 
чагыштыра: «Күтәрелеп карыйсың – 
баштан бүрек төшеп китә».

«Драматург, публицист, шагыйрь» 
мәкаләсе («Советская культура», 5 янв.,  
1979 ) Г.Камалның 100 еллыгына ба-
гышланган. Автор Г.Камалны татар 
драматургиясенең атасы дип атый. 
Дөрестән дә, Г.Камал милли театры- 
бызны барлыкка китерү эшен башла-
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ган, татарча драмалар иҗат иткән бе-
ренче кеше була. Г.Ахунов Камалның 
бөеклеген, милләтпәрвәрлеген күрә 
белгән: «Г.Камалның мирасының әһә-
мияте бүген тагын да арта төшә. Аның 
традицияләре көннән-көн үсә, тирәнәя, 
бүгенге драматургиябезнең иң яхшы 
әсәрләрендә дәвам иттерелә: драма-
тург үзе төзешкән, аның исемен йөрт-
кән, совет власте елларында илебез-
нең иң зур театрларыннан берсе булып 
әверелгән Галиәсгар Камал исемендә-
ге Татар дәүләт академия театрында 
тулы хокуклы хуҗа булып яши. Г.Ка-
малның реалистик иҗаты, сугышчан 
публицистикасы, көйдергеч сатирасы 
бүген дә халыкка хезмәт итә». 

«Алмаз ничек бриллиант була» 
мәкаләсендә якут әдәбиятының ку-
накчыл булуына басым ясый. Г.Ахунов 
якут язучылары  Н.Мординов, Л.По-
пов, П.Ойунский, Э.Эристан, С.Элляй, 
бертуган Даниловлар (Семён Дани-
лов иҗатын «Олонхоның ак боланы» 
мәкаләсендә җентекләбрәк анализла-
ган), Н.Якутский-Золотарёв иҗатына 
кагылып китә. Якут әдәбиятының ку-
накчыллыгына дәлил итеп бу автор-
ларның әсәрләрендә Олонхо җирен 
күрергә, исәпсез-сансыз байлыклар 
белән танышырга чакыруларын әйтә: 
«Якутияне килеп күрергә чакыру, ка-
дерле кунак булырга өндәү шундый 
да оста, шундый да ихлас эшләнә якут 
әдәбиятында, моңа игътибар итми 
калу мөмкин түгел». Якут әдәбияты-
ның икенче зур үзенчәлеге итеп Г.Аху-
нов аның фольклорга булган җитди 
мөнәсәбәтен күрсәтә: «Якут әдипләре 
иҗатында фольклорның иң матур  
үрнәкләре сузылып килә, һәм алар  

якут әдәбиятының сәнгатьчелеген бик 
нык күтәрәләр, аны фәлсәфи яктан 
тирән һәм акыллы итәләр». Якут әдә- 
биятының фольклорга нык бәйләнгә-
нен күрсәтү өчен якут язучысы В.Ко-
роленконың «Макарның төше» әсәрен-
нән бер өзек китереп, мәкаләсен тагын 
да тулырак итә. 

Тәрҗемә проблемасын күтәреп,  
Г.Ахунов: «Якут әдәбиятын, бүтән мил-
ләт әдәбиятлары кебек үк, беренче 
чиратта, оригиналда өйрәнсәң дә, 
аны барлык кеше укый алсын өчен 
тәрҗемә итәргә дә кирәк. Рус һәм та-
тар телләренә якут әсәрләре шактый 
тәрҗемә ителгән, ләкин әле бу өлкәдә 
эшләргә кирәк», – ди. 

«Ул кабызган утлар» мәкаләсендә 
(«С.Т.», 16 сент., 1977 ) К.Тинчурин дра-
матургиясен анализлаган. Иң элек 
драматургның биографиясен сөйләп 
китә, аннан соң иҗатына бәя бирә. 
Мәкаләдән без Тинчуринның беренче 
профессиональ татар труппасына элә-
гүе, драма һәм комедияләрен ничек 
язганы, аларның эчтәлеге, драматург 
буларак үсүдә нинди юллар үткәне, 
аның бөтен дөньяга шаулаган популяр 
сәхнә әсәрләре турында белешмә та-
бабыз, нинди зур талант иясе булган-
лыгын күрәбез. 

Шулай итеп, Г.Ахунов төрле язучылар, 
шагыйрьләр, драматурглар турында 
мәкаләләр язган. Шулай ук көн ка-
дагында торган әдәби мәсьәләләрне 
күтәреп, аларны чишәргә омтылган. 
Ахуновның теле гади, ләкин бик төгәл, 
төз. Мәкаләләрен укырга рәхәт. Алар 
бер-берсеннән сәнгати һәм тематик 
төзелеш ягыннан аерылып тора. 

Материалның тулы варианты белән журнал сайтында 
http://magarif-uku.ru/tt/yazuchy-publicist-tarzhemache-
deputat/ адресы буенча танышырга мөмкин.
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ГАРИФ АХУНОВ ТУРЫНДА КАЙБЕР ФИКЕРЛӘР
«Без, илленче еллар уртасында КДУда укучы студентлар, кайсы каләм остасы-

ның булса да күзенә чалынып, газета-журналларда алар фатихасы белән берничә 
шигырь бастыру ягын карый идек. Иҗат секцияләрендә катнашып, анда берничә 
кәлимә сүз кыстыру исә… анысы инде хыялның да аръягы булгандыр. Шундый 
утырышларда Гариф абый үз фикерен шулай ялкынланып яклавы белән ул чакта 
яшьләрнең зур ихтирамын казанган иде. Без аның хикәяләрен генә түгел, тән- 
кыйть мәкаләләрен дә даими укый торган булып киттек. Хәер, ул эшләгән «Казан 
утлары» журналын без болай да бер тышлыгыннан икенчесенә кадәр җентекләп 
укый идек инде. Г.Ахуновның И.Гази, Г.Әпсәләмов, Г.Бәширов, М.Әмир, С.Баттал 
кебек танылган язучылар турындагы төпле, нигезле мәкаләләре ул вакытта әдә-
бият капкасы төбендә таптанучы яшьләрнең күп кенә сорауларына җавап та бирә 
иде».

(Гариф Ахунов: Истәлекләр /Төз.: Ш.Г. Максудова, Н.Г. Ахунова. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2005.– 137 – 138 б.) шагыйрь Әхмәт Рәшит

«Ул «Казан утлары» журналында баш редактор булып эшли иде, мин редакциягә 
повесть күтәреп килдем. Андый очракларда редакторлар белән сөйләшү шактый 
кыен була. Ә Гариф  абый үзен шундый теләктәш, үз итеп тота, ачык, көләч сөй-
ләшә, кимчелекләрне күрсәткәндә дә, сиңа хөрмәт белән, җиңел итеп әйтеп бирә. 
Хәтерлим, бу повестька исем куя алмыйча иза чиктем, Гариф абый шунда ук исем 
дә табып бирде».

(Гариф Ахунов: Истәлекләр / Төз.: Ш.Г. Максудова, Н.Г. Ахунова.– Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2005. –77 б.) язучы Мәдинә Маликова 

«Бу журналда баш мөхәррир постын ул алданрак, мин соңрак биләдек. Киңәшлә-
шеп, ярдәмләшеп, әдәбиятыбыз тәрәккыятле милләтләрнекеннән ким булмасын 
дигән ният белән эшләргә тырыштык. Шөкер, кайбер игелекле эшләр башка-
рылды дип уйлыйм. Хәер, аның кешелеклелеген тойган, хәер-фатихасын алган, 
олылау сүзен ишеткән каләмдәшләр бер мин генә түгел, алар бихисап. Кемнәр 
турында гына язып чыкмады да кемнәр турында гына зур-зур трибуналардан 
сөйләмәде Гариф абый! Йөзләгән-йөзләгән мәкаләләр, иҗат портретлары, рецен-
зияләр, тәкъдим-рекомендацияләр…»

(Фәйзуллин Р. Гыйбрәтләр алырлык үткән юл: фәнни-публицистик язма. – Казан: 
«Идел-Пресс» нәшр., 2004. – 18 – 195 б.)

***
«60 нчы еллар башында Әлмәттә Язучылар оешмасы ачылуга Татарстанда зур 

нефть чыгу сәбәп булса, Чаллыдагы бүлек оешу КамАЗ төзелешенә бәйле. Бу ике 
оешманың төзелү-оешу тарихы Гариф Ахунов исеме белән аерылгысыз. Әлмәттә-
ге Язучылар оешмасының беренче җитәкчесе ул булды, ә Чаллы оешмасы аның 
Язучылар союзы рәислеге чагында ачылды». 

(Фәйзуллин Р. Гыйбрәтләр алырлык үткән юл: фәнни-публицистик язма.– Казан: 
«Идел-Пресс» нәшр., 2004.– 94 – 95 б.)

Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин 
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Кемнән генә сорасагыз да, Татарстанның көнчыгыш төбәген-
дә, Ыкка коя торган Минзәлә елгасы буенда урнашкан Зур Нөр-
кәй авылының урта гомуми белем бирү мәктәбен Сарман рай-
онында иң бай тарихлы, татар телендә белем бирүче алдынгы 
мәктәпләрнең берсе диячәкләр. Ул дөрестән дә шулай. Биредә 
элеккеге традицияләренә тугры калган хәлдә, мәгариф систе-
масындагы заманча мөмкинлекләрдән файдаланып, ахыргы 
нәтиҗә өчен эшләүче коллектив тупланган. Мәктәпнең Юл-
тимер һәм Карашай-Саклау авылларында эшләп килүче ике 
филиалы бар. Хәзерге вакытта филиалларда (төп белем бирү 
мәктәпләре) – 39, ә Зур Нөркәй урта гомуми белем бирү мәк-
тәбендә  122 бала укый. Анда Сарысаз-Тәкермән, Иске Имән, 
Шәрләрәмә, Кормаш, Чураш, Сөлек, Карашай-Саклау һәм Юлти-
мер авылларыннан да йөреп укыйлар.
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 Заманында ил-көн алдында та-
нылу алачак архитектор Марат Би-
бишев, тәрҗемәче Саимә Ибраһимо-
валар кебек йөзләгән баланы олы 
юлга озаткан әлеге мәктәп.  
100 еллык үткәне булган авыл мәк-
тәбе тарихында андый шәхесләр 
аз булмагандыр дисезме? Бихисап. 
Бу җәһәттән беренчеләрдән булып 
күренекле язучысы Сөббух Рәфый-
ковның исемен дә атарга кирәк. 
1931 елдан район һәм республика 
газеталары редакциясендә әдәби 
хезмәткәр, бүлек мөдире, мөхәррир 
урынбасары вазифаларын башкар-
ган ул. 24 яшьлек егетне, нахак бәла 
ягып, сөргенгә озаталар. Тоткынлык- 
та һәм сөргендә гомеренең 20 елын 
үткәргәч кенә, туган җир туфрагына 
аяк баса ул. Мәктәптә язучының өч 
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китабы – «Тын елга буенда», «Авыл 
иртәсе», «Беренче яз» әсәрләре кулъ-
язмасы, күп сандагы хатлары, кайбер 
документлары, шәхси әйберләре, фото-
альбомы кадерләп саклана. Язучының 
иҗатына багышланган стенд урын 
алган. Мәктәп диварына урнаштырыл-
ган  мемориаль такта да күп нәрсә 
хакында сөйли. Анысы Әфган җирендә 
хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган 
Рамил Абделминов истәлегенә. Үл-
гәннән соң, «Кызыл Йолдыз» ордены 
белән бүләкләнгән бу каһарман егетне 
мәктәптә бары яхшы яктан гына искә 
алалар. 

Барлый башласаң, кайларга гына 
китмәгән дә нинди генә үрләр яула-
маган нөркәйлеләр дисең! Өлфәт һәм 

Файзелхак Фәйзуллиннар – КАИ про-
фессорлары, Г. Кудашов – КДПИ до-
центы, Р. Сибгатуллин – ветеринария 
фәннәре кандидаты, Әнәс Абдуллин – 
СССР премиясе лауреаты һ.б. 

– Узган ел мәктәпнең бер гасырлык 
юбилей тантанасы барышында да 
инандык моңа, – диләр укытучылар. – 
Казан, Самара, Чаллы, Алабуга, Әлмәт, 
Түбән Камадан кунак булып кайткан 
авылдашлар, чәчләренә чал кунган 
апа-абыйларның кайчандыр үзләренә 
аң-белем биргән укытучыларның 
һәркайсын исемләп, рәхмәт хисләре 
белән сагынып искә алулары, мәктәп 
елларындагы хатирәләр белән уртак- 
лашулары безне үткәндә калган  
тулы бер чор-дәвер белән тоташ- 
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тырды да куйды... 

ТАРИХ БИТЛӘРЕН БАРЛАП

Нөркәй мәктәбенең тарихы, чыннан 
да, гаять бай. Тарихи материалларны  
мәктәп музеенда да күпләп табарга 
мөмкин. Әйтик, авылда беренче мәк-
тәп бинасы 1924–1926 елларда ук 
нарат бүрәнәләрдән салынган булган. 
Ул чорның беренче укучылары Хәми-
дә Шәкүрова, Таһир Шәрәфетдинов, 
Габделхак Абдуллин, Гали Шәехов, 
Зәкия Мөхәммәтшина, Мөстәбширә 
Лотфрахманова, Галимҗан Бакиев һ.б. 
булуы да мәгълүм. 1939 елда мәктәп 
урта мәктәп буларак эшли башлаган. 
Сугыш елларында  мәктәп урта мәктәп 
булудан туктап торган. Сугыш башлан-
гач, парта арасыннан яуга киткән Гали 
Шәехов, Габделхак Абдуллин, Фәрвәй 
Имамовлар, исән-сау кайтып, укытучы 
һөнәрен сайлый. 1954 елда мәктәп 
башта җидееллык булып, соңрак урта 

мәктәп буларак эшләп китә. Беренче 
чыгарылыш 1956/57 уку елында бул-
ган. Ул елны мәктәпне әйләнә-тирә 
авыллардан килеп укучы 48 егет һәм 
кыз тәмамлаган. Диниев абый, Рауза 
Әсәдова, Доха Чувашаева, Закирә апа, 
Хәдичә Һадиева, Хәдичә Мирсәетова, 
Разия Минһаҗева, Мөстәбширә Лот-
фрахманова, Таһир Шәрәфетдинов, 
Гали Шәехов, Габделхак Абдуллин, 
Галимҗан Бакиев, Нәгыймә Гайнулли-
на, Мәсрүрә Вәлимөхәмәтова, Хәмидә 
Шәкүрова, Халидә Сабирова, Ризван 
Шәмсиев, Оркыя Таһирова – болар 
барысы да сугыштан соңгы елларда 
Нөркәй урта мәктәбендә белем биргән 
укытучылар. 

Икенче таш мәктәп, Кадыйров Фәрух 
Хәлим улы директор булып эшләгән 
чорда салынып, 1968 елда файдалану-
га тапшырылган, әмма ул әле типовой 
бина булмый. 1982 елда мәктәпнең 
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өченче бинасы төзелүне аның дирек-
торы Хафизов Наил Һадиевич исеме 
белән бәйлиләр. 

ТРАДИЦИЯЛӘРЕНӘ ТУГРЫЛЫК

Соңгы 15 елда Зур Нөркәй мәктәбен 
җитәкләүче Шәйхеразиева Ләйлә На-
зыйм кызы, баксаң үзе дә кайчандыр 
әлеге мәктәпне тәмамлап, бирегә ма-
тематика укытучысы белгечлеге алып 
кайткан педагогларның берсе икән.   
30 елдан артык педагогик стажы бул-
ган  Ләйлә ханымның «Иң яхшы укы-
тучы» грантын (2013) отуын, «Мәгариф 
өлкәсендәге казанышлары өчен» күк- 
рәк билгесен йөртүен дә әйтеп китү 
кирәктер.  

– Укыйм дигән кешегә безнең мәк-
тәпнең бөтен шарты килгән. 2015 елда 
спортзалга, 2016 елда мәктәпкә капи-

таль ремонт үткәрелде. Мәктәбебез, 
бөтенләй яңарып, заманча төс алды. 
Узган ел «Гранат-Стан Групп» нефть 
компаниясе 4 млн сумга якын спон-
сорлык ярдәме күрсәтте. Мәктәпнең 
җиһазлары тулысынча яңартылды, 
материаль техник базасы ныгытылды. 
Физика, химия, информатика кабинет-
лары кирәкле җиһазлар белән тәэмин 
ителде. Спорт инвентарьлары һәм аш-
ханә өчен кирәк-ярак алынды, класс- 
тан тыш чаралар уздырганда кирәк 
булган аппаратура куелды, – дип тезеп 
китә җитәкче ханым.  

Җыеп кына әйткәндә, мәктәптә  
үткән һәр көн бала күңелендә якты  
эз калдырсын, дип тырышалар би-
редә.  

– Укучыларның төпле белем, тәрбия 
һәм тормышка кирәкле күнекмәләрне 
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алу процессын нәтиҗәле һәм кызык- 
лы итү – безнең төп бурычларыбыз-
ның берсе. Мәктәптә белем һәм тәрбия 
бирү балаларның ана телендә –  
татар телендә бара. Үз телен камил 
белгән, хөрмәт иткән кеше генә баш-
ка телләрне хөрмәт итә һәм яратып 
өйрәнә. Безнең мәктәп укуның сый-
фаты, Бердәм дәүләт имтиханнары 
нәтиҗәләре буенча һәр елны районда 
алдынгы урыннарны биләп килә. Бала, 
мәгълүмат ташкынында югалып кал-
мыйча, кирәклесен кабул итәргә өй-
рәнә. Без моның нәтиҗәсен БДИ, ТДИ 
нәтиҗәләрендә дә бик яхшы күрәбез,– 
ди Ләйлә Шәйхеразиева.

«Һәр баланың шәхси үзләштерүен 
оештырганда гына, ниндидер яхшы 
нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Ул 
нәтиҗәләр бездә бар, һәм без моңа 
бик сөенәбез»,– диләр укытучылар 
үзләре дә.  

– Бала белемне теле ачылган, уйлый,  
фикер йөртә торган телдә ала, ныгыта, 
хәтеренә сала, нәтиҗәдә информация- 
не кабул итү, үзләштерү тизлеге арта. 
Бу – белем алу нәтиҗәлелеген күтәрү 
шартларының берсе булып тора. Бил-
геле, баланы мәҗбүр итеп, төрле ло-
зунглар әйтеп кенә укытып булмый. 
Без – укытучылар, әти-әниләр – үзебез 
һәрчак үрнәк күрсәтергә, үз телебез, 
үз милләтебез белән горурланырга 
тиешбез. Мәктәптә тәрбия чаралары 
уздыруга, балаларны олы тормыш 
юлына әзерләүгә күп көч куела. Күмәк 
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чаралар, төрле конкурслар, шәхси әң-
гәмәләр бала шәхесен төрле яклап 
ачарга һәм үстерергә ярдәм итә, – ди 
Ләйлә Шәйхеразиева.

Мәктәптә эшләп килүче түгәрәкләрдә 
дә балалар төрле яклап ачылалар, кы-
зыксынулары аларны төрле юнәлеш-
тә үсәргә ярдәм итә. Татар теле һәм 
әдәбияты укытучысы Зарипова Зөл-
фия Флёр кызы җитәкчелегендәге 
«Милләтнең яшәү көче аның тамыр-
ларында» дип аталган проект аеруча 
игътибарга лаек. Проект кысаларында 
һәр елны укучылар, укытучылар белән 
берлектә, зур күләмле эшләр башкара. 
«Милләтнең яшәү көче аның тамыр-
ларында» проекты «Мәктәп тарихы 
эзләре буйлап» дигән республика кон-
курсында икенче урынга лаек дип та-
былган. 

– Һәр уку елында үткәрелә торган 
зур чаралар «Сөмбелә», «Нәүрүз», «Са-
бантуй» бәйрәмнәре дә – телебезнең, 
гореф-гадәтләребезнең бик бай булуын 
раслаучы чаралар. «Безнең мәктәп» 
исеме белән айга бер тапкыр чыга 
торган газетабызда яңалыклар белән 
беррәттән балаларның иҗади эшләре: 
шигырьләр, хикәяләр, рәсемнәр дә 
урын ала. «Татар теле» атналыгы кы-
саларындагы чаралар белән беррәт-
тән «Татар кызы һәм егете» заманча 
кием проекты конкурсы да үткәрәбез. 
«Туган авылым» комплексы моделе, 
кәгазьдән үреп ясалган самавырлар 
конкурсы, «Калфак һәм түбәтәй чигү» 

түгәрәге эшләре күргәзмәсе, кулдан 
ясалган төрле милләт вәкилләрен ча-
гылдыручы курчаклар мини проекты 
балаларда да, өлкәннәрдә дә зур яклау 
таба. Бу уку елында бергәләп милли 
бизәкләр төшерелгән сумкалар үрдек, 
диләр укытучылар.

Елның-елында Г.Тукай, М.Җәлил һәм 
авылдашлары язучы С.Рәфыйков 
туган көннәрендә шигырь укучылар 
һәм каләм тибрәтүчеләр бәйгеләре 
үткәрү дә матур традициягә әверелгән.  
Район, республика күләмендә узган 
«Шәҗәрәләр» конкурсында да теләп 
катнашканнар. 11 нче сыйныф укучы-
сы Сиринә Хәмидуллина, Бөтенроссия 
«Ак калфак» конкурсында катнашып, 
дипломга ия булган.  

– Бу эшләребезнең максаты булып, 
укучыларның татар телен камил-
ләштерү, аларны мәктәптә алган бе-
лемнәрен тормышта кулланырга өй-
рәтү, иҗади эшләргә җәлеп итү, татар 
теленә мәхәббәт һәм кызыксындыру 
арттыру, креативлыкка җәлеп итү, 
татар теленең кулланылыш даирәсен 
киңәйтү, телне популярлаштыру тора. 
Телебез – безгә әти-әнидән, әби-бабай-
дан бирелгән бүләк. Ә бүләкне кадер-
ләп саклау тиеш, – ди Ләйлә Назимов-
на Шәйхеразиева.  

Расиха ФАИЗОВА
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Рүзәл ЮСУПОВ,

Казан федераль университетының атказан-
ган профессоры, академик

03

ЯШЬ БУЫНГА – 
ЛАЕКЛЫ ТӘРБИЯ
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Күптән түгел, республикабыз матбугатында хәбәр ителгән-
чә, Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли 
мәсьәләләр комитеты утырышында уку йортларында тәрбия 
мәсьәләсен көчәйтүгә юнәлдерелгән яңа законның үз көченә 
керүе уңаеннан фикер алышу булган. Гомеремнең күпчелек 
өлешен педагоглар әзерләүгә багышлаган кеше буларак, мин 
бу утырышта каралган мәсьәләгә кагылышлы кайбер фикер-
ләремне хөрмәтле журнал укучылар игътибарына тәкъдим 
итәргә кирәктер дигән карарга килдем.

Газетада язылуга караганда, әлеге 
утырышта төп чыгыш ясаган Татарстан-
ның мәгариф һәм фән министры урын-
басары Алсу Әсәдуллина киләсе уку 
елыннан мәктәпләр, көллиятләр, вузлар 
укыту программаларына тәрбия планы 
кертергә тиеш дигән. Уку йортлары хә-
зер 24 мәктәптә сынау уза торган тәр-
бия программаларының иң яхшысын 
сайлап алачаклар икән.

Министр урынбасары үзенең чыгы- 
шында тәрбия планында күздә тотыл- 
ган чаралардан тимурчылар, «Юнар-
мия» хәрәкәтләре, укучыларда ватан- 
пәрвәрлек хисе тәрбияләү, психологик- 
педагогик хезмәт күрсәтү, өстәмә белем 
бирү үзәкләре, төрле түгәрәкләрнең 
эшләре турында сөйләгән.

Болар мөһим гамәлләрдән саналса 
да, балаларны, яшьләрне тәрбияләүнең 
тагын да күбрәк һәм әһәмиятлерәк төр-
ләре дә бар әле. 

Укучы балаларны һәм яшьләрне тәр- 
бияләү беренче чиратта уку йортлары 
эше булса да, бу гаять әһәмиятле бурыч-
ны мәктәп, лицей, гимназияләр һәм вуз-

ларның үзләренә генә йөкләп калдыру 
дөрес булмас иде. Бу – бөтен дәүләт 
күләмендә һәм дәүләт җитәкчелегендә, 
аның ярдәме белән башкарыла торган 
эш.

Соңгы чирек гасырда, билгеле объек-
тив һәм субъектив сәбәпләр аркасында, 
илдә тәрбия эше тиешле дәүләт орган-
нарының, мәгариф оешмаларының 
игътибарыннан читтәрәк калып килде, 
һәм нәтиҗәдә җәмгыять членнарының, 
бигрәк тә яшь буынның, әхлак сыйфат-
лары һәм культура дәрәҗәләре шактый 
дәрәҗәдә түбәнәя барды. Шушы хәлне 
исәпкә алганда, уку йортларында тәр-
бия мәсьәләсен көчәйтүне күздә то-
тып закон кабул ителү – уңай күренеш. 
Ләкин, табигый ки, закон чыгару – бер 
нәрсә, аны гамәлгә ашыру исә – күп көч 
һәм акыл таләп итә торган икенче нәр-
сә.

Безнең уебызча, уку йортларында тәр-
бия мәсьәләсен көчәйтүгә юнәлдерел-
гән законны тиз арада уңышлы хәл итү 
йөзеннән республикада тәрбия эшен 
яхшырту буенча комплекслы програм-
ма кабул ителергә тиеш.
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Бу программаның төзелеше гори-
зонталь һәм вертикаль юнәлешләрдә 
булыр, дип фараз ителә. Аның горизон-
таль юнәлешен гаилә тәрбиясе, бала-
лар бакчаларындагы, мәктәпләрдәге, 
урта махсус һәм югары уку йортларын-
дагы тәрбиягә, кайбер ата-аналарның 
үзләрен дә тәрбияләүгә һ.б. га багыш-
ланган бүлекләре, вертикаль юнәлешен 
исә әхлак тәрбиясе, хезмәт тәрбиясе, 
физик тәрбия, эстетик (сәнгать), эколо-
гик, патриотлык тәрбиясе, үзеңне тота 
белү, әдәп кагыйдәләрен өйрәтү һәм 
башка шундыйрак бүлекләр тәшкил 
итәр.

Тәрбиянең күп төрләре арасында иң 
әһәмиятлесе, хәлиткече – әхлак тәрбия- 
се. Әхлаклылык – һәр халыкның иң 
беренче, иң мөһим, биологик кешене 
иҗтимагый кеше иткән сыйфаты.

Әхлаклылык төшенчәсе кешеләрдәге 
гаделлек, намуслылык, игелеклелек, 
миһербанлылык, ихтирамлылык, тугры-
лыклылык, әдәплелек, ата-анаңны, ба-
лаларыңны, туганнарыңны, туган илең-
не, телеңне, халкыңны ярату, хөрмәт итү 
кебек саф күңеллелек сыйфатларын 
белдерә. Шулай ук кешеләрдә, аларның 
мул тормышта, тыныч, бәхетле, гадел, 
намуслы яшәүләре өчен әһәмиятле 
хезмәт сөючәнлек, чисталык, тәртипле-
лек, хайваннар һәм үсемлек дөньясы-
на, табигать байлыкларына, матди һәм 
рухи хәзинәләргә сакчыл караш, зыян 
эшләмәү, кешене рәнҗетмәү, аңа физик 
һәм рухи зарар китермәү, чит милеккә 
кагылмау, урламау, авыру, гарип, мох-
таҗ, ярлы кешеләргә ярдәм итү, ку-
накчыллык, башка милләт кешеләренә 
дустанә мөнәсәбәт  кебек яхшы сый-
фатлар тәрбияләү югары мәгърифәтле 
кешелек җәмгыятенең иң мөһим вази-
фаларына керә.

Бу уңай сыйфатлар балаларда, гадәттә, 
беренче чиратта гаиләдә тәрбияләнә, 
әлбәттә. Ләкин бу бик җаваплы һәм 
кирәкле эшне гаиләгә генә тапшырып 
калдырырга ярамый. Чөнки вакытында 
тиешле тәрбия алмаган кайбер ата- 
аналар үзләре дә балаларына дөрес 
тәрбия бирергә сәләтле булмаска мөм-
кин. Шулай булгач , балаларга лаеклы 
тәрбия кылу – мәктәпкәчә учрежде-
ниеләрнең һәм уку йортларының да иң 
әһәмиятле вазифасы.    

Укучыларны нәтиҗәле тәрбияләүгә 
ирешү өчен, совет чоры мәктәбеннән 
килгән уңай традицияне – тәрбия эшен 
укыту процессы белән тыгыз бәйлә-
нештә башкару традициясен дәвам 
иттерергә кирәк. Укытыла торган пред-
метларның һәркайсында тәрбия кылуда 
файдаланырлык әһәмиятле мәгълүмат 
салынган була. Әзерлекле укытучы 
аларны укучыларга, тиешле белемнәрне 
биргәндә, кирәкле дәрәҗәдә осталык 
белән ирештереп бара ала. Әлбәттә, бу 
эшне уңышлы башкару өчен, укытучы 
һөнәри уку йортында белем бирү про-
цессын тәрбия эше белән нәтиҗәле 
итеп бәйләп бару күнекмәләре алган бу-
лырга тиеш. Элек Казан педагогика уни-
верситетында укучы студентлар, махсус 
тәрбия чараларын үткәрергә өйрә-
телүдән тыш, үзләре укыткан һәр пред-
метның тәрбия бирерлек элементларын 
табып, аларны мәктәп дәресләрендә 
балаларны тәрбияләү өчен файдала-
ну күнекмәләре алдылар. Һәм аларны 
соңрак, укытучы булып эшли башлагач, 
дәресләрендә тәрбия максатын куеп 
үтәүгә ирешәләр иде. Бүгенге укытучы-
лардан болай эшләү таләп ителми булса 
кирәк.

Хәзер яшьләрне мәктәптә тәрбия- 
ләү мәсьәләсендә борчылдырырдай, 
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җитди уйландырырдай нәрсә шуннан 
гыйбарәт: соңгы бер-ике дистә елда 
илдә киң җәелгән базар мөнәсәбәтләре, 
эшмәкәрлек, лидерлык күренешләре 
Россия тормышында өстенлек ала бар-
ган чорда, бу мөнәсәбәтләр, бу күренеш- 
ләр яшь буында югары әхлаклылык 
сыйфатлары тәрбияләүгә комачаулык 
итә, дигән фикер белдерә кайбер укы-
тучылар. Хәзер мәктәптә балаларның 
күңеленә миһербанлылык, гаделлек, 
намуслылык кебек гомумкешелек изге 
сыйфатлар сеңдерәсе, укучыларда гу-
манитар һөнәрләргә мәхәббәт уятасы 
урында күбрәк эшмәкәрлектә, бизнеста 
ничек уңышка ирешү мөмкинлекләре, 
ни рәвешле капитал туплау сәләтләрен 
булдыру турында сүз алып барыла, 
диләр алар. Бу хәлне уку йорты тор-
мышындагы уңай күренеш дип әйтеп 
булмыйдыр. Яшь буынны беренче 
чиратта сату итү, табыш алу өлкәсен-
дәге көндәшлектә җиңеп чыгу рухын-
да түгел, бәлки җитештерү, мәгариф, 
сәламәтлек саклау, мәдәният һәм фән 
өлкәләрендә, игелекле хезмәт итеп, 
югары казанышларга ирешү ихтыяҗы 
рухында тәрбияләргә кирәк.

Яшьләрне тәрбияләү эшендә менә 
шушы нәрсәгә игътибар итү мөһим. Нык 
фикерле булу, мәсьәләгә үз карашыңны, 
тартынмыйча, курыкмыйча әйтә белү 
сыйфаты безнең хәзерге җәмгыять  
кешеләренең күбесенә хас түгел. 
Җитәкчеләр сүзенә, ул дөрес булмаса 
да, һәрвакыт риза булып, аны җөпләп 
утыру, һәртөрле форумнарда (җыелыш, 
утырыш, сессия, конференцияләрдә  
һ.б.да) түрәләрнең фикерләренә 
һичсүзсез, уйлап та тормыйча риза 
булу, аларның һәр сөйләгән сүзләрен, 
карарларын яклап кына тавыш бирү – 
хәзерге заманның, дөресрәге, безнең 

җәмгыятьнең бәласе ул. Кешеләрдәге 
илебезнең артка калуына китерә торган 
тискәре сыйфатларның берсе – пассив-
лык, битарафлык менә шуннан килә. 
Туры сүзлелек, кыюлык, үз фикереңне 
әйтә белү, принципиальлек гадәтләрен 
ата-аналар, уку йортлары балаларда 
кечкенәдән үк тәрбияләсен иде: мон-
дый сыйфатлар аларга гомер буена бик 
кирәк булачак.  

Тәрбия кылуда шуны да истә тоту 
зарур. Бездә балаларга, яшьләргә 
җәмгыятьтә үз-үзеңне дөрес тоту кагый-
дәләрен (кешеләр белән аралашу этике-
ты, хатын-кызлар белән мөгамәләдәге 
әдәп нормалары һәм башка шундый 
нәрсәләр) өйрәтү җитми. 

Әле берничә дистә ел элек кенә бар-
лык уку йортларында да хезмәт тәрбия-
сенә, ягъни балаларны, яшьләрне эшкә, 
бигрәк тә физик эшләргә, кул көче һәм 
осталыгы белән башкарыла торган, көн-
дәлек тормыш өчен иң кирәкле һөнәр-
ләргә өйрәтүгә зур игътибар бирелә иде.

Хезмәт күнекмәләре, беренчедән, 
мәктәпләрдә күп еллар хезмәт 
дәресләре рәвешендә махсус бире-
леп килде. Бу дәресләрдә малайлар 
яшәү өчен кирәкле техник һөнәрләрне  
үзләштерәләр, кызлар исә йорт-җир, 
гаилә өчен әһәмиятле эш төрләренә 
өйрәнәләр иде. Шуның өстенә, авыл 
укучылары, ял, каникул вакытларында 
мәктәпкә бүлеп бирелгән җир участок- 
ларында яшелчә, җиләк-җимеш үстерү 
белән шөгыльләнеп, кыр эшләре вакы-
тында колхоз-совхозларга булы- 
шып, физик эш күнекмәләре алдылар. 

Урта махсус һәм югары уку йорт-
ларында укучылар шулай ук, авыл 
хуҗалыгына, промышленность пред-
приятиеләренә, төзелеш оешмалары-

22

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



на булышып, уку биналарында, тулай 
торакларда үз-үзләренә җыештыру, 
чистарту, төзекләндерү кебек хезмәт 
күрсәтеп килделәр. Һәм бу акыллы, 
дөрес уйланылган хезмәт тәрбиясе иде. 
Ләкин узган гасырның 80 нче еллары 
азагыннан, ил хуҗалыгының барлык 
тармакларында башланган үзгәртеп 
корулар шаукымына ияреп, мәгариф 
өлкәсендә дә төрле кирәкмәгән, төптән 
уйланылмаган үзгәртүләр булгалады. 
Шул исәптән уку йортларындагы вакыт 
сынавын узган тәрбия системасын да 
боздылар. Нәтиҗәдә хәзер инде физик 
хезмәткә күнекмәгән, бик кирәкле гади 
кул эшләренә йөз чөереп карый торган 
бер төркем яшьләр үсеп җитте. Безнең 
тормышта бер чиктән икенче чиккә 
ташланулар еш булып тора: бүген мәк-
тәптә укучыга, кулына чүпрәк тоттырып, 
берәр җирне сөртеп алырга кушсалар 
да, җәнҗал кубаручылар табыла.

Дөньядагы матди һәм рухи хәзинәләр, 
байлыклар кешеләрнең физик һәм 
акыл хезмәтләре нәтиҗәсендә барлык-
ка килгән. Димәк, хезмәтнең бу ике төре 
дә мөһим, һәм яшь буынны аларның 
икесен дә башкарырлык итеп әзерләү 
бурычы тора. Яшьләргә хезмәт тәрбиясе 
бирү проблемасы турында сөйләгән-
дә, барыннан да бигрәк аларны физик 
хезмәткә, кул көче белән башкарыла 
торган эшләргә, ягъни киләчәктә кеше 
нинди һөнәр иясе булуына карамастан, 
аны гомере буенча кирәкле көнкүреш 
эшләренә әзерләү ихтыяҗы күздә то-
тылырга тиеш.

Укучыларга эстетик тәрбия бирү 
мәсьәләсенә килгәндә, Татарстанның 
Мәгариф һәм фән министрлыгы җитәк-
челәренә шуны искәртү мәгъкуль бу-
лыр: татар мәктәпләренең укыту про-
граммаларындагы музыка дәресләренә 

бирелгән вакытның бик азы гына татар 
музыкасы белән таныштыруга файдала-
ныла. Бу һич кенә дә риза булырлык хәл 
түгел. Бәхәссез: программада каралган 
сәгатьләрнең күпчелеге татар музыка-
сын өйрәнү өчен булырга тиеш. Татар-
стандагы татар балалары үз халкының 
музыкасын мөмкин булганча тулы итеп 
үзләштерергә хаклы һәм тиеш. Халык 
музыкасы, халык көйләре – туган тел  
кебек үк, милләтнең рухын, җанын 
чагылдыра торган иң әһәмиятле нәр-
сәләрнең берсе, һәм аны яшь буынга өй-
рәтү, аңа мәхәббәт тәрбияләү – респуб- 
лика мәгарифенең мөһим бурычы.

Рус мәктәпләрендә укучыларны да та-
тар музыкасы белән таныштыру күркәм 
күренеш булыр иде.

Хәзерге вакытта милли җанлы ке-
шеләрне борчый торган проблемалар-
ның берсе ул – татар халкының милли 
рухы, милли горурлыгы мәсьәләсе.

Хикмәт шунда: соңгы елларда Россия 
хакимиятенең милли сәясәт үткәрүдә 
һәрьяклап уйланылмаган адымнар яса-
вы, халыкларның ирекле үсүенә, алга 
баруына комачаулый торган карарлар 
кабул итүе нәтиҗәсендә, кайчандыр 
үзенең дәүләте булган, бай тарихлы, 
югары культуралы татар халкының 
телен саклау, өйрәнү һәм үстерү кыен-
лаша бара. Билгеле бер объектив һәм 
субъектив сәбәпләр аркасында, үз те-
лендә сөйләүче һәм сөйләшүче татар-
ларның саны кими, шулай ук татар мәк-
тәпләре оптимизация сылтавы белән 
ябыла, татар мәктәпләрендә – шәһәрдә 
дә, авылда да – русча укытуга күчә ба-
ралар. Бу – татар теле һәм, димәк, татар 
халкының мәдәнияте һәм үзе өчен дә 
фаҗигагә илтә торган драматик күре-
неш. Монда иң аяныч һәм куркыныч 
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хәл шул: балаларын үз телләрендә укы-
та торган мәктәпкә бирүдән һәм татар-
ча өйрәтүдән баш тарткан ата-аналар 
күбәя бара. Бу, әлбәттә, гаять катлаулы, 
четерекле проблема. Ата-аналарны бу 
мәсьәләдә мәҗбүр итү булырга тиеш 
түгел: алар закон буенча балаларын 
үзләре теләгән телдә укытырга һәм 
тәрбияләргә хаклы. Проблеманы, бе-
ренчедән, татар мәктәпләренең эшен, 
укытуның сыйфатын яхшыртып, абруен 
күтәреп, икенчедән, ата-аналар белән 
идеология, тәрбия эше үткәреп, милли 
мәсьәләдә аларның психологиясенә 
уңай йогынты ясап, төгәлрәк итеп әйт-
кәндә, аларның үзләрендә һәм балала-
рында милли рух, милли горурлык хис-
ләре тәрбияләп кенә хәл итәргә мөмкин.

Тәрбиянең күп төрләре арасында та-
гын бер бик әһәмиятлесе – экологик 
тәрбия.

Экология сүзенең берничә мәгънәсе 
бар. Шуларның берсе – бөтен табигать-
кә, тереклек һәм үсемлек дөньясына, 
кешелек иҗат иткән барлык матери-
аль һәм рухи хәзинәләргә культуралы 
мөнәсәбәт, сакчыл караш.

Безнең илдә табигатьне саклау эше 
әле җитәрлек дәрәҗәдә оештырыл-
маган, һәм күп кешеләрнең экологик 
культурасы да түбән. Моның күпсанлы 
мисалларын һәр көнне күреп тә, ишетеп 
тә, мәгълүмат чараларындагы хәбәр-
ләрдән дә белеп торабыз.

Үзебез яши торган табигатьне, мохит- 
не пычрату, бозу, зарарлау очракла-
ры сөйләп бетергесез. Елга-күлләрне 
теләсә нәрсә ташлап чүпләү, пычрату, су 
буйларында, урман-аланлыкларда, ял 
итеп утырганнан соң, бөтен калдык- 
чүпләрен шунда ташлап калдыру – без-
дә гадәти күренеш.

Экологик тәрбия кешеләрдә миһер-

банлылык булдыру белән тыгыз бәйлә-
нештә тора. Миһербанлы булу ул – һәр-
нәрсәгә, табигать бүләк иткән барлык 
җанлы нәрсәләргә дә, үсемлекләргә дә 
яратып, кадерләп карау, безнең дөнья- 
бызны тулы, җитешле, матур итәргә 
барлыкка китерелгән һәм яшәргә, үсәр-
гә тиешле, хаклы нәрсәләр буларак, 
аларны сакларга, кирәксезгә бетерү, 
юкка чыгару белән шөгыльләнмәскә 
бурычлы булуыбызны аңлау һәм шуңа 
омтылу.

Һәр халык, һәркем  балаларында ту-
мыштан ук шундый сыйфатлар тәрбия- 
ли, ягъни аларны миһербанлы итеп 
үстерә алса, дөнья идеаль булыр иде. 
Идеаль нәрсә була алмый, әлбәттә. 
Әмма моңа омтылырга, якынаерга ты-
рышырга кирәк. Һәр ата-ана һәм уку 
йорты балаларга дөрес тәрбия бирә 
белсә, без, һәрхәлдә, идеаль хәлгә якын 
булыр идек.

Экология төшенчәсе төрле халыклар, 
этносларның, милли культуралары, 
телләре, традицияләре һәм гореф-гадәт-
ләренең саклануы мәсьәләсенә дә 
карый. Һәрбер халык, сан ягыннан кеч-
кенә генә этнос та – үзенең мәдәнияте, 
теле белән уникаль күренеш, һәм төрле 
сәбәпләр аркасында аның берсенең 
генә булса да яшәүдән туктавы – бөтен 
дөнья цивилизациясе өчен күпмедер 
дәрәҗәдә югалту.

Кешенең экологик тәрбияле, ягъни 
сакчыл табигатьле  булуы яки булмавы 
аның, гомумән, культуралы яки культу-
расыз булуына карый. Безнең илдә әле 
халыкның гомуми культура дәрәҗәсе 
тиешле югарылыкта дип әйтеп булмый, 
димәк, дәүләт алдында күп кешеләрнең 
гомуми культурасын күтәрү бурычы 
тора. Бу кабул ителәсе комплекслы 
тәрбия эше программасында күздә то-
тылырга тиеш.
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ТАТАР ТЕЛЕ 
ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ 
САЙЛАП АЛУ 
СИТУАЦИЯСЕНЕҢ 
АКТУАЛЬЛЕГЕ

Лилия ГЫЙЛӘҖЕВА, Гөлнара ҺАДИЕВА,

ТР Мәгарифне үстерү инсти-
тутының татар теле һәм әдә-
бияты кафедрасы доценты

ТР Мәгарифне үстерү ин-
ститутының татар теле һәм 
әдәбияты кафедрасының 
өлкән укытучысы

25

MAGARIF-UKU.RU

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ



Ситуатив якын килү яңа белем бирү стандартларын тормышка 
ашыруда төп таләпләрнең берсе булып тора. Белем бирү про-
цессында уку ситуацияләре – билгеләнгән максатка ирешүнең 
дидактик чаралары. Бүгенге көндә сайлап алу ситуацияләре-
нең кулланылышы аеруча актуаль. Әлеге эшчәнлекнең үсе-
ше (эчтәлек, метод, ысул, укытуның оештырылу формалары, 
эшчәнлекнең контроле һәм бәяләрне дә кертеп) укучыны шәхес 
буларак формалаштыруда әһәмиятле корал булып тора.

Федераль дәүләт белем бирү стандартлары укыту процес-
сында төп игътибарны укучы шәхесенең үсешенә юнәлтә. Яңа 
стандартта төп белем бирү программасының үзләштерелү 
нәтиҗәсе булып универсаль уку гамәлләре карала, алар ара-
сында исә шәхескә караган универсаль уку гамәлләре мөһим 
гамәлләрдән санала.

Сайлап алу проблемасы психоло-
гиядә хәзерге вакытта гаять актуаль 
булып тора, чөнки бүгенге көндә күп 
мәгълүмат булу кешене сайлау алдына 
куя, монда исә бары тик анык форма-
лашкан кыйммәтләр системасын, сай-
лауның мөмкин булган нәтиҗәләрен 
аңлаган кеше генә дөрес фикер кабул 
итәргә сәләтле.

Уку ситуациясе – укучыларның укы-
тучы ярдәмендә үзләренең эшчәнлек 
предметларын табып, аларны төрле 
уку гамәлләре башкарып өйрәнә, тик-
шерә торган уку-укыту процессының 
махсус берәмлеге. Укытучы, укучылар 
алдына проблеманы куеп, куелган про-
блеманың асылын үзе яхшы аңларга, 
аны чишү юлларын белергә, шулай ук 
балаларның ничек җавап бирүләрен 
фаразларга һәм проблеманың чише-
леш юлларын, алгоритмын төзү про-
цессында укучылар алдында туган 

кыенлыкларда ярдәм итәргә әзер то-
рырга тиеш. Уку ситуациясе өчен эчке 
(белем һәм күнекмәләр) һәм тышкы 
(дәреслек, сүзлекләр һ.б.) эш чара-
лары булу зарур. Укучыларда пред-
мет буенча башлангыч (база) белем, 
күнекмәләр булу, мөстәкыйль эшләү 
осталыгын, көтелгән нәтиҗәләрнең 
әһәмиятлелеген аңлау һәм фикер 
йөртү конструкциясен үзгәртүгә сәләт-
ле булу – уку ситуациясенең төп таләп- 
ләре. 

Уку ситуациясе барлыкка килү өчен, 
түбәндәге шартлар булырга тиеш:

– укучы, яңа белемнәрне үзләштерер 
өчен, программа материалын яхшы 
белергә тиеш;

– мөстәкыйль эшли һәм фикер йөр-
тергә сәләтле булырга тиеш;

– проблемалы бирем укучы «ачарга» 
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тиеш булган яңа белемне (теманы) үз 
эченә алырга тиеш;

– үти алмаган практик бирем ниге-
зендә укучыда яңа теманы өйрәнү 
ихтыяҗы туарга тиеш;

– укучы көтелгән нәтиҗәләрнең бе-
лем һәм күнекмәләр булдырудагы 
кыйммәтен аңларга тиеш.

Уку ситуациясе укучыларның укы-
тучы белән диалогы аша белемнең 
иҗади үзләштерелүен тәэмин итә. Әле-
ге юл танып белү һәм коммуникатив 
универсаль уку гамәлләрен үстерергә, 
белем алуның югары сыйфатын бул-
дырырга, укучыларның интеллект һәм 
иҗади сәләтләрен нәтиҗәле үстерергә 
һәм актив шәхес тәрбияләргә ярдәм 
итә. Дәрестә уку ситуациясен тудыру 
проблемаларын ачыклау, аның чише-
леш юлларын табу, мәгълүмат белән 
эшли белү, башка кешеләрне ишетә 
һәм тыңлый белү, төркемдә эшли белү-
гә юнәлтелгән. 

Сайлап алу ситуациясен ничек оеш-
тырырга? Әлеге төр эшчәнлекне кулла-
нып үткәрелгән дәрес укучылар тара-
фыннан үзләштерелсен һәм технологик 
яктан дөрес булсын өчен, түбәндәге 
бурычларны хәл итәргә кирәк: «сайлап 
алу ситуациясе» төшенчәсен билгеләр-
гә, аны булдыру өчен, педагогик шарт-
ларны ачыкларга, укытучыга үзенең 
һәм укучыларның эшчәнлек алгорит-
мын төзергә, укучыларның индиви-
дуаль һәм коллектив рәвештә сайлап 
алу шартларын, сайлап алу ситуация-
сен булдыру өчен кулланыла торган 
укыту биремнәренең төрле төрләрен 
тасвирларга һәм системалаштырырга, 
мәсәлән, тестлар, укучыларның иҗа-
ди сәләтләрен үстерүгә юнәлдерелгән 
биремнәр, рольле уеннар, тикшеренү 
эшләре. Тест биремнәренең исә түбән-
дәге төрләре методик яктан уңышлы 
санала. Тест биремнәренең төрләре 

һәм мисалларына тукталып китик. 
1. Бер яки берничә дөрес җавапны 

сайлап алу: Рәт гармониясенә буйсын-
маган сүзләрне билгеләгез.                                

– гамьсез                        – тәмле  
– төклетураларга          – китап
2. Бер генә дөрес җавапны сайлап 

алу: Билгеләнгән сүзнең синонимын 
табыгыз.

Аларның саф сулары тәнгә сихәт, җан-
га шифа булсын, алар турындагы җыр-
лар ерак елларгача яңгырасын.

– пычрак           – тәмле
– изге                 – чиста
3. Ачык типтагы биремнәр: 15 нче 

җөмләдән әйтелеше белән язылышы 
туры килмәгән сүзне табып языгыз.

Җавап:                                                .
4. Тәңгәллекне булдыру: Тәңгәллек 

урнаштырыгыз.
1. Омонимнар         3. Антонимнар
2. Синонимнар       4. Паронимнар
А. Яшь – карт. 
Ә. (Печән) чаба – (тиз) чаба.
Б. Сөйкемле – мөлаем. 
В. Болытлы (көн) – кояшлы (көн).
Г. Тугры – туры.
Д. Орфоэпия – дөрес әйтелеш.
5. Дөрес эзлеклелекне урнаштыру: 

Текст барлыкка килсен өчен, тиешле 
эзлеклелекне булдырыгыз.

А) Алар Евразиядә һәм Төньяк Амери-
када яшиләр.

Ә) Шуның белән урманга зур файда 
китерәләр.

Б) Бүре – ерткыч хайван.
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В) Бүреләр авыру хайваннарны тота-
лар.

1) Б, Ә, А, В
2) Ә, Б, А, В
3) Б, А, В, Ә
4) А, Ә, Б, В
Укыту процессында «сайлап алу си- 

туациясен» проектлаштырганда, түбән-
дәге моментларны исәпкә алырга 
кирәк: 

1. Укучыларның сайлап алу эшчән-
легенә әзер булулары. Дәрестә әлеге 
ситуация белән эшли башлаганчы, 
укучыларны үз мөмкинлекләреннән  
чыгып сайлый белергә өйрәтә башлар-
га кирәк, бу исә укучыларда сайлау 
процессын аңлы рәвештә башка-
ру күнекмәсен формалаштырырга 
ярдәм итәчәк. Һәр дәрес саен сайлау 
өчен вариантлар арттырыла. Укучы 
чишә торган мәсьәләләр, биремнәр 
катлауландырыла, укучыларның 
мөстәкыйльлегенә карата булган та- 
ләпләр үсә бара.  

2. Сайлап алу ситуациясенең педа-
гогик кыйммәте. Әлеге ситуация укы-
тучы тарафыннан дәрестә булырга 
тиешле бер этап (элемент) өчен генә 
кертелми, ә билгеле бер максат белән 
кулланыла. Укытучы сайлап алу си- 
туациясенең кайсы дәрестә, дәреснең 
кайсы этабында һәм нинди теманы 
үзләштергәндә нәтиҗәле булачагын 
алдан билгеләргә тиеш.  

3. Укучыларны сайлауга стимул-
лаштыру. Бу максат белән укытучы 
сайлап алырга тәкъдим ителгән һәр-
бер уку биремнәрен анык итеп аңлата, 
аларның үтәлешенең әһәмиятлелеген 
ассызыклый, бәяләү критерийларын 
күрсәтә.  

4. Дәлилләү. Укучыларны ни өчен 

теге яки бу төргә өстенлек бирүләрен 
дәлилләп аңлатып бирә алуларын бул-
дырырга кирәк.  

5. Сайлауның иреклелек дәрәҗәсен 
билгеләү. Тәкъдим ителгән ситуациядә 
сайлауның иреклелек дәрәҗәсе уйлан-
ган булырга тиеш. 

6. Эшчәнлекнең уңышлылыгы. Уку 
биремнәренең вариантларын тәкъдим 
иткәндә, укытучы (әлеге биремнәрне 
уңышлы башкарып чыгу өчен) укучы-
ларның белем һәм күнекмә дәрәҗәсен 
билгели белергә тиеш.  

7. Хаталар өстендә эш. Укытучы, 
укучының бөтен эшчәнлек процессын 
анализлап чыгып, хата җибәрелгән 
этапны «эләктереп», аңа хата җи- 
бәрүенең сәбәбен аңлатырга  
тиеш.

8. Укучы тәкъдим иткән вариант-
ның чишелеш нәтиҗәләрен бәяләү.   
Сайлап алынган вариантның чише-
леш нәтиҗәләрен бәяләгәндә, соң-
гы нәтиҗәне генә бәяләп калмыйча, 
укучының бөтен эшчәнлеген тулаем 
карап анализ бирү уңышлы була-
чак. Шулай итеп, балага тәкъдим 
ителгән сайлап алу хокукы бүгенге 
көндә белемгә омтылучан, сәләтле, 
мөстәкыйль, эшкә иҗади якын килеп, 
дөрес карарлар кабул итә белүче, рухи 
һәм физик яктан сәламәт, көндәшлек-
кә сәләтле, нәтиҗәлелеккә омтылучан 
иҗади шәхесләр тәрбияләргә ярдәм 
итәчәк.

Димәк, шәхесне формалаштыру ба-
ланың тормыш кыйммәтләрен, әхлак 
нормаларын аңлавына һәм кабул 
итүенә, аның әйләнә-тирәсендәге бар 
нәрсәгә шәхси карашын булдыруга, 
дөрес һәм аңлы рәвештә сайлый белү-
гә юнәлтелгән. Ә моңа ирешү өчен уку 
процессына махсус формалаштырыл-
ган уку ситуацияләре кертү сорала.
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Рәсимә МИННЕХУҖИНА,

Казандагы татар телендә белем бирүче  
Ф.Аитова исемендәге 12 нче гимназия-
нең югары квалификация категорияле 
башлангыч сыйныфлар укытучысы

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ
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Тормышыбыз гел үзгәрешләрдән тора. Ә бу исә үз чиратын-
да мәгариф өлкәсендә дә яңа таләпләр куя, төрле яңалыклар 
кертә һәм, бу таләпләрне тормышка ашыру өчен, яңадан-яңа  
юнәлешләр билгели һәм безнең алдыбызга заманча мәгълүма-
ти технологияләргә нигезләнгән белем бирү моделен булдыру 
мәҗбүрилеге килеп баса.

Хәзерге заманда алдыбызда үзенең туган телендә аралашучы, 
үз фикерен дөрес, төгәл әйтә белүче шәхес формалаштыру бу-
рычы тора. Туган телне өйрәтү өчен укытуның яңа төрләрен 
эзләү, аларны куллану кирәклеге бик нык сизелә. 

Мин үземнең язмамны В.А.Су-
хомлинский сүзләре белән башлап 
җибәрәсем килә. «Бала – үзенең таби-
гате белән эзләнүче, дөнья ачучы. Шу-
лай булгач, аның алдында тылсымлы 
дөнья бөтен төсләре белән ачылсын. 
Бу төсләр ачык һәм дулкынландыргыч 
тавышларда, әкиятләрдә, уеннарда, 
баланың үз иҗатында... Әкиятләр, 
фантазия, уен, баланың кабатланмас 
иҗаты – болар барысы да бала йөрә-
генә дөрес юл...» 

Мин үземнең эшләү дәверендә шуны 
аңладым. Беренчедән, укучы белән 
укытучы арасында киртә, «барьер» 
булмаска тиеш. Алар әңгәмәдә, укыту 
эшчәнлегендә икесе дә тигез хокуклы 
икән, димәк, дәрестә телгә карата уңай 
мотивация була. Икенчедән, укытучы 
мәгълүмат чыганагы түгел, ә юнәлеш, 
юл күрсәтүче буларак карала. Ул укыту 
эшчәнлеген кызыклы һәм мавыктыр-
гыч итеп оештыра.

Шулай ук укытучының үз эшен яра-
тып эшләве, тырышлыгы, ул эшчәнлек 
өчен тудырылган уңайлы шартлар, 

белем алу теләге булдыру өчен, моти-
вация булып тора. Дәреснең һәр мину-
ты тормыштагы кебек булырга тиеш. 
Укучы кайчан да булса һәм кем белән 
дә булса туган телемдә сөйләшермен 
дип түгел, ә анда дәрес барышында 
шул телдә аралашу теләге булырга 
тиеш. Аралашу нәтиҗәле булсын өчен, 
дәрескә балаларны кызыксындырыр-
лык проблемалар куярга кирәк.

Башлангыч сыйныф укучысының 
үзенчәлеге нәрсәдә соң? Бала күңеле 
чиста дәфтәр кебек, саф, чиста, керсез. 
Алар укытучының һәр сүзен күңел-
ләренә сеңдереп, йотып утыралар. 
Балалар бакчасыннан мәктәп  
бусагасын атлап кергән нәни балага 
иң кулай алым – уен алымнары. Алар 
мәктәпкә килгәч тә уйный-уйный укыр- 
га өйрәнәләр, бик күп кыенлыкларны 
җиңәләр. Ә телгә өйрәтү дәресләрен-
дә икеләтә, өчләтә кыенлыклар туа. 
Чөнки, беренчедән, бала телне белми, 
аңламый. Икенчедән, мәктәптә алган 
белемнәрне өйдә ныгыту, туган телдә 
гаиләдә аралашу юк. Ләкин шушы ба-
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лаларга дәресне ничек кызыклы итәр-
гә соң? Укучыларның телне аңлау- 
ларына, бер-берсе белән туган телдә 
аралашуына ничек ирешергә? Аларда 
башка чит телләр белән берлектә ту-
ган телне дә мөстәкыйль рәвештә, үз 
теләкләре белән өйрәнү теләген ничек 
уятырга соң? Шушы сораулар мине 
генә түгел, барлык укытучыларны да 
борчыйдыр. Һәр укытучы – иҗади 
шәхес. Ул һәр дәресенә зур әзерлек 
белән керә. Баланы интеллектуаль, 
психик, физик, рухи яктан үстерүгә 
зур көч куя. Дәрестә, гадәттә, бала 
бер-берсе белән аралаша, шәхесара 
мөнәсәбәткә керә, үз фикерен әйтер- 
гә тырыша. Әгәр дә дәрес җанлы һәм 
кызыклы үтә икән, бу инде фәнгә кара-
та менә дигән мотивация була. Укучы-
ларны дәрескә кызыксындыручы 
нәтиҗәле алымнарны сез барыгыз 
да беләсез инде. Минем максатым 
ул алымнарны күрсәтү түгел, ә бәлки 
үземнең дәрестә кызыксындыру ча-
расы буларак кул, бармак курчаклары 
куллануым турында сөйләп үтмәкче 
булам. 

Беренче сыйныф укучылары белән 
эшләгәндә, мин аларның матур кос- 
тюмнарга, әкият геройларына, бит-
лекләргә кызыкканнарына игътибар 
итәм. Әкренләп аларда кызыксыну 
уятыр өчен, эчтәлеге зур булмаган бар-
мак, кул театрлары күрсәтә башлыйм. 
Тора-бара балаларда әкияттәге аерым 
фразаларны кабатларга теләк уятам. 
Әкренләп аларны кечкенә шигырьләр, 
әкиятләр өйрәнү процессына этәрәм. 
Балаларда актив сөйләм, уен осталык- 
лары барлыкка килә (мимика, ишарә, 
төрле интонация). Әкренләп алар уен, 
аралашу процессына күчә.

Һәр бала – үзенә күрә иҗади шәхес. 

Алар үзләренең уңышын укытучыга, 
сыйныфташларына күрсәтәсе килә. 
Бигрәк тә үзләрен нинди дә булса  
әкият герое урынында тою, аның 
сүзләрен сөйләү аларга бетмәс шат-
лык бирә. Хәтта дәрес вакытында сүз 
әйтергә оялып, кыенсынып утырган 
бала да уенда бик теләп катнаша. 
Дәрескә «кунак килүе» балаларның 
күңелен күтәрә, аның белән аралашу 
теләген уята, игътибарсыз утырган 
баланы да уенга җәлеп итә. Бала укы-
тучы, иптәшләре артыннан сүзләрне 
кабатлый-кабатлый сүз байлыгын 
арттыра. Әкият героеның холкын күр-
сәтү өчен, төрле интонация белән сөй-
ләшергә өйрәнә. Сөйләм теле күбрәк 
формалашкан саен, телгә карата их- 
тыяҗ арта, телне аңлау дәресне тагын 
да мавыктыргыч итә. Әкренләп мо-
нологик сөйләм генә түгел, диалогик 
сөйләм дә үсә. 

Укытучы 45 минут эчендә ничек кенә 
тырышмасын, укучыны татар телен-
дә аралашырга, милли кыйммәтләргә 
өйрәтә алмый. Дәресләр дәрестән тыш 
эшчәнлек белән үрелеп барганда гына 
максатка ирешеп була. 

Балалар үскән саен, безнең эшебез 
дә, кул һәм бармак театрлары белән 
берлектә, дәрестән тыш әсәрләрне 
сәхнәләштереп төрле конкурсларда 
катнашу белән бергә үрелеп бара. Бу 
конкурс-бәйгеләр балага үзенә карата 
ышаныч арттыра, сыйныфташларына 
ярдәм итәргә өйрәтә. Дуслык, хезмәт-
тәшлек төшенчәләрен сүздә генә түгел, 
үзләренең эшләрендә, мөнәсәбәт-
ләрендә тоярга өйрәнә. Балаларның 
үзләренең уңышларына сөенүләре 
укытучының да күңеленә дәрт өсти, 
яңадан-яңа уңышларга этәрә.
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Альфира ГАБДУЛЛИНА, 

Сарман районы Саклаубаш 
авылы мәктәбенең башлангыч 
сыйныфлар укытучысы

06

СҮЗГӘ ФОНЕТИК 
АНАЛИЗ ЯСАУ
(2 нче сыйныфта татар теле дәресе)
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Максат – укучыларның сөйләмдә һәм язуда авазлар һәм хәреф-
ләрнең роле, аларның ясалышы, төркемчәләре турында бе-
лемнәрен тикшерү;
– аваз, хәреф, иҗек, сүз моделен телдән искә төшерү, сузык 
һәм тартык авазларны кабатлау;
– туган телгә, илгә мәхәббәт тәрбияләү, республика, Сарман, 
Җиңү бәйрәме төшенчәләрен аңлатып, укучы балаларга  
патриотик тәрбия бирү.

Планлаштырылган 
нәтиҗәләр
УУГ

Предмет буенча: укучыларны сүзгә аваз-хәреф, ягъни фонетик 
анализ ясарга өйрәтү, сузык һәм тартык авазлар буенча бел-
гән кагыйдәләрне кулланып эшләүләренә, теманы аңлаулары-
на ирешү.
Танып белү:                                                                                                    
– кирәкле мәгълүматны аерып ала белергә, кагыйдәләргә ни-
гезләнеп эшләргә өйрәтү; 
– төрле рәвештә бирелгән мәгълүматны кабул итү һәм кулла-
ну.
Коммуникатив:
– аралашу шартлары һәм бурычларыннан чыгып, үз фикерең-
не тулы, эзлекле итеп аңлата белү;
– башкаларның фикерен ишетү һәм тыңлау.
Регулятив: 
– дәреснең темасын, максатын формалаштыру, мөстәкыйль 
эшне кагыйдәләргә таянып башкару, фикереңне дәлилләргә 
өйрәнү;
– максатны гамәлгә ашыру чараларын сайлап алу һәм аларны 
куллану.
Шәхескә кагылышлы: 
– үзеңне камилләштерү өстендә эшләргә кирәклекне аңлау;
– башкарган эш өчен җаваплылык хисен арттыру.

Дәреснең тибы Яңа материал өйрәнү.
Төп төшенчәләр Аваз, хәреф, сузык, тартык авазлар, иҗек, фонема, фонетик 

анализ.
Предметара бәйләнеш География, рус теле, әдәбият, хезмәт, рәсем.
Эшне оештыру Индивидуаль, парларда, төркемнәрдә, фронталь.
Төп ресурслар
Өстәмә ресурслар

Дәреслек, рәсемнәр, карточкалар, җырлар.
Техник чаралар: компьютер, интерактив такта, PowerPointта 
презентация.

Дәрес этаплары
I. Оештыру.   
Максат: дәрестә 
уңай психологик 
халәт тудыру.

Укучылар! Бүген нинди матур көн! Әйдәгез, бер-беребезгә карап ел-
майыйк! Дәрестә бер-беребезгә ярдәмләшик.
Укучылар!
Хәерле көннәр сезгә! Зиһен һәм тел ачкычлары телимен һәммәгез-
гә!
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II. Мотивация.
Максат: эшкә кы-
зыксыну уяту.

Дәрескә Белдекле керпе керә, аның белән әңгәмә.
Ул балаларның белемнәрен тикшерә: 
– Укучылар, бу ике файлда сез нәрсә рәсемнәре күрәсез?
– Беренче файлда ә хәрефе, икенче файлда [ә] авазы. 
– Дөрес, укучылар, [ә] авазы икәнен каян беләбез?
– Чөнки аваз фигуралы җәяләр белән күрсәтелә. (Укучылар шун-
дый җаваплар бирә, чөнки алдагы дәресләрдә аваз һәм хәрефнең 
язылышы аңлатылды, күп тапкыр кабатлатылды.)
(Белдекле керпе укучыларның дөрес җавап бирүенә куана һәм, та-
гын да яхшырак укырга өндәп, кечкенә керпе дусларын бүләк итә.)

III. Акту-
альләштерү.

Керпе күрсәткән карточкалар буенча белемнәрне тикшерү:
– Нәрсә ул хәреф? 
(Укучыларның җаваплары тыңлана.)
– Нәрсә ул аваз? 
(Укучыларның җаваплары тыңлана.)
Җавапларның дөреслеге интерактив тактадагы  схема белән ча-
гыштырып тикшерелә.

IV. Дәрескә уку 
мәсьәләсе кую. 
Максат: дәрескә 
максат кую (бел-
гәннәр нигезендә 
ачыклап, бу дә- 
рестә үзләштере-
лергә тиешле уку 
мәсьәләсе кую).

– Димәк, бүгенге дәрестә без нәрсә турында сөйләшербез?
– Авазлар һәм хәрефләр.
– Без нинди авазларны беләбез?
– Сузык һәм тартык авазлар.
– Сузык авазларны ни өчен шулай атыйбыз?
(Укучыларның җаваплары тыңлана.) 
Гармунда ноталар гаммасын сузу. (Сузык авазларны никадәр сузып 
була алганын тикшерү.)
– Тартык авазларны ни өчен тартык авазлар дип атыйбыз?
(Укучыларның җаваплары тыңлана.)
Җаваплар интерактив тактадагы схема ярдәмендә тикшерелә.
– Укучылар, без бүген, поездга утырып, «Белем иле»нә сәяхәткә чы-
габыз. Уңышлар сезгә!                                                                      
Поездга утыру. (Поездның кычкыртып кузгалу тавышы тыңлатыла.)

V. Уку мәсьәләсен 
чишү.
Максат: 
сүзгә фонетик 
анализны аваз 
һәм хәрефләр-
не тикшерү 
нәтиҗәсендә ясау; 
теманы аңлау 
өчен шартлар ту-
дыру.

1. Сузыклар тукталышы.
Карточкаларда сүзләр бирелгән: алма – Әнәс, он – өн, ун – үр,  
ылыс – егет, или.
1. Сүзләрдә сузык авазларны билгеләргә.
2. Сүзләрдәге беренче авазларның парлы яки парсыз сузык аваз 
икәнлеген ачыкларга.
– Укучылар, билгеләгәннән чыгып, нинди нәтиҗә ясыйбыз: сузык 
авазлар нинди була?
– Калын һәм нечкә; парлы һәм парсыз дигән җаваплар бирелергә 
тиеш. (Бу эш парларда башкарыла.)
Җаваплар интерактив тактадагы таблица белән чагыштырып тик-
шерелә, хаталар төзәтелә.
Укучылар беренче тукталыштагы җаваплар буенча перфокарта-
ларда үзбәя куялар. 
(Укучылар үзбәяне төсләр түгәрәге кулланып куялар, төсләр ассо- 
циациясе уку елы башында ук аңлатыла: мәсәлән, кызыл төс – «5»ле, 
яшел төс – «4»ле, сары төс – «3»ле.)
2. Тартыклар тукталышы.
Бирелгән рәсемнәрдә сүзләрнең 1 нче авазларын билгеләргә: ба-
лык – песнәк, вагон – флаг, гөл – күз.
1. Сүзләрдәге беренче авазларның тартык авазлар булуы бил-
геләнә.
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2. Тартык авазларның парлымы, парсызмы икәнен билгеләргә.
– Укучылар, билгеләгәннән чыгып, без нинди нәтиҗә ясыйбыз? 
Тартык авазлар яңгырау һәм саңгырау; парлы һәм парсыз була, 
дигән җаваплар тыңланырга тиеш.
(Алдагы дәресләрдә өйрәнгән тартык авазлар таблицасы искә тө-
шерелә.)                               
(Бу эш парларда һәм фронталь тикшерелеп эшләнә.)
Җаваплар интерактив тактадагы таблица белән чагыштырып тик-
шерелә, хаталар төзәтелә.
Укучылар икенче тукталыштагы җаваплар буенча перфокарталарда  
үзбәя куялар. 
3. Иҗек тукталышы.
– Укучылар, сүзне нинди авазларга карап иҗекләргә бүләбез?
(Укучыларның җаваплары тыңлана.) 
– Нәрсә ул иҗек?
(Иҗек кагыйдәсе әйтелә.)
Ике рәсем күрсәтелә: беренче файлда сыер рәсеме һәм анда сүз, 
русча язылып, иҗекләргә бүленеп күрсәтелгән (ко-ро-ва).
Ә икенче рәсемдә китап сүзе, татарча язылып, иҗекләргә бүленеп 
күрсәтелгән (ки-тап).
Укучылар рус телендә дә, татар телендә дә сүзләрнең иҗекләргә 
сузык авазларга карап таркатылганын билгеләргә тиеш.
Җаваплар интерактив тактадагы таблица белән чагыштырып тик-
шерелә, хаталар төзәтелә.
Укучылар өченче тукталыштагы җаваплар буенча перфокарталарда 
үзбәя куялар. 
4. Фонетик анализ тукталышы.
1. Татарстан Республикасы турында әңгәмә. (Әңгәмә ТР турында 
презентация буенча үткәрелә.)
2. Казан шәһәре турында әңгәмә.
3. Укучыларга сүзгә фонетик анализ ясау тәртибе карточкалары та-
ратыла.
4. Укытучы укучыларга фонетик сүзенең мәгънәсен аңлата (сүзлек 
эше).
5. Укучылар карточкалар ярдәмендә дәфтәрдә Казан сүзенә аваз-
хәреф анализы ясыйлар. (Укучылар бу эшне индивидуаль формада 
башкара.)
Укучыларның эше интерактив тактадагы анализ тәртибе белән ча-
гыштырып тикшерелә, хаталар төзәтелә.
Укучылар дүртенче тукталыштагы җаваплар буенча перфокарталар-
да үзбәя куялар. 

VI.Рефлексия.
Максат: дәрестә 
эшләгән эшләргә 
нәтиҗә ясау.

Укучылар, фонетик анализ нәрсә ул?
Җаваплар критик фикерләү технологиясе кулланып тикшерелә:
Белми идем        Белдем         Авыр булды        Аңладым                                                                           
Поезд туктый. Укучылар  җаваплар буенча перфокарталарда  гому-
ми үзбәя куялар. 
Белдекле керпенең теләкләре искә төшерелә. Кечкенә керпе дус- 
ларга рәхмәт әйтә.

VII. Өй эше бирү. Сарман районы, туган җир турында әңгәмә.
Әңгәмә барышында Сарман районы оешуга – 90 ел, Бөек Җиңүгә 75 
ел икәне искәртеп кителә.
Сарман сүзенә фонетик анализ ясарга. 
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Лилия ГАТИАТУЛЛИНА,

Питрәч 2 нче урта гомуми белем 
бирү мәктәбенең югары квали-
фикация категорияле туган тел 
укытучысы 

07

ЯХШЫЛЫК 
ЭШЛӘРГӘ 
АШЫГЫЙК!
(4 нче сыйныф. Рус мәктәбенең татар төркемендә 
уку дәресе)
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Максат: укучыларны логик фикер йөртергә өйрәтү; бәйләнеш- 
ле сөйләм күнекмәләрен үстерү; укучыларга әхлакый тәрбия 
бирү; укучыларда кешелеклелек, шәфкатьлелек, ярдәмчеллек, 
яхшылык сыйфатларын тәрбияләү.
Җиһазлау: ноутбук, проектор, экран, презентация, агач (ма-
кет), тарату өчен материаллар: яфраклар, кешеләргә хас сый-
фатлар язылган карточкалар.

Дәрес барышы
I. Оештыру. 
Дәрестә уңай психологик халәт тудыру.
Укучылар белән исәнләшү.
Укытучы. Хәерле көн, укучылар! Исән-

месез! Әйдәгез, барыбыз да, матур 
итеп басып, кулга-кул тотышып, 
бер-беребезгә елмайыйк та зур кояш 
ясыйк. Кулдан-кулга җылылык, күңел-
дән-күңелгә рәхәтлек йөгерде, йөзләр-
гә якты нур булып елмаю сирпелде. 
Без үзебезнең күңел җылысы белән 
уртаклаштык. Менә шушы җылылык, 
рәхәтлек, елмаю безгә көне буена 
җитәрлек көч бирсен. Барыбыз да 
урыннарга утырабыз. Һәм күтәрен-
ке кәеф белән дәресебезне башлап 
җибәрәбез.

II. Укучыларның уку эшчәнлеген мотив-
лаштыру. (1 нче слайд)

Укытучы. Күтәрик егылган гөлләрне,
                  Матурлык калмасын басылып.
                  Һәркемнең гомере бер генә
                  Яхшылык эшләргә ашыгыйк!

– Укучылар, бу матур шигырь юлларын 
мин Фәнис Яруллинның «Ашыгыйк» 
дип исемләнгән шигыреннән  
алдым.

– Укучылар, шигырьдә сүз нәрсә турын-
да бара? (Яхшылык, ярдәм итү.)    

– Бүген дәрестә нәрсә турында сөйлә-
шербез? (Яхшылык турында.)

(2 нче слайд)
Димәк, бүгенге дәресебезнең темасы 

яхшылык турында. Ә нәрсә соң ул 
яхшылык? Сез аны ничек аңлыйсыз? 
(Укучылар җавабы.)

Укытучы. Чыннан да, күп кенә язу- 
чыларыбыз, шагыйрьләребез яхшы-
лык, игелеклелек турында язарга ты-
рышалар. Алар язганча яшәсәк, дөнья 
бик матур булыр иде. Ләкин тормышта 
гел алай гына булмый шул. Начар-
лыклар да очрап тора. Бер начарлык 
эшләгән саен, кешенең күңеле рәнҗи, 
ә агачның яфраклары саргая, кое- 
ла. 

Укучылар, менә минем кулымдагы агач-
ка карагыз әле. Агачның яфраклары 
коелган. Димәк, кемдер ниндидер 
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начарлык эшләгән. Ләкин шуңа кара-
мастан яхшы эшләр эшләргә ашыгыр-
га кирәк.

Балалар, әгәр сез матурлыкны күреп 
соклансагыз, начарлыкка, яманлыкка 
нәфрәтләнсәгез (нәфрәт хисләре бул-
са), димәк, сезнең күңелегез бай бу-
лыр. Бай күңелле кешеләр генә дөнья-
га матурлык өләшә ала,  кояш кебек 
үзенең җылылыгын тарата. 

Яхшылык эшләү өчен, кешеләрдә нин-
ди сыйфатлар булырга тиеш? Әйдәгез 
әле, искә төшерәбез. Нинди кешеләр 
яхшылык эшли дип уйлыйсыз? (Укучы-
ларның җавабы.) Мин сезгә ярдәмгә 
экрандагы сүзләрне күрсәтәм. (3 нче 
слайд)

(Укучылар алдында да сүзләр языл-
ган карточкалар.) Укучылар бирелгән 
сүзләрне тәрҗемәсе белән укыйлар. 

Димәк, шушы сыйфатларга хас кешеләр 
һичшиксез изге гамәлләр кылыр, 
яхшы эшләр башкарыр. Бу сүзләр сез-
гә дәрес дәвамында ярдәмгә килер-
ләр.

III. Белемнәрне актуальләштерү.
(4 нче слайд)
Укучылар, хәзер Җ. Тәрҗемановның 

«Сиртмәле кое» шигырен тыңлап ки-
тик әле. 

Сиртмәле кое янында
Балалар күңел ача.
Ап-ак чәчле Зөһрә әби
Су алырга маташа.

Сиртмәле кое бик тирән,
Төбе дә һич күренми.
Зөһрә әби тарта... тарта...
Чиләге һаман менми.
Бер, ике, өч... җитми көч,
Тагын аз гына калды.
Зөһрә әбинең бу хәлен
Мәликә күреп алды.
Чиләкле суны коедан 
Мәликә алып бирде.
Әй, куанды Зөһрә әби,
«Зур үс, акыллым!» – диде.
(Сәнгатьле уку, сүзлек эше.)
Укытучы. Укучылар, Мәликә нинди 

кыз?  
Көтелгән җаваплар: ярдәмчел, 

шәфкатьле, игътибарлы.
Укытучы. Әйе, укучылар, шәфкатьле 

кеше һәрвакыт рәхимле, кайгыртучан 
була. Ә тагын нинди әсәрләрдән шун-
дый мисаллар китерә аласыз? (Укучы-
лар үзләре укыган әсәрләрдән мисал-
лар китерәләр.)

(5 нче слайд)
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Укытучы. Сез тормышта нинди  
яхшы, игелекле гамәлләр эшли ала-
сыз? 

Көтелгән җаваплар: автобуста өлкән-
нәргә урын бирү, әби-бабайларга авыр 
сумкаларын күтәрешү, күрше әбигә 
азык-төлек, дару, су алып кайту, сукыр 
кешегә юл аркылы чыгарга ярдәм итү, 
хайваннарны карау, кошларга оя ясау, 
агачлар утырту һ.б.

Укытучы. Ә үзегез нинди яхшы эшләр 
эшләгәнегез бар?

(Укучылар үзләре кылган яхшылыклар 
турында сөйлиләр.)

(6 нчы слайд) 
Укытучы. Татар халкында яхшылык, 

игелек турында мәкальләр бик күп. 
Сезнең алда мәкальләр бирелгән, шул 
мәкальләрнең ахырын табарга  
кирәк. 

Парлап эшлибез. Мәкальләрнең мәгъ-
нәсен аңлатып бирәбез.

Яхшылык җирдә ... (ятмый).
Кешегә яхшылык итсәң, ... (үзеңә файда 

булыр).
Яхшылык күрәсең килсә, ... (яхшылык 

ит).
Бер яхшы эш ... (мең яхшы сүздән ар-

тык).
Яхшылык итсәң яшер, ... (яхшылык күр-

сәң белдер).
Яхшылык ит тә суга сал, ... (халык бел-

мәсә, балык белер).
(7 нче слайд) 
(Мәкальләрнең дөреслеген тикшерү.)
Укытучы. Ә хәзер агачыбызга яңадан 

әйләнеп кайтыйк, тагын бер яхшылык 

эшлик. Бу агачка нәрсә җитми икән? 
(Яфраклар.)

Әйдәгез, терелтик без бу агачны. Сез- 
нең өстәлләрегездә яфраклар бар, 
ләкин алар гади генә түгел. Аларга 
яхшылык һәм начарлыкны белдерүче 
сүзләр язылган. Яхшылык билгеләре 
язылган яфракларны гына сайлап 
алып агачка беркетсәк, агачыбыз те-
релер (ярдәмчел, ярата белүче, игъти-
барлы, миһербанлы, шәфкатьле, иге- 
лекле, тырыш, әдәпле, намуслы, 
сакчыл, кайгыртучан, миһербансыз, 
шәфкатьсез).

Менә агачыбыз терелде дә. Ул тиздән 
яхшылык җимешләре бирер. Ә ул җи-
мешләрне авыз иткән һәр кеше бары 
тик яхшы гамәлләр генә кылыр.

(8 нче слайд)
Укытучы. Укучылар, һәр көн игелекле 

гамәлләр кылырга, изге эшләр баш-
карырга, кешеләргә миһербанлы, 
шәфкатьле булырга тырышыйк.

IV. Рефлексия. 
Димәк, бүген дәресебездә нәрсә турын-

да сөйләштек? Сезгә дәрес ошадымы? 
(Укучыларга билгеләр кую.)

V. Өй эше.
«Яхшылык җирдә ятмый» дигән темага 

инша язып килергә.         
Ә бүгенге дәресебезне шагыйрь Ф.Ярул-

линның шигырь юллары белән тәмам-
лыйсым килә:

Аера бел ак-караны,
Начар юлда йөрмә.
Яхшы белән явызлыкны
Берүк бутый күрмә...
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ИСЕМ СҮЗ 
ТӨРКЕМЕН КАБАТЛАУ

Ләйсән ГАЙНЕТДИНОВА,

Казан шәһәре 57 нче рус-татар урта 
мәктәбенең  1 нче квалификация 
категорияле туган тел укытучысы 

(4 нче татар сыйныфы өчен)

08

40

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Максат: исем турында белемнәрне тирәнәйтү, гомумиләштерү 
һәм исемне куллана белүләрен тикшерү; алган белемнәрне 
төрле ситуацияләрдә куллана белү, төркемнәрдә эшләү кү-
некмәләрен үстерү; укучыларда бер-берсенә дуслык хисләре, 
табигатькә сакчыл караш тәрбияләү.
Көтелгән нәтиҗәләр
Предмет: исемнең мәгънәсе, сораулары, формалары, яса-
лышы, җөмләдәге ролен кабатлау, текстны дөрес төзүгә 
ирешү.
Метапредмет: эш төрләреннән кирәкле мәгълүматны таба 
белү, уку эшчәнлеге өчен нәтиҗәле алымнарны куллану, 
нәтиҗә чыгара, фикер йөртә, анализлый белү.
Шәхси: укучының башкаларны аңлавы, алар белән хезмәт-
тәшлек итүе, төркемдә эшләү күнекмәсен үстерү, фикерне 
язма һәм телдән җиткерә алу, дәлилли алу; башкаларны 
тыңлый белү. 
Дәреснең тибы: алган белемнәрне ныгыту. 
Төп төшенчәләр: исем, предмет, кем? нәрсә?, килеш, ялгыз-
лык һәм уртаклык исемнәр, берлек һәм күплек санда.
Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья, рәсем сәнгате, рус 
теле, әдәбият.
Чыганаклар: дәреслек, Интернет, слайдлар, рәсемнәр.
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Дәрес планы 
Оештыру мотивлаштыру.

Хәерле иртә, укучылар. Бер-беребез белән 
исәнләшәбез.  

Кулларга без тотындык,

Бер-беребезгә елмайдык.

Җылы күчте кулларга, 

Рәхәт булды дусларга.

Укытучы. Утырдык, укучылар.

Һәр җир карланган,    

Сулар бозланган,

Уйный җил-буран,

Бу кайчак, туган? (1 нче слайд)   

– Кыш турында. Кыш матур ел фасылы-
мы? 

– Димәк, без бүген дәрестә нәрсә турын-
да сөйләшәчәкбез? (2 нче слайд) (Кыш 
турында.)

– Кыш нинди сүз төркеменә керә? (Исем 
сүз төркеменә керә.) Нинди сорауга 
җавап бирә? (Кем? нәрсә? сорауларына 
җавап бирә.)

Укытучы. Укучылар, әйе, без бүген исем 
сүз төркемен кабатларбыз. (3 нче 
слайд) 

Дәресебез үзенчәлекле булыр. Сезнең 
һәр төркемнең исеме бар: «Кышкы та-
бигать», «Кышкы уеннар», «Яңа ел!», 
«Кышын кошлар».

Сезнең пазл төзегәнегез бармы? (Әйе, 
бар.) Без сезнең белән пазл төзербез. 
Әмма ул гадәти түгел. Мин серле капчы-
гыбыздан биремнәр алам, ә сез кайсы 
төркемгә каравын әйтергә тиеш була-
сыз, кемнең пазлы тизрәк төзелә карар-
быз. Башладык. 

Беренче төркем өчен: «Кышкы табигать».

1. Шигырь язып карагыз диелгән би-
ремдә. 

Шы-шы-шы
Ян тәрәзәгә каршы
Үсеп утыра … (чыршы). 

Чыршы нинди сорауга җавап бирә? (Нәр-
сә? соравына җавап бирә.)

2. Ә.Бикчәнтәева шигыре бирелгән. Ши-
гырьнең исемен кем әйтә? («Буранда».) 

Тышта ыжгырып,

Җил-буран дулый,

Күзеңне ачып

Карап та булмый. (4 нче слайд)

Укытучы. Буранда сүзе нәрсә белән төр-
ләнгән? (Килеш белән төрләнгән.) 

– Кайсы килештә? (Урын-вакыт килешен-
дә.) 

– Күплек санда ничек була? (Бураннарда.)

– Ни өчен -нар кушымчасы ялгыйбыз? 
(Чөнки сүз [н] авазына тәмамлана.) 

3. Сынамыш. 

Кыш кар күп булса, җәй яңгырлы булыр.   

Капма-каршы исемнәрне, антонимнарны 
әйтегез әле. (5 нче слайд)

4. Табышмак.

Ишегалды таш була,

Өйгә керсә, су була. (Боз.) (6 нчы слайд)

Күплек санда ничек була? (Күплек санда 
бозлар була.)

Икенче төркем өчен: «Кышкы уеннар» .

1. Биремдә табышмак бирелгән. (7 нче 
слайд)
Шома табанлы чана
Атсыз да алга чаба –
Җитез булса аяклар,
Кулда була таяклар.
Бар бер чана 
Утырасы юк,             
Бассаң – үзе чаба.

42

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Нәрсә ул? (Чаңгы.) Әйе, чаңгы. (Балалар-
ны активлаштыру.) Кемнәр чаңгыда 
шуарга ярата икән, кая күрим  
әле?

2. «Кар атыш» сорау-уены. 

Һәр төркем исеме белән бәйле кыш ту-
рында сорау бирә һәм кар йомарламын 
икенче төркемгә ата.

Бу бирем кайсы төркемнеке?

3. «Шуабыз» (Н. Мадьяров) шигырен кай-
сы төркемгә кертәбез? (8 нче слайд)

Чанада да шуабыз,

Чаңгыда да шуабыз.

Тимераякта очабыз,

Чыжлап тора шома боз.                 

– Ничә исем кулланылган? (4 исем кулла-
нылган.)                      

– Исемнәрне санагыз? (Чанада, чаңгыда, 
тимераякта, боз.) 

4. Укытучы. «Кыш рәхәт чанага, җәй рәхәт 
арбага» – татар халык мәкалендә бил-
геләнгән сүзләр нинди килештә? (9 нчы 
слайд)   

Бу бирем кайсы төркемгә карый? (3 нче 
төркем өчен: «Яңа ел!»)

1. Төсен үзгәртми бер дә, 

Гел яшел күлмәк кия. 

Матур бизәнеп, һәр елны 

Безгә кунакка килә. 

Нәрсә ул? (10 нчы слайд)

Балалар, чыршы сүзенә тамырдаш 
сүзләр әйтегез әле. (Чыршыкай.)

2. Без бүген чыршы янында 

әйлән-бәйлән уйнарбыз.

Кыш бабайны каршыларбыз,

яңа җырлар җырларбыз.

3. Сорау: Календарьның соңгы битендә 
нинди дата торырга тиеш? (31 нче  

декабрь.) 

– 31 нче декабрь нинди көн? (Елның соң-
гы көне.)

Анда теләк тә язылган. 

Котлыйбыз барчагызны

Яңа ел бәйрәме белән.

Каршы алыйк Яңа елны

Бәхет шатлыклар белән.

4. Безгә Кыш бабай килгән, 

    Яңа ел алып килгән. 

    Капчыгына күп итеп 

    Бүләкләр салып килгән. (11 нче слайд)

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәргә бү-
легез. (Кыш бабай, Яңа ел, капчыгына, 
бүләкләр.)

Дүртенче төркем өчен: «Кышын кошлар».

1. Сорау-табышмак. 

Нинди кош көне буе үзенең исемен кыч-
кыра? (Карга.) 

– Кышын нинди каргаларны күреп була? 
(Ала каргаларны күреп була.)

2. Табышмак.

Җәй тукылдый бу чүкеч,

Кыш тукылдый бу чүкеч,

Ничек чыдый бу чүкеч? (Тукран.) (12 нче 
слайд)

Табышмакта нинди сүзләр кабатлана? 
(Тукылдый, чүкеч сүзләре кабатлана.)

Кайсысы исем сүз төркеменә карый? (Чү-
кеч сүзе исем сүз төркеменә карый.)

3. – Бу нәрсә? (13 нче слайд)   

– Сүзнең тамырын табыгыз. 

4. Сынамыш бирелгән. 

Кыш көне ала карга агач башына кунса – 
яз тиз, җиңел килер; җиргә кунса – озак 
килер.
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Бирем. Һәр төркем үз пазлын җыеп бе-
терде. Килеп чыккан рәсемнәрегез 
буенча исемнәрне кулланып, 7–8 җөм-
ләдән торган хикәя төзегез. 5 минут 
вакыт бирелә. 

Музыка. Кышкы табигать. Укыту. 

Укытучы. Дәфтәрләрне ачабыз, числоны,  
сыйныф эшен язабыз. (14 нче слайд) 
Ике кеше такта янына чыга, ә калганнар  
дәфтәрдә пөхтә итеп язасыз. Иҗекләр- 
дән сүзләр төзү. Кичәге буран, безнең 
сүзләрне туздырып, кар өеме ясап куй-
ган. Әйдәгез, сүзләр килеп чыксын өчен, 
иҗекләрне урыннарына куйыйк:

1. чаң – … да

    ча – … да 

    ти – … – … – та

на, мер, аяк, гы

Нинди җөмлә төзедегез?  (Балалар 
кышын чаңгыда, чанада. Тимераякта 
шуалар.) 

2. шу – … – …

    кә – … – …

    ба – ... – ...

ла, лар, лак, шә, кә, га

Җөмлә төзегез. (Балалар шугалакта 
кәшәкә белән хоккей уйныйлар.) 

Яхшы. Балалар, сез дә шундый җөмләләр 
төзедегезме?

Укытучы. Балалар, бүген дәрестә нәрсә 
кабатладык? (Исем сүз төркемен кабат-
ладык.)

– Ул нинди сорауларга җавап бирә? 
(Исемнәр кем? нәрсә? сорауларына җа-
вап бирә.)

– Исем нәрсә белән төрләнә? (Исемнәр 
килеш белән төрләнә.)                          

– Нинди санда килә? (Берлек һәм күплек 
санда килә.)

– Нинди исемнәр була? (Ялгызлык һәм 
уртаклык исемнәр.)                           

– Дәрестә нәрсәләр истә калды? Кыш ту- 
рында нәрсәләр ишеттегез? (Шигырь- 
ләр, сынамышлар, табышмаклар.)

Укытучы. Яхшы, дәресне дәвам итәбез. 
Тиздән нинди бәйрәм җитә? Шушы бәй-
рәм белән бәйле «Әйе, юк» уенын уй-
ныйбыз. Мин сезгә сорау бирәм, ә сез я 
«юк», я «әйе» диярсез. Башладык. 

Кыш бабайны барлык кеше дә белә? (Әйе.)   

Ул нәкъ сәгать 7.00 дә килә? (Юк.)

Кыш бабай бик әйбәт бабаймы? (Әйе.)

Ул башына эшләпә, аягына галош киеп 
йөриме? (Юк.)     

Кыш бабай салкыннан куркамы? (Юк.)    

Кар кызы белән Кыш бабай дуслармы? 
(Әйе.)   

Ул тиздән килеп җитәме? (Әйе.)   

Кыш бабай бүләкләр алып киләме? (Әйе.) 

Бүген ул сезгә бүләкләр җибәрде, кайсы 
төркемнең кар бөртекләре күбрәк – «5» 
билгесе куябыз, сез ризамы? Ә менә 
монысы Кыш бабайдан бүләк. 

Икенче төркемгә «4» ле куябыз һәм бүләк 
тапшырабыз. 

Өченче төркемгә киләчәктә тагы да ты-
рышырга кирәк, ә Кыш бабай сезне дә  
бүләксез калдырмас.

Өй эшен һәркем үз мөмкинлегенә карап 
сайлап ала. (15 нче слайд)

Дәресебезне сезгә теләкләрем белән тә-
мамлыйсы килә:

Котлыйм сезне киләчәк бәйрәм белән,

Чынга ашсын теләкләрегез, 

Бәхетле булыгыз, дусларым!

Күңелле үтсен каникулларыгыз!

Сау булыгыз!
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Гөлчәчәк САЛИМУЛЛИНА,

Казан шәһәре 129 нчы рус-татар мәктәбе-
нең I категорияле татар теле һәм әдәбия-
ты укытучысы

09

«САН» СҮЗ ТӨРКЕМЕ 
ТУРЫНДА ТӨШЕНЧӘ
(4 нче сыйныфның татар төркеме)
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Белем бирүнең макса-
ты

Сан сүз төркеме турындагы белемнәрне ныгыту, 
системага салу.

Фикерләү сәләтен 
үстерү 

Саннарны сөйләмдә дөрес һәм урынлы куллана белү кү-
некмәләрен, игътибарлылыкны үстерү.

Тәрбияви Укучыларда дустанә мөнәсәбәт, адекват үзбәя кую күнекмәсе, 
мәрхәмәтлелек, табигатькә карата сакчыллык сыйфатлары, пар-
ларда дустанә мөнәсәбәттә эшләү ихтыяҗы үсеше өчен җирлек 
тудыру.

Планлаштырылган  
нәтиҗә.                            
1. Предмет нәтиҗәлеле-
ге

Саннарны тану, дөрес куллануга ирешү, дөрес язарга өйрәнү.

2. Метапредмет 
нәтиҗәлелеге

– Регулятив гамәлләр камилләштерү өчен җирлек тудырыла: 
уку мәсьәләсен китереп чыгаруда, адымлап кушма сүзләрнең 
үзенчәлеген ачыклауда, рефлексия ясауда, үзбәя куюда катнашу.
– Танып белү гамәлләре: сан һәм сан төркемчәләренең үзенчә-
леген модельдә күрсәтә һәм модельдән файдалана белү.
– Коммуникатив гамәлләр: парларда эшләү барышында, ара-
лашу күнекмәләре үсеше өчен җирлек туа: бер-берсен тыңлый, 
ишетә, фикерләрен дәлилле әйтә белү, башкаларның фикерен 
тулыландыру, өйрәнелгән материал нигезендә әдәби сөйләм ка-
милләшү. 

3. Шәхескә кагылышлы 
нәтиҗәлелек 

Иптәшләре белән үзара матур мөнәсәбәт, үз кичерешләрен 
иптәшләре кичереше белән килештерә белү, үз эшчәнлекләрен 
адекват бәяләү.                                           

Төп төшенчәләр Сүз төркемнәре, сан, саналмыш, сан төркемчәләре, аңлатмалы 
сүзлек, орфографик сүзлек.

Укытучының эш гамәл-
ләре

1. Махсус белем күнекмәләр генә түгел, универсаль гамәлләр 
формалашуы өчен дә җирлек тудыру.
2. Укуга карата мотивация булдыру.
3. Укучыларның реаль уку мөмкинлекләренә туры килгән кон-
троль методларына нигезләнеп, белемнәрен объектив бәяләү.
4. Танып белү активлыгын, мөстәкыйльлекне, иҗади мөмкин-
лекләрен үстерү.
Дәресләрдә танып белү эшчәнлеге академик Әхмәт Рәхимов-
ның иҗади үсеш технологиясенә корыла. Дәрестә танып белү 
эшчәнлеген оештыруның
• формасы – нигездә, фронталь;
• методы – нигездә, тикшерүле;
• контроль, бәя, пробелны бетерү – нигездә, үзконтроль, үзбәя.

Ресурслар Укытучы өчен Укучы өчен
1. Дәреслек.
2. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. –  
Казан: «Хәтер» нәшрияты (ТаРИХ), 
2003. – 128 б.
3. Татар теленең орфографик сүзлеге.
4. Презентация PowerPoint «Сан», 
компьютер.

Карточкалар, рәсемнәр, 
эш дәфтәре.
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Дәрес ба-
рышы Укытучы эшчәнлеге Укучылар эшчәнлеге

I.Кызыксы-
ну этабы.
 

1. Уңай психологик халәт тудырыла.
– Балалар, дәрестә тырышып эшләр, күп нәрсә бе-
лер өчен, яхшы кәеф кирәк. Әйдәгез әле, бер-бере-
безгә күңел күтәренкелеге телик.
2. Актуальләштерү.
Матур язу күнегүе. Кк хәрефләрен язу.
– Укучылар,  тыңлагыз әле, бер табышмак әйтәм.
Һәр җир карланган,
Сулар бозланган,
Уйный җил-буран,
Бу кайчак, туган? (Кыш көне.)
– Укучылар, хәзер табигатьтә бу үзенчәлекләрне 
күзәтергә буламы? (Әйе.)
– Әйе, дөрес әйтәсез, без көзне озаткач, кышны 
каршы алабыз.
– Укучылар, әйтегез әле, кыш көне һава торышы 
нинди була? (Салкын, буранлы, җилле, кар ява.)                           
– Әйе, дөрес әйтәсез.
– Укучылар, күрәсезме кар яву сәбәпле, без яза-
чак сүзләрнең кайбер хәрефләре күренми. Нинди 
хәрефләр язарбыз икән? Әйдәгез, бергәләп ка-
рыйк әле.
– Укучылар, бу сүзләрне нәрсә берләштерә?  
(Театр.)
– Бик дөрес. 2019 ел – театр елы.
– Укучылар, бу сүзләр арасында 1 артык сүз бар. 
Кайсы сүз дип уйлыйсыз сез?
– Җиде.
– Җиде нәрсә ул? (Сан.)
3. Уку мәсьәләсен кую.
– Укучылар, сезнең алдыгызда карточкалар, шул 
карточкаларны укып, дәреснең максатын билгелик 
әле (билгелиләр).
– Бүгенге дәрес ... булыр дип ышанам.
– Мин бу дәрестә ... белергә телим.
– Миңа болар ... .
– Укучылар, сан турында күбрәк белер өчен, бел-
гәннәрне дә искә төшерергә тиешбез.

– Димәк,укучылар, без бүген дәрестә нәрсә турын-
да сөйләшербез икән? (Сан сүз төркеме турында.) 
(Слайд)

1. Хор белән сөйлиләр:
Елмай әле, син елмайсаң,
Елмая олы-кече.
Дөньяда иң матур кеше–
Елмайган, көлгән кеше.
(Бер-берләренә карап елмая-
лар, матур теләкләр телиләр.)

Дәфтәрләрдә матур язу күне-
гүләре башкарыла.

2. Сүзләрдәге орфограммалар-
ны атыйлар. (Сүзләр – артист, 
сәхнә, тамашачы, җиде,билет.) 
Парларда эш.

3. 1 укучы тактада яза, калган-
нар урыннарда. Бер-берсене-
кен тикшерәләр.

Уку мәсьәләсен укытучы белән 
бергәләп куялар, дәреснең 
максатын билгелиләр. («По-
стер» методы.)

(Сингапурның «ЭРГАЙД» ысу-
лы.)

Төшенчә Дәрес 
башында

Дәрес 
ахырында

1. Сан предметның исәбен бел-
дерә.
2. Сан ничә? ничәнче? күпме? 
сорауларына җавап бирә.
3. Сан рим һәм гарәп цифрлары 
белән языла.
4. Сан һәрвакыт баш хәрефтән 
языла.
5. Сан белән белдерелгән сүз 
саналмыш дип атала.
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II. Төшенү 
(аңлау) эта-
бы.
1. Санал-
мышны 
табу.

2. Модель-
ләштерү.

Бирем.
– Укучылар, рәсемгә игътибар итик әле. Рәсемдә 
нәрсә күрәсез? (Сәхнәдә спектакль күренеше.)
– Бу рәсемгә яхшылабрак карасак, анда сүзләр 
язылган. (Егерме тугызынчы, алтмыш сигезенче, 
унсигез, ноябрь, мәктәп, укучы.)
– Сезнең алдыгызда бу сүзләр язылган карточка-
лар, клей һәм кәгазь бите. Шушы биткә сүзләрдән 
сүзтезмәләр төзеп ябыштырырга кирәк.
(Егерме тугызынчы ноябрь, алтмыш сигезенче мәк-
тәп, унсигез укучы.)   
– Афәрин! Ә сүзтезмәләрдә саннар янында нинди 
сүз төркеме килгән? (Исем.)
– Сан ачыклаган исем ничек атала? (Саналмыш.)
– Сүзтезмәләрне дәфтәрләргә язып куябыз.
– Укучылар, безнең бер әкият героеннан хат килеп 
төште. Әйдәгез, хатны укып китик әле.
«Бүген, егерме сигезенче декабрь, мәктәбегездә 
үтүче бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм! Укы-
тучыларга иҗади уңышлар, укучыларның тырышып 
укуларын телим». 
– Сез әлеге геройның бөтен сүзләре белән дә ки-
лешәсезме? (Юк.)
– Ни өчен? (Чөнки бүген ... нчы декабрь.)
– Ә сезнең хатны язган әкият герое белән таныша-
сыгыз киләме? 
Аның кем булуын белер өчен, сез миңа сораулар 
бирәсез. Ә мин сезгә «әйе», «юк» дип кенә җавап 
бирәчәкмен.
– Ә хәзер сан турында бөтен белгәннәребезне 
искә төшерик әле.    
– Сан нәрсәне белдерә? (Предметның исәбен, 
микъдарын белдерә.)                        
– Нинди сорауларга җавап бирә? (Ничә? ничәнче?)
– Саннар ничек языла? (Цифрлар һәм сүзләр 
белән.)
– Сан ачыклаган исем ничек атала? (Саналмыш.)
– Без алдагы дәресләрдә санның нинди төркем-
чәләрен өйрәндек? (Микъдар һәм тәртип санна-
рын.)
Модельләштерү.          

Ял минуты.
– Барыгыз да урыннарыгыздан торыгыз, урындык- 
ларны өстәл астына этеп куегыз. Музыка астында 
класс буйлап хәрәкәт итегез. (Музыка яңгырый.)
Музыка туктады. Ике кешелек төркем ясагыз. 
Сорау: Сезнең гаиләдә ничә кеше?
Кемнең буе озынрак, шул башлый. 
Музыка астында тагын хәрәкәт итәбез. Музыка тук-
тады. Ике кешелек группа ясагыз. 

Парларда эш. (Проект)

Модель төзи башлыйлар:  
1 нче, 2 нче өлешен әйтәләр.

Дүртенче

1. Предметның 
исәбен, санын 

белдерә .

3. Цифрлар һәм 
сүзләр белән.

сыйныф

2. Ничә? ничәнче? 
сорауларына җавап бирә.
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Сорау: Сан кергән сүзтезмә төзеп әйтегез. Кемнең 
чәче кара, шул башлый.
Музыка астында тагын хәрәкәт итәбез. Музыка 
туктады. Ике кеше белән группа ясагыз. Сорау: Сан 
кергән җөмлә әйтегез.
Төркемнәрдә эш.
– Укучылар, сезнең алдыгызда зәңгәр карточкалар. 
Әйдәгез әле, шул биремнәр белән танышып китик 
әле.
(Биремне дәфтәрдә эшлиләр. 1 җөмләне 1 нче төр-
кем укый, икенчесе тикшерә.)
Бирелгән җөмләләргә кирәкле саннарны язарга. 
1. Безнең сыйныфта                                        укучы.
2.                                        сентябрьдә балалар мәк-
тәпкә баралар. 
3.                                        Май – Җиңү көне.
4. Без                                        гасырда яшибез.
Саннар: тугызынчы, егерме беренче, унсигез (18), 
беренче.
– Афәрин!
– Ә хәзер тактага игътибар итегез әле, минем сез-
не игътибарлылыкта да сынап карыйсым килә.
Сез һәр слайдта нинди рәсем булганын истә кал-
дырырга тиеш. Мәсәлән, 1 нче слайдта 2 саны һәм 
китап рәсеме.

Төркемнәрдә эш.

Цицерон алымы.
III. Рефлек-
сия, бәяләү 
этабы.
1. Рефлек-
сия.
2. Үзбәя.

Рефлексия.
– Укучылар, дәресебез ахырына якынлашты. Дәрес 
башында куйган максатларыбызга әйләнеп кайтыйк 
әле. Чыннан да, дәресебез кызыклы булдымы?
Без дәрестә нәрсә турында сөйләштек? 
– Дәрес башында тутырган таблицаны тагын бер 
карыйк әле. Дәрес башында шулай уйлаган идек, 
дәрес ахырында җавапларыгыз шулай калдымы 
икән? Билгеләп карыйк әле.  
– Димәк, балалар дөрес җавапларны әйтеп китик 
әле. (Укыйлар.)
– Кемнәрнең җаваплары тактадагы җаваплар 
белән тәңгәл килде? (Кулларын күтәрәләр,  
смайликлар өләшелә.)
– Шулай итеп, үзебезнең эшебезгә нәтиҗә ясасак, 
безнең җавапларыбыз дәреслек төзүче галим-
нәребез фикерләре белән туры килә. Шулай бул-
гач, сез үзегезгә «5»ле билгесе куя аласыз.

– Сан сүз төркеме турында 
сөйләштек.
– Күнегүләр эшләдек, сүзләр 
яздык.

Яңа нәрсә белдек. (Модельне 
яңадан сөйләп чыгалар.)

Өй эше. 1. Мәҗбүри өй эше (репродуктив). Сан турындагы 
кагыйдәләрне истә калдырырга.
2. Ярым иҗади (конструктив) саннар кертеп,  
3 җөмлә язарга.
3. Иҗади. 

Өй эшен көндәлекләргә яза-
лар.

– Дәресне үзем иҗат иткән шигырь 
белән тәмамлыйсым килә.

Саннардан башка дөньяны
Күз алдына китерүе кыен.
Саннар белән һәрберебез
Очрашабыз көн саен.

Саннар белән тормышыбыз
Бик тыгыз бәйләнештә.
Саннарны дөрес кулланып
Яшик без исәнлектә!
– Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт!
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Гөлфинур ГЫЙЛЬФАНОВА,

Алабуга шәһәрендәге 8 нче урта мәктәпнең 
югары квалификация категорияле туган тел 
һәм әдәбият укытучысы

(5 нче сыйныфта татар теле дәресе)
ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР

10
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Максат: укучыларның лексикология бүлегендә алган бе-
лемнәрен камилләштерү, фразеологик берәмлекләр турында 
гомуми белешмә бирү, фразеологик берәмлекләрне сөйләмдә  
аңлап куллануларына ирешү; уйлау, фикерләү сәләтен үстерү; 
туган телгә, хезмәткә хөрмәт хисе һәм тормышка аңлы караш 
тәрбияләү.
Планлаштырылган нәтиҗә: фразеологизмнарны таный, сөй-
ләмдә дөрес куллана белергә өйрәнү, фразеологизмнарга хас 
билгеләмәне истә калдыру. 
Предмет буенча УУГ:
– дөрес, чиста, матур язу күнекмәләрен яхшырту;
– татар теле орфографикасы, дөрес уку-язу, сөйләү кагый-
дәләрен камилләштерү;
– тел күнекмәләрен үстерү: сүзләрнең мәгънәсен белү,  
«фразеологизм» төшенчәсен аңлап, сөйләмдә дөрес куллану.
Метапредмет буенча УУГ: 
танып белү УУГ: укучыларның һәм укытучының уртак эше бу-
енча нәтиҗәләр ясау; дәреслек, күнегүләр, вакытлы матбугат 
һәм тарату өчен материаллар, карточка-таблицалар ярдәмен-
дә «Фразеологизм», «күчерелмә мәгънә», «ирекле сүзтезмә» 
төшенчәләрен белү. 
регулятив УУГ: эшнең максатын укытучы ярдәмендә ачыклау; 
фразеологик әйтелмәләрне русчага тәрҗемә итү, сөйләмдә 
фразеологизмнарны дөрес куллану, сөйләмнән аерып ала 
белү;
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коммуникатив УУГ: башкаларның сөйләмен тыңлау һәм аңлау; 
бергә эшләү процессында, фикерләр каршылыгы булганда 
да, сыйныфташлар белән уртак фикергә килергә кирәклеген 
аңлау; тексттан фразеологизмнарны табу, аларның мәгъ-
нәләрен аңлата белү;
шәхси УУГ: фикерләүләрне чагыштырып, мөстәкыйль нәтиҗә 
ясый белү, үз мөнәсәбәтеңне әйтә һәм дәлилли белү кү-
некмәләрен үстерү; сүз байлыгын арттыру һәм татар теленә 
кызыксыну уяту.
Предметара бәйләнеш: әдәби уку, рус теле, әйләнә-тирә дөнья 
фәннәре.
Дәрес технологиясе: коммуникатив, информацион, эзләнү, 
исбатлау, парларда эш, фронталь.
Көтелгән нәтиҗә:
Предмет буенча: фразеологизмнар турында аңлы белем. 
Шәхси: яңа материалны өйрәнүгә, танып белүгә кызыксы-
ну күрсәтү; уку эшчәнлегендә уңышка ирешүнең сәбәпләрен 
аңлау (дисциплиналы, игътибарлы, җаваплы булу, хезмәт сөю-
чән, үз көчеңә ышану).
Дәрес тибы: яңа төшенчәләрне формалаштыру.                                          
Метод һәм алымнар: сорау-җавап, өлешчә эзләнү, вакытлы 
матбугат һәм тарату өчен материаллар белән эш.
Ресурслар: 5 нче сыйныфның татар теле дәреслеге, авторла-
ры: Ф.Ф.Харисов,Ч.М.Харисова.
Җиһазлау: презентация, компьютер, слайдлар, таблицалар, 
тарату өчен материал, вакытлы матбугат: «Сабантуй», «Алабу-
га нуры», «Көмеш кыңгырау» газеталары.
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Дәрес барышы
I. Оештыру-мотивлаштыру өлеше.

Укучыларда уңай психологик халәт 
тудыру.

– Хәерле имин көннәр, укучылар! 
Кәефләрегез яхшымы?     

(Әйбәт, рәхмәт. Ә Сезнең хәлләрегез 
ничек?)

– Минем дә хәлләрем бик яхшы. Рәх-
мәт, балалар! Тел йотып утырмый-
сыз. Матур итеп җавап бирдегез. 
Утырыгыз, дәресне күтәренке кәеф 
белән башлап җибәрәбез.

II. Актуальләштерү өлеше.

1. Лексикология бүлегендә алган бе-
лемнәрне ныгыту, камилләштерү.  
(1 нче слайд)

– Укучылар, бүгенге дәресебез ничек 
узар дип уйлыйсыз? (Яхшы, матур, 
күңелле, ...)

– Шул сүзләрне бергәләп укыйк. 
Слайдта сүзләр: яхшы, матур, күңел-
ле.

– Сез ничек уйлыйсыз, менә бу яхшы, 
матур, күңелле сүзләрен без сөй-
ләмдә күп кулланабыз һәм без алар-
ны нинди сүзләр дип өйрәндек әле? 
(Актив сүзләр.)

– Дөрес. Без аларны сөйләмдә ничек 
кулланабыз? (Актив сүзләрне без еш 
кулланабыз. Аларның мәгънәсе дә 
һәркемгә аңлаешлы.)

– Сирәк куллана торган сүзләр ничек 
атала? (Пассив сүзләр сөйләмдә 
сирәк очрый. Без аларны азрак кул-

ланабыз.)

– Бик дөрес, укучылар. Сүзләр төрле 
була. Сөйләмдә тагын нинди сүзләр 
кулланыла? (Искергән сүзләр.)

– Нинди сүзләр ул искергән сүзләр? 
(Вакытлар узу белән онытылган, 
кулланыштан төшеп калган сүзләр 
искергән сүзләр дип атала: шәкерт – 
укучы, берлән – белән, ...)

– Яңа сүзләрне ничек дип өйрәндек 
үткән дәрестә? (Неологизмнар. Яңа 
күренешләргә һәм яңа төшенчәләр-
гә бәйле рәвештә барлыкка килгән 
сүзләр алар. Мәсәлән: эшмәкәр, 
факс, принтер, ксерокс, гипермаркет, 
акция, ...)

– Барлык кешеләргә дә аңлашыла 
торган, кирәкле, сөйләм өчен әһәми-
ятле сүзләрне ничек атыйбыз? (Го-
мумхалык сүзләре.)

– Әле безнең аерым һөнәр ияләре 
куллана торган сүзләр дә бар. Алар 
ничек дип атала? (Һөнәрчелек 
сүзләре.)

 –Афәрин, укучылар! Бу хәтле сүзлек 
составын өйрәнергә безгә татар те-
ленең нинди бүлеге булыша? (Лекси-
кология бүлеге.)

– Бик дөрес, балалар! Рәхмәт. Лекси-
кология ул – телнең сүзлек соста-
вын өйрәнә торган фән, безнең өчен 
татар телен өйрәнүдә бер зур бүлек 
булып тора.

2. Яңа темага күчү.

– Дәрес башланганда, мин сезне ни-
чек дип мактап куйдым әле? («Тел 
йотып утырмыйсыз», – дип.)
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– Нәрсәне аңлата соң бу – тел йоту ? 
«Телеңне йоттыңмы әллә?» – дип тә 
әйтәләр. (Дәшмәү, җавап бирмәү.)

– Дөрес, лексикология бүлегенең әле 
тагын бик күптөрле сүзләр составы 
бар икән. 

– Ничек уйлыйсыз, укучылар, без бү-
ген дәрестә нишләрбез икән? (Яңа 
төр сүзләр белән танышырбыз.)

III. Яңа тема. Яңа төшенчәләр форма-
лаштыру.

1. – Сезнең өстәлдә яшел төстә тара-
ту өчен материаллар бар. Андагы 
сүзләрне кычкырып укыгыз әле. 
(Лексикология. Гомумхалык сүзләре. 
Һөнәрчелек сүзләре. Актив сүзләр. 
Пассив сүзләр. Искергән сүзләр. Нео-
логизмнар. Фразеологизмнар.)

– Сезгә нинди термин аңлашылмый? 
Сезнең өчен нинди сүз яңа? (Фра-
зеологизм.) Димәк, бүген дәреснең 
темасы нинди булыр? (Фразеоло- 
гизмнар.)

– Нәкъ шулай, бүген без фразеоло- 
гизмнар белән танышырбыз.

*Тактада бүгенге число, атна көне 
исеме, тема язылган.Укучылар да 
дәфтәрләренә шуларны язып куя.

– Тема билгеле. (2 нче слайд) Тема-
ны ачыклар өчен, без үз алдыбызга 
нинди максат һәм бурычлар куярбыз 
икән? (Яңа сүзләр белән танышырга. 
Мәгънәләрен ачыкларга. Кагыйдәне 
билгеләргә һәм өйрәнергә.) (3 нче 
слайд)

2. Слайдта бирелгән фразеологизм- 
нарны уку. (4 нче слайд)

– Җөмләләрне укып, калын хәрефләр 
белән бирелгән сүзләрне укыгыз. 
Кем ничек аңлый? 

Сорауларны малай күз ачып йомганчы 
укып чыкты (бик тиз).

Ул баш ватып утыра башлады (уйлап).

Кинәт башына дөрес җавап килде дә, 
аның түбәсе күккә тиде (шатланды).

Тапкырлыгы өчен әтисе аңа тел йотар-
лык затлы кәнфит бирде (тәмле).

3. Йомгаклап уку, нәтиҗә ясау.

– Сүзләрне баганалап укыгыз:

Күз ачып йомганчы – бик тиз.

Баш вату – уйлау.

Түбәсе күккә тию – шатлану.

Тел йотарлык – тәмле.

Кагыйдә чыгару:

– Сары төстәге карточкалардагы 
сүзләрне алып, фразеологизмның 
кагыйдәсен чыгарабыз. 

– Ике баганадагы сүзләр арасында 
нинди аерма, нинди охшашлык бар? 
(Беренче баганадагы сүзләр күчерел-
мә мәгънәдә бирелгән, икенче бага-
нада – туры мәгънәдә.)

– Туры һәм күчерелмә мәгънәдә-
ге сүзләрне алыштырсак, җөмлә-
нең мәгънәсе үзгәрәме? (Сүзләрне 
алыштырудан җөмләнең мәгънәсе 
үзгәрми.)

– Күчерелмә мәгънәдә бирелгән 
сүзләр ничә сүздән төзелгән? (Ике, 
өч сүздән төзелгән; ул бер күчерелмә 
мәгънәне аңлата; бер җөмлә кисәге 
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була; аларны бер сүз белән алышты-
рып була.)

Үзбәя.                            

Ял минуты.

IV. Белемнәрне ныгыту.

1. Дәреслек белән эш. 104 нче бит, 
219 нчы күнегүне телдән эшләү.

– Рәсемнәрне карагыз сүзтезмәләр-
не укыгыз, мәгънәләрен аңлатыгыз, 
алар кайсы рәсемнәргә туры килә: 
туп тибү; кызган табага бастыру;  
кәкре каенга терәтү.

Туп тибү – туры мәгънәдә;

Кызган табага бастыру – күчерелмә 
мәгънәдә: орышу, ачулану;

Кәкре каенга терәтү – күчерелмә  
мәгънәдә: төп башына утырту.

2. Кагыйдә чыгару: 

– Күчерелмә мәгънәдәге сүзләр ике 
яки берничә сүздән төзелә: тел йо-
тарлык – тәмле, күз ачып йомган-
чы – тиз, котың алыну... Мондый 
сүзләр ФРАЗЕОЛОГИЗМнар дип ата-
ла.

Дәфтәрләргә баганалап язу. 

тел йотарлык – тәмле 

күз ачып йомганчы – бик тиз      

котың алыну – курку

Нәтиҗә ясау.

– Димәк, фразеологизм нәрсә ул? 
(Фразеологизм – ике яки берничә 
сүздән төзелгән, күчерелмә мәгънә-
не аңлата торган сүзләр тезмәсе.)

– Без шундый нәтиҗә ясадык. Ка- 
гыйдә дөресме икән, балалар, әйдә-
гез, дәреслектән укып карыйк әле.

3. Дәреслек белән эш. Кагыйдәне та-
бып уку. 104 нче бит.

*ФРАЗЕОЛОГИЗМ ике яки берничә 
сүздән төзелә. Ул бер күчерелмә 
мәгънәне аңлата, бер җөмлә кисәге 
була, аерым кисәкләргә таркалмый. 
Аларны бер сүз белән алыштырып 
була: авыз еру – көлү; тел йоту – 
дәшмәү.

Үзбәя.

V. Белемнәрне куллану. 

1.Вакытлы матбугат белән эш.

– Укучылар, һәр партада газеталар 
ята. Газеталарның соңгы битләрен-
дә башваткычлар дигән бүлекне 
табыгыз. Бу сүзне ничек аңлыйсыз? 
(Башваткыч чишү – уйлану, фикерләү 
өчен күнегүләр эшләү.)

– Димәк, башваткыч сүзе – фразеоло-
гизм.

– Афәрин, укучылар! Газеталарны 
һәркайсыгыз өегезгә алырсыз. Бәл-
ки, андагы язмалардан фразеоло-
гизмнар табарсыз һәм безнең белән 
бүлешерсез.

2. Таблица белән эш.

Парларда эш. Һәр укучыга бирелгән 
таблицаны тутырырга кирәк. Аннан 
соң парлар бер-берсенең таблицасын 
тикшереп, баллар куя. Һәр эшкә  
1 балл. Балларны карап, фикер алы-
шу.
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Үзбәя.

3. Һәр парга ромашкалар бирелә. 
Ромашкаларның таҗларында җөм-
ләләр язылган. Шушы җөмләләрдә-
ге фразеологизмнарны табып, бер 
сүз белән алыштырып әйтергә 
кирәк булачак. Бер укучы язганны 
укый, икенчесе сүзнең икенче мәгъ-
нәсен әйтә.

1. Бүген дәрестә авыз ерып утыручы-
лар булмады. 

(Авыз ерып – көлеп.)

2. Без җил куып йөрүчеләрне бер дә 
яратмыйбыз.

3. Безнең мәктәп ашханәсендә пешкән 
ризыклар тел йотарлык.

4. Алмазны укытучы мактагач, түбәсе 
күккә тигән.

5. Без әле математикада сай йөзәбез.

6. Күрәсең, күрше малае куян йөрәк 
икән.

7. Сеңлем төрле сораулар белән баш 
катырып утыра.

8. Әни без кайтып җиткәнче ут йота.

Эшләрне тикшерәбез.

(4 нче слайд)

Авыз ерып – көлеп.

Җил куып – эшсез.

Тел йотарлык – тәмле.

Түбәсе күккә тигән – шатланган.

Сай йөзәбез – белмибез.

Баш катырып – аптыратып.

Ут йота – кайгыра.

Куян йөрәк – куркак.

Үзбәя.

4. Алдагы бирем «Көн һәм төн» дип 
атала. Бирелгән түгәрәкләрнең бер 
ягы ак, бер ягы кара. Бирелгән фра-
зеологизмнарның тәрҗемәләрен 
табып, икенче ягына язарга кирәк. 
(Һәр парга икешәр җөмлә.)

1. Два сапога пара – бер үк төсле

2. Засучив рукава – җиң сызганып 

3. Рот до ушей – авызы колакка җитү

4. Пальчики оближешь – телеңне йо-
тарлык

5. Как две капли воды – бер-берсенә 
охшаган

6. Точить лясы – юк сүз сөйләп йөрү

7. Тише воды, ниже травы – бик тый-
нак

8. Кот наплакал – бик аз

VI. Ныгыту өлеше. Вариантлап эш.  
(5 нче слайд)

Җөмләләрдән фразеологизмнарны 
гына язып алырга. (Дәфтәрләрдә 
эшлибез.)

Сорау / раслау Әйе / юк
1. Фразеологизм ике яки 
берничә сүздән төзелә. 
2. Фразеологизм күчерелмә 
мәгънәне аңлата.
3. Фразеологизмнардагы 
сүзләрне бер сүз белән 
алыштырып була.
4. Фразеологизмнардагы 
сүзләр арасына башка сүзләр 
өстәп буламы?
5. Фразеологизмнарны ирекле 
сүзтезмәләр белән бутарга 
ярамый.

56

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



1 вариант.

1. Куяннар инде күптән табан ялтырат-
тылар.

2. Минем әти алтын куллы кеше.

3. Камилә күз ачып йомганчы кайтып 
җитте.

Фразеологизмнар: табан ялтыратты-
лар, алтын куллы, күз ачып йомган-
чы.

2 вариант.

1. Бездә трай тибеп йөрүчеләр юк.

2. Бала лимон ачысыннан чыраен 
сытты.

3. Әтинең күзе маңгаена менде. 

Фразеологизмнар: трай тибеп, чыраен 
сытты, күзе маңгаена менде.

VII. Йомгаклау өлеше.

1. Ә хәзер нәтиҗә ясар өчен, һәр-
кем тутырып барган таблицаларын 
укый.

2. Нәтиҗә чыгарыла. Димәк, фразео-
логизмнар нинди була?

– Бердәм, тотрыклы булалар.

– Аларны бер сүз белән алыштырып 
була.

– Фразеологик сүзтезмәдәге сүзләр 
арасына башка сүзләрне куеп бул-
мый.

– Ике яки берничә сүздән торалар.

– Фразеологизмнарны тәрҗемә итеп 
яисә рус телендәге эквивалентла-
рын табып була.

Үзбәя.

VIII. Өй эше бирү (3 вариантта).

1. 221 нче күнегүне дәфтәрләрдә язып 
эшләргә (105 нче бит). Җәя эчендәге 
сүзләр урынына тиешле фразеоло-
гизмнарны куеп, җөмләләрне күче-
реп язарга.

2. «Әдәби уку» дәреслегеннән яки га-
зеталардан өч фразеологизм табып 
язарга һәм мәгънәләрен аңлатырга.

3. Фразеологизмнар белән 2–3 җөмлә 
уйлап язарга.

IX. Дәресне йомгаклау. 

– Укучылар, бүген дәрестә без нинди 
яңа сүзләр белән таныштык? (Фра- 
зеологизмнар белән таныштык.)

– Алар нинди мәгънәне аңлата? (Алар 
күчерелмә мәгънәне аңлата.)

– Фразеологизмнар ничә сүздән тө-
зелә? (Ике яки берничә сүздән тора.)               

– Аларны бер сүз белән алыштырып 
буламы? (Була.)

– Безнең татар теле сүзләргә бик бай! 
Фразеологизм сүзләр безгә ни өчен 
кирәк? (Алар безнең сөйләмебез-
не матурлыйлар, безне уйланырга 
мәҗбүр итәләр.)

– Үзбәягездән чыгып, үзегезгә нинди 
билге куйдыгыз?                                             

– Сез бүген бик актив булдыгыз, бала-
лар, рәхмәт барыгызга да! 

– Дәрес тәмам. Сау булыгыз.

57

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



11

Римма ГУБЕЕВА,  

Казан шәhәре инглиз телен тирәнтен 
өйрәтүче 132 нче мәктәпнең югары 
квалификация категорияле туган 
(татар) тел hәм әдәбият укытучысы 

СЫЙФАТ.  
СЫЙФАТ 
ДӘРӘҖӘЛӘРЕ
(5 нче сыйныфның рус төркемнәре өчен ФДББС 
буенча татар теле дәресе)
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Максат: укучыларның сыйфат турында белемнәрен ныгыту; 
исемнән чыгып сорау куярга, аны башка сүз төркеменнән ае-
рырга өйрәтү; сыйфат дәрәҗәләренең кушымчалары белән 
таныштыру; предмет билгеләрен чагыштырып, укучыларның 
фикер йөртә белү сәләтләрен үстерүне дәвам итү: 
– логик фикерләү, уйлау сәләтен, уку активлыгын, мөстәкыйль-
леген, монологик сөйләмне үстерү; 
– туган як табигатенә сак караш тәрбияләү. 
Дәрес тибы: яңа белемнәрне үзләштерү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер, проектор, таблица, такта, 
рәсем, карточкалар, дидактик материал.                    

Дәрес барышы
1.Оештыру этабы. (1 нче слайд)
Исәнмесез, балалар!
Матур үтсен көнебез!
Көләч булсын йөзебез!
Булыйк һәрчак әдәпле,
Отыйк матур гадәтне.
Дөрес, матур утырыйк,
Тырышып җавап бирик.
(Кунаклар белән исәнләшү.)
2. Белемнәрне актуальләштерү.
Балалар, әйдәгез әле, кыш турында 

сөйләшеп алыйк. (Бер-берсенә сорау-
лар бирәләр.) (2 нче слайд)

1. Кышын төн озынмы, көнме?

2. Кышның нинди көннәре сиңа 
күбрәк ошый?

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

кынрак дип уйлыйсың?
6. Кар бабайны нинди кардан ясарга 

мөмкин?
7. Кыш җиткәч, кешеләр нинди тун 

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

азык табу җиңелме?
10. Балаларга кышын күңеллеме, ни 

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

3. Дәрескә максат һәм бурычлар кую.
Хәзер кроссворд чишәрбез, анда да 

кыш турында сораулар бар.
1. Кышкы көннәр нинди була?
2. Ә төннәр нинди?
3. Еш кына нинди кар ява?
4. Саф һава кеше организмы өчен 

нинди?
5. Кышын урамда һава нинди була?
6. Нинди юлдан йөрергә авыр?

(Кроссворд чишелгәннән соң, дәрес-
нең темасы ачыклана.)

Димәк, бүген без өйрәнәчәк тема: 
«Сыйфат. Чагыштыру дәрәҗәсе» 
(имя прилагательное) дип атала.  
(3 нче слайд)

Дәреснең темасы, максаты әйтелә.  
(4 нче слайд)

Балалар, сезнең алдыгызда үзбәя 
бирү битләре ята, дәрес барышында, 
биремнәрне эшләгәч, билгеләрегез-
не куеп барырсыз. 

4. Яңа белемнәрне беренчел 
үзләштерү.

Укытучы. Укучылар, сез рус теленнән 
сыйфатны беләсез. Әйдәгез, русча 
кагыйдәсен искә төшерик.

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

Имена прилагательные изменяются 
по родам,числам и падежам.  

В предложении имена прилагатель-
ные чаще являются определением.

Укытучы. Тикшереп карыйк, дөрес 
әйттегезме икән? (5 нче слайд)

Укытучы. Мисалга салкын сүзен 
алыйк.

Нинди сүзтезмә төзеп була?
Нинди сорауга җавап бирә? 
Укучы. Нинди? соравына.
салкын су – салкын сулар
                        салкын суым
                        салкын суга
Укытучы. Татар телендә рус теленнән 

аермалы буларак салкын сүзе төр-
ләнәме?

Укучы. Юк.
Укытучы. Җөмләдә нәрсә булып 

килә?
Укучы. Аергыч.
Укытучы. Нәрсәне ачыклый?
Укучы. Исемне.
Татар телендә кагыйдә. Тикшереп ка-

рыйбыз. (6 нчы слайд)
Предметның билгесен белдереп, нин-

ди? соравына җавап биргән сүз төр-
кеме сыйфат дип атала.

Җөмләдә ешрак аергыч була.
Исемне ачыклап килә.
Укытучы. Сезнең өстәлләрегездә 

карточкалар ята. (Бер укучы тактага 
чыга.)

К Ы С К А

Й О М Ш А К

Т А Й Г А К
С А Л К Ы Н

Ф А Й Д А Л Ы

О З Ы Н

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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1 нче карточка. Төрле сүз төркемнәре 
арасыннан сыйфатларны табып яз. 
(7 нче слайд)

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

(Укучының җаваплары тикшерелеп, 
такта янындагы укучыга билге куе-
ла.)

Җавап экранда чыга. (8 нче слайд)
Сүзтезмәләр төзиләр.
Рус телендә предметның билгесен 

чагыштыра алабыз. Татар телендә 
предметның билгеләрен чагышты-
рып карый алабызмы? (9 нчы  
слайд)

Ситуатив күнегүләр нәтиҗәсендә 
сыйфат дәрәҗәсенә күчү. (10 нчы 
слайд)

Сравниваем признаки предметов: 
– Дед Мороз (Кыш бабай) большой, 

снеговик (Кар бабай) меньше.
– Зимний лес красивый, летний лес 

красивее.
– Зимой ночи длинные, дни короче.      
– Сосна высокая (биек), а ёлка ниже 

(тәбәнәк).
– Осенью холодно, зимой холоднее.
– Снег белее молока.
(11 нче слайд. Эталон)
(Бер-берсенең эшләрен тикшерәләр.)
5. Яңа белемнәрне үзләштерүне тик-

шерү. 
2 нче карточка. Төркемнәрдә эш. 

(Телдән аңлаталар.) (12 нче слайд)
1. Кыш, көз, салкын.  

2. Чаңгы, чана, озын.  
3. Кар, сөт, ак. 
4. Февраль, гыйнвар, кыска. 
5. Бүре, төлке, усал. 
6. Боз, кар, каты. 
(13 нче слайд. Эталон)
(14 нче слайд. Дәрәҗәләрнең 

тәрҗемәсе)
1. Гади дәрәҗә – положительная  
степень.
2. Чагыштыру дәрәҗәсе – сравни-
тельная степень.

6. Яңа белемнәрне ныгыту.
(15 нче слайд. Кышкы табигать күре-

неше)
Текст өстендә эш. (Бер бала укый.) 

(16 нчы слайд)
Кышкы табигать        

Салкын кыш килеп җитте. Бөтен җир-
не йомшак кар каплады. Кешеләр 
җылы киемнәрен киделәр.  

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

Кышын җәнлекләргә, кошларга авыр. 
Кешеләр аларга ярдәм итәргә тиеш- 
ләр.

(Тәрҗемә итәләр.)
Укытучы. Текстта сүз нәрсә турында 

бара?
Укучы. Кыш турында. Җәнлекләргә, 

кошларга авыр. Кешеләр аларга 
ярдәм итәргә тиеш.

Укытучы. Сез аларга ничек ярдәм 
итәсез?
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Укучы. Җимлекләр ясыйбыз.
Сыйфатларны табабыз.
Таблицада бирелгән, чагыштыру 

дәрәҗәсенә куябыз.
Тексттан сыйфатларны табыйк һәм  

2 дәрәҗәдә куйыйк.
(17 нче слайд. Эталон)

Сыйфатлар өстәгәч, җөмләләр тулы-
ланамы? Сыйфатлар ни өчен кирәк? 
(Тулырак, эчтәлеклерәк, сөйләм ма-
туррак.)

Табышмак әйтү. (18–23 нче слайд- 
лар)

Җәен – соры, 
кышын – ак, аңа 
шулай яхшырак. 

(Куян.) 

Яшел, чәнечкеле, 
бизәлгән, Яңа 
елда куела. 

(Чыршы.)

Су түгел – сыек,  
Кар түгел – ап-ак. (Сөт.) 

7. Рефлексия. (24 нче слайд)
– Бүген без дәрестә нинди сүз төрке-

мен өйрәндек?
– Ул нинди сорауга җавап бирә?
– Сыйфатның нинди дәрәҗәләрен 

белдек?
– Чагыштыру дәрәҗәсе нинди аф-

фикслар ярдәмендә ясала?
– Сыйфатлар нәрсәне ачыклап 

киләләр?
– Җөмләдә нәрсә булалар?
8. Өй эше турында мәгълүмат, аны 

үтәү буенча күрсәтмә. (25 нче 
слайд)

1) Кагыйдәне өйрәнергә; сыйфатлар 
төрле дәрәҗәдә булган биш табыш-
мак табып килергә;                           

2) IВ – «Кышкы табигать» темасына 
сыйфатларның төрле дәрәҗәләрен 
кулланып, монолог төзергә (7 җөм-
лә);

3) IIВ – «Кышкы табигать» темасына 
сыйфатларның төрле дәрәҗәләрен 
кулланып, диалог төзергә (7 репли-
ка).

Билгеләр кую.

Гади Чагыштыру
Салкын Салкынрак
Йомшак     Йомшаграк 
Җылы Җылырак
Матур Матуррак
Усал Усалрак
Хәйләкәр Хәйләкәррәк
Куркак Куркаграк
Зур Зуррак
Авыр Авыррак
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Фәния ЗАРИПОВА,

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

12

БАТЫРЛЫКТА  БАР 
МАТУРЛЫК
(5 нче сыйныф укучылары өчен класс сәгате)
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Максат: укучыларда батырлык, кыюлык, тәвәккәллек сыйфат-
лары тәрбияләү.
Ресурслар һәм җиһазлау: ноутбук, экран, кәгазьдән киселгән 
медальләр.

Сыйныф сәгате барышы

Укытучы. Укучылар, мин дәресем-
не һинд халык әкиятеннән башлап 
җибәрәсем килә. Игътибар белән 
тыңлагыз әле.

«Ике дус урман юлыннан баралар икән. 
Кинәт алар каршысына аю килеп 
чыга. Берсе куркуыннан агач башына 
менеп киткән һәм яфраклар арасына 
яшеренгән. Икенчесе аю каршында 
берүзе басып калган. Ул, җиргә кап- 
ланып, үлгәнгә сабышып яткан. Аю 
аның янына килгән, күкрәген, башын, 
колакларын иснәп чыккан. Аны, чын-
лап та, үлгән дип уйлаган һәм кагыл-
маган. Аю киткәч тә, икенче юлчы 
агач башыннан төшкән. Дусты янына 
йөгереп килгән дә: «Ул синең кола-
гыңа нәрсә дип пышылдады», – дип 
сораган».

Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Аю 
нәрсә дип пышылдады икән?  
(Укучыларның фикерләре тыңланы-
ла.)

Укытучы. Әйе, «Бәла-каза килгәндә, 
дустын ташлаган кеше белән ара-
лашмаска кушты», – дип әйткән дус- 

ты. Укучылар, әкияттәге ике дусның 
кайсы сезгә ошады? (Укучылар җава-
бы тыңланыла.)

Укытучы. Ни өчен ошады соң ул? 

Укучылар. Ул каушамаган, курыкма-
ган, үзен кыю тоткан.

Укытучы. Ә икенчесе нигә ошамады? 
(Укучыларның җаваплары тыңланы-
ла.)

Укытучы. Димәк, бүгенге дәрестә нин-
ди яхшы әхлак сыйфатлары турында 
сөйләшербез? 

Укучылар. Авырлык килгәндә курык-
мыйча калу.

Укытучы. Укучылар, бу сыйфатка  
синонимнар табыгыз әле.  
(Тапкан укучы тактага чыгып яза  
бара.) 

Көтелгән җаваплар: тәвәккәллек, ку-
рыкмаучанлык, кыюлык, батырлык. 
Ә батырлыкның капма-каршысы 
нинди сыйфат? 

Укучылар. Куркаклык.

Укытучы. Нәтиҗә ясыйк: батырлык 
нәрсә соң ул? 
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Көтелгән җавап. Батырлык – куркак- 
лыкны җиңә белү.

Төркемнәрдә эш. 

Әлеге геройларның эш-гамәлләрен 
батырлык дип әйтеп буламы?  

(Һәрбер төркемнән бер кеше җавап 
бирә.)

Нәтиҗә.Тормышта кешеләр төрле бул-
ган кебек батырлыклар да күптөрле 
икән.

Укытучы. Май аенда Бөек Җиңүнең 
75 еллыгын билгеләп үттек. Сугыш 
чорын кичергән кешеләр турында 
аерым әйтми мөмкин түгел, чөнки 
аларның барысы да – батырлар. Без 
шушындый матур, рәхәт тормышта 
яшәсен өчен, үзләренең гомерләрен 
дә кызганмаганнар. 

Сугышта ил алдында, хөкүмәтебез 
алдында аеруча зур батырлыклар 
күрсәткән кешеләргә Советлар  
Союзы Герое исеме белән бергә  
«Алтын йолдыз» медале дә бирел- 
гән.

Бөек Ватан сугышында барлыгы 11600 
кеше бу югары исемгә лаек булган. 
Безнең районнан бу исемгә лаек бул-
ган кешеләрне беләсезме?

Укучылар. Борис Сергеевич Чекин – 
Рус Волчья, ә Фёдор Петрович Са- 
вельев Петропавловка авылын-
нан. Тагын ике якташыбыз Виктор 
Кузьмич Корнилов белән лейтенант 

Алексей Максимович Осипов та бу 
исемгә тәкъдим ителгән булалар, тик 
төрле сәбәпләр аркасында аларга бу 
югары исем бирелмичә кала.

Укытучы. Батырлыкны өлкән ке-
шеләр генә эшли аламы? (Укучылар 
фикере тыңланыла. Презентация 
күрсәтелә.)

Укытучы. Әйе, батырлыкны һәрбер 
кеше эшли ала; өлкәннәр дә, сезнең 
кебек балалар да. Әйдәгез, Бөек Ва-
тан сугышында зур батырлыклар 
күрсәткән герой-пионерлар белән 
танышып үтик.

1 нче укучы. Лёня Голиков, дошман-
нар Новгород җиренә аяк баскач та, 
партизан булып китә, дошман поезд-
ларын, күперләрен шартлата, бик 
мөһим немец документларын кулга 
төшергән өчен, аңа Советлар Союзы 
Герое исеме бирелә. Мәскәүдә әлеге 
бүләкне бирү турында карар чыга-
ручылар каһарманга нибары 14 яшь 
икәнлеген белмиләр.

2 нче укучы. Валя Котик сугыш үт-
кән юллардан ядрәләр, корал җыеп 
йөри, кирәкле мәгълүматлар туплый. 
1958 елда аңа шушы югары исем 
бирелә.

3 нче укучы. Зина Портнова – Ленин-
град кызы, немец офицерлары өчен 
булган ашханәгә эшкә урнаша һәм 
йөздән артык немец офицерын агу-
лап үтерә. Үзе партизан отрядына 
кача, ләкин бер заданиене үтәгәндә 
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әсирлеккә эләгә. Үлгәннән соң, аңа 
Советлар Союзы Герое исеме би-
релә.

Укытучы. Мондый геройларның 
исемнәрен әле тагын да дәвам итеп 
булыр иде. Ләкин безне борчыганы 
башка, шундый яшь сабыйлар зур ба-
тырлыклар эшләргә каян көч, тәвәк-
кәллек алдылар икән соң? (Укучылар 
төркемнәрдә фикер алышалар, һәр-
бер төркемгә сүз бирелә.) 

Укытучы. Николай Островский: «Ба-
тырлык көндәлек очрап торган  
авырлыкларга үҗәтләнеп каршы 
барганда тәрбияләнә», – дигән.  
Сез бу фикер белән килешәсез- 
ме?

Төркемнәрдә эш.

Укытучы. Әйдәгез, төркемнәрдә 
үзеңдә батырлык, кыюлык, тәвәк-
кәллек кебек сыйфатларын тәрбия- 
ләү планын төзеп карагыз. (Һәрбер 
төркемнән берәр кеше чыгыш ясарга 
әзерләнә.)

Рефлексия. 

Укытучы. Бүген без нәрсә турын-
да сөйләштек? (Укучылар фикере 
тыңланыла.) Әйдәгез, синквейн төзи-
без.

Укытучы. Батырлык, яхшы эш гамәл-
ләрдән башлана. Зур батырлыклар 
кечкенә батырлыклар аша эшләнә. 
Сезнең дә берәр нинди яхшы гамәл 

эшләгәнегез бардыр, укучылар? Әй-
дәгез, шуларны искә төшереп, чират-
лап, кәгазьгә яза барабыз. (Укучылар 
яза.) 

Укытучы. Бүген кәгазьдән ясалган 
медальләр сезгә шушы кечкенә генә 
батырлыгыгыз өчен булыр. Киләчәк-
тә тагын да зуррак батырлыклар 
эшләп, алтын, көмеш медальләр 
яуларга насыйп булсын.

Укучы (Роберт Миңнуллинның «Батыр 
булыгыз!» дигән шигырен яттан сөй-
ли). 

Батырлыкны эшли ала

Бөтен кеше дә.

Аның өчен кирәк түгел

Алып көче дә.

Ә моның өчен 

Яратырга кирәк бары

Туган җиреңне,

Туган илеңне, әти-әниеңне.

Рефлексия.

Укытучы. Укучылар, дәресебез ахы-
рына якынлашты. Дустын калдырып, 
агач башында аюдан качып утырган 
малайга нинди киңәш бирер идегез? 
(Җаваплар тыңланыла.) 

Укытучы. Сыйныф сәгатебез шуның 
белән тәмам. Дәрестә актив катна-
шуыгыз өчен бик зур рәхмәт.
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Халидә САДРИЕВА,

Казан шәһәре татар телендә бе-
лем бирүче 13 нче гимназиянең 
татар теле укытучысы

13

ИСЕМ СҮЗ 
ТӨРКЕМЕН 
КАБАТЛАУ
(6 нчы татар сыйныфында туган тел – татар теле)
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Дәреснең проекты
Дәреснең тибы: кабатлау.
Дәреснең максатлары: 
Эшчәнлек буенча: эш гамәлләренә күнекмәләрне камилләште- 
рү – кагыйдә чыгару, күзәтү, эзләнү, анализ, дәреслек белән 
эшләү.
Эчтәлек буенча: укучыларның исем сүз төркеме турында бе-
лемнәрен ныгыту.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: үз милләтең һәм туган телеңә хөрмәт хисе 
арту; дәрестә үзләштергән белемне гамәлдә куллану теләге булу.
Метапредмет:
Танып белү УУГ: танып белү мәсьәләсен мөстәкыйль ачыклау 
һәм максат кую, фикерләүдә логик чылбыр төзү, аңлап уку, текст-
ны кабул итү һәм аның эчтәлегендә ориентлашу, кагыйдә чыгару, 
чагыштыру, нәтиҗәләр чыгара һәм гомумиләштерә белү; эшне 
җаваплы, аңлап башкару.
Регулятив УУГ: күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәл-
ләр кылу, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, үзеңнең һәм башка-
ларның фикерен дөрес бәяләү, төп нәтиҗәне чыгару эшчәнле-
гендә катнашу өчен тырышу, эшләнгән эшнең сыйфатын һәм 
дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив УУГ: сыйныфташлар һәм укытучы белән уку 
эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү; сораулар бирә, 

68

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Дәреснең план-конспекты:
I. Оештыру-мотивлаштыру этабы.

Укытучы. Исәнмесез, укучылар! Хәл-
ләрегез, кәефләрегез ничек?

Кояшлы иртә кебек

Татар телен, әнкәм телен

Өйрәнергә дип килдек!

Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп карыйк 
һәм хәерле эш сәгате телик!

Укучылар. Исәнмесез, хәерле көн, рәх-
мәт!

Укытучы. Рәхмәт, укучылар, утыры-
гыз. 

II. Белемнәрне актуальләштерү этабы.

Укытучы. Хәзер сезнең белән видео- 
ролик карап китәрбез. Игътибар 
белән карагыз, соңыннан биремне 
үтәрсез. (Видеоролик.)

Укучылар, әлеге видеоролик нәрсә 
турында?

тыңлый һәм башкаларның сорауларына җавап бирә белү; үз 
карашыңны төгәл итеп әйтү һәм дәлилләү, мәгълүмат туплауда 
үзара хезмәттәшлек инициативасы күрсәтү, эшлекле мөнәсәбәт-
ләр урнаштыра алу; коммуникатив максатлардан чыгып, сүзләр-
не дөрес һәм урынлы куллану.
Предмет: исем сүз төркеме турында белү.
Предметара бәйләнеш: әдәбият, рәсем сәнгате.
Эшне оештыру: фронталь, индивидуаль, парларда.
Метод һәм алымнар: күзәтү һәм эзләнү методлары, укытучы 
сөйләве, укучыларның сәнгатьле укуы, әңгәмә, дәреслек белән 
эш.
Чыганаклар:         
төп: 6 нчы сыйныф өчен татар теле дәреслеге: Ф. Ю. Юсупов, 
Ч.М.Харисова, Р. Р. Сәйфетдинов. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2014;
өстәмә: слайдлар күрсәтү өчен проектор, экран, ноутбук, үзбәя 
картасы.
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Көтелгән җавап. Мәрхәмәтлелек, изге-
лек, яхшылык турында.

Укытучы. Тактадагы мәкальгә игъти-
бар итегез әле. «Яхшылык күрәсең 
килсә, яхшылык ит!» Әлеге мәкаль 
видеороликка туры киләме? 

Көтелгән җавап. Әйе. Видеороликта 
сүз яхшылык эшләү турында бара. 

Укытучы. Укучылар, мәрхәмәтлелек, 
изгелек, яхшылык – болар нинди 
сүзләр, нинди сүз төркеменә карый-
лар?

Көтелгән җавап. Исем сүз төркеменә.

Укытучы. Дәреснең темасын ничек 
формалаштырабыз?  

Көтелгән җавап. Исем сүз төркемен 
кабатлау. 

Укытучы. Укучылар, дәфтәрләрегезне 
ачыгыз, бүгенге датаны һәм дәрес-
нең темасын язып куегыз. (Укучылар 
дәфтәрләргә датаны, теманы язалар.)

Укучылар, бүгенге дәресебезгә нинди 
максатлар куярбыз инде?

Көтелгән җавап. Исем сүз төркеме ту-
рында алган белем-күнекмәләребез-
не искә төшерербез, белемнәребезне 
ныгытырбыз һәм бәяләрбез.

III. Уку мәсьәләсен кую этабы. 

Укытучы. Укучылар, сезнең өстәлдә 
һәркайсыгыз алдында үзбәя картасы 
ята. Һәр биремнән соң сез шушы кри-
терийлар буенча үзегезне бәяләрсез. 
(Критерийлар тактага чыгарыла.)

Укытучы. Видеороликта исем сүз 
төркеменә кергән нинди сүзләрне 
очраттыгыз, шуларны язып куегыз. 
(Язалар.)

Укытучы. Укып чыгыгыз әле. Ә ни 
өчен сез аларны исем дип уйлый-
сыз? Исбатлагыз. 

Алар җөмләдә гел шулай гына кулла-
нылалармы, әллә башка формада 
үзгәрәләрме? (Укучыларның җавап- 
лары тыңланыла.)

Ял минуты. 

IV. Белемнәрне ныгыту этабы.

Укытучы. Укучылар, экрандагы 
рәсемнәргә игътибар белән карыйк 
әле. (Рәсемнәр күрсәтелә.)

Күплек сандагы исемнәрне дәфтәргә 
язып куегыз.

Димәк, нәтиҗә ясыйк инде.

(Укучылар берлек һәм күплек сан  
турында кагыйдәне әйтәләр, үз- 
бәя.)

Укытучы. Укучылар, исемнәр нәрсә 
белән төрләнә? 

Көтелгән җавап. Исемнәр килешләр 
белән төрләнә.

Укытучы. Хәзер такта янына 6 укучы 
чыга, чәчәк сүзен төрле килешләрдә 
кулланып, җөмләләр төзиләр. (Укучы-
лар биремне үтиләр.)

Кешеләрне матур чәчәк белән ча-
гыштырырга буламы? Нинди кешене 
без матур кеше дибез? (Акыллы,  
тәрбияле, намуслы, сабыр, игелекле 
һ.б. сыйфатларга ия булган кеше- 
не.)

Укытучы. Димәк, нәтиҗә ясыйк инде.

Критерийлар Билге
Дәрес материалын бик яхшы 
үзләштердем, хәтта иптәшләремә дә 
булыша алам.

5

Әйбәт эшлим, теманы аңладым, 
ләкин бераз каушап калам. 

4

Эшли алам, ләкин иптәшемнең 
ярдәменә каршы килмим. 

3
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(Укучылар исемнәрнең килеш белән 
төрләнүе турында кагыйдәне әйтәләр, 
үзбәя.)

Укытучы. Исемнәр тагын нәрсә белән 
төрләнә? (Исемнәр тартым белән төр-
ләнә.) 

Укытучы. Хәзер игътибар белән экран-
га карыйбыз да исемнәрнең тартым 
белән төрләнеше таблицасын туты-
рабыз. (Экранга таблица чыгары- 
ла.)

Укытучы. Нәтиҗә ясыйбыз. (Укучы- 
лар исемнәрнең тартым белән төр-
ләнүе турында кагыйдәне әйтәләр,  
үзбәя.)

Укытучы. Исемнәрнең ясалышын 
искә төшерик. Ясалышы буенча төр-
ле исемнәр кулланып, дустыгыз ту-
рында хикәя языгыз. (Берничә хикәя 
тыңланыла.)

Укытучы. Яхшы. Нинди ясалма сүзләр 
ишеттегез? (Парлы, кушма, тезмә,  
кыскартылма.)

Укытучы. Димәк, нәтиҗә ясыйбыз.

(Экранга исемнең ясалышы турындагы 
таблица чыгарыла.)

Укытучы. Укучылар, исем сүз төркеме 
турында барысын да искә төшер-
декме?

Укучылар. Юк, исемнәргә морфологик 
анализ ясау турында әйтмәдек әле.

Укытучы. Яхшы. Дәреслектәге  
66 нчы күнегүне эшлибез. Биремне 
укыгыз әле. Исемнәргә морфологик 
анализ ясагыз. (Укучылар күнегү 
эшлиләр.)

(Тактада – күнегү эталоны.) 

V. Рефлексия.

Укытучы. Укучылар, дәресебезнең 
йомгаклау өлешенә килеп җиттек. 
Дәрес башында куйган максатларга 
ирештекме?  

Көтелгән җавап. Әйе. Исем сүз  
төркеме турында алган белем- 
күнекмәләребезне искә төшер- 
дек.

Укучы. Белемнәрне күнегүләр белән 
ныгыттык.  

Укытучы. Яхшы, укучылар. Димәк, өй 
эшен башкару да сездә кыенлык ту-
дырмас дип уйлыйм.

Өй эшен язып куегыз. 

1. Дәреслекләрегезнең 36 нчы битен-
дәге 68 нче күнегүне дәфтәрләрдә 
язмача эшләгез. (Мәҗбүри.)

2. Матур, батыр, бөек, җылы сүзләрен 
кулланып, җөмләләр язып килегез. 
(Киләсе дәрес «Сыйфат» темасы 
белән бәйле.)

3. Яңа ел бәйрәме уңаеннан исемнәр 
кулланып, якыннарыгызга котлаулар 
язып килегез. (Иҗади.)

Укытучы. Укучылар, сез һәр биремнән 
соң үзегезне бәяләп бардыгыз, инде 
нәтиҗә ясарга да вакыт җитте. (Үз-
бәя карталарыннан нәтиҗә чыгарыла, 
билгеләр куела.)

Укытучы. Укучылар, кешеләрне 
һәрвакыт матур эшләрегез, игелекле 
гамәлләрегез белән сөендерегез! 
Мәрхәмәтле булыгыз!

Укытучы. Шуның белән дәресебез 
тәмам, укучылар. Уңышлар сезгә! Сау 
булыгыз!
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Гөлия БУЛАТОВА,

Кайбыч районы Олы Кайбыч 
урта мәктәбенең татар теле 
һәм әдәбияты укытучысы

14

ГОМӘР БӘШИРОВ. 
«МЕНӘ СИҢА, МӘ!» 
ХИКӘЯСЕ
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Максат. Гомәр Бәшировның «Менә сиңа, мә!» хикәясе белән 
таныштыру; укучыларның фикерләү сәләтен, әсәргә анализ 
ясау күнекмәләрен, бәйләнешле сөйләмен үстерү; әхлак сый-
фатлары тәрбияләү, җитди карарлар кабул иткәндә, аек акыл 
белән эш итәргә кирәклеген төшендерү.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: әдәби әсәрнең эчтәлеген аңлау, әсәрнең 
төп темасын һәм идеясен ачу;
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: әхлак сыйфатлары тәрбия- 
ләү, җитди карарлар кабул иткәндә, аек акыл белән уйлап эш 
итәргә кирәклеген төшендерү, кеше тормышында сабырлык, 
акылның урынын билгели алу.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Танып белү УУГ: танып белү максатын аңлау, нәтиҗәләр, гому-
миләштерүләр ясау;
Коммуникатив УУГ: фикерне төгәл һәм ачык, дәлилле итеп 
җиткерү, үз позициясен аңлата белү, бергәләп хезмәттәшлек 
итү;
Регулятив УУГ: мөстәкыйль рәвештә уку мәсьәләсен билгели 
белү, эшчәнлекне оештыра белү, җавапларны планлаштыру 
һәм бәяли белү.
Предметара бәйләнеш: тарих.
Дәрес тибы: яңа белем һәм күнекмәләр формалаштыру дәре-
се.
Материал: Хәсәнова Ф.Ф. Татар әдәбияты: рус телендә төп го-
муми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 7 нче сыйныф.  
1 нче кисәк. – Казан: «Мәгариф–Вакыт» нәшрияты, 2014.
Җиһазлау: проектор, компьютер, колонкалар.
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Дәрес барышы
I. Мотивлаштыр-ориентлашу.
– Хәерле көн, укучылар, хөрмәтле кунак- 

лар!
Укучылар, һәрберегез бу дәрескә зур 

өметләр белән килгәнсездер. Ә мин 
сезнең йөзләрегезгә карап, дәреснең 
уңышлы булачагына ышанып калам. 
Дәресебез кызыклы, мавыктыргыч hәм 
файдалы булыр, бер-беребезгә ярдәм 
итеп эшләсәк, югары нәтиҗәләргә ире-
шербез. Сез миңа ярдәм итәрсез, матур 
җаваплар бирерсез, дип уйлыйм. 

– Укучылар, мин сезгә тулы һәм 
дөрес җаваплар өчен жетоннар 
бирермен, дәрес ахырында алар-
ны санап, билгеләр куярбыз.                                                       
(Дәрес темасына кызыксыну уяту.)  

– Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, кеше 
нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? 
(Теманы аңларга әзерләү.)

– Кешегә иң кирәкле сыйфат дип нинди 
сыйфатны саныйсыз? (Акыллы, сабыр, 
уңган, юмарт.) 

– Бу сыйфатларның кайсысын беренче 
урынга куярсыз? (Балалар фикере, са-
быр булуга юнәлтү.)

II. Уку мәсьәләсен кую.
– Хәзер без Г.Бәшировның «Менә сиңа, 

мә!» хикәясе белән таныша башларбыз. 
– Хикәянең исеменнән чыгып, сүзнең 

нәрсә турында барачагын фаразлап 
карыйк.

– Хикәядә кешеләргә хас булган нинди 
сыйфат телгә алына? Уку барышында 
нәкъ шул сорауга җавап табарсыз. 

III. Уку мәсьәләсен адымлап чишү.
1. Хикәяне укый башлаганчы сүзлек 

өстендә эшләп алыйк.
• ямансу – күңелсез
• аяктан ега язу – көтелмәгән хәл, апты-

рау
• карындык – хайваннар карынының сте-

наларын тәшкил иткән юка, нык яры
• көяз – матур, чибәр
• маһирлыгы – осталыгы

• суфи – изге булып күренергә тырышучы
• нахак булып чыгу – дөрес булмау
• гүр иясе булу – үлү
• гарьлегеннән – ачуыннан, хурлыгыннан
• бәддога – каргыш
• шәригать кануны – дин тотучылар өчен 

закон
2. Укучылар, хикәяне өлешләргә бүлеп, 

тукталу алымы белән укырбыз.
1 нче өлешне уку.
– Мәфтуха карчык нинди кайгы кичер-

гән?
– Ничек уйлыйсыз, Мәфтуха карчыкны 

«аяктан ега алырлык» нинди хәл була?
– Укучылар, әйдәгез, әсәрнең төп герой-

ларына характеристика бирик. Сезгә ге-
ройларга хас билгеләрне, ягъни сүзләр-
не, хикәядән файдаланып, нокталар 
урынына куярга кирәк.

...Галәветдин, заманына күрә, мәдрәсәдә 
ярыйсы гына белем алып чыккан ... 
кеше. Ул язу-сызуга ... белән яшүсмер 
чагында ук танылды, бәетләр дә чыгар-
галады. Малай чагында, аттан егылып, 
аның бер аягы ... калган иде. Егет булып 
җиткәндә, үзенең ..., ... белән, бу ... ул 
бик шома яшерде.  ... Кукмара итеген 
киеп (... ... ... ...) , ... бүреген  ... салып, ... 
... гармунын сайрата биреп, чишмә яны-
на килеп төшкәндә, кызлар күзе аңарда 
гына булыр иде. ..., ..., ..., ..., ... , Галәвине 
Герман сугышына алмадылар.          

– Укучылар, нинди Герман сугышы турын-
да сүз бара икән? (Беренче бөтендөнья 
сугышы, 1914–1918 еллар.)            

– Быел нинди ел? Илебездә нинди зур 
вакыйга була? (Бөек Җиңүнең 75 еллы-
гын бәйрәм итәбез.)

Геройларны сүз белән тасвирлап, алар-
ның гаиләсе, тормышы турында нәрсә 
әйтә алабыз? (Үрнәк гаилә, пар күгәрчен-
нәрдәй гөрләшеп яшәгәннәр.)

2 нче өлешне уку.
– Сез ничек уйлыйсыз, Мәфтуха карчык 

тапкан язу нәрсә булырга мөмкин? (Төр-
кемнәрдә эш – фикер алышу.)
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– Ә карчык нәтиҗәне нәрсәгә нигезләнеп 
ясый? (Шик.)

– Мәфтуха әби ни өчен елый? (Хурлыгын-
нан, гарьлегеннән, оят.)

– Ул ни өчен гарьләнә? (Үзе гомере буе  
тугры булган. Шәригатькә, татар халкы-
ның яшәү рәвешенә, әдәп-әхлакка кар-
шы килә торган гамәлләр башкырылу-
дан курка.)                               

– Ничек уйлыйсыз, Мәфтуха карчык 
табылган дәфтәр белән нишләр? (Төр-
кемдә фикер алышу.)

3 нче өлешне аудиоязмадан тыңлау.
– Карчык, балаларына карап, нәрсә уйла-

ды?
– Ире турында әйтергә җыенган сүзләрен 

автор ничек атый? (Усал сүзләр.)
– Ни өчен Мәфтуха ирен фаш итмәде? 

(«Гомерләре буена кара тап булып кала-
сы икән».)

– Карчык ахыр чиктә нәрсәгә таянды? 
(Акылга.)

– Ирен фаш итсә, Мәфтуханың «өстеннән 
тау төшкәндәй» булыр идеме? Ул кемгә 
зыян салыр иде?

3. Рәсем белән эш. 

– Бу рәсем хикәянең кайсы өлешенә туры 
килә?

4. Укучылар, бирелгән сүзләрне таблица-
га урнаштырыгыз әле. (Парлап эшләү.)

Карга баласыдай авыз ачу, бүрәнә ар-
кылы бүре куу, аяктан егу, күз-колак 
булу, йомырка тавыкны өйрәтә, шомлы 
сер, эчкерсез куаныч.

5. Укучылар, гаилә сүзе дигәч сездә нин-
ди ассоциация туа? (Янып торучы учак, 
йорт, кояш, агач ...) 

III. Белемнәрне ныгыту.
«Ачу алдан йөри, акыл–арттан» дигән 

мәкальне ничек аңлыйсыз? (Нинди генә 
очракта да эмоциягә, хискә бирелмичә, 
үзебезне контрольдә тотып, сабыр була 
белергә кирәк, шул очракта без һәрвакыт 
бәхетле булырбыз, теләгәнебезгә ире-
шербез.)

IV. Өй эше.
1. Әсәрнең 3 нче бүлеген укырга.
2. Хикәядән фразеологизмнарны язып 

алырга, мәгънәсен аңлатырга.
3. Мәфтуха урынында булсам ... . Сочине-

ние язарга.
V. Рефлексия.
Без сезнең белән дәрес башында кеше 

өчен иң кирәкле сыйфат дип кайсы сый-
фатны атадык? (Сабырлык.)

– Нинди нәтиҗә чыгарырга мөмкин?
Димәк, тормышта авыр хәлләр килеп 

туганда сабыр булып, үзеңә хуҗа була 
белергә, ямьсез сүзләрдән тыела белер-
гә кирәк. «Көрәштә иптәшләрен җиңгән 
кеше түгел, ә нык ачуланган хәлдә, са-
быр итеп, үз ачуын җиңгән кеше көчле 
кеше була», диелә хәдистә.

Һәркайсыбызда сабырлык бизмәне бул-
са иде. Юкка гына: «Сабыр төбе – сары 
алтын» димәгәннәр бит.

Дәрес Рифат Зариповның «Сабырлык» 
җыры белән тәмамлана.

Фразеологизм Чагыштыру Эпитет
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Лилия ФӘХРЕТДИНОВА,

Әлмәт шәһәренең 2 нче урта гомуми белем 
бирү мәктәбенең югары квалификация 
категорияле татар теле һәм татар әдәбияты 
укытучысы

15

ТИҢДӘШ ҺӘМ 
ТИҢДӘШ ТҮГЕЛ  
АЕРГЫЧЛАР 
(Рус мәктәбенең 8 нче сыйныфында татар телен 
туган тел буларак өйрәнү)
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Дәрес  максаты 1. Аергыч һәм аның нинди сүз төркемнәре белән белдерелүе 
турында кабатлау. Тиңдәш һәм тиңдәш булмаган  аергычлар  
турында мәгълүмат бирү.
2. Укучыларны мөстәкыйль фикерләргә, белем алырга, алган 
белемнәрне файдаланырга өйрәтү.
3. Әниләребезгә карата мәрхәмәтлелек аша әхлакый тәрбия 
алырга ярдәм итү. Әлмәт язучылары иҗатына кызыксыну уяту.

Планлаштырылган  
нәтиҗә

Аергыч һәм аның нинди сүз 
төркемнәре белән белде-
релүен белү.
Тиңдәш һәм тиңдәш түгел аер-
гычларны аера белү, җөмләдә 
аларны табарга һәм дөрес 
кулланырга өйрәнү.

УУГ:
1. Кешелек сыйфатларын тәр-
бияләү. 
2. Әниләргә мәхәббәт, ша- 
гыйрьләргә хөрмәт хисе, татар 
шигъриятенә, Әлмәт язучыла-
ры иҗатына кызыксыну уяту.
3. Төркемдә эшләү кү-
некмәләрен үстерү.
4. Төркемдәшләр белән уртак 
фикергә килергә өйрәтү.
5. Үз фикереңне җиткерә бе-
лергә өйрәтү.
6. Анализ һәм синтез ясый 
белү.

Төп төшенчә Тиңдәш һәм тиңдәш түгел аергычлар
Дәресне оештыру

Предметара бәйләнеш Эш формалары Ресурслар
Җыр сәнгате Төркемдә эшләү

Фронталь эшләү
Презентация
Дәреслек
Җыр

Дәрес 
этаплары Укытучы  

эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге
Яңа нәтиҗәгә 

ирешү
өчен биремнәр 

системасы

Планлаштырылган 
нәтиҗә

предмет 
буенча

универсаль 
уку гамәл-

ләре
Оештыру 
моменты

Исәнләшү. Сәлам кайтару.

Белемнәр-
не актуаль-
ләштерү 
һәм эшчән- 
лек ба-
рышын-
да туган 
кыен- 
лыклар-
ны теркәп 
бару

Презентацияне 
күрсәтү, сораулар 
бирү.
128 нче күнегүне 
эшләү.

Сорауларга җавап 
кайтара.
128 нче күнегүне 
эшли, нәтиҗә чы-
гара.
Тема. Тиңдәш һәм 
тиңдәш түгел аер-
гычлар.

Презентацияне 
карап чыгу.
Җөмләнең баш 
кисәкләрен 
атагыз. Алар 
нинди сорау-
ларга җавап 
бирәләр?
Җөмләләрне 
укыгыз. Алар 
нәрсә белән ае-
рылалар? 

Теманы һәм 
максатлар-
ны бил-
геләү.
Аергыч 
һәм аның 
нинди сүз 
төркемнәре 
белән бел-
дерелүе 
турында 
кабатлау.

Игътибар 
белән уку.
Укыганны 
аңлау.
Анализлау.
Чагыштыра 
белү.
Нәтиҗә чыга-
ра белү.
Максат куя 
белү.
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Максат: тиңдәш 
һәм тиңдәш түгел 
аергычларны җөм-
ләдә аера белергә, 
танырга өйрәнергә, 
алар янында ты-
ныш билгеләрен 
дөрес куярга өйрә-
нергә.

Ул сүзләр 
нинди җөмлә 
кисәге булып 
киләләр? Аер-
гыч ачыклап 
килгән сүз ни-
чек атала?
Аергыч нинди 
сүз төркеме 
белән белде-
релә?
128 нче күнегү-
не эшләү.
Таблицаны 
карагыз һәм 
нәтиҗә ясагыз.
Димәк, безнең 
дәрес темасы 
нинди?

Яңа бе-
лемнәрне 
ачу

128 нче күнегү бу-
енча кагыйдә чы-
гару, схема рәве-
шендә аны язарга 
тәкъдим итү.

1. 128 нче күнегү 
буенча кагыйдә 
чыгара.
2. Үзе чыгарган ка-
гыйдәне дәреслек-
тәге кагыйдә белән 
чагыштыра.
3. Схема рәвешен-
дә аны яза.

1. 128 нче күне-
гү буенча ка- 
гыйдә чыгару.
2. Бала үзе чы-
гарган кагый-
дәне дәреслек-
тәге кагыйдә 
белән чагышты-
ра.
3. Схема рәве-
шендә аны күр-
сәтү.

Тиңдәш 
һәм тиңдәш 
түгел аер-
гычлар 
турында 
мәгълүмат.

Чагыштыра 
белү.
Нәтиҗә чыга-
ра белү.
Схема төзи 
белү.

Беренчел 
ныгыту 
һәм эталон 
буенча үз-
тикшерү

127 нче күнегүдә-
ге текстка тиңдәш 
түгел аергычлар 
өстәп әйтеп кара-
гыз.

127 нче күнегүдә-
ге текстка тиңдәш 
түгел аергычлар 
өстәп әйтәләр.

Фронталь эш:
127 нче күне-
гүдәге текстка 
тиңдәш түгел 
аергычлар 
өстәп әйтү.
Кагыйдәне дә 
кабатлау.

Тиңдәш 
һәм тиңдәш 
түгел аер-
гычларны 
аера белү, 
җөмләдә 
аларны 
дөрес кул-
ланырга 
өйрәнү.

Алган бе-
лемнәрне 
куллана белү.

Төр-
кемнәрдә 
эш һәм 
эталон бу-
енча үзтик-
шерү

129 нчы күнегү. 129 нчы күне-
гүдәге текстны 
күчереп язарга, 
ни өчен теге я бу 
хәрефне куйган-
ны иптәшләреңә 
аңлатырга, баш 
кисәкләрнең һәм 
аергычларның 
асларына сызарга, 

Төркемнәрдә 
эшләү:
129 нчы күне-
гүдәге текстны 
күчереп язарга,   
ни өчен теге 
я бу хәреф-
не куйганны 
иптәшләреңә 
аңлатырга, баш 
кисәкләрнең 
һәм аергычлар-
ның асларына 
сызарга, 

Тиңдәш 
һәм тиңдәш 
түгел аер-
гычларны 
аера белү, 
җөмләдә 
аларны 
дөрес та-
барга өй-
рәнү.

Алган бе-
лемнәрне 
куллана белү.
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иптәшләреңә аңла-
тырга, эталон белән 
чагыштырырга, үз-
билге куярга.

иптәшләреңә 
аңлатырга, 
эталон белән 
чагыштырырга, 
үзбилге куярга.

Ныгыту 132 нче күнегү.

Әниләргә карата 
балалар үзләрен 
ничек тотарга 
тиеш? (Әңгәмә.)
Р.Миңнуллинның 
«Әнкәмнең догала-
ры» җырын тыңла-
ту.

132 нче күнегү. 
Текстны укый-
лар, тиңдәш һәм 
тиңдәш түгел аер-
гычларны табып 
әйтәләр.

ИҖАДИ бирем 
эшлиләр:
тиңдәш һәм 
тиңдәш түгел аер-
гычларны кулла-
нып, әниләрен 
тасвирлап язалар 
һәм укыйлар.
Әниләргә карата 
балалар мәрхәмәт-
ле булырга тиеш. 
Р.Миңнуллинның 
«Әнкәмнең до-
галары» җырын 
тыңлыйлар.

Фронталь эш:
132 нче күнегү.
Текстны укый-
лар, тиңдәш 
һәм тиңдәш тү-
гел аергычлар-
ны табып әй-
тәләр.
ИҖАДИ бирем:
тиңдәш һәм 
тиңдәш түгел 
аергычлар-
ны кулланып, 
әниләрегезне 
тасвирлагыз.

Тиңдәш 
һәм тиңдәш 
түгел аер-
гычларны 
аера белү, 
җөмләдә 
аларны 
дөрес та-
барга һәм 
сөйләмдә 
дөрес кул-
ланырга  
өйрәнү.

Алган бе-
лемнәрне 
куллана белү.
Сөйләм телен 
үстерү.

Рефлексия Бүген нинди яңа-
лык белдегез? Нәр-
сәгә өйрәндек?

– Тиңдәш һәм 
тиңдәш түгел аер-
гычларны аера 
белергә, җөмләдә 
аларны дөрес кул-
ланырга өйрәндек. 
Әниләргә карата 
мәрхәмәтле бу-
лырга кирәклеген 
тагын бер кат искә 
төшердек. 

Фронталь эш:
– Бүген нинди 
яңалык белде-
гез? 
– Нәрсәгә өй-
рәндек?

Аергыч 
һәм аның 
нинди сүз 
төркемнәре 
белән бел-
дерелүен 
белү.
Тиңдәш 
һәм тиңдәш 
түгел аер-
гычларны 
аера белү, 
җөмләдә 
аларны 
табарга 
һәм дөрес 
кулланырга 
өйрәнү.

Йомгак ясап 
нәтиҗә чы-
гару.

Өйгә эш Якташ шагыйрь- 
ләрнең бер шигы-
рен язып, тиңдәш 
һәм тиңдәш түгел 
аергычларны бил-
геләргә.

Мөстәкыйль- 
лек тәрбия- 
ләнә.
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Ләйлә САБИРОВА,

Казан шәһәре 80 нче татар-рус мәктәбенең 
туган тел (татар теле) укытучысы

16

КЕРЕШ СҮЗЛӘР ҺӘМ 
АЛАР ЯНЫНДА 
ТЫНЫШ БИЛГЕЛӘРЕ

80

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Дәрес тибы: яңа белемнәр ачу дәресе.
Эшчәнлек максаты: укучыларның яңа эш гамәлләренә сәлә-
тен формалаштыру: алгоритм төзү, күзәтү, анализ, дәреслек 
белән эш; кереш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре 
турында яңа белемнәр формалаштыру. 
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: укучы кереш сүзләрне таный һәм таба 
белергә өйрәнә; укучы кереш сүзләрне сөйләмдә куллану мөм-
кинлеге ала.
Метапредмет УУГ:
Регулятив УУГ: укучы укуда яңа максат һәм бурычлар ку-
ярга өйрәнә; укучы максатка ирешү юлларын планлаштыру, 
мөстәкыйль рәвештә шартларны һәм ысулларны исәптә тоту 
мөмкинлеге ала.
Танып белү УУГ: укучы, дәреслектән файдаланып, сорауларга 
җаваплар табарга өйрәнә; укучы сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен 
урнаштыра белү мөмкинлеге ала. 
Коммуникатив УУГ: укучы, төрле фикерләрне исәптә тотып, 
үз фикерен формалаштырырга өйрәнә; парларда яки төр-
кемнәрдә эшләгәндә, инициативаны үз кулына алу мөмкинле-
ге ала.
Шәхси: белем алу һәм танып белүгә мотивация туу нәтиҗәсен-
дә укучы мөстәкыйль белем алырга һәм үз белемен үстерергә 
өйрәнә.
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Кирәкле җиһазлар: «Татар теле», 8 нче сыйныф: рус телендә 
гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен 
туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / Г.Ф.Гайнуллина 
[һ.б.]; [Ф.Ф.Харисов редакциясендә]. – Казан: Татар. кит.нәшр., 
2016.
Үзбәя бите, мультимедиа, карточкалар.
Күрсәтмә материал: кереш сүзләр алгоритмы, үзешчәнлекне 
тикшерү эталоннары.

Дәрес барышы
I. Уку эшчәнлегенә мотивация. 

Укытучы. Исәнмесез, укучылар. Кәефләре-
гез ничек? (Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Тактадагы мәкальне укыгыз һәм 
мәгънәсен аңлатып карагыз әле. Сез бу 
сүзләрне ничек аңлыйсыз?

Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә.

Көтелгән җавап. Кеше бәхетле булырга 
теләсә укырга, белем алырга тиеш.

Укытучы. Дөрес, һәр дәрес безгә яңа бе-
лемнәр ача, димәк, сез дә һәр дәрес 
саен белемлерәк һәм бәхетлерәк бу-
ласыз икән. Бүген тагын да бәхетлерәк 
булырга телисезме? Әйдәгез, укучылар, 
без бүгенге дәрестә тә яңа белем алырга 
тырышып карыйк әле. Сез моңа әзерме?

Укытучы. Алайса, укучылар, әйдәгез, өй 
эшен тикшереп алыйк.

II. Белемнәрне актуальләштерү.

Укытучы. Беренче биремне эшләүчеләр 
экрандагы эталон буенча өй эшен тик-
шерегез. Сез җөмләләрне үзгәртеп язар-
га тиеш идегез.

1 нче биремгә эталон.

Укытучы. Кемнәр икенче биремне, ягъни 
тестны эшләде, өстәлдәге эталоннар бу-
енча тикшерәбез.

80 нче мәктәп укучылары, сез иртәгә театр-
га барыгыз. Наил, яңа дуслар белән таныш. 
Дуслар, очрашу турында сүз куешыгыз. Батыр 
егетләр, илебез сезне бервакытта да онытмас. 
Малайлар, кояш сүрелгәч, су коенырга бары-
гыз.

ТЕСТ 
1. Җөмлә башында килгән эндәш сүзләр көчле 
тойгы белән әйтелмәсә, алардан соң 
а) сызык; 
ә) өтер; 
б) өндәү куела. 
2. Җөмлә башында килгән эндәш сүзләр көчле 
тойгы белән әйтелсә, алардан соң ... куела. 
а) өтер; 
ә) өндәү; 
б) сорау.
3. Җөмлә уртасында килгән эндәш сүз ике як-
тан да ... белән  аерыла. 
а) сызык; 
ә) өндәү; 
б) өтер. 
4. Җөмлә ахырында килгән эндәш сүз алдын-
нан ... куела.
а) өтер; 
ә) сызык; 
б) өндәү.
5. Бу җөмләдә эндәш сүз булып кайсы сүз 
килә?
Әйдә, чап кучер Казанга!
а) әйдә;
б) кучер;
в) Казанга.

82

МӘГАРИФ. TATAР ТЕЛЕ

MAGARIF-UKU.RU



Эталон

Укытучы. Иҗади биремне үтәүчеләр, ягъ-
ни эндәш сүзләр белән текст төзүчеләр 
минем янга килегез. Бер-берегезнең 
текстларын тыңлагыз. Сезнеңчә, иң яхшы 
текстны кем язган? Сыйныфта кайсы 
текстны кычкырып укыячакбыз? (Җавап- 
лар тыңланыла.)

Укытучы. Кем беренче биремне хатасыз 
эшләде? Бу биремне эшләгәндә, авыр-
лыклар булдымы? 

Көтелгән җавап. Минем бер хата бар. Мин 
фигыль формасын дөрес кулланмаган-
мын. 

Көтелгән җавап. Ә мин эндәш сүз янында 
өтерне төшереп калдырганмын.

Укытучы. 2 нче биремне эшләүчеләр, сез-
нең арада хатасыз эшләүче кеше бар-
мы? Кайсы биремнәрдә хаталар чыкты? 
(Җаваплар тыңланыла).

Укытучы. Ә хәзер эндәш сүзләр белән «Яз»  
темасына текст төзегән укучыларны 
тыңлыйбыз. Иң яхшы дип табылган текст-
ны укыйбыз. Ә калганнар тыңлап утыра-
лар һәм текст төзүгә куелган таләп- 
ләрнең үтәлү-үтәлмәвен тикшерәләр:

1) эчтәлекнең темага туры килү-килмәве;

2) җөмләләр арасында эзлеклелек сакла-
ну-сакланмау;

3) эндәш сүзләрне куллану-кулланмау.

Яз! Менә тагын килеп җиттең син! Күпме 
көттем мин сине, яраткан ел фасылым! 
Кошлар, тизрәк туган якка кайтып җи-
тегез. Без сезне бик сагындык. Чәчәкләр! 
Сез дә озак көттермәгез. Тизрәк безне 
куандыра башлагыз! Ә син, Суык бабай, 
әйдә, тизрәк кит инде. Безгә җылы кирәк. 
Без язны көттек.

Көтелгән җаваплар. Эчтәлек яз темасына 
туры килә. Җөмләләр арасында бәйлә-
неш сакланган. Текстта эндәш сүзләр 
кулланылган.

Укытучы. Сезнең парталарыгызда үзбәя 
битләре ята. Өй эшләре өчен үзегезгә 
бәя бирегез. Ни дәрәҗәдә үзләштерде-
гез икән?

III. Килеп туган авырлыкның урынын һәм 
сәбәбен табу.

Укытучы. Ә хәзер мин сезгә тактада-
гы җөмләләрне укырга тәкъдим итәм. 
Күп нокталар урынына аста бирелгән 
сүзләрне һәм төшеп калган тыныш бил-
геләрен куеп укып карагыз әле.

... каникуллар да җитте.

Мин быел ... «Сәләт» лагерена барачак-
мын.

... «Сәләт» лагере бездән ерак урнашма-
ган.

... минем җәем быел бик күңелле узачак.

Димәк, бәхеткә каршы, әлбәттә, ниһаять.

Укытучы. Үз эшегезне тактадагы эталон 
белән чагыштырыгыз.

Үзбәя бите
8 нче В сыйныфы укучысы                                       
Тема. «Кереш сүзләр һәм алар янында тыныш 
билгеләре».
Өй эше
Алгоритм төзү
Карточкалар белән эш 
Җөмләләр төзү
Дәреслектәге күнегүне эшләү

1. ә; 2. ә; 3. б; 4. а; 5. б.

Биремгә эталон.
Ниһаять, каникуллар да җитте.
Мин быел, әлбәттә, «Сәләт» лагерена барачак-
мын.
Бәхеткә каршы, «Сәләт» лагере бездән ерак ур-
нашмаган.
Димәк, минем җәем быел бик күңелле узачак.
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Укытучы. Нинди кыенлыклар очраттыгыз? 
(Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Сез бу хаталарны моңарчы өй-
рәнгән кагыйдәләр буенча аңлата ала-
сызмы?

Укытучы. Проблема нәрсәдә соң? Чөнки 
сез бу сүзләрнең нинди сүз икәнен бел-
мисез әлегә.

IV. Авыр очрактан чыгу өчен, проект төзү.

Укытучы. Шулай итеп, бүгенге эшебезнең 
максаты нинди була инде?

Укучы. Тактада бирелгән сүзләрнең нин-
ди сүзләр икәнен ачыклау, алар янында 
куелган тыныш билгеләрен өйрәнү.

Укытучы. Бу проблеманы хәл итү өчен, иң 
беренче без нәрсәдән башлыйбыз?

Дөрес, дәреслек белән эшлибез.

V. Төзелгән проектны тормышка ашыру.

Укытучы. Параграфны укып чыгыгыз әле, 
сез нәрсәләр белдегез? 

Көтелгән җаваплар. Сөйләүченең җөм-
ләгә фикерен белдергән модаль сүзләр 
кереш сүзләр дип атала. Кереш сүзләр 
фикергә төрле мөнәсәбәт белдерәләр. 
Кереш сүзләр җыйнак һәм җәенке була. 
Кереш сүзләр җөмлә кисәкләреннән 
өтер белән аерыла. 

Укытучы. Димәк, безнең бүгенге темабыз 
ничек дип атала икән инде?

Көтелгән җавап. «Кереш сүзләр һәм алар 
янында тыныш билгеләре».

Укытучы. Ә хәзер, укучылар, төркемнәргә 
бүленеп, тема буенча алгоритм төзеп 
карагыз. 

Беренче төркем, үз алгоритмыгызны тәкъ-
дим итегез әле. 

Икенче төркем, сезнең алгоритм нинди?

Фикергә мөнәсәбәтне белдерә → җыйнак 
һәм җәенке була → җөмлә кисәкләрен-
нән өтер белән аерыла → кереш сүз.

Укытучы. Бу алгоритмнарның кайсысы 
дәрестә куллану өчен уңайлырак дип 
уйлыйсыз?

Көтелгән җавап. Беренче алгоритм уңай-
лырак та, аңлаешлырак та.

Укытучы. Яхшы. Үзбәя битләрен онытмый-
быз. Ә хәзер тактадагы җөмләне укыгыз 
һәм аңлатып карагыз. 

Көтелгән җаваплар. Дөресен әйткән-
дә, «Сәләт»кә мине дустым чакыр-
ды. Дөресен әйткәндә – сөйләүченең 
мөнәсәбәтен белдерә. Ул җәенке, чөн-
ки ике сүздән тора. Ул башка җөмлә 
кисәкләреннән өтер белән аерыла. 
Димәк, бу – кереш сүз.

Укытучы. Бик яхшы. Ә хәзер сез, алго- 
ритмны кулланып, тактада язылган җөм-
ләләрдә нинди хата җибәргәнегезне 
аңлата аласызмы?

Көтелгән җавап. Әйе, чөнки без бу сүзләр-
нең нинди сүз икәнен беләбез, өтерләр-
не куя алабыз.

VI. Белемнәрне беренчел ныгыту этабы.

Укытучы. Ничек уйлыйсыз, алга таба без 
сезнең белән нәрсә эшләргә тиеш?

(Белемнәрне ныгытырга һәм кулланырга 
өйрәнергә.) 

Укытучы. Алайса, сезнең белән карточка-
лар белән эшләп алабыз. Кереш сүзләр-

Кереш сүзләр
Сөйләүченең җөм-
ләгә мөнәсәбәтен 
белдерә.

Җыйнак 
һәм җәен-
ке була.

Җөмлә кисәк- 
ләреннән өтер 
белән аерыла.
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не табыгыз, асларына сызыгыз, өтерләр-
не куегыз.

(Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Карточкалар белән эшләгәндә, 
авырлыклар булдымы?

Бу этапта үз эшегезне бәяләгез әле. Алай-
са,төркемнәрдә эшләп алыйк.

1 нче төркем– әлбәттә,  бәлки, минемчә  
кереш сүзләре белән текст килеп чыгар-
лык итеп, җөмләләр төзеп карагыз.

2 нче төркем – ниһаять, беренчедән, 
икенчедән кереш сүзләре белән текст 
килеп чыгарлык итеп, җөмләләр төзеп 
карагыз.

(Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Биремнәрне үтәү авыр булды-
мы?

VII. Эталон буенча мөстәкыйль эш.

Укытучы. Ә хәзер дәреслекне ачабыз. Кү-
негүдәге җөмләләрне тәрҗемә итәбез.

Беренчедән, мин төрек телен җитәрлек 
белмим; икенчедән, текст бик авыр. Бер 
сүз белән әйткәндә, барысы да әйбәт 
килеп чыкты. Һавада су, чирәм, томан 
исе килә иде, бер сүз белән әйткән-
дә, җәйге иртәнге гүзәл таң исе килә 
иде. Җәй көне без, бәлки, Кавказга ба-
рырбыз. Тау һавасы, һичшиксез, кеше 
сәламәтлегенә уңай тәэсир итә. Һичшик-
сез, волейбол командасы ярышларда 
уңышлы чыгыш ясаячак.

Укытучы. Тәрҗемә эшендә авырлыклар 
булдымы? (Җаваплар тыңланыла.)

Укытучы. Сүзләрнең кереш сүзме-түгелме 

икәнен без кайдан беләбез? (Җаваплар 
тыңланыла.)

Укытучы. Сез тагын бернәрсәгә игътибар 
иттегезме икән: кереш сүзләр җөмләнең 
кайсы урыннарында килә ала? (Җавап- 
лар тыңланыла.)

Укытучы. Бу этапта үз эшегезне бәяләгез 
әле.

VIII. Белемнәр һәм кабатлаулар система-
сына кушылу этабы. 

Укытучы. Хәзер, укучылар, мин сезгә кат-
лаулырак бирем бирәм. Тактадагы 1 нче 
җөмләне тикшереп карагыз әле, ә икен-
че схема буенча җөмлә төзеп карагыз.

Һичшиксез, Азат бүген безне бәйрәм 
белән котлаячак.

Ия – туры тәмамлык – вакыт хәле – 
хәбәр, ахры.  

(Мәс., Укытучы Маратны бүген күрмәде дә, 
ахры.)

IX. Рефлексия.

Укытучы. Укучылар, без бүген дәрестә 
нәрсә өйрәндек? Без дәрес башында 
куйган максатка ирештекме? Нинди 
авырлыклар очраттык? Аларны җиңеп 
чыгарга безгә нәрсә ярдәм итте? (Укучы-
ларның җаваплары.)

Укытучы. Үзбәя битләрен тапшырыгыз.

Өй эшен язып алыгыз: 

– дәреслектәге күнегү;

– әдәбият дәреслегеннән кереш сүзләр 
кергән 5 җөмлә язып алырга;

– кереш сүзләр кергән текст төзергә.

Укытучы. Сез бүген дәрестә бик актив 
эшләдегез афәрин! Дәрестә катнашып 
утыруыгыз өчен рәхмәт! Сау булыгыз!

Минемчә кешедә иң мөһиме – белемгә омтылу.
Без бу теманы беркайчан онытмабыз ахры.
Кыскасы китапның эчтәлеге бик бай, ләкин 
сыйфаты начар булып чыкты.
Балаларның күбесе бәлки бу әкиятне укыма-
гандыр да әле.

. . .
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Равилә НӘГЫЙМОВА,

Арча районы Г.Камал исемендә-
ге Сикертән төп мәктәбе укы-
тучысы

17
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Максат: М.Мәһдиевнең әдәби мирасын өйрәнү, иҗатында 
туган як тарихы темасы бирелешен ачыклау; сөйләм эшчән-
леге төрләре буенча эш барышында тел күнекмәләрен ныгы-
ту; аларда мөстәкыйль һәм иҗади фикер йөртү, чагыштыру, 
нәтиҗә ясау кебек күнекмәләрне формалаштыру; әдипнең ту-
ган як матурлыгын, тарихын сурәтләве.
Теманың актуальлеге: Без М.Мәһдиев шәхесе һәм иҗаты ми-
расында тәрбияләнәбез. Аның әсәрләрендә чагылган авыл та-
рихы, һәр елга, урман алар барысы да безнең туган җиребезгә 
килеп тоташа. Туган як язмышы, халкыбыз туплаган рухи хә-
зинәнең югала баруы, табигатькә карата булган саксыз караш 
һәркемне борчый. 
Җиһазлау: презентация «М.Мәһдиев иҗаты мәңгелек», аудио- 
язма, әдипнең әсәрләреннән күргәзмә, индивидуаль битләр, 
өстәмә кәгазь битләре, карандаш.

Осталык дәресенең барышы
Тәнкыйди фикерләү  технологиясе 
Укытучы. Исәнмесез, хәерле көн! Мин 

үз дәресләремдә тәнкыйди фикерләү 
технологиясен уңышлы кулланып 
эшлим. Сыйныфта фикерләргә ирен-
гән, фикере булса да, ялгыш җавап 
бирүдән курыккан балалар байтак 
иде. Максатым аларны «уяту» һәм 
иҗади эшкә тарту булды. Өйрәтү 
авыр булса да, тора-бара мондый 
эшләр гадәти күренешкә әйләнеп, 
укучыларым мөстәкыйль фикер 
йөртүдән курыкмый башладылар. 

Ни өчен бу технологияне кулланам? 
Чөнки ул укучыларда укуга кызык-
сынуны һәм активлыкны, логик фи-

керләү сәләтен, фикерләрен дәлилли 
белү күнекмәләрен, сөйләм телен 
үстерә.

Тәнкыйди фикерләү сәләтен үстерү 
технологиясендәге яңалыклар: 

– яңа идеяләрне кабул итүгә әзерлек;
– фикерләүдә хаталарсыз эшләргә 

омтылу; мөмкин булган кадәр дөрес 
һәм ялгыш арасындагы аерманы 
таба белүгә нигезләнгән һәм ни-
гезләнмәгән хаталарны аеру. 

Тәнкыйди фикерләү сәләтен үстерү 
технологиясе 3 фазадан тора: 

– чакыру;
– яңа мәгълүматны аңлау, төшенү;
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– рефлексия.
Хөрмәтле хезмәттәшләрем, мин сезгә 

шушы технологиянең берничә эле-
ментын күрсәтеп китәргә телим.

Эшемнең эпиграфы итеп мин түбәндә-
ге юлларны сайладым: «Сөйлә  
миңа – мин онытырмын, күрсәт – 
истә калдырырмын, кызыксындыр – 
өйрәнермен». 

Практик өлеш
I. Кызыксыну уяту.
Дәрестә, укучыларның эшчәнлеген ак-

тивлаштыру өчен, кечкенә психоло-
гик тренинг уздырып китәсем килә. 
(Һәр кешегә бер формада кәгазь бит-
ләре таратыла.)

Укытучы. Күзләрегезне йомыгыз 
һәм кулыгыздагы кәгазь битләрен 
ертыгыз. Күзләрне ачыгыз, кәгазь 
битләрен алыгыз һәм өскә күтәрегез, 
биттәге бизәкләр бер-берсенә охша-
ганмы?

Укытучы. Һәркем – индивидуаль 
шәхес. Әйе, һәркемнең үз фикере бар. 
Бүгенге дәрестә сез миңа булышыр-
сыз дип уйлыйм һәм үз фикерләре-
гезне, серләрегезне әйтергә оялмас-
сыз.

II. Төшенү. 
Укытучы. Бүген без, сезнең белән 

«Әдәп төбе – матур гадәт» дигән 
темага фикер алышу өчен, түгәрәк 
өстәл янына җыйналдык. Һәркемгә 
мәгълүм булганча, татар халкында 
«Ир-ат үз гомерендә агач утыртырга, 
өй салырга, бала үстерергә тиеш» ди-
гән гыйбарә яшәп килә. Татар халкы-
ның милли гореф-гадәтләренә, йола-
ларына хөрмәт белән карау, үзебездә 
матур гадәтләр тәрбияләү – изге бу-
рычыбыз. 

Укытучы. Хәзер без аудиоязма тыңлап 

китик. Бу аудиоязмада кайсы язучы-
ның тавышы яңгырады? 

Укучылар. Әйе, туган ягыбыз горурлы-
гы булган, якташ язучыбыз – М.Мәһ-
диевнең затлы сөйләме. 

Төркемнәрдә эш. (Укучыларга сорау- 
лар язылган конвертлар бирелә. Со-
рауларны укып, фикер алышырга 
кушыла. Кластер алымын кулланып 
җавап бирәләр.)

– М.Мәһдиевне язучы дип атау гына 
дөрес булырмы? 

– Әдипнең нинди әсәрләрен беләсез?
– Автор геройларны кайдан тапкан?
– М.Мәһдиев әсәрләре нинди темалар-

га язылган?  
– Хәзер экрандагы слайдларны ка-

рап, сорауларга кемнең ничек җавап 
бирүен тикшереп алыйк? 

Укытучы. «Әдәп төбе – матур гадәт» 
дигән фикер алышу үткәрү өчен, ту-
ган ягымның табигатен, аның гүзәл-
леген үткәннәргә кире кайтып карау 
нисбәтеннән без Татарстан Республи-
касы халык язучысы, Габдулла Тукай 
исемендәге Дәүләт премиясе иясе 
М.Мәһдиевнең иҗатына мөрәҗәгать 
итәрбез.  

Укытучы. Укучылар, кеше – табигать 
баласы. Ягез әле, кайсыгыз М.Мәһ-
диевнең кешенең табигать баласы 
булуын дәлилли торган фикерләрен 
искә төшерә.

Укучы. «Кеше никадәр табигатькә 
якынрак булса, аның серләрен ни-
кадәр нечкәләбрәк өйрәнсә, шул-
кадәр әхлаклы була», – ди Мөхәммәт 
абый.    

Укытучы. «Туган авылын искә алма-
ган бер генә көне дә булмады әти-
нең», – дип яза Гәүһәр Хәсәнова.  
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Хәзер төркемнәргә табигать мизгел-
ләрен сурәтләнгән картиналар тәкъ-
дим итәм. Картиналарны күзәтеп, ту-
ган як турында шигырь язарга кирәк 
булачак. 

Укытучы. Әйдәгез, шигырьләрне 
тыңлап китик.

Укытучы. Әйе, укучылар, табигатьне 
ярату, күз карасыдай саклау – әхлак- 
лы булу дигән сүз. М.Мәһдиев әй-
ләнә-тирәнең матурлыгын, табигать-
нең эчке сулышын җаны белән тоеп, 
кадерен белеп яшәүче шәхес иде. 
«Агачлар кешеләр кебек җанлы. Алар 
безне таныйлар, күрәләр, аңлыйлар. 
Тик табигать аларга тел генә бир-
мәгән. Хәер, үзара аңлашалар, сөй-
ләшәләр алар, әмма безнең телне 
белмиләр. Алар елыйлар, көләләр, 
рәнҗиләр, үч алалар...»

Табигатькә карата битараф булырга 
ярамый. М.Мәһдиев әсәрләрендә бу 
фикер ачык чагылган. Табигатькә 
карата битараф булу ул – кешеләр яз-
мышына да битараф булу дигән сүз. 

Укытучы. Язучының әсәрләрендә 
авылымның изге урыннары чагыл-
ган. Табигать җәүһәрләрен искә тө-
шереп үтик. Кайсы төркем әйтә? 

Төркемнәрнең җаваплары. Ибәт нара-
ты, Сафый чишмәсе, Масра юлы, Су 
буе, Кесмәс буе. 

Укытучы. Беләсезме, укучылар, бо-
лын-кырларга, чишмәләргә, хәтта 
моңаеп утырган ялгыз агачларга да 
мәхәббәте бар язучының.

Укытучы. Авыл табигатен чишмәләр 
бизи. «Торналар төшкән җирдә» по-
вестенда М.Мәһдиев авылыбызның 
күрке булган Сафый чишмәсен һәм 
аны карап торучы Сафиулла абзый 
турында бик яратып искә ала. Бу 
чишмәгә юлны Мөхәммәт абый исән 
чагында бер дә суытмаган, ул аның 

суын, әйләнә-тирәсен яраткан. 
Укытучы. Чишмәләр... Кемнең генә 

күңеленә илһам салмый да, кемгә 
генә канат куеп, хыялларын үстерми 
икән соң алар? Шундый илаһи көчкә 
ия булган чишмәләрне саклау, алар-
ны чистарту – милли традицияләрне 
дәвам итү дигән сүз. 

Укытучы. Укучылар, бу чишмәләрне 
чистартуда үзебездән нинди өлеш 
кертәбез соң? 

Төркемнәрнең җаваплары. Елның- 
елында тирә-якка ямь биреп торучы, 
тереклек чыганагы булган чишмәләр-
не чистартабыз, тирә-ягына агачлар 
утыртабыз.  

Сорау-уен. М.Мәһдиев әсәрләрен кем 
яхшы белә?

«Безнең авылдан бер генә герой да, 
бер генә космонавт та, бер генә ака-
демик та чыкмаган. Гап-гади, иң 
гадәти бер авыл. Анда зур сулар, тау-
лар, иркен болыннар юк, кыялар юк. 
Тагын бик күп нәрсә юк. Бөтен булган 
байлыгы – урман, чишмәләр һәм ке-
шеләр, безнең халыкның бөтен рухи 
дөньясы урман белән бәйле».

«Торналар төшкән җирдә» әсәреннән  
«Менә Тупы урманы. Монда имән, 

өрәңге. Мондагы иснең иң шәп вакы-
ты – көз. Ара-тирә борынга җир исе 
килә: имән урманындагы көзге җир 
имән мичкәдә тозланган ак гөмбә 
исен бәреп утыра...»               

***
«Вак яңгыр сибәли дә сибәли, ә йөрәк-

кә рәхәт – кан саф, күңел саф. Кыч-
кырып бер җырлыйсы, шушы гүзәл 
саф мәһабәтлеккә гимн җырлыйсы 
килә: Кара урманнарның уртасында 
Төлке уйный торган орлар бар...  
Әмма моңа Рәшит Ваһапов моңы 
кирәк...»
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***
«Безнең урманның матурлыгын,  

мәгънәлелеген, акылын беләсегез 
килсә, аның эченә көзге яңгыр яуган-
да керегез. Керегез... барысы да көз-
не көтеп уйга калган... Киләсе елда 
да шулай күрешә алырбызмы? Без 
исән булырбызмы?» 

«Торналар төшкән җирдә» әсәреннән
«Әтисе белән урманга бара. Урманда-

гы тавыш! Әнә, карт юкә башыннан 
торып, күке кычкыра. Әнә куелык-
тан «Көр-р-р! Көр-р-р!» дигән тавыш 
ишетелә. Әнә, ана тилгәнне эзләп, 
бала тилгән елый: Гыйззәтуллинның 
саф миенә бу сүз мәңгелек булып 
уелып калды. Урман – үзенең серле 
ерткычлары, җәнлекләре, кошлары 
белән бөтен бер дөнья иде».
«Без – кырык беренче ел балалары» 

әсәреннән
«Укучы! Әгәр син июнь аенда безнең 

авылдан узсаң – безнең бакчага 
кереп чык. Анда син сап-сары кың-
гырауларга төренгән карт акацияләр-
не, томалып-томалып чәчәк аткан 
канәфер агачларын күреп рухыңа 
рәхәт алырсың. Инде җәй килә, җәй-
нең теләсә кайсы көнендә безнең 
бакчаны күреп чык: анда мәһабәт 
тавыш белән дүрт тополь шаулый. 
Аларның шавы тузган, арыган ми 
күзәнәкләренә ял бирә, кан юлларын 
иркенәйтә. Нигә инде әти аларны ту-
гыз-ун төп утыртмады икән?» 

«Торналар төшкән җирдә» әсәреннән
«Дөньяда безнең авылның урманга 

таба җәелеп яткан басуында борчак 
кузакланган кояшлы көннәре кадәр 
ямьле вакыт, рухи күтәренкелек, 
хөрлек, матурлык тагын кайда була 
икән?! Мин Ак диңгез, Балтыйк диң-
гезе кояшын күрдем. Әмма  
 

 
кояшның иң бай төслесе, иң көләче, 
иң мәрхәмәтлесе безнең әнә шул 
борчак басуында июль аенда була. 
Кояшның нинди икәнен күрәсегез 
килсә, июль аенда безнең авылга 
килегез».

«Бәхилләшү» әсәреннән
Иҗат эше – зур бәхет 

Укытучы. Өй эше итеп бирелгән, иҗа-
ди фикер эшчәнлегегез аша табигать-
кә булган мөнәсәбәтегезне ачыклар-
быз.  

Укучы (инша укый). Мөхәммәт Мәһди-
ев әсәрләрен өйрәнгәндә, без үзебез 
өчен искиткеч матур дөнья ачкандай 
булдык, яшәү мәгънәсе кешелекле, 
әхлаклы булып кала белүдә икәнле-
генә тагын бер кат төшендек. Кеше 
белән табигатьнең үзара бик тыгыз 
бәйләнгәнен тойдык. Авылыбызның 
матур киләчәген тәэмин итүдә без, 
яшь буын, аның алдында бурычлы. 

III. Рефлексия.
Укытучы. Осталык дәресемне тә-

мамлап, шуны әйтәсем килә: димәк, 
укучылар, тормышта изге гамәлләр 
кылып яшәгәндә, татар халкының 
гореф-гадәтләрен, йолаларын дәвам 
иткәндә генә, яшәешебез матур, 
киләчәгебез ышанычлы була.

– Бүгенге осталык дәресе барышында 
М.Мәһдиев иҗатының бик бәләкәй 
бер өлешенә күз салдык. Туган як 
темасы һәр язучы, һәр шагыйрь иҗа-
тында чагылыш таба. Дәрестә әсәр 
өйрәнү барышында туган як тема-
сын өйрәнүгә аеруча игътибар итәр-
гә кирәк. Балаларда шәфкатьлелек, 
әби-бабай мирасына сак карау, го-
реф-гадәтләрне, нәсел җебен саклау, 
туган нигезгә сак карау кебек сый-
фатлар туган як темасы аша тормыш-
ка ашырыла. 
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Эльвира ГОБӘЙДУЛЛИНА,

Арча районы Шушмабаш урта 
гомуми белем мәктәбенең 
татар теле һәм әдәбияты укы-
тучысы

18

ГАРИФ АХУНОВ 
ӘСӘРЛӘРЕНДӘ 
фразеологизм, 
афоризм, сынландыру, 
чагыштырулар
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Болын – чәчәксез, тел бизәксез булмас.
Мәкаль

Татар әдәбияты – меңьеллык әдәби мирасы, бай язу культу-
расы, стиль үзенчәлекләре, жанрлар төрлелеге белән бөтен  
дөнья мәдәниятенә зур өлеш керткән әдәбият. Менә шушы бай 
мираслы әдәбиятка үзеннән зур көч куйган әдипләр арасында 
минем якташым – язучы Гариф Ахунов та бар. 

Г.Ахуновның язучы буларак беренче 
иҗат тәҗрибәләре дә студент елла-
рына туры килә. 1951 елда «Үсү юлы» 
альманахында яшь авторның «Галләм 
сорау бирә» исемле тәүге хикәясе ба-
сылып чыга. Ул шулай ук газета-жур-
налларда очерклары, рецензия һәм 
әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән 
күренә башлый. Шул ук 1951 елда, 
университетның соңгы курсында укы-
ган чагында, аны «Совет әдәбияты» 
(хәзерге «Казан утлары») журналы 
редакциясенә әдәби хезмәткәр итеп 
эшкә алалар. Мондагы хезмәтен ул 
университетны тәмамлап чыкканнан 
соң да дәвам иттерә – алты ел буе 
анда әдәби хезмәткәр, проза бүле-
ге мөдире һәм журналның җаваплы 
сәркатибе вазифаларын башкара. 
Журналда эшләү яшь каләмнең иҗа-
ди сәләтен ачып җибәрүдә һәм әдәби 
осталыкка өйрәнүдә үзенә күрә бер 

мәктәп ролен үти. Бу елларда ул күп 
кенә хикәяләрен, беренче күләмле 
әсәре булган «Яшьлек яме» (1955) по-
вестен иҗат итә. И.Гази, Г.Әпсәләмов, 
Ә.Давыдов, Г.Бәширов, Ш.Маннур, 
С.Баттал кебек танылган язучылар 
турында әдәби-тәнкыйть мәкаләләре 
һәм иҗат портретларын бастыра. 1956 
елның көзендә Гариф Ахунов Татар-
стан Язучылар берлеге идарәсе тәкъ-
диме белән республиканың нефть үзә-
ге Әлмәт шәһәрендә берьеллык иҗади 
командировкада була, ә 1957 елдан 
гаиләсе белән бөтенләй шунда күчеп 
китеп, ун елдан артык нефтьчеләр ара-
сында яши, аларның хезмәт казаныш-
ларын һәм көндәлек тормыш- 
ларын өйрәнә. Шул җанлы тормыш 
материалы нигезендә әүвәл күпсан-
лы очерклар, публицистик мәкаләләр, 
хикәяләр, кечкенә повестьларын яза 
(җыентыклар: «Еллар чатында», 1959; 

Гариф Ахуновның биографиясе белән сайтында http://
magarif-uku.ru/tt/teachers-room/garif-akhunov-asarlarenda-
frazeologi/ адресы буенча танышырга мөмкин.
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«Хыялый Хәйрүш егетләре», 1965; 
повестьлар: «Артышлы тау буенда», 
1960; «Канатлар кая илтә?»,1967), ан-
нары зур күләмле әдәби әсәрләрен-
нән «Хәзинә» (1963) һәм «Хуҗалар» 
(1968) исемле романнарын иҗат итә. 
Татарстан төбәгендә нефть ятмалары 
табылудан татар халкының яшәешенә, 
көнкүрешенә килгән үзгәрешләрне, 
шул яңача шартларда төрле буын һәм 
төрле кәсеп ияләре арасында күзәтел-
гән катлаулы социаль һәм әхлакый 
мөнәсәбәтләрне реалистик буяуларда 
сәнгатьчә гәүдәләндергән бу дилогия 
әдәби җәмәгатьчелектә алтмышынчы 
еллар татар прозасына яңалык алып 
килгән, аны яңа тормыш материалы 
һәм яңа геройлар белән баеткан әсәр 
итеп бәяләнә. Тиздән роман рус теленә 
дә тәрҗемә ителә һәм Казан, Мәскәү 
нәшриятларында кат-кат басылып, 
Татарстан нефтьчеләрен бөтенсоюз 
аренасына алып чыга. Дилогиянең 
аеруча беренче – «Хәзинә» романы 
популярлык казана. 1977 елда бу ро-
ман буенча Свердловск (Екатеринбург) 
киностудиясендә шул исемдәге нә-
фис фильм да эшләнә, ә соңрак, 1983 
елда, «Кояшның да үз оясы була» дип 
исемләнгән инсценировка рәвешендә 
(авторы– М.Шиһапов) К.Тинчурин исе-
мендәге Татар дәүләт драма һәм коме-
дия театры сәхнәсендә куела.

Ни өчен бүген дә Гариф Ахунов иҗа-
ты зур игътибарга лаек? Минемчә, 
аның һәр әсәре халыкның үзе турын-
да. Ул үзенең туган ягы, туган авылы, 
аның кешеләре турында чиксез бер 
ярату белән гаҗәеп матур истәлекләр 
язып калдырган. Гади авыл халкының 

катлаулы авыр тормышын чынбарлык- 
тагыча, әмма юмор аша мавыктыргыч 
һәм гади телдә сурәтләгән. Гариф Аху-
новның әсәрләре җиңел укыла, әсәр-
ләрендәге теләсә кайсы образы җан-
лы булып күз алдына килеп баса.

Стиль сүзе телнең нинди максатлар-
да һәм ничек кулланылышын белдерә. 
Язучы, үз әсәренең үзенчәлекләреннән 
чыгып, төрле тел чараларын сайлый 
һәм аларны үзе теләгәнчә файдала-
на. Сүзләр мәгънәви яктан күптөрле. 
Үзләре үк образга әйләнгәннәре (сим-
воллар), күчерелмә мәгънәлеләре 
(метафора, метонимия, сынландыру, 
гипербола, юмор), предметлы сурәтләү 
чаралары (синонимнар, антонимнар, 
эпитет, чагыштыру), әдәби нормаларга 
туры килмәгән лексик чаралар (диа-
лекталь, гади сөйләм, арго һәм жар-
гон сүзләр, варваризмнар) бар. Телдә 
фразеологизмнар да иркен кулланыла. 
Гариф Ахунов – әнә шул тел-стиль ча-
раларына җан кертеп, аларны иң оста 
кулланып язучыларның берсе.

Телдәге сүзләр беркайчан да аерым 
гына яшәмиләр. Алар, үзләрен чол-
гап алган сүзләр белән бәйләнешкә 
кереп, төрле үзгәрешләр кичерәләр, 
күренешләрне тулырак чагылдыра-
лар, сөйләмгә матурлык өстиләр, аны 
җанландырып җибәрәләр. Фразеоло-
гизмнар – сөйләм телен баетучы тот-
рыклы сүзтезмәләр. Алар ярдәмендә 
әдәби әсәрнең сыгылмалылыгы арта, 
сөйләм образлырак, тәэсирлерәк була, 
мәгънә тирәнлеге көчәя. Моңа түбән-
дәге мисаллар дәлил:

1. Бу аның бәгыренә пычак кадаган-
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нан ким булмады («авыр сүз әйтү»  
мәгънәсендә). («Зәңгәр – гашыйклар 
төсе», 90 нчы бит)

2. Ул аның койрык тайдырырга ма-
ташуын аңлап алып, кинаяле дә, наян 
тавыш белән:

– Әй тәти егет, кая качасың? – диде 
(«тизрәк китү» мәгънәсендә).

3. Художник өлгер, мәйтәм, эшне 
коры тоткан (тиз башкару )! («Әлмәт 
утлары»)

4. «Менә син, авыртмас башка тимер 
тарак», – дип,үзалдына моңаеп уйга 
калды мөгаллим (көтмәгәндә килгән 
борчу).

5. Менә безнең белән берәр ай гына 
иза чигеп карасын иде ул. Белер иде 
беленнең ничә тиен торганын ( аңлар 
иде безнең хәлне).

6. Шуннан шул: трест управляющиен 
утлы табага бастырдылар (орышты-
лар). («Хазбулатның яңа гадәтләре»)

7. Контор директоры белән аларның, 
гомумән, борчаклары пешми иде (дус 
түгелләр). («Әсмагөл»)

8. Кайгырмагыз, Рәхим абый, чебен 
дулап тәрәзә ватканы юк әле (юкка 
тавыш чыгару). 

9. Залда энә төртер урын да калмаган 
иде (буш урын калмаган). («Соңарып 
килгән бәхет»)

10. Эш дигәндә, егетләр алтын куллы 
безнең (тырыш)! («Соңарып килгән 
бәхет»)

11. Нефтьчеләрнең культура сараен-
да үзешчәннәр белән танышканнан 

соң, ягъни аларның үзләре бик яратып 
бии торган татар биюен күздән үткәр-
гәч, Сөбханкуловның йөзе кара көйде 
(ачуланды). («Соңарып килгән бәхет»)

12. Рәхим абыйсына күз кысып 
алды: иштеләр, янәсе, ишәк чумарын 
(кирәкмәгән эш эшләү)!

13. Тыныч көннәрдә Татьяна Чарская-
ның беркайчан да борын салындырып 
йөргәне булмады (күңелсезләнеп). («Ут 
эченнән чыкканда»)

14. Ләкин аның кычкыру түгел, сүз 
әйтерлек тә хәле юк, тамагына төен 
утырган иде (елыйсы килү). («Соңарып 
килгән бәхет»)

15. – Син, җанкисәгем, Яфракҗамал, 
маеңны гына кабып тор яме (эндәш-
мә). («Әлмәт утлары»)

16. Нурми кабарынкы күзләре белән 
табын өстен бер сөзеп алды (карады). 
(«Әлмәт утлары»)

17. Килеп төшсен шунда очраклы бер 
бомба – еллар буе бөртекләп җыелган 
сәнгать хәзинәләренең көле күккә оча-
чак (бетәчәк). («Ут эченнән чыкканда»)

18. Фәттахов, завхоз ярдәмендә,  
театрның мал-мөлкәтен һәм күз ка-
расы кебек саклап алып килгән акча-
сын акт белән Сызрань властьларына 
тапшырды (бик нык саклап). («Ут эчен-
нән чыкканда»)

19. Әйтерсең бер генә кайгысы да 
юк, дөньясы түгәрәк иде бу кешенең 
(бәхетле). («Әлмәт утлары»)

20. ...эшләгән эшкә бернинди бәя бир-
мичә, авызына су кабып тору да кыен 
(дәшмәү).
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21. Ат дагалаганда, кәкре ботыңны 
китереп кыстырма әле син (сүзгә ка-
тышма). («Хәзинә»)            

22. Ул ике тәүлек буена керфек тә как-
маган иде (йокламаган). («Хәзинә»)

23. Монысының талканы бик коры 
күренә... (усал). («Хәзинә»)

Г.Ахунов әсәрләрендә халыкчан афо-
ризмнар зур урын алып тора. Ул күп 
кенә әсәрләрендә халык афоризмна-
рының бер төре булган мәкаль-әй-
темнәрне урынлы куллана. Мәсәлән:

1. Узган гомер кире кайтмый сулар 
кирегә акса да. («Без бит Арча якла-
ры»)

2. – Дөрес сүзгә җавап юк, –дип әй-
теп бетерергә өлгермәдем.

3. Борының кыек булса, көзгегә үп-
кәләмә, дигәннәр... («Әлмәт утлары»)

4. Кеше сүзе кеше үтерә, дип борын-
гылар белми әйтмәгәннәр. («Чәч бөрте-
ге»)

5. Студент вакытта кайбер иптәшләр: 
«Тиле таш җыя», – дип көлеп тә йөр-
гәннәр иде. («Хазбулатның яңа гадәт-
ләре»)

6. Өй эшләүнең ние бар: мүклисе дә 
чутлыйсы, дигәннәр борынгылар. («Әл-
мәт утлары»)

7. ...туганыңа таян, дустыңа ышанма, 
күршеңә актык сереңне чыгарып сел-
кемә. («Без бит Арча яклары»)

8. Шикле шикләнер, чикмәнен бөркә-
нер, ди. («Хәзинә»)

9. Сабыр иткән морадына җиткән, 

диде ул. («Сабыр табигатьле Са-
бирҗан»)

10. Ашыккан үзен бетерә, сабыр эшен 
бетерә, ди ул. («Авыл түбәсен яба»)

Һәр язучы әсәрләрендә чагыштыру-
ларны яратып куллана. Чагыштыру –  
танып белүнең анасы, дигән борынгы-
лар. Чагыштыру нәтиҗәсендә пред-
метлар һәм күренешләрнең охшаш 
һәм аермалы якларын ачыклап була.

1. Сөмбелнең тал чыбыгыдай зифа 
буй-сынын, елмайган чакта бит урта-
лары уймакланып бата торган алсу 
йөзен, томыраеп карый торган шо- 
мырт кара күзләрен хыялында тер-
гезгәч, кичләрен клубтан кайтышлый, 
капка төбендә бер-берсенә сыенышып 
торган чагында кызның чәчләреннән 
аңкыган хуш исне кабат тойгандай 
булып, башы әйләнеп китте, тамак тө-
бенә төен килеп тыгылды... («Зәңгәр –  
гашыйклар төсе»)

2. ...Сафура ханымның йөзе көл кебек 
агарды. («Ут эченнән чыкканда»)

3. Кеше гомеренең биек нокталары 
була. Әнә шул биеклектән караганда, 
узган юлың уч төбендәге сызыклар 
төсле сызылып ята. («Без бит Арча 
яклары»)

4. Игене урылган һәм саламы җыел-
ган кырларда, ял итәргә чыккан гигант 
бегемотлар төсле, салам эскертләре 
тезелгән. («Без бит Арча яклары»)

5. Пөхтә ул каен кәүсәсе, ана күңе-
ледәй чиста һәм саф ул.

6. Сәхнә кырыенда өелешкән бала-
лар арасында кайсыдыр көмеш кың-
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гыраудай яңгыравыклы тавыш белән 
көлеп җибәрде. («Башкалада очрашу-
лар»)

Язучының әсәрләрендә сынландыру-
лар да аерым урын алып тора. Алар-
ның кайберләре әсәр геройларының 
хис-кичерешләрен тирәнәйтеп күр-
сәтсә, икенчеләре юмористик төсмер 
бирә.

1. Ямьшәйгән, майланып беткән кеп-
калы башлар ишеккә таба борылды. 
(«Әлмәт утлары»)

2. Авыл инде уянган: йорт буйларын-
да кое сиртмәләре шыгырдый. («Хаз-
булатның яңа гадәтләре»)

3. Зал үз тормышы белән яши: кон-
фет кәгазьләре шыштырдата, йөтке-
ренә, пышылдап сөйләшә иде.

4. Зал һаман да шашына, «бис» яуды-
ра иде.

5. – Театр инде егылган. Тоташ анар-
хия анда, башбаштаклык. («Ут эченнән 
чыкканда»)

6. Аннары авыл купты. («Балачак 
хикәяләре»)

7. Посёлок үз тормышы белән яши. 
(«Әлмәт утлары»)

8. Хәзер Салагыш кышкы 
мәшәкатьләре белән яши. («Авыл 
түбәсен яба»)

Карап үтелгән мисаллардан күрен-
гәнчә, талантлы язучы Гариф Ахунов, 
сүзнең бөек көчен, тасвирлау мөмкин-
лекләрен тоеп, үзенә генә хас иҗат 
стилен тудырган, сүзнең үзенчәлекле 
мәгънә төсмерләрен тоеп сурәтли бел-
гән. Аның әсәрләре халыкчанлыгы 
белән аерылып тора. Кешеләрне, туган 
ягын чиксез бер ярату, горурлану хис-
ләре белән сурәтли белгән. «Без әдәби 
осталык турында күп сөйлибез. Ләкин 
әдәби осталыкны беренче чиратта тел 
осталыгы, телгә байлык, телне дөрес 
куллана белү дип аңларга кирәк. Язу- 
чы кешедә телгә карата аеруча бер 
сизгерлек булырга тиеш, ул һәр сүз-
нең тулы мәгънәсен аңлау гына түгел, 
аның эчке аһәңен, кай урында ничек 
яңгыравын, ниһаять, сүзләрнең үзара 
бәйләнешен тоя белергә тиеш».  
(Ә. Еники. Язучылык хезмәте турында)
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