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Биектау районында урнашкан
Галимҗан Баруди исемен йөртүче 4 нче гомуми белем мәктәбе директоры Рамил Равил улы
Гаязов безне, үзләренең заманча биналары белән таныштырганнан соң, иркен спорт залына алып керде һәм, һәммәбезне
гаҗәпләндереп, балалар белән
футбол уйнап алды. Ул – төп белеме буенча физкультура укытучысы. Мәктәптә берничә ел физкультура укыткач, аны башта –
район башкарма комитетының
яшьләр hәм спорт, аннары мәгариф бүлеге җитәкчесе итеп билгеләгәннәр. Төрле яклап тәҗрибә
туплагач, педагогия фәннәр кандидаты Рамил Гаязовка яңа мәктәпкә директор вазифасы тәкъдим ителгән. Ул районда иң көчле
директорлардан санала. Алай да журналистлар белән очрашу
өчен үзенең урынбасарларын да дәшеп кертте. Күрәсең, аның
эшчәнлегенә киңәшләшеп эшләү хас. Хәер, меңгә якын бала
белем алган уку йортында башкача мөмкин дә түгелдер.
– Рамил Равилович, 2017 елда ачылган бу зур мәктәп ерактан ук күзгә
ташлана. Һич тә шәhәр мәктәпләреннән
ким түгел. Казан үзәгендә яшәүчеләр
бик-бик үз тирәләрендә шундый мәктәп булдыру турында хыяллансалар да,

аларга андый бәхет эләкми. Сер булмаса, әйтегез әле, мондый күркәм белем
йортын төзетүгә ничек ирештегез?
– Соңгы унъеллыкларда Биектау мәктәпләрдә балаларга урын җитмәүдән
интекте. Моны хәл итү үзебезнең ини-
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циативадан башка булмасын аңлагач,
югары җитәкчеләргә хатлар язып карарга булдык. Дөресен әйткәндә, тиз
арада мәктәпнең проектын эшләтеп,
аны төзетү һәм ачу тулысынча район
башлыгы Рөстәм Кәлимуллин тырышлыгы нәтиҗәсендә генә мөмкин булды.
Проект буенча ул мең балага исәпләнгән. 2016 елда төзүчеләр эшкә кереште.
Ул вакытта мин мәгариф бүлеген җитәкли идем. Һәр эш көнем төзелештән
башлана иде, дисәм дә арттыру булмас.
Аңа директор билгеләү мәсьәләсе килеп
тугач, Рөстәм Галиуллович: «Мәктәпне
үзең эшләтеп бетер дә җитәкчелек ит», –
диде. Вәкаләтләре дә зур, эше дә катлаулы иде. Хикмәт яңа мәктәпне заманча җиһазлауда гына түгел бит. Аның

аерым юнәлешен табарга, ул уңышлы
эшләп китсен өчен, эшлекле педагогик
коллектив тупларга кирәк. 2017 елның
1 сентябренә 328 укучы килде. Бер елдан укучылар саны артып, 767 гә җитте.
Агымдагы 2020/2021 уку елында бездә
988 укучы белем алды. Шуңа күрә дә
безгә ике сменага күчәргә туры килде.
– Кайбер район үзәкләрендә бу
күренешнең киресе күзәтелә. Чөнки, үзләрендә эш булмау сәбәпле, күп
кенә гаиләләр зур шәhәрләргә күченеп
китәләр. Шуңа игътибар иттем: без
мәктәпкә юл тотканда, капка төбенә
берьюлы берничә сары автобус килеп
туктады да, балалар йөгерә-йөгерә шул
якка киттеләр. Күренеп тора, пандемия
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чорында өйдән торып укыганнан соң,
мәктәпкә йөрү – алар өчен үзенә күрә
бер бәхеттер.
– Бездә елдан-елга балалар саны
арта, чөнки Казанга якын район үзәгенә Татарстанның төрле районнарыннан, төрле шәhәрләрдән, хәтта Россия
төбәкләреннән яшь гаиләләр күченеп
килде. Мәктәп янында яңа «Заказанье»
микрорайоны үсеп чыкты. Бездән бер
чакрымда гына тагын күпкатлы йортлар төзи башладылар. Шуңа күрә мәктәптә урын җитми. Биектауга тагын яңа
мәктәп кирәк булачак. Беренче көннән
бирле без балаларны дүрт авылдан
автобус белән укырга алып киләбез.
Беренче маршрут буенча Пановка hәм
Пермяк балаларын йөртсәк, икенче
маршрут автобусы Инеш hәм Эстачи
авылларына керә. Шулай итеп, барлыгы 217 укучы мәктәп автобусыннан
файдалана.
– Сезгә урта мәктәпкә транспорт
белән йөрергә туры килмәгәндер, дип
уйлыйм.
– Мин урта мәктәпле Әлдермеш
авылында туып үстем. Туган якларны
бик нык яратам. Руслар әйтәләр бит:
«Где родился, там и пригодился», – дип.
Мин гомеремне туып үскән җиремә,
анда яшәүче балаларга, мәктәпкә
багышладым.

– Галим, мәгърифәтче
Галимҗан Барудиның
гомер буе туплаган китапханәсен 1920 елда дәүләткә тапшырганын беләбез.
Бу байлык хәзер Казан
(Идел буе) федераль университетының
Н. И. Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсендә саклана. Ә сезнең мәктәпкә Галимҗан
Баруди исеме бирелү нәрсә белән бәйле?
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ләнәләр. Туган телләр һәм милләтләр
бердәмлеге елы уңаеннан ата-аналар
конференциясе үткәреп, ул хакта аларга
да җиткердек.
Безнең педагогик коллективны яңа
дип әйтергә була. Аларны уртак проектлар белән берләштерү бик әһәмиятле.
Мәктәптә белем русча бирелә, татар
теле дәресләрен федераль канун кысаларында гына укытырга мәҗбүрбез.
Телне, гореф-гадәтләрне саклау максатыннан сыйныфтан тыш чараларны
уздырабыз.

Сөмбел Таишева фотолары

Музыка, сәнгать мәктәпләре белән бер
түбә астында булудан без дә, балалар
да, әти-әниләр дә ота. Чөнки дәресләр
бетүгә абына-сөртенә башка сәнгать
мәктәпләренә чабасы юк. Балалар ерак
китми генә биредә үзләре яраткан шөгыль таба. Әти-әниләрнең дә күңеле
тыныч.
– Ул безнең якташыбыз. Күренекле
дин галиме hәм педагог Галимҗан Баруди 1857 елның 17 февралендә Казан
өязенең Кече Кавал авылында (хәзерге Биектау районы) сәүдәгәр Мөхәммәтҗан Галиев гаиләсендә туа. Шуңа
бәйле рәвештә укытучылар белән уйлаштык та мәктәпкә Галимҗан Баруди
исемен бирергә рөхсәт итүләрен
сорарга булдык. Ул фикерне район
җитәкчелеге дә хуплады. Күргәнегезчә,
мәктәптә аның портреты эленеп тора,
ә диварларыбызны галимнең хикмәтле әйтемнәре бизи. Галимҗан Баруди
укулары элек Ямаширмә авылында үтә
иде. Хәзер инде ул безнең мәктәпкә
күчте. Киләсе ел – күренекле педагогның юбилей елы. Бәйрәмгә укытучылар һәм укучылар бик җентекләп әзер-

– Безгә бүген кайбер дәресләрне дә
карау мөмкинлеге тудырылды. Инглиз
теле дәресен чит илдән килгән белгеч
алып бара иде.
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– Без бүген эзләнүдә. Бер үк вакытта берничә юнәлештә эшлибез. Казан
шәhәре Биектаудан ерак түгел. Шуңа
күрә ата-аналар арасында баласының
техник вузларда белем алуын теләүчеләр күп. 2020 елда мәктәп инженерлар лицее проектына керде: Казанның
Совет районында урнашкан инженерлык лицее белән килешү төзедек.
Аларның дүрт укытучысы, безгә махсус
килеп, төрле фәннәрдән белем бирәләр.
Узган ел шундый өч сыйныф ачкан булсак, быел ике сыйныф тупланды. Бу
сыйныфларда уку түләүле, аның бәясе
дәрес санына карап билгеләнә. Балалар анда аерым программа нигезендә
өстәмә белем ала. Әти-әниләр белән
өчьяклы килешү төзелә. Бу юнәлеш буенча барлыгы 65 бала укый.

– Күренеп тора: мәктәпне XXI гасыр
таләпләренә туры килгән проект буенча төзеткәнсез. Бигрәк тә спорт залы
шаккатырды, хәтта кайбер югары уку
йортлары да мондый спорт залы белән
мактана алмыйлар.

– Мин директор булган өчен генә түгел, физкультура укытучысы буларак
та горурланып әйтә алам: бездә 540
квадрат метрлы спорт залы. Монда
спортның барлык төрләре өчен мөмкинлекләр тудырылган, бөтен кирәкле
җиһазлар бар. Бездә спорт секцияләре
бик көчле. Малайлар да, үзем дә аеруча
футболны яратып уйныйбыз. Шуңа күрә
дә безнең тагын бер юнәлешебез ул –
спорт-сәламәтләндерү юнәлеше. Шул
максаттан махсус футбол сыйныфлары
ачтык. Аларда малайлар гына укый.
Шулай ук мәктәптә төгәл һәм табигый Бүгенге көндә футбол уйнаучы авыл
фәннәр юнәлешендә дә өстәмә эш алып балалары шәһәрдәге яшьтәшләреннән
сәламәтлек ягыннан да, бердәмлек рухы
барыла. Химия, физика, математика
буенча да өстен торалар. Яныбызда
атналыклары үткәрелә. Укучыларның
өр-яңа стадион ачылды. Анда да безнеинглиз теле белән кызыксынулары да
көчле. Телләр өйрәнүдә лингафон каби- келәр рәхәтләнеп шөгыльләнә ала. Әле
күптән түгел генә мини-спорт мәйданы
нетлары булу бик җайлы. Быел район
да эшли башлады. Бөтен укучылар – мабуенча төрле олимпиадаларда бездән
38 бала катнашты. Шулардан җидесе
лайлар да, кызлар да – ГТО нормативларайон дәрәҗәсенә чыктылар, ә икесе
рын уңышлы биреп, район буенча кыйминглиз теленнән республика күләмендә мәтле призлар алалар.
призёрлар булдылар.
Чынлап та, Сез хаклы. Мәктәптә ты9 нчы сыйныфка кадәр белем төп про- рышып укудан тыш, һәрьяклап – һәм
грамма буенча бирелә. Аннары балалар физик, һәм рухи яктан үсеш өчен шәһәр
мәктәпләрен кызыктырырлык шартлар
үзләренә ошаган юнәлешне сайлыйбар. Әйтелгәннәрдән тыш, актлар залын,
лар. Укучылар арту белән елдан-елга
хореография залын искә төшереп, макукытучылар саны да арта бара. Шулай
да математика hәм рус теленнән җитанып алсам да ярый торгандыр. Педатешмәүчәнлек бар әле. Хәзер барлыгы
гогик коллективның бурычы – шул уңай38 сыйныф, ә киләсе елда 45 сыйныф
лыкларны акларлык белем һәм тәрбия
булачак. Димәк, уку сәгатьләре артачак бирү.
һәм өстәмә педагогик кадрлар кирәк
булачак.
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02

ТАТАР
МӘКТӘБЕНӘ
ЯСИН ЧЫГАРГА
ТУРЫ КИЛЕРМЕ?
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Гаяз Исхакый егерменче гасыр башында, ике йөз елдан милләтебезне инкыйраз көтә, дип язган. 31 май көнне Ш. Мәрҗани исемендәге
Тарих институтында уздырылган, «Татар теле – фән телеме?» дигән
«түгәрәк өстәл» утырышында КФУ мөгаллимәсе, филология фәннәре
кандидаты, «тынмас вә тындырмас» Миләүшә Хәбетдинова, шушындый темплар белән дәвам итсә, туган телебез, фән теле буларак, алты
елдан бетәчәк, дип белдерде. Дөрес, законнарны биш бармагы кебек
белүче, милли мәгариф дип җан атып йөрүче икенче бер галимебез,
физика-математика фәннәре кандидаты Марат Лотфуллин бу санга
бераз төзәтмә кертте. «Инде 10–11 нче сыйныфларда закон нигезендә татарча белем бирелми, татар телендә укытучылар, татар тәрбиячеләре коточкыч аз әзерләнә, әгәр мәгариф турындагы законнар үзгәрмәсә, татар мәктәбе 15 елдан җан тәслим кылачак», – дип фаразлады ул.
Телебез язмышына, фәнебез торышына багышланган мондый
«түгәрәк өстәл»ләрдә беренче генә
катнашуым түгел. Гадәттә, мондый
утырышларда, тыелып кала алмыйча, үзем дә сүзгә кушылам. Галимнәребез күбесе, татар авылларында
туып үссә, татар мәктәбендә белем
алса да, чыгышларын русча яза,
югары мөнбәрләрдән русча нотык
тота. «Туксанынчы елларда, тарих
буенча татарча кандидатлык диссертациясе яклау мөмкинлеге булганда да фәнни эшләрен туган телебездә язучылар һәм яклаучылар
Нурулла Гариф һәм тагын берничә
кешедән артмады. Хәзер инде андый мөмкинлек бөтенләй юк; татар
теленең хасиятенә кагылышлы кандидатлык эшләрен дә татар филологлары русча язарга мәҗбүр» –
рухындарак чыгыш ясыйм мин.
Зыялы халык буларак, алар дәшми

генә тыңлый, мыек астыннан көлемсерәп утыра. Аңлыйм инде: чыгышларының фәнни әйләнешкә тизрәк
керүенә, Скопус исемлегенә эләккән
журналларда (хәзер ВАК исемлегенә
кергән журналларда нәшер ителү
генә җитми икән) басылуга мохтаҗ
галимнәр. Хезмәт хакың, рейтингың
язган мәкаләңнең әнә шул журналларда басылуына, башкаларның
синең мәкаләне үз гыйльми язмаларында искә алуына бәйле. Шул
сәбәпле аларның ике эш эшлиселәре, ягъни башта татарча язып,
аннан соң шуны русчага тәрҗемә
итеп утырасылары килми.
Дөрес, бу юлы мин Тарих институты һәм Татар энциклопедиясе
институты директорларына бүтән
яктан «бәйләндем». Миңа калса,
институт җитәкчеләре, татар телен
фән теле итү максатын алга куеп,
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җидетомлык татар тарихын, алтытомлык татар энциклопедиясен
әүвәл татарча язып бастырырга
тиеш иде. Әмма алдан русчалары
чыкты, чөнки галимнәребезгә рус
телендә язу-бастыру мәртәбәлерәк.
Нәтиҗәдә күптомлык татар тарихы
кәгазьдә түгел, электрон форматта
да татарча күренмәде. Татар энциклопедиясенең татарча варианты
русчасыннан шактый соңарып нәшер ителде. Ул гына да түгел: русчасы өчәр мең тираж белән дөнья күрсә, татарчасы биш йөзәр данә генә
басылды. Утырышны алып баручы
Тарих институты директоры урынбасары Марат Гыйбатдинов әлеге
дәгъваларыма: «Актанышта булган
татар төбәкчеләре конференциясендә тарихчыларыбыз, нигездә, туган
телебездә сөйләде ич», – дип кенә
җавап кайтарды.
Сөйләшү барышында татарча терминнар булдыру мәсьәләсе аеруча
зур бәхәс кузгатты. Марат Лотфул-

лин, терминнарны, бигрәк тә техника
өлкәсенә караганнарын уйлап чыгарып булмый, чөнки алар халыкара
кабул ителгән; инде шуларны татар
теленең табигатенә яраклаштыру
проблемасы гына бар, дип мәсьәләне кабыргасы белән куйса, бериш
галимнәр, фән өлкәсе техника белән
генә чикләнми, әйтик, биология терминнары, аерым алганда, балык,
кош атамалары, аерым тикшерелеп, тәртипкә салынды, дип каршы
төште. Чынлап та, корбан, җәен,
сөләйман балыгы, сиртмәкойрык,
песнәк, тургай кебек атамаларны
латин, инглиз яки рус теленнән алып
булмый инде. Шул ук вакытта
М. Лотфуллин әйткәнчә, без – татарларга да «Византия», «Палестина»
дип русларга ияреп язмыйча, бөтен
дөньяда кабул ителгәнчә «Визан»,
«Фәләстыйн» дип яза башларга вакыт. Галим хак әйтә: руслар
үзләрендә йомшак «Һ» булмаганга
Генри Форд дип яза, нигә безгә
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мөхәррире урынбасары Илһам
Гомәров та, сүз куешкандай, портфелебез буш, материал таба алмый ап– Башка телләрдән терминнар
тырап бетәбез, дип аһ орды. Казан
алганда, бездә ике изге, тияргә
дәүләт архитектура-төзелеш универярамаган нәрсә бар: гарәп һәм рус
ситеты мөгаллиме Рәшит Шакирҗасүзләрен сингармонизм законнарынов исә, университетыбызда 17 ел
на буйсындырырга, туган телебезгә
чыгып килгән, гуманитар һәм техник
яраклаштырырга җөрьәт итмибез.
фәннәрне берләштергән «Фән һәм
Кытайлар һәм инглизләр генә чит
тел» журналы, материаллар җитмәү
телләрдән сүз алмый, үзләре ясый.
һәм татарча укытмый башлавыбыз
Сүз алсаң да, аны татар теленең
сәбәпле, яшәүдән туктады, дип авыр
хасиятенә туры китереп кулланырга
сулады (ни кызганыч, вузда татаркирәк, – ди өлкән мәгърифәтчебез.
ча укытучы бүлек туган телебездә
«Республикабызда терминнар кобелем алырга теләүчеләр булмау
миссиясе бар барын, тик ул эшләсәбәпле ябылган, мәктәптә, югары
ми», – дип тә уфтанды галимнәр. Их,
сыйныфларда русча укыткач, вузда
ул комиссия җиң сызганып эшләсә,
татарча укырга кеше җыя алмаубез – журналистларга да ансатрак
лары сәер түгел). Билгеле инде,
булыр иде. Чөнки журналист көн дә
Скопус исемлегенә эләгү өчен язсүз белән эш итә, мәкалә, хәбәр яза,
ган мәкаләңнең инглизчә, һич югы
теге яки бу сүз-терминны тәрҗемә
русча булуы зарур. Галимнәребез
итә. Сер түгел, хәзер кайбер журнаискәрткәнчә, хакимият әһелләрелистлар, теннис мәйданчыгы дип
без аерым контрольдә тотмаса, бу
иркенләп язмыйча, «корд» дип кенә
мәсьәләне уңай хәл итеп булмаячак.
җибәрә башлады. Автостоянка сүКыскасы, Татарстан дәүләте ярдәм
зен ничек кенә тәрҗемә итмиләр?!
итеп, татарча язучыларны хуплау
Машина куйгыч, автоторулык дип
ысуллары табылмаса, көймәбез тизтә күчерәләр, парковка дип тә кодән комга терәләчәк.
тылалар. Шул ук вакытта машина,
Әлеге уңайдан Марат Лотфуллин,
автомобиль сүзе көнкүрмешебездә
ашыгыч рәвештә татарча антиплакиң таралса да, төрекләргә ияреп,
машинаны араба дип йөртергә була, гиат программасы булдырырга
кирәк, шунсыз сафларыбызны чисминемчә. Шул ук арба ич инде ул,
тартып, күчереп алырга яратучыүзйөрешле арба гына. Төрек аркаларның юлын ябып булмаячак, дип
дашларыбызның «араба парчалары» атама-термины да отышлы, ми- белдерде. Миләүшә Хәбетдинова
исә, киресенчә, мондый адым артык
немчә. Автомобиль запчастьлары
булыр, татарча языйм дип болай да
була инде ул.
атлыгып тормыйлар, антиплагиат
Галимнәрне борчыган тагын бер
программасы эшләнсә, теләк белзур проблема – татарча фәнни журдерүчеләр тагын да кимеячәк, дип
налларга мәкалә язучылар табуы
бу тәкъдимгә каршы төште. Марат
кыен. Әнә КФУда «Татарика» журЛотфуллин, педагогия фәне үлеп
налын чыгаручы Миләүшә Хәбеткилә, татарча чыгып килә торган
динова да, ТӘҺСИдә нәшер ителүче
«Мәгариф» журналында бер галим
«Фәнни Татарстан» журналы баш
дә калмады, анда хәзер бөтенесе –
инглизләрнең үзләре сыман Һенри
Форд дип язмаска?!
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Соңгы елларда татар тәрбиячеләре, фәннәрне татарча укытучылар бик аз әзерләнә. КФУда әзерләнүче белгечләр Казан шәһәре өчен дә җитеш, ди
Марат Лотфуллин.

укыту ихтыяҗы туачак. Әгәр хәзер
татарча язылган дәреслекләрне
китапханәләрдәме, башка җирләрдәме электрон базада саклап
калмасак, аларны тора-бара кабат
эшләргә туры килмәгәе. Әнә Рәшит
Шакирҗанов, егерме ел дәвамында
вузыбызда «Корылма механика»,
Төзү материаллары», «Су белән тәэмин итү һәм тотылган суларны агызу», «Физика» кебек фәннәрне үзебез язган татарча дәреслекләрдән
укытып килдек, хәзер болар кемгә
кирәк, аларны кем саклар, дип борчыла. Миләүшә Хәбетдинова да бу
уңайдан, гамәлдәге дәреслекләрне саклап калу юлларын табарга
кирәк; тәгаен алганда, әдәбият
галиме, методист Альберт Яхин
дәреслекләреннән хәзер укытмый
башладылар, югыйсә бик кызыклы,
бик үзенчәлекле дәреслек бит, дип
чаң сукты. Чынлап та, Татарстанда,

журналистлар, дип безнең бакчага
да таш атты. Шуннан соң мин, хөрмәтле галимнәр, безнең «Мәгариф»
журналына кайсыгыз эшкә килә,
берничә буш штат бар, дип тәкъдим
ясадым. Сөйләшүдә катнашучылар
бер-берсенә карап елмаешудан ары
китмәде. Үзләре дә хәбәрдар ич,
газета-журналлар мөрәҗәгать итеп
торуга карамастан, вуз галимнәре
дә, башка төр институт хезмәткәрләре дә фәнни мәкалә язарга атлыгып тормыйлар. Моны алардан
таләп итүче юк. Хәер, бу мәсьәләне
ТР Фәннәр академиясе җитәкчеләре
алдында да куйганыбыз бар. Һаман
буш вәгъдә белән чикләнәләр.
Сөйләшүдә күтәрелгән тагын бер
бик мөһим мәсьәлә хакында әйтми китә алмыйм. 20–30 елдан, бәлкем ун-унбиш елдан соң, иншалла, җәмгыятебездә кабат татарча

Тел, әдәбият һәм сәнгать институты ректоры урынбасары Олег Хисамов, татарча терминнар ясамыйча булмый, дигән фикердә.
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татар дөньясында 1–11 нче cыйныф укучылары өчен язылган, унбер
сыйныфны да колачлаган, бер генә
автор эшләгән бүтән татар әдәбияты дәреслеге юк. Әлеге дәреслекне искә алганда, аның үзенчәлеген күрсәтү өчен, бер генә мисалга
тукталам. Гадәттә, әдәбиятчы галимнәребез Галимҗан Ибраһимовның
«Көтүчеләр» бәянын укучы балаларга, капиталистик җәмгыятьнең
асылын ачып салучы, изүче сыйныфны фаш итүче әсәр, дип аңлата.
Альберт ага исә беренче мәртәбә
әсәрнең асылын, гомумкешелек
кыйммәтен яңача ачып-аңлатып
бирде. Язучы «Көтүчеләр» дигән
исемгә ике мәгънә салган икән.
Көтүченең малае ата ялкау бит.
Ул һаман көтә, ашатырлар, авыру
әтиемне карарлар, дип көтә. Тормышын үз кулына алу, мөстәкыйль
яшәү өчен кыл да кыймылдатмый.

Көтү көтүчеләр – әтисе дә, улы да –
җәмгыять җилкәсенә салынучылар,
авыл кешеләре безне ташламас, гел
ярдәм кулы сузып торыр, дип көтүчеләр икән ләбаса. Көтү фәлсәфәсе
белән социализм заманында да,
капитализм заманында да яшәп
булмый, билгеле. Яхшы беләм: галим үзе исән вакытта бу дәреслекне
Кама аръягы районнары, бигрәк
тә Чаллы укытучылары бик теләп
куллана иде. Хәзер инде, кем
әйтмешли, үзе юкның күзе юк.
Сөйләшү ахырында галимнәр,
«түгәрәк өстәл»дә күтәрелгән проблемаларны тәфсилләп аңлатып,
әлеге заруриятне Татарстан Президенты каршында оештырылган Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенә җиткерергә кирәк, дигән
нәтиҗәгә килде.
Рәшит Минһаҗ

Миләүшә Хәбетдинова, соңгы елларда иҗат иткән язучыларыбызны өйрәнүче, әсәрләрен тикшереп диссертация язучы галимнәр калмады, дип чаң сукты.

Салават Камалетдинов фотолары
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И туган тел, и матур тел,
әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син
туган тел аркылы...
Габдулла Тукай
Роберт Миңнуллин

Равил Фәйзуллин

Туган тел турында
бер шигырь

03

Туган телемә

И кардәшем! Бер хаҗәтсез кайчак
телне шундый бозып сөйлисең!
Ил колагын хурлап, халкыңның
рухын рәнҗетәмен димисең!
Мескенләнмә, бакый гомер килгән
тел байлыгын итмә кадерсез.
Бер уйласаң, илаһи бит, изге –
Кеше әйткән аваз, һәрбер сүз!
Һич мәртәбә түгел туган телдә
җиң очына карап сөйләшү.
Көчле, горур сөйләш! Кирәк икән
хаким телләр торсын көнләшеп!
Иренмә син, туган, туган телнең
асыл байлыкларын ачарга.
Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр
хәзинәңне әзер басарга!
Ана телен ватып-бозып сөйләп,
кешелегең генә төшә бит!
Корама тел, яман чир булып,
яңа буыннарга күчә бит!
Күп телләрне белү – яхшы шөгыль,
туган телең үги калмаса.
Җанын салып әйткән әткәң сүзен
синең аша балаң аңласа.
Мәгълүм: дөнья көтү, заман өчен
файдалырак телләр бары да...
Тик шунсы хак: фәкать туган телдә
иман иңә кеше җанына!
Киләчәкнең башы – бүгенгедә.
Нинди шатлык картлык көнеңдә –
оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә,
матур итеп туган телеңдә!

Асыл сүзләреңне, туган телем,
Биреп торчы миңа аз гына.
Бөтенләйгә түгел – вакытлыча,
Тик җитәрлек гомер азагыма.
Синнән алган һәрбер сүземне мин
Күз карасы кебек саклар идем.
Ул сүзләрнең затлыларын сайлап,
Дога итеп кенә ятлар идем.
Ул сүзләрне җырга әйләндергәч,
Мин кайтарып сиңа бирәчәкмен.
Исраф булмас ул сүзләрең миндә,
Җыры булыр алар киләчәкнең.
Әйтә алмыйм әле – ул сүзләрдән
Аз булса да дөнья үзгәрерме?
Тик югалтмам, туган телем, синнән
Алып торган асыл сүзләремне.

Зөлфәт

Туган тел хакында

Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә
алсаң: «Әни!» – дип,
Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә
алсаң: «Әти!» – дип –
Күзләреңә яшьләр тыгылмас,
Туган телең әле бу булмас.
Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң:
«Әни!» – дип,
Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң:
«Әти!» – дип –
Күзләреңә яшьләр тыгылыр,
Туган телең әнә шул булыр!
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ТОРМЫШ ГЕЛ ҮЗГӘРЕШТӘ
Раушания КӘБИРОВА,
Балык Бистәсе районы
Югары Тегермәнлек
урта мәктәбенең югары
квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы,
Татарстанның атказанган
мөгаллимәсе
Менә тагын бер уку елы артта
калды. Көн белән төн бер-берсе
белән алышына, еллары да аккан судай бер-бер артлы уза тора.
Менә шулай Казан дәүләт университетын тәмамлаганыма да 40 ел
вакыт узып та киткән. Бер карасаң, шактый гомер үткән, 40 ел
буена көн дә бер үк мәктәп юлы,
дәресләр, план һәм балалар... Бер
үк көндәлек мәшәкатьләр шикелле. Әмма бүген инде икенче буын
үсеп җиткән бит. Шулай булгач,
замана бер урында гына тормый
икән: үсәбез, безгә дә үзгәрергә
кирәк булган икән ләбаса.
Әйе, тормыш гел үзгәрештә – өйрәнәсең. Инде өйрәнеп беттем
дигәндә генә тагын ниндидер яңалыклар килеп чыга. Артта калмас
өчен, бөтен тырышлык эшкә җигелә дә инде.
Миңа Балык Бистәсе районында
40 ел дәвамында бер генә фәнне
укытырга туры килде. Бу үзе бәхет
түгелмени?! Укучыларыма үз туган
телемдә татар теле һәм әдәбияты
фәнен укыттым, аның асылына
төшендерергә тырыштым. Араларында министрлар булмаса да,
илгә, көнгә чын игелекле балалар
тәрбияләнгән икән. Тормышта
һәрберсе үз урынын тапкан, матур
гына көн күрәләр.

Үзем белем алган Әтнә районы
Олы Мәңгәр урта мәктәбендә тәрбия һәм белем биргән укытучыларымның барчасын да олы хөрмәт
белән искә алам. Чын мөгаллимнәр тәрбияләгән икән безне. Ә Казан дәүләт университетында затлы, зыялы мөгаллимнәрдән белем
алуның дәрәҗәсен вакыт үткән
саен тирәнрәк аңлый барасың.
Д.Тумашева, В.Хаков, М.Бакиров,
С.Ибраһимов, Х.Миңнегулов,
Г.Саттаров, М.Мәһдиев кебек
шәхесләр, безгә белем генә биреп
калмыйча, тормыш үрнәге дә булганнар.
Кырыктан артык укучым – бүгенге көндә үзләре татар теле һәм
әдәбияты укытучылары.
Тел һәм әдәбият укытучысына
тәрбия бирү өчен зур мөмкинлек
бирелгән, әдәби әсәрләрне укып
кына калмыйча, фикер йөртергә,
үз сүзеңне матур һәм дөрес әйтә
белергә дә өйрәтәбез. Бүгенге заман баласы башка, туган телдә
әдәби китаплар аз укый, аны кыска әсәрләр белән таныштыру мәслихәт. Кайбер сүзләрне аңлап та
бетерми. Үсә төшкәч, бала имтихан
өчен кирәк булган фәннәргә игътибарын арттыра, фәннәр кирәк
булган фәннәргә аерыла башлый.
Балага киләчәктә мәктәптә укыту
планына кертелгән барлык фәннәрнең кирәк булуын төшендерү –
безнең бурычыбыз. Төшенкелеккә
бирелергә теләмибез, мәктәбебездә язучылар, галимнәр белән очрашулар булып тора.
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«БЕЗДӘ ТАТАР МӘКТӘПЛӘРЕ БИШӘҮ ГЕНӘ»
Гөлназ СӨНГАТУЛЛИНА,
Бөгелмәдәге Һади Атласи
исемендәге 14 нче татар
гимназиясенең югары
квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
– Укучыларга татар телен
яхшы итеп өйрәтү – укытучыларның изге бурычы. Туган телебезне
саклау, аны үстерү беренче чиратта
безгә – татар теле укытучыларының
ни дәрәҗәдә тырышып, намус белән
эшләүләренә бәйле. Яшь буынга заманча тәрбия бирүдә иң мөһим юнәлешләрнең берсе – рухи-әхлакый тәрбия бирү. Халкыбыз гомер-гомергә
камил кеше тәрбияләү турында хыялланган, рухи, әхлакый сыйфатлар тәрбияләү эшендә бай тәҗрибә туплаган.
Соңгы елларда Федераль дәүләт белем бирү стандартлары да мәктәпкә
үзенең таләпләрен куйды. Яңа стандарт шартларында эшләү өчен төрле
дәреслекләр бастырылды, программалар төзелде.

Нинди генә яңалыклар кертелсә дә, дәреслекләр бастырылса
да, алар балага тел өйрәтә алмый, телне өйрәтергә мөмкинлекләр генә тудыра. Калганы,
үз эшен белеп, иҗади эшләүче
укытучы кулында кала бирә.
Рус төбәге саналган безнең Бөгелмә районында туган телдә – татар
телендә белем бирүче мәктәпләр
саны – бишәү: Татар Димескәе,
Кодаш, Карабаш, Һади Атласи исемендәге 14 нче татар гимназиясе,

Мостафа Өнҗәл исемендәге лицей-интернат.
Шуны да искәртеп үтәргә кирәктер:
мин эшли торган Һади Атласи исемендәге 14 нче татар гимназиясе милли мәктәпләр өчен ресурс
үзәге булып тора. Даими рәвештә
гимназиябездә татар телен үстерүдә
һәм мәдәниятен баетуда методик
чаралар, семинарлар уздырыла.
Гимназиябездә эшләп килә торган
өч музей да күпләрне үзенә җәлеп
итә. Алар – Туган якны өйрәнү, Һади
Атласи һәм Хәрби Дан музейлары.
Укучыларыбыз теләсәләр, үзләрен
экскурсовод ролендә дә күрә ала:
татар, рус, инглиз телендә экспонатлар турында бик тәфсилләп сөйләп
тә бирергә мөмкиннәр.
Районыбыз мәктәпләрендә татар телендә сыйфатлы белем һәм
тәрбия бирү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Уку программалары
камилләшә, мәгариф системасына
алдынгы педагогик технологияләр
кертелә, матди-техник база яхшыра,
педагогларыбызның һөнәри осталыгы күтәрелә. Уку елы барышында
мәктәпләрдә белем бирүнең сыйфаты буенча даими мониторинг алып
барыла. Укытучылар, мониторинг,
тест һәм имтиханнар нәтиҗәләренә
нигезләнеп, укучыларның тиешенчә үзләштереп бетермәгән темаларын, кагыйдәләрен кабаттан аңлату
өстендә эшлиләр, үзләренең максат-бурычларын коралар, эш планнарын, ысул-методларын төрләндерәләр.
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Даими үткәрелгән мониторинглар
татар теленә өйрәтүдәге уңышларны
да, җитешсез якларны да күрсәтә.
Теге яки бу тема буенча укучыларның белемнәрен камилләштерергә кирәк булса, контроль бәяләү
материалларын төзү вакытында
биремнәрне формалаштыруга игътибарны арттырырга, аларны кызыклырак, заманчарак итеп бирүне күз
уңында тоту зарурлыгын күрсәтте.

цияләр ясатам, әсәр бүлегенең катлаулы планын төзетәм. Укучыларымның иң яраткан эчтәлекне бирү
төре – ул комикслар ясау. Мондый
эш төрләре әсәр укуны кызыклы итә
һәм аның эчтәлеге укучыларның хәтерендә образлы булып озакка истә
кала.

Тагын бер мөһим бурыч бар. Бу –
балалар бакчалары белән башлангыч мәктәпләр арасында дәвамчанлыкны ныгыту һәм үстерү. Балалар
Искәртеп үткәнчә, Бөгелмә райбакчаларында туган телдә тәрбия
онында татар мәктәпләре бик аз, ә
бирү – иң табигый күренеш. Сашәһәрдә Һади Атласи исемендәге
бый чак – тел өйрәнү өчен иң уңай
14 нче татар гимназиясе –
вакыт, шунлыктан эшне оештыру
бердәнбер татар мәктәбе. Шуңа
күрә рус мәктәбеннән күчкән укучы- күпкә җиңел, әти-әниләр арасында
киеренкелек тумый. Балаларга тулар белән кайчак кыенлыклар туа.
ган телләрендә белем бирүне игътиӘлбәттә, телне камил белмәгән
бар белән оештыру гына кирәк.
балага татар әдәбияты үрнәкләре
белән танышу, әсәрләрнең эчтәлеАлда да әле безне зур сынаулар,
ген сөйләү кыенлыклар тудыра, чөн- яулыйсы үрләр көтә. Татар теле мөки аларның тел байлыклары җитәр- галлимнәре заман таләпләре нилек дәрәҗәдә булмый. Мин, шәхсән, гезендә белем бирүнең сыйфатын
андый укучылар белән индивидуаль тамырдан үзгәртү өчен бөтен тыэш алып барам: әсәрнең эчтәлеген
рышлыкларын, осталыкларын бирусча сөйләтеп карыйм, иллюстра- реп эшләрләр дигән теләктә калам.

ЗАМАН УКУЧЫСЫНА ЯРАКЛАШЫРГА КИРӘК
Әлфинә РИЗВАНОВА,
Әгерҗедәге 1 нче гимназиянең югары квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы

Гөлнара НОГМАНОВА,
Әгерҗедәге 1 нче
гимназиянең I квалификация категорияле татар теле
һәм әдәбияты укытучыcы

Татар теле укытучылары һәрвакыт балаларда һәм ата-аналарда туган
телгә карата кызыксыну уяту, телне
үсештә, яңалык эзләүдә. Бүгенге
өйрәтү.
вазгыятьтә педагогның максаты –
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Әгерҗе – Татарстанның төньягында урнашкан, һәр яктан Удмуртия
Республикасы белән чиктәш шәһәр.
Татар теле, мәдәнияте үзәге булган
Яр Чаллы, Казан шәһәрләреннән
ераграк яшәгәнлектәнме, бу төбәктәге халык рус телендә аралаша.
Соңгы елларда беренче сыйныфка
саф татар гаиләләреннән дә татарча белмәгән балалар килә башлады. Бу – безнең өчен зур проблема.
Тел мәсьәләсендә хәлне яхшыртыр
өчен, иң беренче чиратта, ата-аналар белән эшләргә кирәк. Аларда
татар теленә кызыксыну уята алсак кына, ниндидер нәтиҗәгә ирешеп булачак дигән фикерне алга
куеп, 1 нче сыйныф укучыларының
ата-аналары белән эшлибез, татар
төркемнәрен саклап калырга тырышабыз. Әлеге юнәлештәге эш
балалар бакчасыннан ук башланса,
нәтиҗәлерәк булыр иде, әлбәттә.
Мәктәпләрдә татар төркемнәрен
саклап калыйк дисәк, балалар бакчасында ук аларны төркемнәргә
бүлү зарур. Моннан тыш, балалар
бакчаларындагы татар төркемнәрендә милли җанлы тәрбиячеләрнең эшләве мөһим. Мәктәпкә барганда, баланың тел байлыгыннан,
аралашу мөмкинлекләреннән чыгып, аның нинди төркемдә укырга
тиешлеген ата-анага аңлатып бирү
кирәк.

кып чыга тора. Бүгенге көндә татар
теле фәненең укыту эчтәлеген үзгәртү, яңарту кирәклеген аңлыйбыз.
Аны заман укучысына яраклаштырырга кирәк, бәлки, анысы гына да
аздыр әле.
Тагын шуны ассызыклап үтәргә
кирәк: өй эшләрен укучы еш кына
ата-анасы белән бергә башкара.
Шуны истә тотып, дәреслектәге
биремнәрне тәрбияви юнәлештә
эшләргә кирәктер. Ул биремнәр
бала белән бергә, ата-ананы да уйланырга мәҗбүр итәр, милли үзаңын
үстерүгә этәргеч бирер иде. Җыеп
кына әйткәндә, безгә яңа төр дәреслекләр кирәк, булганнары белән
эшләп булмый. Бүгенге көн укучысына әхлак тәрбиясе җитми: биремнәр, күнегүләр шул темага булсын иде. Туган телне саклау, өйрәнү
өчен халкыбызның гореф-гадәтләрен милли үзаңны үстерердәй
әдәби әсәрләр, өзекләр аз. Әдәбият
дәреслекләрендә бирелгән тәрҗемә
әсәрләрен укучылар рус әдәбияты
дәресләрендә укыйлар бит инде.
Нигә аларны кабатларга?!

Шәһәр мохитендә татар телен
укыту башка фәннәр укытуга караганда икеләтә авыр. Патриотик
рух, милли горурлык тәрбияләү
дәрестән тыш чаралар да уңай
нәтиҗә бирә. Бу юнәлештә мактанырлык эшләребез күп. Ләкин милПедагогик тәҗрибә укытучыга
ли тәрбия мәктәп мохите белән генә
көндәлек эшендә ярдәм итсә дә, ме- чикләнергә тиеш түгел, бу – бөтен
тодик яктан хәл итәргә тиешле яңа- җәмгыятьнең эше.
дан-яңа мөһим мәсьәләләр дә кал-
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ТЕЛ – ИҢ КАДЕРЛЕ РУХИ ХӘЗИНӘБЕЗ
Гөлнур КАСЫЙМОВА, Казандагы 98 нче татар-рус
урта мәктәбенең югары
квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы:
– «Халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе – һичшиксез, аның теле.
Халык үзенең телен, оста бакчачы кебек, яман җилләрдән, рәхимсез салкыннар куырудан саклап, мең еллар буена
үстереп килгән, өзлексез баетып, матурлап, иң тирән фикерләрен, иң нечкә
хисләрен дә аңлатып бирер дәрәҗәгә
китергән», – дип язган Татарстанның
халык язучысы Гомәр ага Бәширов.
Чыннан да, мин аның әлеге фикере
белән килешәм. Әгәр дә татар кешесе
үзенең телен буыннардан-буыннарга
җиткермәсә, туган теле белән горурланып яшәмәсә, туган телен саклап калу
аның өчен авыр булыр иде. Минемчә,
һәр татар гаиләсе үз өендә фәкать татарча гына сөйләшергә, баласының
күңелендә нәселендәге әби-бабай теленә карата мәхәббәт, хөрмәт уятып,
дөрес юнәлеш биреп яшәргә тиеш. Ә
без, татар теле укытучылары, үз чиратыбызда туган телне тагын да тирәнрәк
өйрәнергә теләге булган укучыларга
бик теләп телне өйрәтәчәкбез, төрле
кызыксындыру чаралары табачакбыз.
Бүгенге җәмгыятьтә укытучы эшчәнлеге гаять катлаулы һәм җаваплы. Ул
үзалдына куелган бурычларны бары
эшчәнлек процессында гына гамәлгә
ашыра ала. Укытучы, шәхес буларак,
иҗади эшләсә, эзләнсә, уйлап тапса
гына, эшнең нәтиҗәсе була. Ә иҗатның
төп этәргеч көче – укучы һәм укытучы
кичергән шатлык, дип саныйм мин.
24 ел мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләү дәверендә
миңа тел белән кызыксынучы төрле
яшьтәге балаларга белем бирү насыйп
булды. Минемчә, һәрбер буынның үз
сәләтле балалары була. Татар теле
дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылган вакытта да, хәзер туган телне әтиәниләр гаризасы нигезендә укытылганда да һәрбер буынның үз активистлары, үз сәләтле балалары бар. Элек
тә, хәзер дә төрле конференцияләрдә
катнашып урыннар алу, туган телебезгә
багышланган шигырь, җыр конкурсларында, олимпиадаларда җиңүләр
яулау – боларның барысы да укучыла-

рым белән бергәләп ирешкән уңышлар. Бүгенгесе көндә балалар китап
укымый дип әйткән сүзләрне ишетергә туры килә. Ләкин мин үзем укыткан
укучыларым турында алай дип әйтмәс
идем. Мин укучыларымда китапка карата мәхәббәт уятырга тырышам һәм
тырыштым дип әйтә алам. Балаларның
кайберсе татарча әсәрләр укырга яратса, икенчеләре шигырь укырга ярата
һәм аны матур итеп сөйләп тә бирә.
Быел 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак билгеле.
Шуңа күрә мәктәбебездә туган телебезгә багышланган кичәләр аеруча бик еш
үткәрелде. Мәсәлән, соңгы үткәрелгән
кичәбезне генә алыйк. Ул Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе,
Абдулла Алиш исемендәге премия иясе,
биш бала әнисе, балалар шагыйрәсе
Йолдыз Шәрәпова иҗатына багышланган иде. «Бер очрашу – үзе бер гомер»
дип аталды. Бу кичәгә укучыларым
белән аеруча теләп әзерләндек. Чөнки
Йолдыз апа – безнең даими кунагыбыз,
һәм аның шигырьләрен дә укучыларыбыз, бик теләп, билгеле бер кызыксынучанлык белән өйрәнәләр һәм сәнгатьле
итеп сөйләп тә бирәләр. Бу кичәдә
кемдер шигырь сөйләсә, кемдер аның
сүзләренә язылган җырларны пианинода үзе уйнап җырлады, биюгә сәләтле
булган укучыларым бик оста итеп татарча биеде, рәсемгә оста укучыларым
аның шигырьләренә иллюстрация ясады. Йолдыз апабыз укучыларымның
осталыкларына сокланып утырды.
Гомумән, әгәр дә укучыларда туган
телебезгә карата кызыксындыру чараларын таба белсәң, зур уңышларга
ирешеп була. Бу эшемдә миңа шулай ук
төрле уеннарны дәрестә һәм дәрестән
тыш чараларда үткәрү уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Оста итеп
оештырылган уен балаларда телгә карата кызыксыну уята. Аеруча грамматик уеннар баланы уйларга, эзләнергә
этәрә, телне белүнең тормышта кирәклегенә төшендерә. Уен барышында
балалар бердәмлеккә омтыла, үзара
ярдәмләшеп биремнәр үтәгәндә, аларда
үз көчләренә ышаныч һәм әхлаклылык
тәрбияләнә.
Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә: туган
телебезне яратып өйрәнергә теләүче
укучыларыбыз елдан-ел күбрәк булсын!
Ә без, укытучылар, үз чиратыбызда яшь
буынга телебезнең нинди бай рухи хәзинә икәнен җиткерергә һәрвакыт әзер!
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ТУГАН ТЕЛЛӘР
ҺӘМ ХАЛЫКЛАР
БЕРДӘМЛЕГЕ ЕЛЫ
Рузилә ВӘГЫЙЗОВА,
Лаеш районы Кече Елга урта мәктәбенең
югары квалификация категорияле туган тел
һәм әдәбият укытучысы
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Чынлап та, туган телемдә аралашу
күңелемне иркәли, татар җыры, татар
моңы авыр кичерешләрдән арындыра,
рухи биеклекләргә күтәрә. Телебез – иң
бай, иң камил телләрнең берсе. Ул – үзе
бер тылсымлы дөнья. Аны саклап калу,
югалтмау, тагын да югарырак биеклекләргә күтәрү районыбыз татар теле
укытучыларын да бик борчый. Беренче сыйныфка укырга килгәндә, татар
авылында русча сөйләшеп килгән бүгенге буын балаларында туган телгә ничек
кызыксыну тәрбияләргә? Бу – чынлап та,
борчылырлык һәм көнүзәк мәсьәлә. 35
ел буе туган телебез серләрен укучыларыбызга төшендергән укытучы буларак,
бу өлкәдә тәҗрибәм шактый, дип уйлыйм.
Районыбызның туган тел һәм әдәбият
укытучылары, семинарларга җыелып,
еш кына әлеге мәсьәләне дә күтәрәбез.
Районыбызда берничә генә татар мәктәбе бар.

лыклар бердәмлеге елын игълан иткәндә Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов.
Туган телләр елын Пәрәү урта мәктәбе
Мәдәният йорты белән берлектә зур кичә
белән башлап җибәрдек. Районыбыз
укучылары төрле милләт вәкилләре буларак чыгыш ясадылар, шигырьләр сөйләделәр, җырлар җырладылар. Бу чара
укучыларыбыз күңеленә дә хуш килде.
Соңгы елларда шәҗәрәләр, нәсел тарихы белән кызыксыну милләт киләчәген билгеләүдә аерым зур роль уйный.
Шул нисбәттән, районыбызда гаиләләр
арасында «Шәҗәрәләр конкурсы» үткәрелде. Зона конкурсы да Лаешта
булды. Катнашучы гаиләләр милли гореф-гадәтләребезне бик яхшы белүләрен
расладылар.

Телебезгә игътибар артуы туган тел
буенча үткән олимпиадаларда да күренә.
Соңгы елларда республика олимпиадаларында җиңүчеләребезнең артуы
шул турыда сөйли. Киләчәкнең нигезе
Безнең төп бурыч – халкыбызның
балалардан башлануын онытмасак иде.
мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, күркәм
йолаларын, халкыбызның тарихын сак- Милләтебезне саклап калуда иң беренче
шарт – әти-әниләрнең балалары белән
лап, аны киләчәк буынга югалтмыйча
тапшыра ала торган чын татар балалары татар телендә аралашуы, дип саныйм.
Ана теле белән ачылган тел беркайчан
тәрбияләү. Милләт буларак сакланып
калу һәрберебез алдына – укытучыга да, да онытылмый ул.
әти-әнигә дә, җәмгыятькә дә – күп
Барыбыз бергә кулга-кул тотынып
таләпләр куя.
эшләү, берсеннән-берсе мәгънәлерәк
Әйе, чынлап та, туган телебезгә карата чаралар уздыру, милли матбугат, милли
барлыкка килгән тискәре караш күп кенә радио-телевидение милләтебезне алга
каршылыклы фикерләр уята. Телебезне җибәрүгә, татарлыгыбызны саклап калырга ярдәм итәр дип ышанабыз. Ел
башка телләрдән кимрәк итеп күрерсаен бездә «Милли көй» – «Музыка родгә теләүләре күңелгә авыр тәэсирләр
ного языка» конкурсы үткәрелә. Анда
калдыра. 2021 елның Туган телләр һәм
катнашучылар елдан-ел күбәя. Админихалыклар бердәмлеге елы дип игълан
ителүе яңадан күңелебезгә өмет чаткы- страция башлыгы Зарипов Илдус Фәттах
улына аеруча зур рәхмәтле без. Ул һәр
сы кабыза. «Телебез – рухи яктан берләштерүче зур көч. Туган тел – үз халкың башлангычыбызны хуплап каршы ала,
белән нечкә элемтә ул. Аны саклап калу һәрберсендә катнашырга тырыша, безне
яңадан-яңа җиңүләргә рухландыра.
өчен, без барысын да эшләячәкбез.
Бу – алдагы буын алдында әхлакый бурыч», – дигән иде Туган телләр һәм ха-
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ТЕЛЕБЕЗНЕ
САКЛАУ –
ҺӘРКЕМНЕҢ
ИЗГЕ БУРЫЧЫ
Рүзәл ЮСУПОВ,
Казан федераль университетының атказанган
профессоры, академик

23
MAGARIF-UKU.RU

МӘГА Р И Ф. TATA Р Т Е Л Е

Дәүләт суверенлыгы турында декларация, яңа Конституция, Татарстан
халыкларының телләре турында закон һәм республикабыз өчен хәлиткеч
башка закон-карарлар чыгарылганнан
соң чирек гасыр үткәч, туган телебезнең кулланылышы киңәясе, әһәмияте
артасы, милли мәгариф алга китәсе
урында татар халкының асылын тәшкил иткән бу иң әһәмиятле нәрсәләрнең язмышы көннән-көн катлаулана
бара. Һәркайсыбызга мәгълүм: соңгы
елларда татар теленең кулланылыш
өлкәсе шактый тарайды, сыйфаты да
түбәнәя, татарча укытыла торган мәгариф учреждениеләренең саны нык
кимеде, һәм бу күренешләр дәвам итә.
Шуның өстенә татар мәктәпләрендә дә
русча укытуга күчә баралар. Бу шуның
белән аңлатыла: милли мәктәп укучылары, Мәскәү кушуы буенча, Бердәм
дәүләт имтиханнарын, рус мәктәпләрендәгечә, русча тапшырырга мәҗбүр. Югары уку йортларына
шул Бердәм дәүләт имтиханнары
нәтиҗәләре буенча кабул ителгәнлектән, табигый ки, милли мәктәптә
укыганнар өчен вузга керү мөмкинлеге кими, чөнки татарча укып, русча
имтихан бирү, әлбәттә, балларның
(билгеләрнең) түбәнәюенә китерергә
мөмкин.
Туган телләрендә иркен һәм дөрес
итеп сөйләшә белүче татар яшьләре
азая бара. Бу күренешнең җитди
сәбәпләренең берсе рус мәктәпләрендә укыган татар егет һәм кызларының
(алар бөтен укучыларның яртысы
чамасын тәшкил итә) туган телләрен
яхшы итеп өйрәнеп чыга алмауда. Рус
мәктәпләрендә күп еллар дәвамында татар теле нәтиҗәле укытылмады,
аның методикасы дөрес түгел иде. Ул
мәктәпләрдәге татар теле укытучыларының күбесе, укучыга төпле белем
бирәсе урында, катлаулы күнегүләр,
биремнәр эшләтеп, балаларның туган
телләреннән гайрәтләрен чигереп, кайберләрендә хәтта аңа нәфрәт уятып
килделәр. Рус мәктәпләрендә татар
теле укыту, гомумән алганда, әле дә
тиешенчә нәтиҗәле башкарылмый.
Татар мәктәпләренең үзләрендә дә
туган телне укыту бик үк канәгатьләнерлек түгел: аларда да күнегүләр
эшләтү, билгеләмә-кагыйдәләр ятлату
өстенлек итә, җанлы, матур, дөрес сөйләмгә өйрәтү җитми. Бу мәктәп-

ләрдә укып чыккан яшьләрнең татарча сөйләү һәм язуларының сыйфаты
дәрәҗәсе шуны күрсәтә. Татарча газета-журналларның, радио, телевидение
тапшыруларының телендә күпсанлы
тупас ялгышлар булу мәктәпләрдә
туган телне укытуда проблемалар барлыгы турында сөйли. Мәгълүмат чараларын укучы, тыңлаучы һәм караучылар сафларының көннән-көн сирәгәюе
дә, татарча матур әдәбиятның тиражлары һәм аны укучыларның саны
кими баруы да күпмедер дәрәҗәдә
шуның белән аңлатыладыр дип уйларга мөмкин.
Рәсми дәүләт идарәсе органнарында,
учреждение, оешмаларында, уку йортларында, җыелыш-утырышларда татар теле кулланылуның юк дәрәҗәсендә булуын, татар зыялыларының
күбесенең туган телләрендә иркен
аралаша алмавын, җәмәгать урыннарында, урамнарда татарча сөйләшкән
кешеләрне очрату кыен икәнлекне дә
исәпкә алсаң, бүгенге көндә телебезнең «кухня теле»нә әверелеп килүенә
(әле монысы да барлык татарларга да
карамый) инанасың.
Кыскасы, Татарстан халыклары телләре турындагы закон тиешенчә үтәлми, һәм татар теленең кулланылышы
даирәсе күзгә күренеп тарая бара.
Бу исә бик хәтәр күренеш: тел, кулланылыштан чыкса, бетүгә дучар була.
Бу очракта бөек педагог К.Д. Ушинскийның мондый гыйбрәтле сүзләрен
искә төшерү урынлы: «Халыкның теле
бетсә, ул үзе дә юкка чыга, халык үзенең теле сакланганда гына яши».
Кайчандыр үзенең дәүләте булган,
югары культуралы, камил әдәби телле,
тырыш, уңган күп миллионлы халкыбызга югалу куркынычы якынаюына
битараф булып торырга мөмкинме соң?
Аек акыллы татар кешеләренең берсе дә үз халкының юкка чыгуына риза
булмас. Шул ук вакытта татар халкының киләчәгенә, аның теленең, мәдәнияте, матур традицияләре, горефгадәтләренең саклануына нинди куркыныч янавына һәркем төшенеп җитмидер дә әле. Зур тизлек белән барган
вакыйгаларның шундый драматик нәтиҗәгә китерү ихтималы турында күп
кешеләр уйланмыйлардыр да, бәлки.
Мондый хәл килеп чыгуга кемнәр га-
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епле соң һәм татар телен саклап калу,
тернәкләндерү, димәк, татар халкының
үзенең дә яшәешен, аның рухи һәм
матди культурасын савыктыру, алга
җибәрү өчен нинди чаралар күрергә
кирәк?
Гаепле кешеләрне ачыклап торуның
кирәге юктыр, алар уйлый белгән һәркемгә билгеле. Тик хикмәт шунда: телебезнең хәзерге хәлдә калуына үзәк
хакимиятне генә гаепләп, моның өчен
үзебезнең дә җаваплы икәнлегебезне
танымасак, проблеманы уңай хәл итеп
булмас. Бу мәсьәләдә Мәскәүдән ярдәм
көтеп тору файдасыз.
Туган телебезне саклау, аны, камил
әдәби тел буларак, югары дәрәҗәдә тоту
өчен, нинди кичектергесез һәм хәлиткеч
чаралар күрергә кирәк икән соң?
Моның өчен барыннан да бигрәк татар
халкының үзенә һәм Татарстан Республикасы җитәкчелегенә – Президентына, хөкүмәтенә һәм парламентына,
мәсьәләнең үтә җитдилеген аңлап, зур
тырышлык күрсәтү зарур. Бу тырышлык
һәр ике яктан да килештерелгән һәм
берсен берсе тулыландырырлык булырга тиеш.
Татар җәмгыятенең һәр кешесенең
күрсәтелгән тел проблемасын уңышлы
рәвештә гамәлгә ашыруы өчен иң әһәмиятле сыйфаты ул – аның күңелендә
милли рух, милли горурлык хисләре
һәм үз халкының лаеклы вәкиле булу
ихтыяҗы. Бу исә – шушы халыкның,
милләтнең асылын тәшкил иткән хасиятләрне, татар халкының күп буыннары аша килеп ирешкән тел, мәдәният,
традицияләр, гореф-гадәт, белемнәрне
үзләштерү һәм үстерү теләгенә ия булу
дигән сүз. Кешеләрдә мондый сыйфатлар, миллилекнең нигезендә яткан әһәмиятле нәрсәләрне саклау һәм арттыру
теләге булмаса, бу мәсьәләдә административ чаралар һәм законнар ярдәмендә генә уңышка ирешү булмастыр.
Бүгенге көндә исә татарларның шактый күбесендә нәкъ менә шушы сыйфатлар җитми. Бу шунда ачык күренә:
безнең күп милләттәшләребез туган
телләрен яки бөтенләй белми, яки начар
белә һәм моңа балаларын да өйрәтми.
Монда шунысы бигрәк тә аянычлы: төрле сәбәпләр аркасында үз вакытында
туган телләренә өйрәнә алмый калган
кешеләр, үзләре ата-аналар булгач, балаларын татарча өйрәтергә теләмиләр
һәм тырышмыйлар.Тиешле шартлар

була торып та, балаларын татар мәктәпләрендә укытырга һәм рус мәктәпләрендәге татар теле дәресләренә
йөртергә теләмәгән ата-аналарда, татарча газета-журналлар, китаплар укымый, татар телендә радио-телевидение
тапшырулары тыңламый һәм карамый,
үзара татарча сөйләшергә яратмый торган татар кешеләрендә милли горурлык
хисләре бар дип әйтеп булмый,әлбәттә.
Әмма шулай да, моның сәбәпләрен
белми торып, татар халкын, милли аң,
тиешле дәрәҗәдә милли горурлык хисләре булмауда гаепләү дөрес булмас иде.
Мондый хәл килеп чыгуның нигезләрен
ачыклау һәм шул җирлектә халыкның
милли рухын савыктырырлык һәм ныгытырлык чаралар күрү хәерле булыр.
Безнең җәмгыять алдында үтә әһәмиятле бурыч – кешеләр аңына милли рух,
милли горурлык һәм үзеңнең кешелек
горурлыгыңны тою хисләрен сеңдерү
һәм ныгыту бурычы тора.
Милли үзаң якын араларда гына
үзеннән-үзе генә ныгып китәр дип әйтү
кыен. Моны көтеп торырга ярамый.
Шунлыктан бу мәсьәләдә дәүләтнең әйдәп баруы һәм уңай йогынты
ясавы шарт. Моны ничек аңларга?
Бу – димәк, дәүләт органнары, психолог һәм педагог галимнәр ярдәме
белән, халыкта, бигрәк тә яшь буында,
ватанпәрвәрлек белән бергә, милли
горурлык хисләре тәрбияләү буенча
нәтиҗәле идеологик эш башкарырга
тиеш дигән сүз.
Уңышлы, бәхетле яшәешебез өчен
зур әһәмиятле бу милли патриотлык
хисләрен тәрбияләү гомуми тәрбия
эшенең мөһим өлешен тәшкил итәргә
һәм моны гамәлгә ашыру махсус программа нигезендә Татарстан дәүләте
күләмендә һәм хөкүмәте җитәкчелегендә башкарылырга тиеш. Ул программага күптөрле җитди чаралар
керер. Мәктәпләрдә, махсус урта һәм
югары уку йортларында Татарстан һәм
татарлар тарихын, шулай ук аларның
мәдәниятен өйрәтү, бу материалларны
популяр формада мәгълүмат чараларында – матбугатта, радио-телевидение тапшыруларында бәян итү, татар
халкы һәм республикада яшәүче башка милләт вәкилләре тормышының
төрле өлкәләрендәге – мәдәнияттәге,
сәнгатьтә, әдәбиятта, фәндә, спортта,
хәрби өлкәдәге һ.б. дагы зур казанышларын, хезмәттәге, фронттагы батыр-
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лыкларын пропагандалау зарур. Бу
изге эштәге төп бурыч – татарларның
бай тарихлы, югары мәдәниятле, тәрбияле, әхлаклы, тырыш, максатчан, белем
алуга омтылышлы халык булуын балаларның да, яшьләр һәм олыларның да
зиһененә сеңдерү.
Һичшиксез, милли патриотлык, горурлык тәрбияләү эше нык уйлап, саклык
белән, башка милләт вәкилләренең
күңелләренә тимәслек, аларның да милли горурлык хисләренә кагылмаслык
итеп, халыклар дуслыгын саклау һәм
ныгыту шартларында башкарылырга
тиеш. Бу эштә төп принцип шул: барлык
милләт халыклары да, күп яки аз санлы
булуларына карамастан, тигез хокуклы,
сан ягыннан иң кечкенә, хәтта берничә йөз генә исәпләнгән халыклар да,
җәмгыятьнең лаеклы әгъзалары булып,
үз телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен
саклау һәм үстерүгә омтылып яшәргә
хаклы.
Татарларның башка халыклар белән
дусларча хезмәттәшлек итеп яшәү
тәҗрибәсе бай. Бу – аларның күркәм
сыйфатларының берсе.
Милли горурлык турында сөйләгәндә,
шуны истән чыгарырга ярамый: аерым
бер халыкның, шул исәптән татарларның да, милли горурлыгы төшенчәсе
гомуми дәүләтнең, илнең патриотлары
булу төшенчәсенә каршы килми, алар
бер-берсен баета, тулыландыра гына.
Үз илеңнең патриоты булу ул – шушы
илдә яшәүче һәр кешенең гражданлык
бурычы. Безнең татар халкы һәркайчан
һәм һәркайда Россиянең патриотлары
булды. Бөек Ватан сугышында йөзләрчә татарларның Советлар Союзы Герое
исеменә лаек булуы – моның ачык
мисалы.
Халыкта үз милләтеңнең патриоты булу сыйфатын тәрбияләү эшендә республика, шәһәр, район, авыл, предприятие, оешма, уку йорты җитәкчеләре һ.б.
үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш, бары шул
чакта гына бу эш югары нәтиҗәле булачак. Республиканың төрле дәрәҗәдәге
татар җитәкчеләре, татар мәктәбенең
ролен күтәрү өчен чаралар күргәндә,
татар ата-аналарын, балаларын туган телебездә укыта торган мәктәпләргә бирү
ихтыяҗына өндәгәндә, үз балаларын да
шул мәктәпләрдә укытырга кирәклеген
онытып җибәрмәскә тиеш.

Хәзер татар мәктәпләренең санын
киметү һәм булганнарында да русча
укытырга күчә бару ул – татар теленең
яшәешенә балта чабу. Моны һич кенә дә
аклап булмый.
Татарстан Президентының, парламенты, хөкүмәте, Россия Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларының
көчләрен берләштереп, татар мәктәпләрендәге чыгарылыш имтиханнарын
элеккечә татар телендә бирүне кире
кайтарырга тырышып карарга кирәк.
Инде бу омтылыш барып чыкмый икән,
моңа карамастан, вузга керү ихтыяҗын
сылтау итеп, мәктәптә татарча укудан
русчага күчәргә һич кенә дә ярамый.
Татар мәктәпләрендә рус телен тагын да
яхшырак итеп укыткан очракта (хәер, хәзер дә начар укытмыйлардыр), Бердәм
дәүләт имтиханнарын хәзерге шартларда да югары билгеләргә тапшырырга
мөмкин. Татар мәктәпләрендә туган
телне дә, рус телен һәм инглиз телен
дә (башка предметларны да, әлбәттә)
бик яхшы итеп укытырга кирәк. Балаларга, яшьләргә, дөрес методика белән
нәтиҗәле итеп өйрәткәндә, ике-өч тел
үзләштерү булмаслык эш түгел.
Димәк, хәтта хәзерге милли мәктәпләр
өчен катлауландырылган уку системасында да татарча укытуны төрле сылтаулар табып киметү яки бетерү гафу
ителерлек эш түгел. Мәктәп ул – гомумән җәмгыятьнең уңышлы, цивилизацияле яшәвенең, алга баруының нигезе, татар мәктәбе исә – татар халкының
иминлеген, милли телен, мәдәниятен
саклау һәм үстерү өчен төп шарт. Бу –
раслау таләп ителми торган аксиома.
Һәм бу төшенчә һәрвакыт аек акыллы
һәр татар кешесенең (гади кешеме ул,
зур җитәкчеме – барыбер) зиһене түрендә торырга тиеш. Яхшы татар мәктәпләре булса, туган телебез дә сакланыр,
татар мәдәнияте дә (әдәбияты, сәнгате,
матбугаты, радио-телевидениесе) алга
барыр, татар халкы үзе дә алдынгы милләт буларак яшәр, прогресска ирешер.
Туган телебезне өйрәнү, куллану, саклау мәсьәләсе аны базарда аңлашырлык һәм өйдә сөйләшерлек дәрәҗәдә
генә белүне күздә тотмый. Безнең телебез – нык үскән, бай тарихлы, камил тел,
һәм сүз аны бөтен байлыгы, матурлыгы
белән яхшы итеп өйрәнү – өйрәтү, дөрес
итеп куллану турында гына барырга
мөмкин.
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РАВИЛ
ФӘЙЗУЛЛИН –
ФИКЕР ШАГЫЙРЕ
Илһам ФӘТТАХОВ,
филология фәннәре
кандидаты

27
MAGARIF-UKU.RU

МӘГА Р И Ф. TATA Р Т Е Л Е

...1996 елның 22 апреле. Казан университетының 2 нче уку
корпусында биш төркем студентлары тулган 1112 нче аудиториядә татфак деканы профессор Тәлгат Галиуллин көр, тигез тавыш белән лекция укый. Тема: «Равил Фәйзуллин иҗаты». Каләмдәше, фикердәше турында лектор, ләйсән яңгыр
җылылыгы белән, ихластан яратып сөйли. Без исә Тәлгат Нәби
улының һәр сүзен язып барырга тырышабыз: «Р.Фәйзуллин –
хәзерге татар поэзиясенең үсеш-тенденцияләрен иҗатында
чагылдыручы шагыйрь. Аның иҗаты киңкырлы, колачлы, ул –
Җәлил һәм Тукай исемендәге премияләр лауреаты. Р.Фәйзуллин поэзиядә тиз таныла. Ул – 23 яшендә СССР Язучылар
берлеге әгъзасы. Беренче китабы «Рәсем ясыйм» дип атала,
1965 елда чыга. Аннары «Аҗаган», «Мәрмәр», «Наз», «Кыска шигырьләр», «Кошлар юлы», «Яктылык» исемле китаплары һәм 1994–1995 елларда аның өч томлыгы басылып чыкты. Бу – шулай ук зур казаныш, чөнки моңа кадәр бер генә
татар шагыйренең дә үзе исән чакта өчтомлык шигырьләр
китабы чыкканы юк иде. Р.Фәйзуллин Мәскәүдә һәм Казанда рус телендә берничә китабын чыгарды. Ул поэзиягә язгы
ташкын кебек килеп керде һәм татар поэзиясендә каршылыклы фикерләр уятты, бәхәсләр тудырды. Аны тынычлыкны бозучы, ягъни возмутитель спокойствия дип атадылар. 1968 елда
«Нюанслар иле» исемле шигырьләр бәйләме бастырды. Бу шигырьләре 2–3 юлдан тора, аларның үзәгендә уй, очкын, ялкын,
фәлсәфи уйлану, көтелмәгән борылыш ята. «Нюанслар иле»
шактый бәхәс уятты. Кайберәүләр аны татар шигыренең моңын,
көен бозуда гаепләде. Янәсе, ул – татар шигырен җимерүче, ватучы. Икенчеләре аның шигырьләренең мәкаль-әйтемгә якынлыгына игътибар итте. Вакыт узган саен, Р.Фәйзуллинның кыска
шигырьләре һаман да укучыны үзенә тарта, аларның урынлы
һәм вакытлы булуын күрсәтә».
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Остазымны куәтләп, мин Р.Фәйзуллинны фикер шагыйре дип атар идем, чөнки
аның шигырьләре фикер «казаны»н кайната башлый. Ә бу – сүз остазы өчен бик
кирәкле сыйфат. Минемчә, теге яки бу
мәсьәләгә карата үз мөнәсәбәтен кискен
белдерүче, кыю сүзен өздереп әйтүче
шагыйрь генә кешене уйландыра ала.
Шундый шагыйрь генә үзенә хөрмәт уята.
Фикри яктан Равил Габдрахман улы Фәйзуллинны мин Владимир Владимирович
Маяковскийга тиңлим. Фәйзуллин да,
Маяковский кебек, шигърият дәрьясында
колач салып «йөзде».
Тагын бер нюанс: Р.Фәйзуллин, кыска
шигырьләрен язганда, халкыбызның
«Кыскалыкта осталык» дигән зирәк әйтеменә дә таянгандыр төсле. Фәйзуллин –
«коеп куйган шагыйрь генә түгел», фикерли һәм уйландыра белүче публицист та,
үткен каләмле әдәби тәнкыйтьче дә. Зур
шагыйрь, минем карашымча, Габдулла
Тукай кебек журналист та, Сибгат Хәким
күк депутат та, Чыңгыз Айтматов сыман
илче дә, Вацлав Гавел шикелле сәясәтче
дә булырга тиеш.
Р.Фәйзуллин, 1990 елда Татарстанның
халык депутаты (1995 кә кадәр) итеп
сайлангач, социаль-икътисади һәм милли-сәяси мәсьәләләрне халыкка бик тә
үтемле яктыртучы публицистика жанрларында да каләмен сынап карады. Аның
биштомлык «Сайланма әсәрләр»енең
соңгы томына1 кергән әдәби-публицистик
мәкаләләреннән берничәсен анализлап
узыйк.
«Яңа меңьеллыкка күчкәндә» дигән
күләмле мәкаләсендә ул «Кояш астында
без дә бар» дип чаң суга – зыялыларны
милләт язмышын кайгыртырга, милли
әдәбиятыбызны үстерергә, ана телебезне
сакларга чакыра.
Халык рухының ышанычлы көзгесе

булган әдәбият турында сүз кузгаткач,
шагыйрьнең йөрәге телгәләнә, чөнки
татарлар күпләп яшәгән Сембер, Самара,
Сарытау, Камышлы, Ростов, Әстерхан,
Оренбург, Орск, Троицк, Җаек (Уральск),
Чиләбе, Курган, Пермь, Түбән Новгород,
Сергач, Пенза, Мордовия якларыннан
инде бүген талантлар әдәбиятыбызга
килми. Төнлә чыра яндырып эзләсәң дә
таба алмассың... Мондый фаҗиганең
сәбәбен дә атый: татар мәктәпләре һәм
китапханәләре ябылган, авыллар юкка
чыгып ята. Әйе, татар китабын хәзер
укучы да юк: милли китап сатып алып, газета-журналлар яздырып укырга яраткан
әби-бабайлар үлеп бетеп бара, урта буын
татар телендә укырга теләми, ә яшь буын
татарча бөтенләй укый белми. Татар
мохите калмаган. Шулай булгач, нинди
язучы чыксын да нинди шагыйрь
тусын?!
Шуңа күрә Р.Фәйзуллинның кыю фикере
белән килешми мөмкин түгел:
«...Татар китабының, гомумән, матбугатының бүгенге хәле күңел күгәртерлек
дәрәҗәдә мөшкел. Китап кирәксез товарга әйләнде. Үзенең кирәксезлеген тою –
һәр талант, гомумән, һәркем өчен иң
авыр тойгыларның берсе. Мәгърифәтче
шагыйрь Акмулла кебек, куларбага китап
төяп, ил буйлап йөрергә дә риза булыр
идең дә хәтта, әмма бүгенге яшь-җилкенчәккә син язган җыру-моңнар кирәк
микән? Ә бит XXI гасырга алып чыгарлык әдәби мирасыбыз бар, һәм ул әлегә
өстәлеп тора! Аяныч. Мирасыбыз өчен
түгел, бүгенге хәлебез өчен аяныч».2
Фәйзуллин, Тукай шикелле, беркемнән
куркып тормый, турыдан бәрә һәм төгәл,
тәгаен яза:
«...нигезебезне – авылны югалтып барабыз. Бәс, шулай булгач, сугыштан соң
тирәлегебезне чорнап алган ВПК пред-

1

Фәйзуллин Р. Сайланма әсәрләр: V томда. V т.– Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – 399 б.

2

Фәйзуллин Р. Сайланма әсәрләр: V томда. V т.– Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – 18 б.
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приятиеләре, нефть промыселлары,
КамАЗ, нефтехимнарның югары даирәдәге шәхесләре турында үз телебездә нинди
югары художестволы әсәр туарга мөмкин! Базарың (бәяң мәгънәсендә) булмагач, әдипнең дә кадере юк. Кадерсез
әдип үзе дә сансызлана. Бүгенге көндә
югары исемнәр йөрткән, яшьләре белән
70 ләрдән узган мөхтәрәм әдипләребезнең дә байтагының интеллектын
гасыр башындагы С.Максуди, Й.Акчура,
Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимовлар интеллекты, зыялылыгы һәм затлылыгы белән
чагыштыру кыен. Әмма үзен татар дип
йөрткән, үзендә милли үзаң бар дип исәпләгән һәркем бер нәрсәне онытмаска
тиеш: дәүләтчелек идеясе теге я бу формада иң әүвәл сүздә – гыйлем ияләренең,
шагыйрьләрнең, әдипләрнең язма яки
басма хезмәтләрендә сакланды. Байтак,
гасырлар буенча, дин, беренче чиратта
милләтне таркатмаска булышса, әдәбият
иң мөкатдәс хисне – Азатлык, Бәйсезлек, Мөстәкыйльлек идеясен – я ачыктан-ачык, я эзоп теле белән эчтән саклап,
үстереп килде. Әйе, 90 нчы елларда беркадәр яуланган суверенитет-мөстәкыйльлегебезнең юл башы ерактарак... Шуңа
күрә дә шул Олуг Әдәбият варисларының
бүгенге көндә үз талантларына кирәк
кулланылыш таба алмаулары, кирәксезлекләре ил хуҗалары, дөнья чыгырын
әйләндерүчеләр өчен оят булырга
тиеш».3
Бөек татар әдәбиятының бүгенге әһелләренең кадерсезлеге, талантларының
кирәксезлеге мине дә уйландыра. Татарстанның Язучылар берлеген ни өчен тулы
куәтенә эшләтмәскә? Әйтик, республиканың Мәдәният министрлыгы язучыларга сәнгати әсәрләр язар өчен ел саен
кимендә 5 млн сум күләмендә грант биреп барса, әдипләр арасында көндәшлек
барлыкка килү өчен зур стимул булачак,
әдәбиятыбыз җанланачак, яшь талантлар да киләчәк. Конкурска килгән иҗат
җимешләрен мәртәбәле жюри укыганнан

соң, әсәрләр матбугатта бастырылырга
һәм авторларга яхшы гонорар түләнергә тиеш. Мин татар әдәбиятының якты
киләчәген шулай гына күз алдына китерәм.
Әнә Россия Федерациясенең Мәдәният
министрлыгы шул тәртиптә эшли: конкурс
нигезендә сайлап алынган иң яхшы киноленталарның проектлары, нәфис фильм
итеп төшерер өчен, бюджеттан тулысынча финанслана.
Тел хакында сүзем кыска, ди Р.Фәйзуллин. Автор укучыга уйланыр өчен
фәкать ике сорау бирә: «Ана телендә
гасыр башында күбрәк сөйләшкәнме
татар халкы, әллә хәзерме? Өч алфавит
кичкән халык яңа гасыр башын нинди
имла белән башлар?»4 Һәм мин уйланам.
Әлбәттә, халкыбыз ХХ гасыр башында
туган телдә күбрәк сөйләшкән, чөнки татарлар аерым мәхәллә булып яшәгән, ягъни башка милләтләр белән катышмаган,
димәк, милләтнең сафлыгы сакланган.
Һәр мәхәлләдә татар сөйләме яңгырап
торган. Һәрбер татар авылында башлангыч мәктәп, ә Мәчкәрә, Күлтәс, Кышкар,
Курса, Эстәрлебаш кебек зур авылларда
атаклы мәдрәсәләр булган. Уральскида
«Мотыйгия» (Г.Тукай укыган), Оренбургта
«Хөсәения» (М.Җәлил белем алган), Чистай каласында «Камалия» (1890–1893
елларда Г.Исхакый сабак алган), Уфада
«Галия» (Г.Ибраһимов, Х.Туфан гыйлем алган), Казанда «Мөхәммәдия» (Ф.Әмирхан
һ.б.), Күл буе, «Госмания» исемендәге гали
мәдрәсәләр гөрләп эшләгән.
Мәкаләсенең икенче кисәгендә исә
Р.Фәйзуллин «Иман безне ташламасын»
дип кисәтә – асылыбызга кайтырга, ислам динебезне тотарга, шәригать кануннарын үтәргә, кыскасы, иманлы булырга
өнди.
Заманында җәдитчеләр татар милләтенә русча белем алырга кирәк дип бик
нык ялгышкан. Казан губернасының

3

Фәйзуллин Р. Сайланма әсәрләр: V томда. V т.– Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – 19 б.

4

Фәйзуллин Р. Сайланма әсәрләр: V томда. V т.– Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – 20 б.
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Чистай өязе Яуширмә авылы мулласы
Гыйләҗетдин хәзрәтнең улы Гаяз Исхакый да «Ике йөз елдан соң инкыйраз»
дигән даһи һәм фаҗигале әсәрендә рус
мәктәбендә укыгыз дип язып хаталанган.
Бу фикерләрнең ачы нәтиҗәләренә без
барыбыз да бүген шаһит – татар милләте
руслашуын дәвам итә. Укучым, зинһар,
миңа һич гаҗәпләнмә, ассимиляция туктамаганга аптырап, шулай язам.
Атаклы язучы Г.Ибраһимов, безнең
ата-бабайлар мең ел буе язган иске имланы яклап, яңалифкә күчүгә каршы килгән.
1926 елда Азәрбайҗан мәркәзе Бакуда
узган совет тюркологларының I корылтаенда латин язуына күчүгә каршы алты
тапкыр чыгыш ясаган (1937 елда аңа бу
үҗәтлеген дә искә төшергәннәр). 1922 елда
болгар-татар халкының ислам динен рәсми
кабул итүенә, гарәп әлифбасына нигезләнгән иске татар язуына 1000 ел тулса да,
1929 елдан башлап яңалифне керткәннәр.
Бу хәл безнең милләт өчен коточкыч фаҗига булган. Күпме дини-рухи мирас югалган: ислам дине вә фәлсәфәсе китаплары,
Г.Курсави, Ш.Мәрҗани, Г.Баруди, Р.Фәхреддин, М.Бигиев кебек галим-голәмәләрнең
гыйльми хезмәтләре, бик күп әдипләребезнең әдәби әсәрләре яңалифкә күчереп
басылмаган... Өлкән, урта һәм яшь буыннар
арасында рухи бәйләнеш чылбыры, әхлак
дисбесе өзелгән.
Кадими мәдрәсәләрдә гыйлем алган
татарлар руслашмый, динен сатмый,
чукынмый... Минемчә, милләтнең күпмедер өлешен саф килеш саклап калу өчен
инде безгә «мәхәллә» моделен кире кайтарырга кирәк. Хәзер татар бистәләре
тарихын фәнни өйрәнү генә җитми, аларның яшәешен үрнәк итеп куярга һәм бүгенге тормышыбызда гамәли кулланырга
вакыт җитте. Казан тирәсендә яшь татар гаиләләре өчен бер-ике катлы өйләр
төзү бу максатка хезмәт итәр иде. Моңа
охшаш федераль программа Татарстан
авылларында эшли инде, авыл җирлегендә калучы яшь гаиләгә (35 яшькә кадәр)
хөкүмәт йорт салу өчен субсидия бирә,
кредитның 30 % гына кире кайтарыла.
РФнең экс-президенты Д.А.Медведев та
үзенең бер чыгышында АКШтагы кебек

бер катлы йорт төзелешен Россиядә дә
җәелдерү идеясен хуплавын әйткән иде.
Чыннан да, Америкага караганда, бездә
җир күбрәк тә әле, рәхәтләнеп төзергә
генә кирәк. Мондый төзелеш алымы татарларны бер урынга туплар, төзелгән
кайбер бистәләрдә яшь татар гаиләләрен
генә яшәтәсе иде. Курыкмагыз, биредә
һичнинди милли дискриминация – милләт һәм кеше хокукларын бозу юк! Моны
бары тик милли мохит (аура) тудыру өчен
эшләргә кирәк. Нәтиҗәдә татарны милләт буларак саклап калырга гарантияле
юл ачыла. Алайса, без һаман да шырпы
тартмасы шикелле күпкатлы йортларда
яшибез, төрле милләттән булган күршеләр белән юньләп аралашмыйбыз да,
чөнки милли гореф-гадәтләр, дини йолалар чуар.
Ә хәзер нинди көнгә калдык соң? Мөфтиләребез һәрберсе үзенә баш. Мөфтиятләр аерылган. Мөселманнар таркау.
Кайчан бетәр бу таркаулык? Кадимчеләр
остазы Ишми (Ишмөхәммәт) ишан заманында бөтен Русиягә бер мөфти булган.
«Әби» патша (Екатерина II) чорындагы
мөселман өммәте бердәмлеге тагын кайчан булыр?
Р.Фәйзуллин – 1990 елның 30 августында Татарстан Югары Советы трибунасыннан ялкынлы чыгыш ясаган депутатларның берсе. «Хәерле булсын бу көн!»
исемле нотыгын ул болай башлаган:
«Бу сессиядә халкыбыз өчен тарихи
мөһим мәсьәлә – аның суверенлыгы,
мөстәкыйльлеге мәсьәләсе хәл ителә.
Бәйсезлеге, үз дәүләтчелеге булган халык
кына чын мәгънәсендә тулы канлы халык
дип исәпләнә ала.
... Күп миллионлы татар милләтенең
(гәрчә халкыбызның фәкать чиреге генә
бездә яшәсә дә) язмышы бүген биредә –
Казанда хәл ителә... Ниһаять, безнең
халык та, кайчандыр зур дәүләтчелеге
булганын онытып, берничә гасырга сузылган сәяси йокыдан соң – һәрхәлдә,
миңа шулай тоела – үзенең суверенлыгын урнаштырырга карар итте. Бу – һәр
җитлеккән милләтнең табигый ихтыяры, аның мөстәкыйль үзбилгеләнүгә
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табигый хокукы. Бу – табигатьтән, кем
әйтмешли, Ходайдан бирелгән хокук. Бу
хокукны, тәрәккый кешелек кануннары
буенча фикерләсәк, бәхәскә, бернинди
тавышка-фәләнгә куймыйча гына танырга, кабул итәргә кирәк иде дә бит... Суверенитет турындагы декларация проекты
игълан ителгәч, бөтен халыкта давыллы
реакция кузгалды. Матбугатта бигрәк
тә. Мин татар һәм рус матбугатында
йөзләрчә мәкаләләр, аерым чыгышлар
белән таныштым. Темасы бер үк булса
да, проблема төрле яссылыкта яктыртылды. Кызганычка каршы, сүз фикерләр
плюрализмы турында гына бармый. Еш
кына фикерләрнең төрлелеге телләрнең
төрлелегенә, милли психология үзенчәлекләренә, фикерләү рәвешенә бәйле
иде. Татар матбугатындагы чыгышларның, милләттәшләремнең телдән чыгышларының эчтәлеге күпчелек русларның
һәм рус телендә сөйләшүчеләрнең дә
аңына барып җитә алмавы бик кызганыч».5
Р.Фәйзуллинның «Сайланма әсәрләр»енең бишенче томы чыгу уңаеннан язылган «Ташларны барлар вакыт»
мәкаләсендә6 әдип-публицист Т.Галиуллин халык шагыйренең әдәби-публицистик мәкаләләре, иҗат портретлары, әңгәмәләре, эссе-уйланулары турында фәлсәфи фикер йөртә, рухи-сәяси күзәтүләр
ясый. «...Татар мәктәп-гимназияләребезнең саны да, сыйфаты да канәгатьләндерми, күп очракта күз буяу, үзебезне алдау фарсыннан уза алмый. Шәһәрләрдә,
хәтта авылларда мәктәп хуҗалары,
укытучылар татар мәктәпләренә
балаларны зур авырлык белән җыялар,
тагын да зуррак тырышлык илә саклап
5

тоталар.
Әлбәттә, моның төп сәбәбе итеп Мәскәүне атыйбыз (анысы да хак), үзебезнең
90 нчы еллар башында бирелгән форсаттан файдаланып кала алмавыбыз, мәңге
шулай иркенлек булыр дип авыз ачып
йөрүебез турында онытабыз. Шул елларда татарларны башка төбәкләрдән кайтарырга, милли университетны ачып, яшәп
килүче югары уку йортларында татарча
укытуны кертеп, ректорлар сафын төп
милләт вәкилләре исәбенә баетып була
иде...»7
...2000 елның алтын көз ае. «Тыңлагыз,
Казан сөйли!» – «Татарстан» радиосын
тыңлыйм. Эфирда Р.Фәйзуллинның 60
яшьлегенә багышланган тапшыру бара.
Татарстанның ул чактагы матбугат министры Ислам Галиәхмәт улы Әхмәтҗанов
һәрвакыттагыча көр тавышы белән сөйли: «80 нче елларда Советлар Союзының
уналтынчы союздаш республикасы саналып йөртелгән Болгариягә каләмдәш
дусларыбыз чакыруы буенча кунакка
бардык. Болгар язучыларының Кара
диңгез буендагы гаҗәеп матур ял йортына килдек. Берзаман диңгезнең уртасына таба колач җәеп берәү йөзеп китте.
Баксаң, Равил Фәйзуллин икән. Йөзә дә
йөзә шагыйрь. Ярдан күзәтеп торабыз: ул
шулкадәр куәтле йөзә ки, тиз арада күзгә
күренмәс булды. Унбиш минут узды. Инде
борчыла башладык. Тагын унбиш минут
узгач, Р.Фәйзуллин яр буена кире йөзеп
кайтты...»
Әйе, Р.Фәйзуллин татар шигърияте диңгезендә дә алтмыш ел буе әнә шулай
колач салып йөзде.

Фәйзуллин Р. Сайланма әсәрләр: V томда. V т.– Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – 43–44 б.

Галиуллин Т. Ташларны барлар вакыт (Р. Фәйзуллинның «Сайланма әсәрләр»еннән 5 нче томы
басылып чыгу уңаеннан) // Равил Фәйзуллин: Заман. Иҗат. Шәхес / Төзүче һәм кереш сүз авторы
Зиннур Мансуров. – Казан: Мәгариф, 2002. – 226–232 б.
6

Галиуллин Т. Ташларны барлар вакыт (Р. Фәйзуллинның «Сайланма әсәрләр»еннән 5 нче томы
басылып чыгу уңаеннан) // Равил Фәйзуллин: Заман. Иҗат. Шәхес / Төзүче һәм кереш сүз авторы
Зиннур Мансуров. – Казан: Мәгариф, 2002. – 228–229 б.
7
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07

К.НАСЫЙРИНЫҢ ТӘРБИЯ ДӘРЕСЕ:

ТАРИХИ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Искәндәр ЕДИХАНОВ,

Гүзәл ГЫЙМАДИЕВА,

Казандагы 4 нче гимназияинтернатының рус теле һәм
әдәбияты укытучысы, филология фәннәре кандидаты

Казандагы 4 нче гимназияинтернатының педагог-китапханәчесе
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2021 ел Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов указы белән «Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы» дип игълан ителде. Шул уңайдан гимназиябездә «Туган телләр» фестивале, «Мәгърифәт йолдызлыгы» халыкара фәнни-гамәли
конференциясе үткәрелде. Сыйныфтан тыш чараларның берсе
булып Каюм Насыйри төзегән грамматика китаплары нигезендә тел-тәрбия дәресе реконструкцияләнде. Мәгълүм булганча,
К.Насыйри – татар халкының бөек мәгърифәтчесе, энциклопедист-галим, филолог, тарихчы, этнограф, бөтен гомерен татар
мәгърифәтенә багышлаган. Ул – тел белемен үстерүгә искиткеч зур өлеш керткән галим. Татар теленең беренче фәнни грамматикасы да – аның хезмәте. Галим татарларга рус телен, рус
балаларына татар телен укыткан. К. Насыйри кешеләрне физик һәм рухи яктан сәламәт, тәрбияле итү ярдәмендә милләтне үстерергә, күркәм итәргә омтыла, тәрбия эшендә сүз сәнгатенең әһәмиятенә басым ясый. Игътибарыгызга тарихи дәрес
сценариен тәкъдим итәбез.
Каюм хәлфә. Әссәламегаләйкем, балалар!
Укучылар. Вәгаләйкемәссәлам, Каюм
хәлфә!
Каюм хәлфә. Я балалар, инде миңа
сабакларыгызны тыңлатыгыз. Үткән
дәрестә нәхү гыйлемен искә төшерергә
кушылган иде. Я Диләфрүз, син җавап
бир.
1 нче бала. Хәлфәм, кичә сабагымны
укый алмадым! Әнием авырый, кечкенә
сеңлемне карадым.
Каюм хәлфә. Ә-ә-ә, ярый, ярый. Әниеңә булышу – фарыз гамәл. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам дә:
«Ата-аналарын риза кылучы балалардан Аллаһы Тәгалә дә риза булыр», –
дигән. Көчегездән килгәнчә, атааналарыгызга чын күңелдән хезмәт
итегез. Шулай да киләсе дәрестә сабагыңны тыңлармын. Я Мәрьям, син
сөйлә.
2 нче бала (укучы, такта янына чыгып,
гарәп графикасында яза). Нәхү
3 сәнәдән тора: рәсми хат (дөрес язу),
каләми мүштәк (сүзләрнең чыгышы),
каләмләр тәснәфе (сүзләрнең тәртибе).

Каюм хәлфә. Афәрин, балалар. Гыйлем өйрәнүче шәкертләрнең бик тырыш
булуы кирәк шул. Гыйлем өйрәнү – бәндәләр өстендәге олуг бурычтыр. Инде
сүз төркемнәре турында укып бирмәк
лаземдер, балалар. Әйдә, Гөлмәрьям!
3 нче бала (укучы, такта янына чыгып,
гарәп графикасында яза). Каләм кимсимиләре сигез: исемъ, замиръ, фигыль,
исмефигыль, халфигыль, хәрфидҗәр,
хәрфигатыф, харфинида.
Каюм хәлфә. Хуш, ә исем ничә данәгә
бүленә?
2 нче бала. Исем бүленә 3 данәгә:
исмезат, исмесыйфат, исмегадәд.
Каюм хәлфә. Тәхсин. Исмезат турында
хәбәрдар икәнсез. Тәфсилләбрәк сөйләсәгез икән.
3 нче бала. Исмезат төрле данәдән
тора. Исмегаләм, мәсәлән, Фатыйма,
Шиһабетдин; исминякири: адәм, шәһәр;
исми җәмга: халык, урман.
Каюм хәлфә. Афәрин, балалар. Нәхү вә
сарыф гыйлемен укып белмәктән гарыз
шулдыр ки, сөйләшкәндә вә язганда телне хатадан сакламактыр. Бу ике фәнне
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белмәктән күп фәннәр вә күп гыйлемнәр
туадыр.
Әгәр дә без игътибар белән телебезне
өйрәнсәк, аның сүзләр күләме, атамалар, төшенчәләр, гомумән, төзелеше
буенча гарәп, фарсы телләреннән ким
түгеллеген күрәбез. Минемчә, телнең
кеше, милләт тормышында әһәмияте
бик зур.
1 нче бала. Хәлфәм, безнең татар телебезне урам теле, ломовойлар теле, әдәби тел булырга сәләте юк дигән сүзләр
ишетелә...
Каюм хәлфә. Ялган, яла бу! Без – татарлар, телебез – татар теле, мөстәкыйль
һәм төзек кагыйдәле камил тел ул.
Аның белән күп нәрсәләр эшләргә
була... Менә рус теленнән татар теленә
тәрҗемә итеп һәр ике телнең дә ниндәй
мөкәммәл булуын күрсәтик.
Яле, Крылов әфәнденең шигырен
тәрҗемә итеп карыйк. Менә син, Зөһрә,
укы рус телендә.
4 нче бала (русча акцент белән укый).
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пёрышки, какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Каюм хәлфә. Ай хорошо! Ә менә мин
шул юлларны татарчага тәрҗемә иттем.
Я Диләфрүз, укып күрсәт әле.
1 нче бала.
Һай, күгәрчен генәм, ниндәен һәйбәт!
Кара аның муен гынасын, кара аның
күз генәсен!
Ниндәен нәфис аның йон гынасы!
Ниндәен матур аның борын гынасы!
Дәхи фәрештә тавышы кебек микән
аның тавыш кынасы!
Каюм хәлфә. Мәдех мәкамендә зекер
ителгән юллар үзебезнең татар теленең
ниндәй камил булуын раслый түгелме?
Укучылар. Әйе, хәлфә!
Каюм хәлфә. Әй балалар! Бездән бары

юл күрсәтү булсын. Өмет сездә. Әдәби
тел төзү тукталмас. Сезнең арадан да
телебезнең галимнәре үсәр.
4 нче бала. Хәлфә, иң татлы тел – туган тел, анаң сөйләп торган тел, дип
сөйли халкыбыз.
1 нче бала. Милләтебезнең алга китүе,
аның башка милләтләр арасында кадерле вә хөрмәтле булуы, һәрбер урында
сүзе үтүе, без, туташлар тырышлыгы
белән булачак, гыйлем вә мәгърифәт
белән кулга-кул тотынышып, телебезне саклау – иң лазем, иң фарыз булган
нәрсә.
Каюм хәлфә. Милләтебезнең бәхете,
сәгадәте, туташлар, сезнең кулыгызда:
телебезне сакласак, гыйлем өстәсәк,
безнең милләт алга китәр, бәхет вә
дәүләт кошлары сез, балалар, иҗтиһаты белән тотылыр. Мин өмет итәм һәм
ышанам: бу мәктәбебездә укып чыккан
тәрбияле кызлар белән якын бер истикъбальдә бик тәрбияле милләт аналары җитешер, аннан туган мәгариф
кояшы бөтен милләтебез галәмен
яктыртыр, җылытыр!
Балалар бергә. Туган телебезне, гореф-гадәтләребезне сакларбыз, өйрәнербез, буыннардан-буыннарга тапшырырбыз, халкыбызга хезмәт итәрбез!!!
Каюм хәлфә. Әй, рәхмәт, балалар!..
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ӘЛЛӘ СОҢ
ШИГЫРЬ
САНДУГАЧЛАР
САЙРАВЫННАН
ТУА МИКӘН?!
Эльвира САФИНА,
филология фәннәре кандидаты,
ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел,
әдәбият һәм сәнгать институтының
лексикография бүлеге өлкән фәнни
хезмәткәре
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Әллә күңел сандугачлар
Сайравыннан туды микән?
Моңландыра. Сандугачлар
Әллә бүген туды микән?
Сандугачлар туган көнне
Мине никтер моңнар баса.
Нәрсә булыр иде, әгәр
Сандугач та моңланмаса?!
Р.Миңнуллин
«Сез җәнлекләрне, кошларны яратасызмы? Яратмый мөмкин дә түгел.
Алар бит табигатебезнең яме, гүзәллеге! ...Хәзер сез укыйсы шигырьләр
нәкъ әнә шундый җәнлекләр, кошлар
хакында. ...Кыскасы, шигъри зоопаркка рәхим итегез!» – дип мөрәҗәгать
иткән балаларга автор үзенең «Айга
очтык» шигырьләр җыентыгында.1
Шигъри зоопарк! Роберт Миңнуллинның балалар өчен язылган шигырьләр китабын кулга алып укый
башлауга ук, моның буш сүз түгеллегенә инанасың. Әлеге зоопарк эчендә туган якларыбызда очрый торган
һәм безгә яхшы таныш, һәммәбезгә
якын булган кошлар тупланган бай
орнитопарк – гүзәл һәм сихри, серле
кошлар дөньясын ачтым мин үзем
өчен! Һәм алар белән якыннанрак танышып, сезнең дә игътибарыгызны
сандугач-шагыйрьнең сандугачлы
шигырьләренә юнәлтергә булдым.
Былбыл, сандугач, тургай, аккош,
кенәри, бытбылдык, торна, ләкләк,
тукран, ябалак, бөркет, үрдәк, карлыгач, каз, күркә, әтәч, тавык, чебеш,
карга, саескан, песнәк, чыпчык, карчыга, акчарлак... Телебездәге кош
атамаларын санап чыкты дип уйлый
1

күрмәгез, болар – барысы да Роберт
Миңнуллинның поэтик иҗатындагы
кош образлары.
Яраткан җырчы дусларыбызга язучышагыйрьләрнең берсе дә битараф
түгел түгелен. Роберт Миңнуллин
«зоопаркы»нда да кошлар күпчелек урынны алып тора дисәм, һич
ялгышмам. Шунысы да бар: башка авторларда теге яки бу аерым
кош атамаларын гына очратсаң,
Р.Миңнуллинда алар кыр казлары
кебек тезелеп киткән! Хәтта бер шигырьдә уннан артык кош!
Ә үрдәкләр, ә казлар
Көн дә үлән чукыйлар.
Күркәләр кабарына,
Җим эзли кабарына.
Ә әтәчләр, тавыклар
Тары чүпли савыттан...
Чебешләр һәм бәбкәләр,
Качып канат астына,
Йокларга җыенганнар.
...Кайчагында бирегә

Миңнуллин Р. Айга очтык / Роберт Миңнуллин. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1982.
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Каргалар килеп куна,
Саесканнар, песнәкләр,
Чыпчыклар кереп тула.
(«Безнең авыл зоопаркы»)
Кош атамалары белән үк исемләнгән шигырьләре дә шактый Роберт
Миңнуллинның: «Карлыгач», «Чебиләр», «Бытбылдык», «Үрдәк», «Ябалак», «Әтәч», «Күркә», «Акчарлаклар»,
«Тилгән, тилгән...», «Тургай» һ.б. Бер
компоненты орнитоним булган шигырьләр: «Аккош иңрәве», «Кошлар
иле», «Тук тукран», «Ялгыз ләкләк»,
«Карга туе» һ.б.
Шагыйрьнең сайраулары белән таң
калдыра торган сандугачларга битараф түгеллеген җыентыкларының
эчтәлегенә күз салуга ук төшенәсең:
«Сандугачлар туе», «Сандугачка сусау», «Сандугачлар язын туа», «Сандугачлар чоры узды...», «Өзгәләнде
яшь сандугач...», «Атказанган сандугач», «Китмә, сандугач!» һ.б.
Җыелма атама буларак, гомумән,
кошларны белдерә торган кош сүзе
күп шигырьләрендә очрый:
...Сары томшык кошларны
Оясыннан аермыйм.
(«Бүтәннәр күрмәсә дә...»)
....Чишмәләр чыңлап кала,
Кошлар кала сайрашып.
(«Җәйнең яшел аты»)
Шул ук атаманың күбрәк шигъри әсәрләргә хас булган кошчык, кошкай
дигән вариантлары да кулланыла,
һәм алар күбрәк балалар поэзиясендә чагыла:
Кошкай, син дә җырлама!
Пескәй, син дә мырлама!
(«Әниемә ял кирәк!»)
Кайтыгыз инде, кошкайлар!
Сагындык үзегезне.
(«Кайтыгыз, кошкайлар!»)
Син еракта миннән.
Тәрәзәңә

Берәр кошчык килеп кунамы?
Әгәр кунса, кума син ул кошны –
Мәхәббәтеңнең ул кунагы.
(«Мәхәббәтем кошы»)
Кошларның төсенә бәйле рәвештә
кулланылган атамалар да очрап куя:
кызыл тавык, кызыл кошлар һ.б.
...Кызыл кошлар сайрый анда –
Кызыл төс иң җырлы төс.
(«Кызыл төс»)
Роберт Миңнуллинның балалар өчен
язылган шигырьләрендә үзебезнең
якларда очраган һәм, димәк, балалар белергә тиешле кошларның
һәрберсенең үз урыны! Алай гына
да түгел, шигырьләрендә автор һәрбер кошны мөмкин кадәр «ачарга»
тырышкан һәм аерым бер кошка
гына хас үзенчәлекле сыйфатларны
күрсәтә алган. Бу җәһәттән, аның
шигырьләре балаларга-укучыларга
кошлар белән якыннанрак танышу,
алар турында мәгълүмат алу өчен
өстәмә чыганак булып тора. «Карлыгач» шигырендә, мәсәлән, әлеге
кошның өй түбәләрендә, ярларда оя
коруларына басым ясала:
Өй түбәсендә – КАРЛЫГАЧ,
Яр буенда – ЯРЛЫГАЧ.
Сөн буена күчеп киткән
Өй түбәсе тар булгач.
Яр буен да ташлап киткән
Яр буйлары кар булгач.
Шул ук вакытта беренче карашка күзгә ташлана торган «кар» тамыры
белән әлеге атама арасында бернинди бәйләнеш юклыгы ассызыклана:
Булса да үзе
КАРлыгач,
Кар яратмый
КАРЛЫГАЧ. («Карлыгач»)
«Ябалак» шигырен укып, балалар
ябалакларның караңгыда гына очуларын һәм төнлә генә күрүләрен
исләрендә калдырса, тилгән исемле
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кошларның чеби урларга яратуларын күзаллый ала:
ТИЛГӘН
КИЛГӘН!
ТИЛГӘН
КИЛГӘН!
Чеби эзләп,
Чеби күзләп
Килгән
Тилгән
Ерак илдән... («Тилгән»)
Кошларны ничек кычкыруларына,
нинди аваз чыгаруларына бәйләп
сурәтләүне автор бик уңышлы куллана. Мисал өчен, «Үрдәк», «Тук тукран»,
«Чебиләр» һ.б. шигырьләре.
...Бака кебек бак та бак,
Бак та бак килә үрдәк. («Үрдәк»)
...Чи-чи килә чебиләр,
Чи-чи көлә чебиләр. («Чебиләр»)
Татар телендәге күпчелек кош атамаларының (карга, чыпчык, чәүкә, чеби
һ.б.) тавышка охшатып ясалуларын
искә төшерсәк, әлеге сыйфат кошларны характерлый һәм бер-берләреннән аерып тора торган гаять
үзенчәлекле, мөһим билге булып
тора да инде. Мәсәлән, тукран –
әлеге төр кошларның «тук-тук» итеп
агачка тукылдату авазларына охшатып ясалган орнитоним. Шигырьдә
дә ничек матур итеп сурәтләнә бит
ул:
...Тукран тукылдый туктаусыз,
Тук-тук бар белгән сүзе.
Тук та булгач, ник туктамый?
Ник корт чүпли соң үзе? («Тук тукран»)
Роберт Миңнуллин шигъриятендә кош
атамаларына нигезләнгән кызыклы чагыштырулар, метафоралар,
символлар бик күп. Мисал өчен,
бөркетләргә хас кыюлык, көчлелек, куркусызлык, өлгерлек кебек
сыйфатларны кешеләрдәге белән

тиңләштереп:
Безнең якта бөркетләр юк,
Бөркетләр без үзебез («Безнең
якта...»), – дип яза шагыйрь. Чагыштыру-тиңләштерүләрендә күгәрчен
кошын яратып куллануы сизелә:
«Һәммәбез дә күгәрчендәй гөрләшербез!» («Бөтендөнья балалары, берләшегез!»), «Агач булып шаулый алам,
Күгәрчендәй гөрли алам» («Мин барсын да булдырам»), «Шул ук ялкын аннан тынычлыкның Күгәрчене булып
кагынды» («Мәскәү фестивале») һ.б.
Әтәчләргә хас сыйфатларны күздә
тотып кулланыла торган әтәчләнү
фигыле Ләлә исемле кызның кыланышларын ачык итеп тасвирларга
ярдәм иткән.
Әгәр инде җае чыкса,
Пыр туза безнең Ләлә –
Дусларына очып куна,
Кыскасы, әтәчләнә!
(«Нишләрбез инде»)
Ә «Хикмәтле курай» шигырендә курайда уйнауны образлы итеп сурәтләү
эпизоды бар. Һәм, ни гаҗәп, монда
да – кошлар!
Уйнавым әй пүчтәк лә,
Чыкмый бит бер песнәк тә,
Чыкмый бит бер тургай да.
Үзем моңсыз бугай ла...
(«Хикмәтле курай»)
Аккошларга хас сылулык, нәзакәтлелекне сурәтләү өчен матур әдәбиятта, гадәттә, «аккош муенлы» дигән
чагыштыру кулланыла. Күпчелек
очракта «аккоштай муенлы» дип,
кызларның нәфис муеннарын тасвирласалар, Роберт Миңнуллинда
үзенчә:
Ә атлары шундый зифа буйлы,
Ә атлары – аккош муенлы.
(«Илеш сабан туе»)
Автор үзенең яраткан һәм хөрмәт иткән шагыйре Хәсән Туфанны аккош
белән тиңләштереп гаять отышлы
шигъри образ тудыра алган.
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...Йөзә аккош.
Әйтерсең лә
Ул – борынгы ак кораб.
Мондый аккош барда дөньям
Якыная аккарак.
...Йөзә аккош.
Өзә аккош,
Өзә аккош үзәкне!
Мин дә болай түгел идем –
Шушы аккош үзгәртте.
(«Аккош» Хәсән ага Туфанга)
Татарстанның халык артисткасы
Римма Ибраһимованы сандугачка
тиңләп болай ди шагыйрь:
Сандугач сайрый таллыкта,
Ул – таллык сандугачы.
Син дә бит сандугач, ләкин
Син халык сандугачы.
(«Кара сандугач»)
Шагыйрьләр поэтик (шигъри) омонимнарны еш һәм төрлечә кулланалар.
Роберт Миңнуллинда кош образлары-атамалары белән дә андый мисаллар китереп булыр иде:
...Табигатьтә ак кыш.
Әллә аккош
Сыйпап узган
Ак канаты белән? һ.б.
Әдипнең шигъри теле үзенчәлекле.
Аваз охшашлыклары булган сүзләрне оста «уйнатып», үзенә генә хас
рифмалар, үз ритмы белән салмак
кына, җайлап кына, сайлап кына
үреп бара ул сүзләрне. Шул уңайдан
җиңел генә яңа сүзләр ясап куя. Мисал өчен, кыр казлары тезмә орнитонимын автор кырказлар формасында кушма атама буларак кулланган
(«Көз», «Өлгермәдем»), кош оясы
дигән сүзтезмә җайлы гына кушма
сүзгә әверелеп киткән:

Ничәнче ел инде
Җансыз бу буш оя.
Югалган кошчыгын
Көтәдер кошоя. («Буш оя»)
Балалар өчен язылган шигырьләрендә кош образларының күп булуы,
аларга зур урын бирелүе аңлашыла
да, ди. Ә туган як, яшәеш, мәхәббәт
турындагы җитди шигырьләрендә
кошларның урыны түрдән булуын ни
белән аңлатыйк?! Әлбәттә, авторның
чын табигать баласы, авыл баласы,
һәм җырчы дусларыбызга сокланулы мөнәсәбәте белән! Шунлыктан
нинди генә темага шигырь язарга
алынса да, күңелендә йөргән туган
як тамчылары (Сөн буе, туган якның табигате, кошлары, агачлары...)
үзләре үк шагыйрь каләменнән ак
кәгазьгә тамадыр төсле...
Роберт абыйның яраткан шагыйрьләребез турындагы «Каурый белән»
исемле шигырен укыган саен укыйсы килә. Риторик сораулар, күп нокталар... һәм, нинди тирән мәгънә!
Тукайның шигырьләренә
Мәңгелек язган икән!
Ул үзенең шигырьләрен
Ни белән язган икән?
Былбыл каурые беләндер,
Былбыл каурые белән...
Туфан шигырьләрендәге
Яктылык яздан микән?
Ул үзенең шигырьләрен
Ни белән язган икән?
Аккош каурые беләндер,
Аккош каурые белән...
Җәлилнең күпме шигыре
Язылмый калды икән?
Ул үзенең шигырьләрен
Ни белән язды икән?
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Бөркет каурые беләндер,
Бөркет каурые белән...
(«Каурый белән»)
Әлеге шигырьне Роберт Миңнуллинның үзен дә кушып дәвам итеп карыйк:
Робертның күпме шигыре
Җыр булып туды икән?
Ул үзенең шигырьләрен
Ни белән язды икән?
Кошлар каурые беләндер,
Кошлар каурые белән...
Шулайдыр, мөгаен, шулайдыр. Югыйсә аккошлар, карлыгачлар, сандугачларга мәдхия җырламас иде!
Хәер, ул үзен дә сандугач белән
тиңләштерә түгелме соң?!
Сандугач йөрәкле ул, дип
Йөрерләр иде аннан.
Ул чагында, бәлки мин дә
Сандугач булмый калмам.

Мин дә сайрыйм, сайрыйм кунып
Халкымның күңеленә.
Юк, ышанмыйм. Ышанмыйм мин
Сандугач түгелемә.
(«Сандугач белән сөйләшү»)
Без Роберт Миңнуллинның төрле елларда язылган кайбер шигырьләренә күзәтү ясап, аларның
сандугачлы-карлыгачлы, былбыллы
һәм аккошлы булуларын дәлилләргә тырыштык. Шагыйрьнең тәүге
тәҗрибә шигырьләренең (1970 ел)
«Беренче карлыгачлар» сериясендә дөнья күрүе дә очраклы түгел,
ә киресенчә, җиңел аяклы булган,
миңа калса. Соңрак – «Аккош күле»
дәфтәре, «Сандугачның туган көне»
китабы һәм шигырь саен сандугачлар, былбыллар... Ә үзе...
Үзе дә сайрады бит кунып
Халкының күңеленә.
Юк, ышанмыйм. Ышанмыйм мин
Сандугач түгеленә.

Чыганаклар
1. Миңнуллин Р. Айга очтык / Роберт
Миңнуллин. – Казан: Татар. кит.
нәшр., 1982.

5. Миңнуллин Р. Сайланма әсәрләр:
Балалар өчен шигырьләр, әдәби
тәнкыйть, иҗат портретлары,
рецензияләр: II китап / Роберт
2. Миңнуллин Р. Әсәрләр: 7 томда / РоМиңнуллин. – Казан: Мәгариф,
берт Миңнуллин. – Казан: Татар. кит.
2004. – 399 б.
нәшр., 2007.
6. Миңнуллин Р. Сайланма әсәрләр:
3. Миңнуллин Р. Дусларым, дусБалалар өчен шигырьләр, әдәби тәнишләрем... / Роберт Миңнуллин. –
кыйть, иҗат портретлары, рецензияКазан: «Идел-Пресс», 2007. – 320 б.
ләр: III китап / Роберт Миңнуллин. –
4. Миңнуллин Р. Сайланма әсәрләр:
Казан: Мәгариф, 2004. – 479 б.
Балалар өчен шигырьләр, әдәби тәнкыйть, иҗат портретлары, рецензияләр: I китап / Роберт Миңнуллин. –
Казан: Мәгариф, 2004. – 447 б.
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09

СӨЙЛИБЕЗ,
СӨЙЛӘШӘБЕЗ,
УКЫЙБЫЗ

(1 нче сыйныф)

Николай МАКСИМОВ,
филология фәннәре кандидаты, доцент
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Сөйләшергә өйрәтү өчен, нигез кирәк
Бу дәрес эшкәртмәсе ана телен белмәгән яки бик үк яхшы
белмәгән татар баласын, татарча сөйләшергә өйрәнергә теләгән башка милләт балаларын татарча сөйләшергә өйрәтү өчен
тәкъдим ителә. Татар телендә сөйләшергә өйрәтүдә тупланган
20 еллык эш тәҗрибәсе шуны күрсәтә: баланы татар телендә сөйләргә, аралашырга өйрәтү процессы, сөйләм калыпларын үзләштерүгә нигезләнеп оештырылганда гына, көтелгән
нәтиҗәләрен бирә.
Сөйләм калыбы ул – конкрет бер тема кысаларында гына телдән һәм язма сөйләмне коммуникатив һәм композицион бөтен
(микротекст, макротекст) буларак оештырырлык, көндәлек
тормышта иң еш кулланыла торган темалар, теманың эчтәлеген төзү материаллары – сүзләр, сүзтезмәләр, җыйнак җөмлә
калыплары; сүзләрне һәм җөмләләрне, тезмә һәм иярчен җөмләле кушма җөмләләрдәге компонентларны үзара бәйләүче
мәгънәви чаралар тупланмасы. Кыскасы, сөйләм лексик, грамматик һәм синтаксик бөтен буларак формалаша.
Сөйләм калыбы һәрвакыт, телдә
кабул ителгән фонетик һәм орфоэпик, лексик һәм грамматик нормаларга нигезләнеп, 3 этапта формалаша. Һәр этапта сөйләм калыбына,
сөйләм яңалыгы буларак, эшнең
яки хәлнең башкарылган урынын,
вакытын, үтәлү рәвешен, күләмен,
сәбәбен, максатын, шартларын
һ. б. ны белдергән, гомуми мәгънәсе

ягыннан – якын, ләкин бары бер
генә сорау сүзгә җавап биргән һәм
бер үк сүзгә караган (ияргән) сүзләр
һәм иярчен җөмләләр туплана.
Сөйләмдә сөйләшүче затлар
гына – сөйләүче (1 нче зат) һәм
тыңлаучы гына (2 нче һәм 3 нче зат
кына) бар. Сөйләүче сөйли һәм эш
куша, тыңлаучылар исә сөйләүче
биргән сорауга, җавап сүзләр яки
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мәгънәсе һәм формасы буенча тәңгәл килгән иярчен җөмләләр кулланып җавап бирә, ягъни сөйләүче
кушканны гына үти.
Сөйләргә һәм сөйләшергә өйрәтүне тел фәнендә булган кагыйдәләрне ятлатып өйрәтү белән бутарга
ярамый. Сөйләмдә морфология
дигән, димәк, исем, сыйфат, сан,
рәвеш, алмашлык, фигыль дигән
төшенчәләр дә кулланылмый; гади
җөмлә синтаксисы дигән, димәк,
баш кисәк, иярчен кисәк, ия, хәбәр,
аергыч, тәмамлык, хәл, аныклагыч,
сүзтезмә дигән атамалар да юк;
тезмә һәм иярчен җөмләле кушма
җөмлә, катлаулы кушма җөмлә дигән төшенчәләр дә кулланылмый.
Сорау сүзләргә тәңгәл җавап сүзләр
һәм җөмләләр, телгә өйрәнүчегә,
телдән һәм язма сөйләмендә куллану өчен, әзер формада, ягъни сорау
сүзнең эчтәлеге һәм формасы таләп
иткән эчтәлектә һәм формада гына
бирелә.
Сөйләм калыбына нигезләнеп, бер
тема кысасында өч төрле сөйләм
формасы төзелә: 1) сөйләүченең
монолог – хикәясе (башлангыч
текст), 2) диалог (1 нче һәм 2 нче
затның башлангыч текст эчтәлегенә
нигезләнеп оештырылган әңгәмәсе)

һәм 3) триалог (сөйләшүче затларның – 1, 2, 3 нче затларның –
башлангыч текст эчтәлегенә нигезләнеп оештырылган әңгәмәсе).
Соңгысы, гадәттә, телефонда сөйләшү форматында оештырыла.
Игътибар! Теманың эчтәлеген ачу
өчен алынган шигырь текстлары, беренче чиратта, баланы фонетик һәм
орфоэпик зарядка ясатыр өчен, ягъни хәрефләрнең һәм иҗекләрнең,
сүздәге басымның, сүзләрнең һәм
сүзтезмәләрнең, җөмләләрнең әйтелеш нормаларын үтәп, сәнгатьле
итеп укырга өйрәтү өчен кирәк.
Таблицаның уң ягында артикуляция
аппаратының эшләү рәвеше бирелгән. Иреннәрнең дөрес хәрәкәте
сузык авазларның, димәк, иҗекләрнең дөрес әйтелешен тәэмин итә.
Сөт эчәбез!
Кояш инде кичкә ята,
Урам тулып, көтү кайта.
Сөтбикәләр сөт алып
кайта!

О–1–
О1–––111
О1 О – ОО 11

Сөт ярата әтиләр дә,
Сөт ярата әниләр дә,
Бабайлар да, әбиләр
дә –
Сөт ярата бөтен кеше.

О 111 1–1 1,
О111 1–1 1,
111 1, 1–1 1

О–11 О 1– 11

О 111 ОО – –

О1 1 О11 ОО
Сөттә ак томаннар
төсе,
О1 – – – – ОО
Туган җирнең сихри
көче.
(Резеда Вәлиева)
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Өйрәтүчегә һәм үзлегеннән өйрәнүчегә алда әйтелгән фикерләр
җиңелрәк аңлашылсын өчен, түбәндә «Ашамлыклар» дигән зур темага

караган бер дәреснең – «Сөт эчәбез!» дигән дәреснең – 1, 2, 3 нче
этаплары өчен сөйләм калыбын
төзү алгоритмын тәкъдим итәбез.

1 нче этап
Кем?
кто
1
Мин

Нәрсә?
что

Нишли?
что делает
эчәМ – эчмиМ
яратаМ – яратмыйМ

Без
3
минем
әтием, әнием
абыем, апаем

катык = ряженка
кефир
йогурт
туңдырма, каймак

сөт

Нинди?
какой, какая, какое
файдалы – файдасыз

эчәБЕЗ – эчмиБЕЗ
яратаБЫЗ – яратмыйБЫЗ

тәмле – тәмсез

ашыйМ – ашамыйМ
ашыйБЫЗ – ашамыйБЫЗ

әче

салкын
ул
ягъни
тагын, яки
чөнки
һәм
һәм, белән
да/дә
шуңа күрә
-мы/-ме
да/дә
та/тә
ләкин
түгел
дустым, дуслар, малайлар, кызлар, беләсегез килсә, беләсең килсә әйтәм, әйе, юк, дөрес,
мәсәлән, беренчедән, икенчедән

Монолог – хикәя
Дуслар, мин – бәхетле малай. Минем әнием дә, әтием дә бар. Тагын
минем апаем һәм сеңелем бар.
Беләсегез килсә, минем сеңелем

сөт ярата, чөнки сөт бик тәмле. Минем апаем, мәсәлән, сөт яратмый,
ләкин эчә, чөнки сөт файдалы. Туңдырма салкын, шуңа күрә без – мин,
әнием һәм әтием – туңдырма ашамыйбыз.

2 нче этап
Кем?
кто
1
Мин

Нәрсә?
что

Нишли?
что делает

Нинди?
какой, какая

сөт

Без
3
минем
әтием, әнием
абыем, апаем
2
Син

катык = ряженка

эчәМ – эчмиМ
яратаМ – яратмыйМ
эчәБЕЗ – эчмиБЕЗ
яратаБЫЗ – яратмыйБЫЗ

файдалы – файдасыз

кефир
йогурт
туңдырма

ашыйМ – ашамыйМ
эчәСЕҢ – эчмиСЕҢ
яратаСЫҢ – яратмыйСЫҢ

тәмле – тәмсез
әче

каймак
эчәСЕЗ – эчмиСЕЗ
Сез
салкын
яратаСЫЗ – яратмыйСЫЗ
3
синең
ул
ашыйСЫҢ – ашамыйСЫҢ
әтиең, әниең
абыең, апаең
һәм, белән
тагын
-мы/-ме, чөнки, шуңа күрә
һәм, -мы/-ме
да/дә
да/дә, та/тә
ләкин
түгел
дустым, дуслар, малайлар, кызлар, беләсегез килсә, беләсең килсә әйтәм, әйе, юк, билгеле,
мәсәлән, беренчедән, икенчедән, беләсем килә, синеңчә, син ничек уйлыйсың
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Диалог
Марат. Гүзәл, мин сөт эчәм, чөнки
ул, минемчә, бик тәмле һәм файдалы. Әйт әле, син сөт яратасыңмы?
Гүзәл. Марат, мин сөт бик яратмыйм, ләкин эчәм, чөнки ул файдалы. Мин, мәсәлән, шулай уйлыйм.
Әйт әле, синеңчә, сөт файдалымы?

Марат. Гүзәл, сөт файдалы, билгеле, шуңа күрә әнием дә, әтием
дә эчә. Мин тагын каймак яратам.
Беләсем килә, син каймак яратасыңмы?
Гүзәл. Марат, без – мин дә, әнием
белән әтием дә – каймак яратабыз.

3 нче этап
Кем?
кто
1
Мин

Нәрсә?
что

Нишли?
что делает

Нинди?
какой, какая, какое

сөт

Без
3
минем
әтием, әнием
абыем, апаем
2
Син

катык = ряженка

эчәМ – эчмиМ
яратаМ – яратмыйМ
эчәБЕЗ – эчмиБЕЗ
яратаБЫЗ – яратмыйБЫЗ

файдалы – файдасыз

кефир

ашыйМ – ашамыйМ
эчәСЕҢ – эчмиСЕҢ
яратаСЫҢ – яратмыйСЫҢ

йогурт
туңдырма

тәмле – тәмсез

эчәСЕЗ – эчмиСЕЗ
яратаСЫЗ – яратмыйСЫЗ

Сез
3
синең
әтиең, әниең
абыең, апаең
3
Кемдер

ашыйСЫҢ – ашамыйСЫҢ
каймак

эчә – эчми
ярата – яратмый

әче

Тимур, Роза
ул
эчә – эчми
салкын
аның
ярата – яратмый
әтисе, әнисе
абыйсы, апасы
ашый – ашамый
һәм, белән
тагын
-мы/-ме, чөнки, шуңа күрә
һәм, -мы/-ме
да/дә
да/дә, та/тә
ләкин
түгел
дустым, дуслар, малайлар, кызлар, беләсегез килсә, беләсең килсә әйтәм, әйе, юк, билгеле,
мәсәлән, килешәм, беренчедән, икенчедән, беләсем килә, беләсе килә,
синеңчә, син ничек уйлыйсың, чынлап (та), ул ничек уйлый, сора әле

Триалог
(Марат, Гүзәл, Тимур телефонда
сөйләшә.)
Марат. Гүзәл, мин сөт яратам, син
дә сөт яратасың. Сора әле, Тимур
сөт яратамы икән?

Гүзәл. Яхшы, Марат, сорыйм. Тимур, сәлам! Тимур, Маратның беләсе
килә: син сөт эчәсеңме, син сөт яратасыңмы?
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Тимур. Гүзәл, Маратның беләсе
киләме?! Беләсе килсә әйт: мин сөт
яратам, чөнки ул, беренчедән, файдалы; икенчедән, бик тәмле.
Гүзәл. Марат, мин дә сөт яратам,
син дә сөт яратасың, беләсең килсә,
Тимур да сөт ярата икән.
Марат. Димәк, мин сөт яратам;
Гүзәл, син дә сөт яратасың; Тимур
да сөт ярата. Без сөт яратучылар!
Гүзәл. Дөрес, Марат! Килешәм!
Кеше, кем яки нәрсә турындадыр
сөйләргә, кем яки нәрсәдер турында
кем беләндер сөйләшергә теләсә,
кем яки нәрсә турындадыр фикерен
әйтергә теләгәндә, кирәкле сүзләрне,
аларны үзара бәйләүче чараларны
автомат рәвештә исенә төшерергә
һәм шуларны татар теленә хас җөмлә калыпларына салып, конкрет
фикер белдергән җөмлә төзи, аны,
кирәкле модальлек (чынбарлыкка
мөнәсәбәт) белән тулыландырып,
тыңлаучысына әйтә белергә тиеш.
Телгә өйрәткәндә, соңгы нәтиҗә
ул – өйрәнүченең өйрәнгән телендә ситуатив теманың эчтәлеген үз
сүзләре белән сөйләү (монолог –
хикәя оештыру сәләте); башкалар

белән урамда, кибеттә, мәктәптә,
институтта, эштә һ.б. урыннарда кем
белән дә булса иркен аралашу – сорау бирү, сорау бирсәләр – җавап
бирү (диалогта һәм триалогта актив
катнашу) мөмкинлеге.
Тема эчтәлегенә нигезләнеп аралашканда, сөйләмдә күп сүз кулланылмый. Сөйләм калыбында бер үк
сүзләр, сөйләм эчтәлегенә яраклаштырылып, нигездә, төрле формаларда кабатлана гына.
Сөйләм калыбындагы шундый охшаш мәгънәле формаларны – сорау
һәм җавап сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне әйтеп һәм язып
кабатлый-кабатлый, бала яки телне
өйрәнергә теләүче башка милләт
баласы (олы кеше) үзенә үзе сорау
һәм җавап биреп – уйларга, үзендә
туган проблемалы сорауга карата
яшьтәшләренең – 2 нче һәм 3 нче
затларның фикере белән танышырга өйрәнә, ягъни монолог – хикәя
төзү һәм уртак сөйләмдә – диалогта
һәм триалогта актив катнашу өчен,
күнекмәләр ала.
Сөйләшергә өйрәтү өчен, нигез
кирәк. Ул нигез – сөйләм калыбы.

P.S.: Казан шәһәре мәгариф идарәсе рөхсәте белән яңа уку елында да
Н.В. Максимов мәктәпләрдә эксперимент буенча эшен дәвам итә һәм татар
теле укытучылары өчен «Сөйләм калыпларына нигезләнеп, татар теленә
өйрәтү технологиясе» дигән темага семинарлар үткәрергә җыена. Бу технология белән танышырга һәм эшләргә теләүче укытучылар, авторга шалтыратып, исемлеккә языла ала. Тел.: 89274270053.
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10

ИСЕМ СҮЗ
ТӨРКЕМЕН
ГОМУМИЛӘШТЕРҮ
(4 нче сыйныфның татар төркеме)
Линиза ГЫЙЗЗӘТУЛЛИНА,
Казандагы 19 нчы гимназиянең югары
квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы
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Белем бирү максаты: Исем сүз төркеме буенча белемнәрне
ныгыту, системага салу.
Фикер сәләтен үстерү максаты – аралашу күнекмәләрен, логик фикер йөртү сәләтен камилләштерү, иҗади активлыкларын үстерүгә ярдәм итү.
Тәрбияви максат – үзара хезмәттәшлек итү күнекмәләре,
мәрхәмәтлелек сыйфатлары, төркемнәрдә дустанә мөнәсәбәттә эшләү ихтыяҗы үсеше өчен җирлек тудыру.
Планлаштырылган нәтиҗәлелек
Предмет нәтиҗәлелеге: татар тел гыйлемендә исем сүз төркемен, аның үзенчәлекләрен танып белү.
Метапредмет нәтиҗәлелеге:
а) регулятив гамәлләр ныгый – уку мәсьәләсен китереп чыгаруда, адымлап исем сүз төркемен, аның үзенчәлекләрен ачыклауда, рефлексия ясауда, үзбәя куюда катнашалар;
ә) коммуникатив гамәлләр ныгый – төркемдә эшләү барышында, аралашу күнекмәләре үсеше өчен җирлек туа:
бер-берсен тыңлый, ишетә, фикерләрен дәлилле әйтә, башкаларның фикерен тулыландыралар, өйрәнелгән материал нигезендә әдәби сөйләмне үзләштерәләр;
б) танып белү гамәле ныгый – өйрәнелгән материалны модельдә күрсәтә һәм модельдән файдаланырга өйрәнәләр.
Шәхси нәтиҗәлелеге: иптәшләренә, үз-үзләренә матур
мөнәсәбәт, үз кичерешләрен иптәшләре кичереше белән килештерә белү, үзүсеш өчен шарт тудырыла; үз эшчәнлекләрен
адекват бәяләргә өйрәнәләр.
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Җиһазлау: 4 нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге: Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, Р.К.Сәгъдиева, В.А.Гарипова.– Казан:
«Мәгариф-Вакыт» нәшр., 2016, интерактив такта, презентация,
тарату өчен материал, http://tatarschool.ru/ сайты.
Дәрес тибы: кабатлау дәресе.

Дәрес барышы
I. Ориентлаштыру, мотивлаштыру
этабы
1. Дәресне оештыру моменты.
Дәрестә уңай эмоциональ мохит булдыру. Яхшы кәеф теләп, дәресне
башлау.
(2 нче слайд)
– Исәнмесез, укучылар!

– Әлеге карау вакытында 1нче вариантта утырган укучылар кем?
соравына, 2 нче вариантта утыручылар нәрсә? соравына җавап булган
сүзләрне алларындагы кәгазьләргә
язып баралар. Игътибар белән карагыз, соңыннан биремне тикшерәбез.
– Укучылар! Бу ролик нәрсә турында?
(Мәрхәмәтлелек, изгелек, яхшылык
турында.)
– Ни өчен шулай дип уйлыйсыз? (Чөнки кешеләр бер-берсенә булышалар,
ярдәм итәләр.)

Кәефләрегез ничек?
– Кояшлы иртә кебек.

(4 нче слайд) (мәкаль)

Татар телен, әнкәм телен
Өйрәнергә дип килдек!
– Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп карыйк һәм хәерле эш сәгате телик!
(Хәерле көн, исәнмесез!)
– Рәхмәт, укучылар, утырыгыз!

– Әйе, мин бу роликка «Яхшылык
күрәсең килсә, яхшылык ит!» дигән мәкальне исем итеп куяр идем.
Сез дә кешеләрне һәрвакыт матур
эшләрегез, игелекле гамәлләрегез
белән сөендерегез!
– Мәрхәмәтлелек, изгелек, яхшылык –
болар нинди сүзләр, нинди сүз төркеменә карыйлар? (Исем сүз төркемен белдерәләр.)

2. Актуальләштерү.
(3 нче слайд) (видеоролик)
– Ә хәзер сезнең белән видеоролик
карап китәрбез.
http://www.youtube.com/ «Бумеранг
добра»

– Ә ни өчен сез аларны исем дип
уйлыйсыз? Исбатлагыз. (Чөнки
бу сүзләр нәрсә? соравына җавап
бирәләр.)
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– Әйдәгез, кәгазь битләренә язылган (6 нчы слайд) (критерийлар)
кем? нәрсә? сорауларына җавап
1нче баскыч. Үз эшем, җавапларым
булып килгән сүзләрне укып чыгыйк
белән канәгать түгел, дигәнне аңлаәле.
та.
– 1 нче вариантлар җавап бирә,
2 нче баскыч. Яхшырак та эшли, җабер-берсен тулыландыра. (Апа, абый,
вап бирә ала идем, дигәнне аңлата.
әби, кыз, малай, сатучы, кеше һ.б.)
3 нче баскыч. Кулымнан килгәннең
– Ни өчен бу сүзләр кем? соравына
барысын да эшләдем, дигәнне аңлаҗавап бирә? (Кешеләрне белдерә,
та.
шуңа күрә без кем? соравын куябыз.)
3.
– 2 нче вариантлар җавап бирә,
бер-берсен тулыландыра. (Ипи, акча,
әфлисун, агач, урам, кибет, офис.)

2.

– Ни өчен бу сүзләр нәрсә? соравына
җавап бирә? (Предметларны белдергәнгә, нәрсә? соравын куябыз.)
– Ә бу сораулар кайсы сүз төркеменең сораулары булып торалар?
(Исем сүз төркеменең сораулары.)
– Нәтиҗә ясыйбыз. Кем? нәрсә?
сорауларына җавап биргән һәм кешеләрне, предметларны белдергән
сүз төркеме ничек дип атала?

1.		
II. Уку мәсьәләсен өлешләп чишү
1 нче бирем. Парлап эшләү. (7 нче
слайд)

– Ә хәзер эшне парларда дәвам итәбез. Ролик караганда язып алган
сүзләрегезне тагын бер кат карап
чыктыгыз. Шул сүзләр белән бер3. Уку мәсьәләсен кую.
гәләп фильм буенча дәфтәрегезгә
ике җөмлә язасыз. (М.: Кыз малайга
(5 нче слайд) (тема)
егылгач торырга булышты. Егет әбигә
– Димәк, без бүгенге дәрестә нәрсә ту- җиргә чәчелгән әфлисуннарын
рында сөйләшербез дип уйлыйсыз?
җыешты.)
(Исем сүз төркеме турында.)
– Укып чыгыгыз әле. Сез язып алган
– Бүгенге дәресебезгә нинди максатсүзләр җөмләдә үзгәрешсез куллар куярбыз инде, укучылар?
ланылдымы, әллә башка формага
үзгәрделәрме? (Кайбер исемнәр үз(Исем турында алган белемнәребезне
гәрешсез калды, берничә исемгә төрискә төшерербез, белемнәребезне
ле кушымчалар ялганды.)
тикшерербез һәм бәяләрбез.)
– Әйе, укучылар. Исемнәргә кушым– Укучылар, сезнең өстәлдә һәркайчалар ялгануын алдагы дәресләрдә
сыгыз алдында үзбәя картасы ята.
өйрәндек. Алар ничек дип атала
Һәр биремнән соң сез шушы критеикән? Нинди хезмәт үти? Шуларны
рийлар буенча үзегезне бәяләрсез,
искә төшерү өчен алдагы күнегүне
биремнең санын баскычка язып
башкарабыз.
куясыз.
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2 нче бирем. (8 нче слайд)

ялгадыгыз? (Килеш, тартым кушымчалары.)

– Мин сезгә Л.Толстойның «Розка»
дип исемләнгән хикәясеннән өзек
– Исем сүз төркеме нәрсәләр белән
язылган карточкалар таратам. Әлеге төрләнә икән? (Килеш һәм тартым
биремдә кушымчалар төшеп калган
белән төрләнә.)
һәм җөмләләрнең урыннары бутал– Җөмләләрне бер-бер артлы укыйган. Сез текст астында бирелгән
быз, исемнәрнең килешләрен әйтәкушымчаларны тиешле урыннарга
без.
куеп, җөмләләрне дөрес итеп урнаштырып, дәфтәрләрегезгә күчереп
– Татар телендә ничә килеш бар?
язарга тиешсез.
(6 килеш бар.)
Розка (9 нчы слайд)

– Әлеге кушымчалар ни өчен кирәк?
(Җөмләдә сүзләрне бәйлиләр.)

Малайлар килделәр дә берсен өй...
алып керделәр. Ишегалдын... Роз– Димәк, нәтиҗә ясыйк инде. (Килеш
ка дигән эт яши. Печән... аның батурында кагыйдәне әйтү, үзбәя.)
лалар... уйный. Малайлар көчек...
Исем сүз төркеме килеш белән төрРозка... бирделәр. Розка, бер көләнә. Татар телендә 6 килеш бар.
чек(г)... эзләп, улый башлады. Ул
Алар җөмләдә сүзләрне бәйлиләр.
аны арка...... капты да оя....... илтеп
(11 нче слайд)
куйды.Ул аны мич баш...... тапты, тик
улау... туктамады.
Ял минуты. (12 нче слайд)
Кушымчалар: -да, -дә, -ы, -гә, -ен, -ыннан, -дан, -не, -га, -сыннан, -сына.
Розка (10 нчы слайд)
Ишегалдында Розка дигән эт яши.
Печәндә аның балалары уйный.
Малайлар килделәр дә берсен өйгә
алып керделәр. Розка, бер көчеген
эзләп, улый башлады. Ул аны мич
башыннан тапты, тик улаудан туктамады. Малайлар көчекне Розкага
бирделәр. Ул аны аркасыннан капты
да оясына илтеп куйды.
(http://tatarschool.ru/ сайты, 12 нче
дәрес, биремнәр үтәү)
– Сезгә малайлар ошадымы? Алар
нинди начар эш эшләделәр? Балалар үз хаталарын аңладылармы?
– Эшләрне бер-беребез белән алышабыз, тактада чыккан үрнәк-текст
буенча тикшерәбез.
– Сез исемнәргә нәрсә кушымчалары

Серле тартма уены (милли татар
бизәкләре төшерелеп ясалган тартмага дәреслектәге 104 нче күнегүдәге шаян табышмак-сораулар язып
салына.Укучылар көй барышында
төрле хәрәкәтләр ясыйлар, тартманы
бер-берсенә бирәләр, музыка туктагач, сорауга җавап бирәләр, җаваплар тактага чыгып бара).
(13 нче слайд )
1. Кайсы шәһәрдә аш пешереп була?
(Казан)
2. Укырга да өйрәтә,
Язарга да өйрәтә.
Аны белә һәр кеше,
Ул була ...(Укытучы)
3. Аягы суда, башы көндә. (Төнбоек)
4. Кем үз оясы өстендә йөри? (Әкәмтөкәм)
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5. Кызыл төймә таптым, авызыма
каптым. (Җир җиләге)

2 нче төркем.

Рәхмәт, булдырдыгыз!
– Җавапларны тагын бер кат укыйбыз. Әлеге сүзләр ничек ясалганнар? Бу исемнәр ясалышлары буенча ничек дип аталалар? (Тамыр,
ясалма, кушма, парлы, тезмә.)
– Ясалма исемнәргә үзегез дә мисаллар әйтәсез. (М.: пешекче, карабодай,
бала-чага, каен агачы.)
(14 нче слайд) (Экранга исемнәрнең
ясалышы турындагы таблица чыгарыла, нәтиҗә ясала, үзбәя.)

3 нче төркем.

Исемнәр ясалышлары буенча 5 төрлегә бүленәләр.Тамыр, ясалма, кушма,парлы һәм тезмә исемнәр бар.
(15 нче слайд) (рәсемнәр)
3 нче бирем. Төркемнәрдә эш
Һәр төркемгә рәсемнәр таратыла,
укучылар шул рәсемнәрдән күплек
сандагы исемнәрне бергәләп табалар, язып алалар.
1 нче төркем.
– Рәсемнәрне игътибар белән карыйбыз.
Күплек сандагыларын дәфтәргә язып
куябыз.
– Рәсемдәге балалар турында нәрсәләр әйтә аласыз? Алар «Розка»
текстындагы балаларга охшаганмы?
– Тикшерәбез. Күплек санда исемнәргә нинди кушымчалар ялгана? Берлек һәм күплек сандагы исемнәр
күпме предметлар белдерәләр?
– Димәк, нәтиҗә ясыйк инде. (Берлек
һәм күплек сан турында кагыйдәне
әйтәләр, үзбәя.)
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4 нче бирем. (16 нчы слайд)

ге астына сызылган сүзгә морфологик анализ ясый. (Әтием – уртаклык
исем, берлек санда, I зат берлек сандагы тартым белән төрләнгән, баш
килештә, җөмләдә ия, тамыр исем.)
(Үзбәя.)
Модельләштерү. (19 нчы слайд )
6 нчы бирем. Исем сүз төркеме буенча кластер төзү (төркемнәрдә эш).

– Без дәрестә исем сүз төркеменең
күп кенә үзенчәлекләрен күрдек,
кабатладык. Ә хәзер исем буенча
дәрестә эшләгән барлык биремнәрне искә төшереп, бу сүз төркеме турында белгәннәребезне алдыгызда
– Исемнең тартым белән төрләнүен
яткан ак битләрдә күрсәтербез. Ул
искә төшерәбез. Хәзер флипчарттанәрсәләр белән төрләнә, сораулары,
гы агач рәсеменнән берәм-берәм чынәрсәне белдерүен түгәрәкләр эченә
гып, я кул, я йөрәк рәсемен алабыз
язарбыз.
һәм артындагы дәреслектәге
120 нче күнегүдән алынган изге
эшләр турындагы җөмләләрне татарчага тәрҗемә итәбез. Һәр кеше
үзенең җөмләсен дәфтәренә язып
куя. (М.: Мой папа сделал для птиц
кормушку. – Минем әтием кошларга
җимлек ясады һ.б.)
– Астына сызылган сүзләрне ничек
тәрҗемә иттегез? Бу сүзләргә нинди
кушымчалар ялганган? Алар нәрсә
белән төрләнгәннәр? (Тартым белән
төрләнгәннәр.)

– Һәр төркемнән бер укучы чыгып
сөйли, ясаган модельләрен аңлата.

(17 нче слайд) (Экранга тартым турын- III. Рефлексия, бәяләү этабы
дагы таблица чыгарыла.)
1. Рефлексия.
– Димәк, нәтиҗә ясыйбыз (тартым
– Укучылар, дәресебез ахырына
турында кагыйдә, үзбәя).
якынлашты. Ничек уйлыйсыз, алТартым исемнәрнең кайсы затка кадыбызга куйган максатларга ирешә
раганлыгын яки кемнеке булуын
алдыкмы? Нәрсәләр аша? Кайсы
белдерә.
биремне эшләгәндә, авырлыклар
туды? Нинди яңалыклар белдегез?
5 нче бирем. (18 нче слайд)
2. Үзбәя.
– Ә хәзер һәрберегез үз җөмләсендә-
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– Дәрестә барыгыз да яхшы эшлә2. Ярым иҗади (конструктив) – «Садегез. Дәрес барышында билгеләп
бантуй» журналыннан исемнәр кербарган үзбәя карталарын карап, үзегән 5 җөмлә язарга.
гезгә билгеләр куясыз. Үзбәяләрегез
3. Иҗади – «Борын-борын заманда
минем билгеләр белән туры килсә,
Морфология патшалыгында Исем
аларны журналга куям.
дигән сүз төркеме яшәгән икән...»
– Дәрес материалын бик
дип башланган әкиятне дәвам итәряхшы үзләштердем, хәтта
гә.
иптәшләремә дә булыша
– Кадерле укучылар, дәресебезне
алам, дигән фикердә тоФ.Яруллинның шигырь юллары
ручылар үзләренә «5» ле
белән тәмамлыйсым килә. (21 нче
билгесе куя.
слайд)
– Әйбәт эшлим, теманы аңлаӘ бит дөнья шундый матур үзе,
дым, ләкин каушап калам,
дип уйлаучылар «4»ле билКаш җыермый гына карасаң.
гесе куя.
Һәрберебез өчен кояш чыга,
– Эшли алам, ләкин иптәҺәрберебез өчен таң ата.
шемнең ярдәменә каршы
килмим, диючеләр «3»ле
Һәрберебез зур бәхеткә лаек,
билгесен куя.
Һәрберебез кеше ләбаса.
3. Өй эше.
Яшәү шундый җиңел булыр иде,
(20 нче слайд)
Һәркем әгәр башка берәүнең дә
1. Мәҗбүри өй эше (репродуктив) –
Кеше икәнлеген аңласа.
дәреслектәге 127 нче күнегү. Төшеп
калган кушымчаларны куеп, күчереп Нинди генә авыр вакытлар булса да,
яз, өч исемне сайлап алып, морфокеше булып кала белергә кирәк!
логик анализ яса.
Кулланылган әдәбият

Интернет ресурслар:

Сабыем. Балалар, ата-аналар, тәрбияГомуми белем бирү эчтәлегенең фундаменталь төше – Фундаментальное ядро челәр өчен сайт.
содержания общего образования / под
http://www.youtube.com/ «Бумеранг добра»
ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.:
Просвещение, 2009.
http://www.dagorlenok.ru/upload/iblock/e1d/
e1d7eaa4acd2af3779aaf1445138cc89.jpg
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, Р.К.Сәгъдиева, В.А.Гарипова. Татар теле.
http://www.psycholo gos.ru/images/ee0dd2e
1–4 нче сыйныфлар өчен: укытучы өчен 146c8c4db53f104cbab270286.jpg
методик кулланма. – Казан: «Мәгаhttp://1.bp.blogspot.com/zY4C8kfAmWI/U8_
риф-Вакыт» нәшр.,2016.
UPdKD5yI/ pg
Мозаффарова М.Г. Тәгълим-тәрбия проhttp://wbd.ru/images/old-news/87816
цессын оештыруда милли мәгърифәтчелек идеяләрен гамәлгә кую: гомуми
белем бирү оешмалары җитәкчеләре
өчен тәкъдимнәр. – Казан: ТР Мәгарифне үстерү институты, 2016.
Презентациясе белән журнал
сайтында https://magarifuku.ru/tt/isem-sүz-torkemengomumilashterү/ адресы
буенча танышырга мөмкин.
55
MAGARIF-UKU.RU

МӘГА Р И Ф. TATA Р Т Е Л Е

11

ТАТАР
СПЕКТАКЛЕНДӘ
ТАТАРГА ТЫЛМАЧ
КИРӘКМЕ?
Рәмзия МУЛЛАХМӘТОВА,
Казандагы 137 нче урта мәктәпнең югары
квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы

56
MAGARIF-UKU.RU

МӘГА Р И Ф. TATA Р Т Е Л Е

– Мәктәптә укытучы булып 49 нчы уку
елымны төгәлләдем. Рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытам. 2017 елда
татар телен сайлауга калгач, әти-әниләр,
балалар югалып калды. Укытучы буларак
минем максатым – укыту гына түгел, ә
алган белемне кулланышка кертү. Мәктәп һәм татар теле укытучыларының тырышлыгы юкка чыкмасын өчен, хөкүмәтебез бөтен көчен бирергә тиештер дип
уйлыйм. Юкса укытучы, татар теленә
хөрмәт һәм милләтебезне саклап калыр
өчен, җаны-тәне белән тырыша. Мәктәптә
бала татар телен укый, ә алга таба моның
дәвамы юк. Менә шуннан соң инде укучыларда да, әти-әниләрдә дә: «Нигә ул татар
теле?» дигән сорау килеп туа. Ни кызганыч, шушы урында татар теле туктый.
Кайда куллана соң бала ул татар телен?
Урамдамы – юк, эштәме – юк, өйдәме –
юк, радио-телевидение, театр-концерттамы – юк. Күптән түгел бер концертта булдым. Татарстанның атказанган артисты
белән урыннарыбыз янәшә туры килде.
Минем татар теле өчен җаным бик әрни.
Мин шунда: «Карагыз әле залга, андагы
тамашачыларның якынча 85 проценты
өлкән буын кешеләре бит. Әгәр дә телебез язмышы шушы хәлдә булса, тиздән
театрларыбызга кеше дә йөрмәячәк
бит», – дим. «Тәрҗемә белән карарлар
әле», – ди атказанган артист дигәнебез.
Бу – телне саклап калу түгел инде! Тел
бетсә, милләт тә бетә дигән сүз.

рыйм. Төрле милләтләргә карата хөрмәт
тәрбияләргә тырышам. Балалар Татарстан Республикасында яшәүләре белән
бик горурланалар. Мин шуннан соң татар
теле турында укучыларның фикерләрен
тыңлыйм. «Без бу тел белән кая бара
алырбыз соң? Бу тел хөкүмәткә дә кирәк
түгел бит», – диләр укучыларым.
Шулай да мин туган телемдә матур
сөйләмем белән балаларны җәлеп итәм,
яраттырам, шуның аша татар теленә
мәхәббәт уята алам. Дәресләремдә артык
катлаулы сораулар бирмим. Диалоглар
төзеп, бер-беребез белән аралашабыз, әңгәмәләр үткәрәбез. (Мәсәлән, син кибеткә кердең, даруханәдә, урамда танышыңны очраттың, өйдә әти-әниең белән
мәктәп турында сөйләшү һ.б.) Язуга,
татар хәрефләренә дә игътибар бирмичә
булмый. Дәрестә гел сөйләштереп кенә,
уйнатып кына утырмыйсың. Берничә күнегү дә эшлибез. Хәзер балаларның язулары елдан-ел начарая бара. Шуңа күрә
дә «Кем матур яза?» дигән бәйгеләр аша
язуга да игътибар бирәм.
Әдәбият дәресләрендә җанлы аралашу
балаларга бик кызык. Аеруча әдәбият,
сәнгать, фән эшлеклеләре, журналистлар
белән очрашулар җанлы үтә.

Әдәбият дәресләрен Ә.Мотыйгуллина
дәреслеге буенча алып барам. Дәреслек
Без бит элек дәфтәр тышына татар теле рус телле балалар өчен авыр. Ләкин мин
дәфтәре дип яза идек. Хәзер родной язык татар язучылары һәм аларның әсәрләре
дип языла. Кем өчен ул родной язык?
белән таныштырам. Алдан: «Язучы туРус телендә укучы бала өчендер. Ләкин
рында һәм әсәрне укып килегез», – дим.
бездә бит төрле милләт балалары укый.
Аннан соң без бергәләп бу әсәр турынДөрес, аларга да рус телен белү кирәк.
да фикер алышабыз. Шулай эшләгәндә,
Мин укучыларыма шуны төшендерергә
укучылар кызыксына. Сәләтле укучылатырышам. Син кайда яшисең, укыйсың,
рымның төрле иҗади бәйгеләрдә катнаэшлисең? Шушы сораулар аша Татарстан шуы башкаларга да тәэсир итә – татар
җөмһүриятендә яшәүче татар халкының теле белән кызыксынулары арта һәм ана
телен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итәргә
телебезгә карата хөрмәт уяна.
кирәклекне төшендерергә тырышам.
Минем уйлавымча, дәреслекләрдә
Мин алардан: «Сез кайсы республикада
эчтәлекле текстлар, матур бизәлешле
яшисез? Татарстан нинди республика
ул? Анда нинди халыклар яши? Ә безнең рәсемнәр булса, бер генә әти-әни дә,
мәктәптә нинди милләт балалары укый? укучылар да татар теленнән баш тартмас,
Алар турында ниләр беләсез?» – дип со- җәмгыятебездә дә берсеннән-берсе талантлы шәхесләребез күбрәк булыр иде.
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ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫ
ӘСӘРЛӘРЕНДӘ
ҮЛЧӘҮ
БЕРӘМЛЕКЛӘРЕ
(Сыйныфтан тыш чара)
Гөлзирә СӘФӘРОВА,
Арчадагы 6 нчы урта мәктәпнең югары
квалификация категорияле укытучысы
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Максатлар:
– борынгы үлчәү берәмлекләренең халык авыз иҗаты әсәрләрендә кулланылышын өйрәнү;
– борынгы үлчәү берәмлекләре турында аңлату;
– борынгы үлчәү берәмлекләрен сөйләмдә куллану күнекмәсен ныгыту;
– укучыларда туган төбәккә, аның рухи байлыгына карата хөрмәт тәрбияләү.
Материал һәм җиһазлау: Н.Исәнбәт «Балалар фольклоры»,
«Мәгариф» журналы (1998, №7), аңлатмалы сүзлек, ноутбук,
проектор, интерактив такта.
Эш төрләре: укытучы сөйләве, әсәрләрне уку, үлчәү берәмлекләре белән текст төзү.
Дәреснең барышы
Укытучы. Укучылар, бүгенге
дәресебездә борынгы үлчәү берәмлекләре турында өйрәнербез, алар
ярдәмендә сез үзегез дә текст төзерсез.
Татар халкының борынгыдан ук
кулланылып килгән үлчәү берәмлекләре турында да мәгълүматлар
күп: колач, сажин, аршын, карыш,
бер кул буе (кул озынлыгында), терсәк буе (бармак очларыннан алып
терсәккә кадәр булган озынлык),
кул яссуы (кул йөзе киңлеге), бармак иллесе (бармак киңлеге). Ерак
аралар озынлыгын билгеләү өчен
дә халыкның үз төшенчәләре бар:
чакрым, чумкае, фарсах (5 чакрым).
Борынгы болгар бабаларыбыздан
безгә көннәр, айлар белән исәпләнә
торган юл озынлыклары билгеле:
көнлек юл (бер көне якынча 35 км
га тигез), айлык юл. Атның бер көнлек юлы – 40–50 км.
– Колач – кешенең ике якка сузылган
кул, гәүдә озынлыгы;
– сажин – кешенең ике якка
сузылган сул кулның урта бармактан уң кулның урта бармак очына

кадәрге арасы – 213 см
(2 м 13 см);
– аршын – сузылган кулның җилкәдән урта бармак очына кадәрге
озынлык – 71,12 см;
– чирек – 17,78 см;
– бер кул буе – кул озынлыгында;
– терсәк буе – бармак очларыннан
алып терсәккә кадәр булган озынлык;
– кул яссуы – кул йөзе киңлеге;
– бармак иллесе – бармак киңлеге.
«Хуҗа Насретдин кыскычны йөз
сумга сатмакчы булган» мәзәгендә дә мисаллар бар: биш аршын, ун
аршын.
Мондый үлчәү берәмлекләренә халык
авыз иҗаты әсәрләрендә мисаллар
җитәрлек.
1. «Иңе ничә аршын булсын?»
мәзәгендә бер ата улын базарга
10 аршын озынлыктагы дилбегә
сатып алырга җибәрә. Егет, 10–15
чакрым юл үткәч, кире әйләнеп кайта.
– Дилбегәнең озынлыгы 10 аршын
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дидең диюен, иңе күпме булсын
соң?–дип сорый ул әтисеннән.
Ата улының акылсызлыгына хәйран
калган һәм әйткән:
– Иңе синең акылың кадәр булсын
инде,– дигән.
2. «Ак бүре» әкиятендә тылсымчы
әнисен эзләп йөргән егеткә юлны
бик кызыклы итеп өйрәтә: «Минем
урманымнан өч көн, өч төн киткәннән соң, дию патшасының җиренә
барып чыгарсыз. Ул дию җиреннән
өч көн, өч төн барганнан соң, бер
алтмыш колач юанлыгы алтын
тирәккә очрарсыз...»
3. «Турай батыр» әкиятендә батыр
һәм аның юлдашлары каршына
бер кәрлә килеп чыга: «Үзе бер
карыш, сакалы биш карыш»
икән.
4. «Таз – патша кияве» әкиятендәге юрга ат бер сикерүдә ун сажин
киңлектәге елганың аргы ягына
чыга ала икән.
Бирем:
1. Йөз аршынлык баганага таракан
менә, көн буена утыз аршын өскә
күтәрелә, әмма төн буена егерме
аршын аска төшә. Бу таракан багананың башына ничә көндә менеп
җитәр?
(Көтелгән җавап: сигез көндә; баштан
җиде көн һәм җиде төндә җитмеш
аршын юл үтә. Сигезенче көнне калган утыз аршынны күтәрелә дә багана башына менеп җитә.)
2. Укытучы. Борынгы мәйдан үлчәү
төшенчәләре дә байтак:
– җир буе – 4800 кв. колач яки
2 дисәтинә, шул ук 80x60 сажин;
– ярты җир – җир буеның икедән бер
өлеше;
– чирек җир – җир буеның дүрттән
бер өлеше;
– почык – җир буеның сигездән бер
өлеше.
Мәсәлән:
Бер колач (сажин) 2,13 метрга тигез.
60 колачлы имән агачының озынлыгы күпме булыр?

Җир буе 4800 кв. колач булса, җир буе
ничә квадрат метрдан тора?
Бер квадрат сажинда ничә квадрат
метр бар?
3. Күләм үлчәү берәмлекләре: бер
чиләк (1/4 чиләк = 3 л), бер әчмуха
(1/8 чиләк = 3/2 л).
Татарда «Идел суы илле батман» дигән мәкаль бар. Батман – авырлык
үлчәү берәмлеге – 64 кг. Ә бер пот –
16 кг, кадак – 410 г.
Монда да фольклор үрнәкләреннән
файдаланырга мөмкин:
Батман алсаң, сайлап ал,
Эчен-тышын барлап ал.
«Өч кадаклы мәче» мәзәге.
Хуҗа базардан өч кадак ит алып
кайткан да хатынына бәлеш пешерергә кушкан.
Бәлеш өлгергәч, хатыны, ирен
көтәсе урында, дус-ишләрен чакырып кунак иткән. Алар бәлешне бер
кисәген дә калдырмыйча ашап бетергәннәр.
Кич белән Хуҗа кайткач, хатыны
аның алдына суга пешкән ярма
шулпасы китереп куйган. Хуҗа, аптырап:
– Ә бәлеш кайда соң?– дип сораган.
Хатыны:
– Әй Хуҗа, бер бәхетсезлек булды бит
әле. Чоланга мәче кергән дә итнең
бер кисәген дә калдырмыйча ашап
бетергән, – дигән.
Хуҗа өстәл артындагы үлчәүне тартып чыгарган да мәчене үлчәргә
тотынган. Шулай итеп, хатынының
ялганы билгеле булган.
Мөстәкыйль эш. Борынгы үлчәү
берәмлекләрен кулланып, 5 җөмләдән торган текст төзергә.
Өй эше өчен бирем: «Халык авыз
иҗаты» җыентыкларыннан
борынгы үлчәү берәмлекләре
кулланылган табышмак, әкиятләр
табарга.
(Мәсәлән: Үзе бер карыш, койрыгы
унбер карыш. Җавабы: энә белән
җеп.)
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ИСЕМНӘРНЕҢ
ЯСАЛЫШ ТӨРЛӘРЕ
(Рус мәктәбенең татар төркеме. 6 нчы сыйныф)
Рәмзилә ӘХМӘДУЛЛИНА,
Казандагы 141 нче гимназиянең югары
квалификация категорияле туган тел һәм
әдәбият укытучысы
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Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Шәхескә кагылышлы: өлкән буын кешеләренең ихтирамга
лаек булуына төшендерү.
Метапредмет нәтиҗәләре:
Танып белү УУГ: кирәкле информацияне туплау, дәреслектән,
тормыш тәҗрибәңнән, дәрестә алган мәгълүматтан файдаланып, сорауларга җавап бирү.
Коммуникатив УУГ: үзеңнең фикереңне телдән матур итеп
әйтә белү; башкаларны ишетә һәм тыңлый белү.
Регулятив УУГ: укытучы ярдәмендә дәреснең максатын билгели һәм формалаштыра белү.
Предмет буенча: исемнәрнең ясалышы буенча төрләрен аеру;
бу исемнәрне дөрес яза һәм сөйләмдә куллана белү.
Дәреснең тибы: яңа белемнәрне формалаштыру.
Төп төшенчәләр: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә, кыскартылма исемнәр, кушымча.
Предметара бәйләнеш: татар әдәбияты.
Материал: Максимов Н.В. Татар теле. 6 нчы сыйныф: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар
телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен)/ Н. В. Максимов, М. З. Хәмидуллина. – Казан: Татар. кит.нәшр., 2015. –
231 б.: рәс. б-н.
Җиһазлау: интерактив такта, ноутбук, магнитофон, биремнәр
һәм текст язылган карточкалар.

62
MAGARIF-UKU.RU

МӘГА Р И Ф. TATA Р Т Е Л Е

Дәрес
этаплары
I. Уку
эшчәнлеген мотивлаштыру

II. Өй эшен
тикшерү

Укытучы эшчәнлеге

Укучылар эшчәнлеге

Укучыларны уку эшчәнлегенә тарта, уңай
психологик халәт тудыра.
– Матур итеп киенәм,
Бүген мин дәрескә керәм.
Сезне күргәч, укучыларым,
Шатланам да сөенәм!
– Исәнмесез, укучылар! Хәлләрегез ничек? Әйдәгез, күтәренке кәеф белән дәресебезне башлыйбыз.
Дәресебезгә «Олыласаң олыны, олыларлар үзеңне» дигән юллар белән кереп
китәсем килә. Укучылар, әлеге юлларны
ничек аңлыйсыз, дәрестә кемнәр турында
да сөйләшербез?
Белем-күнекмәләрне искә төшерү максатыннан укучыларга сораулар бирә.
– Кушымчаларның нинди төрләре бар?

Исәнләшәләр, дәрескә
әзерлекне күрсәтәләр.
Укытучыны сәламлиләр, сөйләм эшчәнлегенә кушылалар.

– Исем ясагыч кушымчалар белән ясалган иcемнәр ничек атала?

– Исем ясагыч кушымчалар белән ясалган исемнәр ясалма
исемнәр дип аталалар.

Сорауларга җавап
бирәләр.
– Сүз ясагыч һәм төрләндергеч кушымчалар.
– Исем ясагыч кушымУзган дәрестә без нинди кушымчалар
чаларны өйрәндек.
белән таныштык?
Исем ясагыч кушымчалар нинди эш баш- – Исем ясагыч кушымчалар яңа исемнәр
каралар?
ясыйлар.
– Сан, тартым, килеш
– Төрләндергеч кушымчаларга нинди
кушымчалары.
кушымчалар керә?

Кушымчаларның ялгану тәртибен искә
төшертә.
– Укучылар, татар телендә тамырга
кушымчалар нинди тәртиптә ялгана?
Өй эшенә бирелгән 17 нче биттәге 20 нче
күнегүне тикшерә, исемнәрне һәм аларга
ялганган кушымчаларны таптыра.
Тамыры

Ясагыч

Сан

сак

кушымчасы
чы
лар

ил

че

Тартым

– Тамыр, ясагыч
кушымча һәм төрләндергеч кушымча.

Ки- Соравы
леш
ны

се

Кемнәрне?
Кемне?

Җавап бирәләр.
III. Акту– Укучылар, дәреснең темасын ачыклау,
альләштерү максатны билгеләү өчен, безгә табышмакларның җавапларын табарга кирәк.
Табышмаклар белән эшли, җавапларын
таптыра.
1. Аягын-башын яшерә таш күлмәге эченә.
(Ташбака)
2. Җәй буе бал җыя, кыш буе хәл җыя.
(Бал корты)
3. Кем үз оясы өстендә йөри? (Әкәмтөкәм)
4. Татар әбиләре тәрәзә төпләрендә нәрсә
үстерергә яраталар? (Гөл)
5. Әбиләр көнгә биш тапкыр нәрсә укыйлар? (Намаз)
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6. Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр
үстерә.
Өебезнең нуры ул, барыбыздан олы ул.
(Әби)
7. Йомырка белән онны
Бутап әбием камыр баса.
Бәрәңге, ит, тоз салып,
Почмакларны миннән ясата.
Әбиләр оныклары кунакка кайткач нәрсә
пешерә? (Өчпочмак)
8. Үзем дә ап-ак, эзем дә ап-ак.
Белем бирәм дип сызылам кат-кат.
(Акбур)
9. Өлкәннәр газетаны нәрсә белән укый?
(Күзлек)
10. Шәһәр җирендә хайваннар яши торган
урын.(Зоопарк)
11.Җиде сөлгем җиде төстә,
Җидесен дә элдем күккә . (Салават күпере)
12. Дәү әниләр, дәү әтиләр яшәгән ил ничек атала? (СССР)
Табышмак җавапларын сүзлек диктанты
итеп яздыра, ахырдан дөреслеген тикшертә.
– Укучылар, ни өчен бу исемнәрIV. Уку
мәсьәләсен нең язылышы авырлыклар тудырды,
исемнәрне дөрес язар өчен, безгә нәрсәне
кую
белергә кирәк?
Укучылардан дәреснең темасын һәм максатын формалаштырырга тәкъдим итә,
интерактив тактада чыгара.
Димәк, бүгенге дәресебезнең темасы
ничек булыр? Дәрескә нинди максат куярбыз?
– Ә хәзер бу исемнәрне таблицага тутыV. Уку
мәсьәләсен рып карагыз.
чишү про- Һәр баганадагы исемнәрнең ясалышы
ектын төзү аңлатылып, төрен укучылардан әйттереп
бара.Таблицада багана исемнәре капланган була.
ТаЯсал- Кушма Парлы Тезмә
мыр ма
намаз күзлек акбур әкәм- салатөкәм ват
күпере
әби
өчпочбал
мак
корты
гөл
акбур

Табышмакларның
җавапларын сүзлек
диктанты итеп язалар,
дөреслеген тикшерәләр, хаталарын
төзәтәләр.
– Исемнәрнең ясалышын белергә кирәк.
– Дәреснең темасы
«Исемнәрнең ясалышы» дип атала.
Без дәрестә өлкәннәр
турында сөйләгәндә,
исемнәрне кулланырга
һәм дөрес язарга өйрәнербез.
Укучылар мөстәкыйль
рәвештә интерактив
тактада таблицага
тутыралар.

Кыскартылма
зоопарк
СССР

– Беренче баганага ни өчен бу исемнәрне тутырдыгыз, алар ничек ясалган? Бу
сүзләр ничә иҗекле?
– Икенче баганада исемнәр нәрсәләр
ялганып ясалган?Мондый исемнәр ничек
атала?

– Сүзләр тамырдан
гына торалар. Бер,
ике, өч иҗекле тамыр
исемнәр була ала.
– Тамырга ясагыч
кушымча ялганган,
яңа сүз ясалган.Мондый исемнәр ясалма
исемнәр дип атала.
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– Өченче баганада исемнәр ничә тамыр
кушылып ясалган? Мондый исемнәр ничек аталыр?
Тамыр исемнәр кушылып, ничә мәгънә
белдерәләр?
Дөрес басым белән әйтеп карагыз.
– Дүртенче баганадагы сүзләр ничә мәгънә белдерә, ничек язылалар? Ни өчен
әкәм-төкәм сүзен бу баганага яздыгыз?
Димәк, мондый юл белән ясалган исемнәр
ничек атала, алар ничек язылалар?
– Cалават күпере исеме ничек языла,
ясалышы буенча мондый исемнәр ничек
аталыр, бу сүзләр ничә мәгънә белдерә?
– Ахыргы баганадагы сүзләр ничек ясалганнар?

Укучыларның җавапларын тыңлый.

Укучыларга сораулар бирә, исемнәрнең
ясалышын чагыштырта, кагыйдәне чыгарта.
– Укучылар, ясалышы буенча исемнәр
нинди булалар?
– Ә хәзер нәтиҗәне дөрес чыгардыкмы
икән, дәреслекнең 19 нчы битендәге
кагыйдәне укыйбыз.
Дәреслекнең 19 нчы битендәге кагыйдәне укыта.
VII. Берен- – Ә хәзер парталарда карточкалар да бар.
чел ныгыту Аларга язылган биремнәрне эшләгез.
Парлы, кушма исемнәрне күчереп алыгыз.
1. 8 март – хатын-кызлар бәйрәме.
2. Әбием өчпочмаклар пешерергә ярата.
3. Өлкәннәрне рәнҗетсәгез, рәхим-шәфкать көтмәгез.
4. Һәр кич авылда әби белән бабай
мал-туар карарга чыга иделәр.
5. Әсмабикә әби үзе дә сизмәстән елмаеп
куйды.
6. Бәйрәм саен бездә туган-тумача җыела, бик күңелле була.
Дөреслеген тикшерә. (Хатын-кызлар,
өчпочмак, рәхим-шәфкать, мал-туар,
Әсмабикә, туган-тумача.) Экранда әлеге
сүзләрнең баш хәрефләреннән хөрмәт
сүзе килеп чыга. Бу сүзнең мәгънәсен
ачыклата.
– Укучылар, олыларга карата хөрмәтне
ничек аңлыйсыз?
– Бик дөрес!
VI. Проектны
тормышка
ашыру

– Кушма исемнәр,
кушылып язылалар
бер мәгънә белдерәләр, бер басым
белән әйтеләләр.
– Мондый исемнәр
сызыкча аша язылалар,бер мәгънә белдерәләр, парлы сүзләр
дип атала.
– Мондый исемнәр
тезмә сүзләр, бер
мәгънә белдерә,
аерым язылалар.
– Тезмә сүзнең беренче хәрефләреннән
генә, тезмә сүзнең
беренче иҗекләреннән
генә. Димәк, мондый
исемнәр кыскартылма
исемнәр дип атала.
Укытучы ярдәмендә
хаталарын төзәтәләр,
фикерләрен исбатлыйлар.
Укучылар нәтиҗә
ясыйлар, кагыйдәне
чыгаралар һәм дәреслектән табып укыйлар.

Укучылар карточкаларда парлы, кушма
исемнәрне күчереп
алалар, дөреслеген
тикшерәләр. Олыларга карата хөрмәт
нинди булырга тиешлеге турында фикер
алышалар.

Хөрмәт итү– олыларга
булышу, аларны ярату,
олылау, кайгырту, горурлану.
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VIII. Ял
вакыты
IX. Мөстәкыйль эш
һәм эталон
буенча
үзеңне тикшерү

Укучыларга күнегүләр эшләтә, «Әбием,
әбекәем» җырын тыңлата.
Укучыларга текст язылган карточкалар
өләшә, биремнәрне парлап эшләтә,
дөреслеген тикшерә.
– Укучылар,алган белем һәм күнекмәләрне ныгыту өчен күнегүләр эшлибез. Җырдан аңлашылганча, дәрестә әбиләр турында да сөйләшүебезне дәвам итәбез.
1 нче төркем тексттан тамыр, кыскартылма, парлы исемнәрне, ә икенче төркем
ясалма, кушма һәм тезмә исемнәрне күчереп алыгыз.
Минем дәү әниемнең исеме – Гөлбикә.
Аның өендә гел чисталык, пөхтәлек була.
Ул бик уңган, һәр көн нинди дә булса тәмле ризык пешерә. Бәйрәмнәрдә әбиемә
бала- чага һәм авылдашлары кунакка
керәләр, пәрәмәчне, кош телен бик яратып ашыйлар, каен җиләге белән ясалган
чәйләрне эчәләр. Ә чәй эчкәндә, дәү әни
безгә үз тормышында булган кызыклы
вакыйгаларны, драмтүгәрәккә йөрүен,
КамАЗда эшләгән еллары турында сөйли.
Кышкы салкын кичләрдә дәү әни
безгә җылы бияләйләр, оекбашлар бәйли. Дәү әниләр тәрбиясендә үсү – зур
бәхет. Шуңа күрә мин аңа исәнлек-саулык
телим.
– Әйдәгез, хәзер текстның төп мәгънәсен
белдергән җөмләне дәфтәрләргә матур
язу итеп күчереп куегыз.
Дәреслекнең 22 нче битендәге 29 нчы
X. Белемнәр си- күнегүне эшләтә.
стемасына – Укучылар, ә сезгә әбиләрегез нинди
тәмле әйберләр пешерә, сез аларга ничек
кертү
ярдәм итәсез?

Укучылар күнегүләр
эшлиләр.
Укучылар парларда
эшлиләр, дөреслеген
тикшерәләр. Матур
язу күнегүен үтиләр,
әбиләр белән үсүнең
бәхет булуы турында
фикер алышалар.

XII. Өй эше
бирү

Укучылар саубуллашалар.

Укучылар дәреслектәге 29 нчы күнегүне эшлиләр, шигырьләрдәге исемнәрнең ясалышын
аңлаталар, фикер
алышалар.
Укучылар сорауларга
XI. Рефлек- – Ә хәзер дәресебезгә нәтиҗә ясыйк.
җавап бирәләр, дәрессия
Ясалышы буенча исемнәр ничә төрле
була, ничек ясалалар? Ни өчен олы буын кә йомгак ясыйлар,
кешеләрен олыларга, хөрмәтләргә кирәк? үзләренә бәя куялар.
Укытучы билгеләр куя.
Укытучы өй эше бирә, саубуллаша.
– Ясалма, тамыр, кушма, парлы, кыскартылма исемнәрне кулланып, үзегезнең
яраткан әбиләрегез турында кечкенә
хикәя төзеп килегез.
Билгеләр куя, саубуллаша.
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14

ҖӨМЛӘДӘ
СҮЗЛӘР
БӘЙЛӘНЕШЕ

(8 нче сыйныфта татар теле дәресе)
Эльмира ГАЗИЗОВА,
Арчадагы 6 нчы урта мәктәпнең югары
квалификация категорияле
татар теле һәм әдәбияты укытучысы
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Максат

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше турында белемнәрне тирәнәйтү,
гомумиләштерү; укучыларның анализ ясау, гомумиләштерү,
мөстәкыйль фикерләүләренә ирешү; алган белемнәрне куллану
күнекмәләре үстерү; эшлекле, хезмәт сөючән булырга теләк булдыру, омтылыш уяту.
Планлашты- Җөмләдә сүзләр бәйләнеше төрләрен таный, сөйләм төзегәндә,
рылган
бәйләүче чараларны дөрес итеп куллана белү.
нәтиҗәләр
Дәреснең
Белем һәм күнекмәләрне актуальләштерү дәресе.
тибы
Төп төшенҖөмләдә сүзләр бәйләнеше, бәйләүче чаралар.
чәләр
Предметара Әдәбият.
бәйләнеш
Эшне оешты- Фронталь, индивидуаль, төркемнәрдә эшләү.
ру төрләре
Чыганаклар • төп: дәреслек;
• өстәмә: слайдлар, карточкалар, күнегүләр җыентыгы, электрон
дәреслек.

Дәрес барышы
I. Оештыру, мотивлаштыру
Укытучы. Исәнмесез. Хәерле көн,
кадерле укучылар! Барыгызга да
хәерле эш көннәре теләп, дәресебезне башлыйбыз. Укучылар,
менә бу шигырь юлларына игътибар итегез әле:
И сабыйлар! Эшләгез сез, иң мөкаддәс нәрсә – эш,
Эш агачы һәрвакытта бик юмарт
китрер җимеш.
Ул шигырь юлларын кем язган?
Көтелгән җавап. Мәшһүр якташ
шагыйребез Габдулла Тукайның
«Эшкә өндәү» шигыреннән бу юллар.
Укытучы. Әйе. Г.Тукай ул шигырен

1911 елда Казан чорында язган.
Бу юллар безне нәрсәгә өнди?
Дөрес. Хезмәттә булырга. Ул безнең бүгенге дәресебезгә эпиграф
та булыр.
II. Дәрескә максат һәм бурычлар
кую.Укучыларның уку эшчәнлеген
мотивлаштыру
Укытучы. Укучылар, сүзләр нәрсәләрдән оешалар?
Көтелгән җавап. Авазлардан.
Укытучы. Ә сүзләрдән җөмлә төзү
өчен, нишләргә кирәк? Әйе.
Җөмлә төзү өчен, сүзләрне бер-берсенә бәйләргә кирәк. Җөмләләр
төзү өчен, без җөмләдә сүзләр
арасында бәйләнеш төрләрен,
аларның бәйләүче чараларын
аера белергә тиеш. Дөрес итеп
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сөйләм төзи белү – безнең иң төп
һәм ияртүле бәйләнешкә.
максатларыбызның берсе. Без
Укытучы. Ә ни өчен шулай бүленә?
инде алдагы дәресләрдә җөмләдә
Көтелгән җавап. Җөмләдә сүзләрсүзләрнең бәйләнеш төрләрен,
нең бер-берсенә ияреп яки
аларга хас булган билгеләрне өйбер-берсе белән тезелеп бәйрәндек. Димәк, бүгенге дәрестә
ләнүләренә карап.
нинди лингвистик максатларга
ирешергә тырышырбыз?
Укытучы. Бик яхшы. Дәфтәрләрегезне ачыгыз да бүгенге числоКөтелгән җавап. Бүген без җөмны һәм сыйныф эше дип язып
ләдә сүзләр бәйләнешен гомукуегыз. Без хәзер сайланма дикмиләштереп кабатларбыз. Төрле
тант язабыз. Мин укыган җөмбиремнәр, күнегүләр эшләрбез.
ләләрдән, тезүле бәйләнештә торАлган белемнәребезгә нәтиҗә
ган сүзләрне генә сайлап алып
ясарбыз, җөмләдә бәйләүче чараберенче баганага, ә ияртүле бәйларны куллана белергә өйрәнерләнештә ачыклаулы мөнәсәбәтбез.
тә булган берәмлекләрне икенче
Укытучы. Димәк, бүгенге дәресебаганага язарбыз. Ә бер укучы
безнең темасы нинди булыр?
магнит тактада ике бәйләнешкә
«Җөмләдә сүзләр бәйләнешен какараган бәйләүче чараларны аеру
батлау».
күнегүләрен үтәр. Тыңлыйбыз.
III. Белемнәрне гомумиләштерү һәм – Тырышкан табар, ташка кадак
системалаштыру
кагар. Ике уйла, бер эшлә. Кешегә
иң кирәге – якты йөз, җылы сүз.
Укытучы. Укучылар, экранга игъЭшләгән эш, әйтелгән сүз онытылтибар итегез әле. Нәрсә күрәсез?
мый.
Җөмләдә сүзләр бәйләнешенең
моделен. Ләкин анда күп мәгълүмат әлегә юк.

Ә менә дәрес ахырында сезнең
алдыгызда булган ул схема җөмләдә сүзләр бәйләнеше турында
мәгълүматлар белән тутырылган
булырга тиеш.
Укучылар, җөмләдә сүзләр бәйләнешен нинди ике төркемгә бүлеп
карыйбыз? Кем җавап бирә?
Көтелгән җавап. Тезүле бәйләнеш

Тиңдәш кисәкләр
табар, кагар
уйла, эшлә
йөз, сүз
эш, сүз

Сүзтезмәләр
ташка кагар
ике уйла
бер эшлә
кешегә кирәге
якты йөз
җылы сүз
эшләгән эш
әйтелгән сүз

Хәзер парларда бер-берегезгә
эшләрегезне биреп тикшертегез һәм, сыйныфташыгызның
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төзәтүләрен исәпкә алып, үзегезшереп барабыз.
нең эшегезне бәяләп, «Үзбәя биБу мәгълүматларны җөмләдә
тенә» шартлы билге куегыз. Дәрес
сүзләр бәйләнешенең моделенә
буена һәр эшегезне шулай бәяләп
өстәп куябыз.
барырсыз.
Укучылар, хәзер без схеманы тутыҖөмләдә сүзләр бәйләнешен кабатлау
рып бетерә алабызмы инде? Шул
темасы буенча 8 нче А сыйныфы укучысы
схема буенча җөмләдә сүзләр
үзбәя бите
бәйләнеше турында үзләштергәнСайланма диктант
нәрне кем сөйләп чыга?
Бәйләүче чараларны аеру
Телдән җаваплар
76 нчы күнегү
Тест эшләү
Җөмләдә сүзләр бәйләнеше моделен төзү
Гомуми бәя

IV. Белем һәм осталыкларны яңа
ситуациядә куллану

Хатасыз эшегез өчен + (плюс);
төгәл эшләнмәгән эшегез өчен,
сорау билгесе (?) куегыз. Дәрес
буена үзегезнең танып белү
эшчәнлегезне бәяләп барырга
онытмагыз.
Ә ике укучы такта янында язып,
бер-берсенең эшләрен тикшереп
чыгарлар.

Укытучы. Яхшы, укучылар, хәзер
без сезнең белән әле генә сөйләгәннәрне практикада кулланып
карарбыз. Дәреслектәге 76 нчы
күнегүнең биремен үтибез.
– Рәхмәт. Эшегезне бәяләгез.
V. Белемне үзләштерү дәрәҗәсен
ачыклау
Тест үтәү.
1.Сүзтезмә күрсәтелгән рәтне билгелә.

Бик яхшы. Үз эшегезне бәяләгез.
1) гөмбә
Һәрберегез схемаларда нинди
берәмлекләр барлыкка килүеннән 2) чебен гөмбәсе
чыгып, ике төркемнең дә исемен
3) зур гөмбә
язып куегыз.
4) гөмбә үсә
Укучылар, җөмләдә сүзләр бәйләнешенең моделенә игътибар итик 2. Урмандагы чәчәкләр сүзтезмәсендәге бәйләүче чараны
әле. Нәрсә дип яздык?
билгелә.
Көтелгән җавап. Тиңдәш кисәкләр,
1) сүз тәртибе
сүзтезмәләр.
Бер укучы бәйләүче чараларны әй- 2) -дагы кушымчасы
теп чыга. Ә без экран буенча тик- 3) -ләр кушымчасы
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4) янәшә тору
3. Укырга дип бару сүзтезмәсендәге бәйләүче чараны билгелә.
1) -у кушымчасы

Үзбәя битенә карап, һәр укучы
үз эшенә гомуми бәя куйсын да
түбәндәге таблица буенча ирешкән максатлары һәм киләчәккә бурычлары турында сөйләп чыксын.
Нәрсә белергә теләгән идем?
Нәрсә белдем?
Дусларыма нәрсә
сөйләр идем?

2) -га кушымчасы
3) дип бәйлек сүзе
4) сүз тәртибе
4. Кызыл күлмәк сүзтезмәсендәге
бәйләүче чараны билгелә.
1) -ыл кушымчасы
2) фигыль формасы

Өй эше: 1) Һәр укучы да мәҗбүри
үтәү өчен, дәреслекнең 45–46 нчы
битләрендә бирелгән 75 нче күнегү.
2) Теләгән укучыларга гына
«Хезмәт сөю» темасына
мәкальләр язып килү.

3) янәшә тору
4) сүз тәртибе
5. Ике бүлмә сүзтезмәсенең исеме
дөрес күрсәтелгән рәтне билгелә.
1) исем сүзтезмә

3) «Мин кем булырга телим?» дигән
темага иҗади эш бирелә. Язып
куегыз.
Укучылар, сез бүгенге дәрестә куйган сорауларга җавап таба алдыгызмы?

2) сан сүзтезмә
3) фигыль сүзтезмә

Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә
бирсәң чын күңел,

4) сыйфат сүзтезмә
Эшне тикшерү һәм бәяләү.
VI. Рефлексия, үзбәя, бәя, өй эше
– Җөмләдә сүзләр бәйләнешеннән
башка яшәп буламы? Ул ни өчен
кирәк?

Каршыларсың картлыгыңны бик
тыныч һәм бик җиңел, –
дип язган бөек Г.Тукай.

Укучылар, мин сезнең барыгызның
да сәламәт булып, әти-әниләрегез– Бәйләүче чаралардан башка җөм- не бары яхшы эш-гамәлләр белән
лә дә төзелмәскә мөмкин. Җөмкуандыручы, эшчән, тәртипле,
ләдә сүзләр бәйләнеше фикерюмарт, акыллы һәм бәхетле, замаләребезне белдерер өчен кирәк.
ныбызга кирәкле шәхесләр булып
үсеп җитүегезне телим. Дәресебез
Укытучы. Укучылар, без дәрескә
нинди максатлар куйган идек әле? тәмам. Сезгә зур рәхмәт!
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15

ТЕЗМӘ КУШМА
ҖӨМЛӘЛӘРНЕ
КАБАТЛАУ
(8 нче сыйныфта татар теле дәресе)
Әлфия ӘХМӘТГАЛИЕВА,
Арча районындагы Г.Тукай исемендәге
Ашытбаш урта мәктәбенең югары квалификация категорияле татар теле һәм
әдәбияты укытучысы
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Максат:
Укытучы өчен
1. Регулятив: укытучы ярдәме белән максат куярга, үз
эшләрен бәяли белергә өйрәтү.
2. Танып белү уку гамәле: аналитик, тәнкыйди фикерләү сәләтләрен камилләштерү.
3. Коммуникатив уку гамәле: парларда, төркемнәрдә эшли белергә өйрәтү.
Укучы өчен
1. Тезмә кушма җөмлә төшенчәсе өстендә эшне дәвам итү,
белемнәрне ныгыту, системалаштыру, синтаксик анализ ясау
күнекмәләрен камилләштерү, укучыларның сөйләм телләрен
үстерү; логик фикерләү сәләтен үстерү.
2. Татар телен фән буларак өйрәнүгә кызыксыну уяту.
3. Максатчанлык, ихтыяр көче кебек сыйфатлар тәрбияләү,
якташ шагыйрьләребез, язучыларыбызның әсәрләрен укуга
кызыксыну уяту.
Планлаштырылган нәтиҗә: тезмә кушма җөмләләрнең төрләрен дөрес аера белү, аларны сөйләмдә һәм язуда дөрес куллану үзенчәлекләрен истә калдыру.
Дәрес тибы: белемнәрне тигезләү аша үзбәя кую дәресе.
Метод һәм алымнар: иҗади эзләнү, модель төзү, гамәли
күрсәтмә бирү, рефлексия, анализ һәм синтез, төркемнәрдә
эшләү.
Материаллар: М.З.Зәкиев, Н.В.Максимов. Татар теле:
Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 8 нче сыйныфы өчен
дәреслек.– Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2015.
Ч.М.Харисова. Татар теле. Анализ үрнәкләре. – Казан: «Мәгариф» нәшрияты, 2009.
Җиһазлау: мультимедиа аппараты, карточкалар, дәреслек,
дәфтәр, смайликлар, такта, үзбәя кую өчен карточкалар, шакмак, 6 эшләпә, рәсемнәр.
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Дәрес барышы
I. Оештыру, уку эшчәнлегенә мотивация
булдыру
1. Уңай психологик халәт тудыру
– Исәнмесез, укучылар! Кәефләрегез ничек?
– Бер-беребез белән исәнләшәбез,
күзләренә карыйбыз һәм елмаябыз.
«Хәерле көн!Уңышлар!» телибез. Менә
без татар теле дәресен башлап җибәрәбез. Эшлекле дәрес, күңелле дәрес булсын ул.
2. Гыйбрәтле хикәя
Укытучы. Борынгы Кытайда була бу хәл.
Остаз укучыларына хәрби күнегүләр
өйрәтә. Ә бер малайга ничек кенә аңлатсалар да, күрсәтсәләр дә бер күнегүне
дөрес эшли алмаган. Шулвакыт остаз
аның янына килгән дә колагына иелеп
нәрсәдер әйткән. Укучы остазына башын
игән һәм ишеккә юнәлгән. Көне буе бу
укучыны бүтән күрмәгәннәр.
Икенче көнне әлеге укучы дәрескә килгән һәм әлеге күнегүне бик оста итеп,
җиренә җиткереп башкарган. Иптәшләре
моңа бик гаҗәпләнгән. Укучылар әлеге
малай янында торган укучыдан сораганнар:
– Кичә син ишетмәдеңме, остаз аңа нәрсә
дип әйтте соң? – дигәннәр.
– Әйе, ишеттем, – дигән теге укучы. – Ос-

таз аңа: «Арткы бакчага чык һәм әлеге
хәрәкәтне 1600 тапкыр кабатла», –
диде, – дигән.
Укучылар, димәк, малай күнегүне ни өчен
эшли алган?
Укучылар. Күп тапкырлар кабатлаган.
Укытучы. Ә остазның киңәше белән килешәсезме?
Укучылар. Әйе, килешәбез.
Укытучы. Әлбәттә, белемнәребез истә калсын, күнекмәләребез нык булсын өчен
кабатларга кирәк. Бүгенге дәресебез дә
шушы термин белән бәйле. Димәк, бүген
безнең нинди дәрес?
Укучылар. Кабатлау дәресе.
Укытучы. Нинди теманы кабатларбыз
икән?
Укучылар. Тезмә кушма җөмләләрне.
Укытучы. Әйе, бик дөрес. Чыннан да,
укучылар, без алдагы дәресләрдә тезмә
кушма җөмләләрне, аларның төрләрен
өйрәнеп чыктык. Бүген исә аларның бөтенесен гомумиләштереп кабатларбыз,
ныгытырбыз, белемнәрне системага
салырбыз һәм сезнең тезмә кушма җөмләләрне ни дәрәҗәдә белүегезне дә тикшерербез.
3. Укучылар, сезнең өстәлләрдә үзбәя карталары ята. Сез һәр эшкә үзегезгә билге
куячаксыз. Шуңа күрә дәрестә тырышыгыз һәм актив булыгыз.

Үзбәя бите
Һәр этапта үзеңнең эшеңне бәялә «+»
Этап

Уку эшчәнлеге

1
2

Блиц-опрос турниры
Модель белән эш

3

Өй эшен тикшерү.
Интеллектуаль карта

4

Шөгыль (хобби) турында
тезмә кушма җөмлә язу

5
6

«Шакмак» моделе белән эш

7

Синквейн
Карточкалар белән эш

8

Шигырь,
мәкальләр белән эш

9

Грамматик уен

10

Тест

Хатасыз эшләдем
5

1–2 хата җибәрдем
4

Өлешчә эшләдем
3

Минем бүгенге билгем:_________
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Бәяләү критерийлары:
5 – дәрес материалын бик яхшы
үзләштердем, хәтта дусларыма да
булыша алам.
4 – әйбәт эшли алам, материалны
аңладым.

6) Теркәгечле тезмә кушма җөмләдә
гади җөмләләр нинди теркәгечләр
ярдәмендә бәйләнә? (Теркәгечле
тезмә кушма җөмләдә гади җөмләләрне бәйләүдә җыючы, каршы
куючы, бүлүче теркәгечләр катнаша.)

3 – эшли алам, ләкин кайбер эшләрдә 7) Нинди җөмлә теркәгечсез тезмә
кушма җөмлә дип атала?
икеләнәм, дустымның ярдәменә
каршы килмим.
Гади җөмләләрне үзара бәйләүдә теркәгечләр катнашмаса, андый кушма
Безнең девиз: Булма син чебен! Бул
җөмлә теркәгечсез тезмә кушма
син бал корты!
җөмлә дип атала.
II. Ныгыту
8) Теркәгечсез тезмә кушма җөм1. Белемнәрне тигезләү (блиц-опрос
ләдәге гади җөмләләр нинди бәйтурниры).
ләүче чаралар ярдәмендә бәйләнә?
1) Нинди җөмлә кушма җөмлә дип
Теркәгечсез тезмә кушма җөмләдәатала?
ге гади җөмләләр үзара санау һәм
каршы кую интонациясе ярдәмендә
Берничә гади җөмләдән торган җөмбәйләнә.
лә кушма җөмлә дип атала.
2) Кушма җөмләләрне билгеләү өчен,
иң элек кайсы кисәкләрне табарга
кирәк?

9) Теркәгечле тезмә кушма җөмләдәге гади җөмләләр арасына нинди
тыныш билгесе куела?

Иң элек баш кисәкләрне – ия һәм
хәбәрне табарга кирәк.

Теркәгечле тезмә кушма җөмләдәге
гади җөмләләр арасына өтер куела.

3) Нинди җөмлә тезмә кушма җөмлә
дип атала?

10) Теркәгечсез тезмә кушма җөмләдәге гади җөмләләр арасына нинди тыныш билгеләре куела?

Үзара тезү юлы белән бәйләнгән җөмләләрдән торган кушма җөмлә тезмә Теркәгечсез тезмә кушма җөмләдәге
гади җөмләләр арасына өтер, ноктакушма җөмлә дип атала.
лы өтер, сызык куела.
4) Бәйләүче чаралардан чыгып, тезмә
– Үзбәя битләренә билгеләп баракушма җөмләләрне ничә төргә
быз:
бүләләр?

– Әгәр мин әйткән 10 сорауның баБәйләүче чаралардан чыгып, тезмә
рысына да дөрес җавап бирә алган
кушма җөмләләрне теркәгечле һәм
булсагыз, «5» билгесе куясыз.
теркәгечсез тезмә кушма җөмләләргә бүләләр.
– Әгәр 2 яки 3 хата җибәргән булсагыз,
«4» билгесе.
5) Нинди җөмлә теркәгечле тезмә
кушма җөмлә дип атала?
– 4–5 хата булса, «3» билгесе.
Гади җөмләләре үзара тезүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнгән кушма җөмлә теркәгечле тезмә кушма
җөмлә дип атала.
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2. Тезмә кушма җөмләнең моделен
төзү.
– Бирелгән җавапларны схематик
рәвештә күрсәтик (презентация):

Азатка техника «җене» кагылган, ниләр
генә җыймый, ясамый.
Болар – барысы да гаиләдә беренче
ир балалар, әти-әниләренең ныклы
ярдәмчесе, чын хуҗалык, җир кешеләре.)

Тезмә кушма җөмлә

теркәгечле тезмә кушма
җөмлә

Ранил – район олимпиадаларында
җиңүче укучыбыз.

теркәгечсез тезмә
кушма җөмлә

Җөмләләрне уку, чикләрен билгеләү,
схемаларын сызу.
Тикшерү. «Үзбәя» битендә билгеләү.
5. Тезмә кушма җөмләне «Шакмак» моделенә куеп карыйк әле (шакмак).

Бәйләүче чаралары:
I. Тезүче теркәгечләр:
1. Җыючы теркәгечләр:
һәм, да, дә, да-да, ни-ни.
2. Каршы куючы теркәгечләр: ләкин, ә, әмма,
тик, бары, бәлки.
3. Бүлүче теркәгечләр:
я-я, яки, яисә, әллә-әллә,
әле-әле.

Бәйләүче чаралары:
1. Санау интонациясе.
2. Каршы кую
интонациясе.

,

1. Тасвирла (сурәтлә, кагыйдә санап
чык, сөйләп чык, атап чык).
Үзара тезү юлы белән бәйләнгән җөмләләрдән торган кушма җөмлә тезмә
кушма җөмлә дип атала. (Бер укучы
башлый, калган укучылар тасвирлауны
дәвам итә.) Тезмә кушма җөмләләр
ике төрле була һ.б.
2. Ассоциация китер (нәрсәгә охшаган
икәнлеген ачыкла).
Кушма җөмләгә, шакмакларга, кирпечләр, гантельгә, янәшә йөзүче аккош
һ.б.

,

–

;

3. Өй эшен тикшерү. Интеллектуаль
карта буенча такта янында сөйләү.
4. Дәфтәрләрдә эш.
Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.
Тезмә кушма җөмләләрне кабатлау.
Сыйныф эше.
Бирем.Үзегезнең шөгылегез (хобби),
яраткан эшегез турында тезмә кушма
җөмлә уйлап языгыз.

3. Куллан / примени (мисаллар китер:
җөмләләр төзе).
4. Чагыштыр / сравни (аермалы якларын тап).
Тезмә кушма җөмлә тезү юлы белән,
иярчен кушма җөмлә ияртү юлы белән
бәйләнә.
5. Иҗат ит / придумай (тема буенча
диалог, синквейн, план төзе һ.б.
иҗади эшләр).
Синквейн төзик (үрнәге бирелә).
Дәфтәрдә эш.
Мисал:
1. Җөмлә.
2. Теркәгечле, теркәгечсез.

(Райнур – көрәшче егетебез, республикада җиңүче.

3. Тезә, бәйли, терки.

Рәзил – көчле чаңгычыбыз.

5. Синтаксис.

4. Тыныш билгесен дөрес куй.
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6. Бәя бир / оцени (өйрәнелгән материал- Хезмәтнең тире ачы җимеше татлы.
ның үзенә әһәмиятле якларын билгелә, (Бу – теркәгечсез тезмә кушма җөмлә,
кискен каршы куюны белдергән җөмаргументлар китер, исбатла, уңай һәм
ләләр арасына сызык куела.)
тискәре якларын әйтеп кит).
Кушма җөмлә төрләрен бел, дөрес куллан һәм сөйләш. Грамоталы кеше бул.
Туган телеңне камил бел!
– Әйе, дөрес, Аяз абый Гыйләҗевнең
ничәнче киңәше? (А.Гыйләҗевнең
киңәшләре укучылар алдында тора.
1 нче кушымта)
– Беренчесе!
– Афәрин!
6. Ял минуты.
а) «Намасте-3». (Укучылар алга чыга,
төрлечә басалар.)

Бер чыпчык, авызына йон кабып, оясына менеп бара өй кыегында күгәрченнәр гөрләшә нигез туфрагында тавыклар коена. (Бу – теркәгечсез тезмә
кушма җөмлә, гади җөмләләрнең үз
эчләрендә өтерләр бар, шуңа күрә җөмләләр арасына нокталы өтер куела. )
Нәтиҗә. Теркәгечле тезмә кушма җөмләләрдәге гади җөмләләр арасына
өтер куела, теркәгечсез тезмә кушма
җөмләләрдәге гади җөмләләр арасына өтер, нокталы өтер, сызык куела.
– Афәрин. Үзбәя картасына билгелибез.

8. Тезмә кушма җөмләләрнең куллаКүп вакыт утырып торучыларга бик
нылышы.
файдалы 3 күнегү. Намасте –исәнләшү
– Укучылар, тезмә кушма җөмләләр
(Индиядән кергән).
кайда бик еш кулланыла? (Сөйләмдә,
1 нче күнегү – сыгылмалылык, сәламәтҗырларда, шигырьләрдә, мәкальләрдә,
лек.
табышмакларда.) Әйе, бик дөрес. Әйдәгез, берничә мисал карап узыйк:
2 нче күнегү – йозак, куллар артка, бармаклардан йозак эшлибез. Умыртка
1) Шигырьдә:
сөяге туры. Гәүдә төз.
Җырлый чишмә, сайрый кошлар,
3 нче күнегү – куллар йозакта баш арҖырлыйлар арышларым.
тында, як-якка борылабыз. Гәүдәгез
ял итә һәм сезгә рәхмәт әйтә. Сәламәт – Укучылар, бу шигырь сезгә танышмы,
булыгыз!
исеме, авторы (авылдашыбыз
шагыйрь Наил Касыйм шигыре
б) Шакмаклар, теркәгечләр белән тезмә
«Авылым тавышлары», көен Луиза
кушма җөмләләр төзү. (Кечкенә шакмаклар, теркәгечләр язылган карточка- Батыр-Болгари язган).
лар.)
2) Мәкальләр белән эш (язма).
7. Карточкалар белән эш. Һәр төркемдә
карточкада җөмләләр бирелгән. Тыныш билгеләрен куегыз, аларның куелышын аңлатыгыз.

– Мәкальләрнең баш кисәкләрен табарга, схемасын төзергә, билгеләмә бирергә, мәгънәсен аңлатырга:

Айдар куакларны аерып сикереп торды
һәм чокырга таба чапты. (Бу – гади
җөмлә, тыныш билгесе куелмый.)

Тыйнакның кулы эшләр, ә мактанчыкның теле эшләр.

Агачны яфрак бизи, кешене хезмәт бизи.

Һава тәмам аязды бары кояш батышын- Нәтиҗә. Мәкальнең эчтәлеге нәрсә турында? Нинди кешелеклелек сыйфатда гына вак-вак болыт кисәкләре
лары ачыла? (Хезмәт сөючәнлек, тыйкүренәләр. (Бу – теркәгечле тезмә кушнаклык.)
ма җөмлә, каршы куючы бары теркәгече алдыннан өтер куела.)
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б) теркәгеч сүзләр ярдәмендә бәйләнә;

3) Телдән күнегү.

Мәкальләрне язып бетерергә, төрен бил- в) ияртүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнә.
геләргә, нигезен табарга.
– Эшләгән тук булган, (эшләмәгән юк
булган) – теркәгечсез тезмә кушма
җөмлә.

3. Теркәгечле тезмә кушма җөмләнең
гади җөмләләре арасында нинди тыныш билгеләре куела?

– Тырышкан табар, (ташка кадак кагар) – гади җөмлә.

а) нокталы өтер;

– Тырышлык – зурлык, (ә ялкаулык –
хурлык) – теркәгечле тезмә кушма
җөмлә.

ә) өтер;
б) сызык;
в) ике нокта.

– Һөнәрле үлмәс – (һөнәрсез көн күрмәс) – теркәгечсез тезмә кушма җөмлә.

4. Бай дигән даны бар, тик чыкмаган
җаны бар дигән җөмләнең төрен билгеләргә.

9. Грамматик уен. Рәсемнәр күрсәтелә,
шуларны файдаланып, теркәгечле һәм
теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр
төзергә.

а) гади җөмлә;

10. Тезмә кушма җөмләләр буенча тест
(дәфтәргә эшлиләр).

в) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә.

– Ә хәзер белемнәрегезне тест сораулары аша тикшереп карыйк. Мин
сезгә тест сораулары тәкъдим итәм.
Сез, тестны эшләп, бер-берегезнекен
алыштырып тикшерерсез, билгеләр
куярсыз.

а) кушымчалар;

1. Кайсы билгеләмә тезмә кушма җөмләләргә туры килә?

ә) теркәгечле тезмә кушма җөмлә;
б) иярченле кушма җөмлә;
5. Теркәгечсез тезмә кушма җөмләнең
гади җөмләләре үзара нинди чаралар
ярдәмендә бәйләнә?
ә) мөнәсәбәтле сүзләр;
б) санау һәм каршы кую интонациясе;
в) янәшә тору юлы белән.

а) үзара ияртү юлы белән бәйләнгән
җөмләләрдән тора;

6. Ашарга чакырдылар кермәдем җөмләсендә нинди тыныш билгесе куела?

ә) гади җөмләләре үзара кушымчалар
ярдәмендә бәйләнә;

а) өтер;

б) гади җөмләләре үзара янәшә тору
юлы белән бәйләнә;

ә) сызык;
б) нокталы өтер;

в) үзара тезү юлы белән бәйләнгән
җөмләләрдән тора.
2. Теркәгечле тезмә кушма җөмләнең
гади җөмләләре...
а) үзара интонация ярдәмендә бәйләнә;
ә) тезүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнә;

в) ике нокта.
Тестны төгәлләгәч, укучылар бер-берсенең эшләрен алмаштыралар һәм билге
куялар.
«5»ле – хатасы булмаган эшкә куела.
«4»ле – бер-ике хаталы эшкә куела.
«3»ле – өч хаталы эшкә куела.
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«2»ле –дүрт хаталы эшкә куела.
Укытучы. Укучылар, тестны тикшердегезме?
Укучылар. Әйе.
Укытучы. Кемнең ничә хатасы чыкты?
Укучылар (әйтәләр).
Укытучы. Укучылар, афәрин. Тестны
да дөрес эшләгәнсез. Тезмә кушма
җөмләләрне бик яхшы үзләштергәнсез.
Укучылар, безнең дәрес ахырына да
якынлашып килә.
III. Белемнәрен бәяләү

Яшел эшләпә. Дәрес материалын
бик әйбәт үзләштердем. Иҗади биремнәр бик ошады. Синквейн төзегәндә, шигырь дә язып була бит,
дигән уй башка килде.
Зәңгәр эшләпә. (Укытучы нәтиҗә
ясый.) Әйе, укучылар, дәресебез
файдалы булгандыр, бик тырышып
эшләдегез. Кабатлау – укуның әнисе , диләр. Дәрес башында ишеткән
хикәяттәге малай кебек максатыбызга ирештек дип уйлыйм, сез
тезмә кушма җөмләне бик яхшы
белеп калдыгыз. Билгеләрегез
белән дә килешәм. Көндәлекләргә
билгеләрне куегыз.

Ә кара эшләпә бүген ялгыз торып
калды. «Тәнкыйть кирәкле шәй1) «Алты эшләпә» ысулы белән, «Үздер». Анысын да истән чыгармыйк,
бәя бите» аша бүгенге эшне бәяләү,
дусларым.
нәтиҗә ясау.
5 – дәрес материалын бик әйбәт
үзләштердем, хәтта дусларыма да
булыша алам.
4 – әйбәт эшлим, материалны аңладым.
3 – әйбәт эшлим, ләкин дустымның
ярдәменә каршы килмим.
(Укучылар үзләре теләгән
эшләпәләрне кияләр һәм нәтиҗә
ясыйлар.)

2) Билгеләр кую.
IV. Йомгаклау
Өй эше.
1) Парлы эш: авылдашыбыз, шагыйрь, Татарстанның атказанган
сәнгать эшлеклесе, күпсанлы популяр җырлар авторы Наил Касыйм
белән интервью.
2) Танылган авылдашыбызның тормыш юлы, иҗаты турында, тезмә
кушма җөмләләр кулланып, мәкалә
язарга.

Ак эшләпә. Дәрес материалын бик
әйбәт үзләштердем, хәтта дусларыма да булыша алам. Мин «5» билге- 3) Тезмә кушма җөмлә турында я
сенә лаек дип уйлыйм. Тезмә кушма әкият, я шигырь язарга.
җөмләне яхшы беләм. Тезмә кушма
– Дәрес тәмам.
җөмлә 2 төрле була.
Сары эшләпә. Әйбәт эшлим, материалны аңладым. Мин бит туган
телемне яхшы белергә тиеш. Аяз
абый Гыйләҗев бик дөрес әйткән,
аның киңәшләре бик файдалы.
Кызыл эшләпә. Бүгенге дәрес кызык
һәм файдалы булды, әзрәк каушап
киттем. Дусларым, укытучым гел
булышып торалар. Рәхмәт.

Кушымта белән журнал сайтында https://magarif-uku.ru/
tt/tezma-kushma-җomlalarnekabatlau/ адресы буенча
танышырга мөмкин.
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16

Ф. ЯРУЛЛИН.
«СЕЗ ИҢ ГҮЗӘЛ
КЕШЕ ИКӘНСЕЗ»
(Рус төркемендә татар әдәбияты. 9 нчы сыйныф)
Гөлназ НӘҮМӘТОВА,

Лилия ГАРИФУЛЛИНА,

Казандагы 141 нче гимназиянең
I квалификация категорияле
татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Казандагы 141 нче гимназиянең
I квалификация категорияле
татар теле һәм әдәбияты укытучысы
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Максат

Ф.Яруллинның «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» шигыре белән танышу.
Үстерелешле: укучыларның тыңлап аңлау, логик фикерләү күнекмәләрен, диалогик сөйләмнәрен үстерүгә шартлар булдыру.
Бурычлар
Тәрбияви: татар халкының бөек шагыйрьләре иҗатын өйрәнү аша тормышка җитди караш тәрбияләү, укытучы һөнәренә карата ихтирам хисе
уяту.
Планлаштырыл- Шәхескә кагылышлы: белем алырга, үзеңә кирәкле белемне дөрес
ган нәтиҗәләр
итеп таба белергә, игелекле булырга омтылыш тәрбияләү, китапларны
теләп укырга күнектерү.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Танып белү УУГ: тыңлап аңлау, нәтиҗәләр чыгара белү, гомумиләштерүләр ясый белү, текстны кабул итү һәм аның эчтәлегендә ориентлаша белү, өйрәнелә торган материал эчендә төп фикерне билгели
белү.
Коммуникатив УУГ: фикерләрен төгәл, ачык итеп җиткерә белү; үзенең
карашын әйтә һәм дәлилли белү; сөйләм нормаларын исәптә тотып,
укытучы, сыйныфташлар белән диалог алып бара белү.
Регулятив УУГ: уку мәсьәләсен куя белү, эшне планлаштыру, үз эшчәнлегенә бәя бирү.
Предмет буенча: Ф. Яруллинның тормыш юлы һәм иҗаты турында
мәгълүматлы булу.
Дәреснең тибы
Предметара
бәйләнеш

Яңа тема өйрәнү дәресе
Татар теле

Эшне
оештыру
Материал

Фронталь, төркемдә, индивидуаль

Җиһазлау

Мотыйгуллина Ә.Р., Ханнанов Р.Г., Хөснуллина Х.Х. Татар әдәбияты: рус
телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 9 нчы сыйныф. Ике кисәктә. 2 нче кисәк. – Казан: «Мәгариф-Вакыт» нәшр.,
2016. – 98–99 б.
Ф.Яруллинның портреты, презентация, китаплар күргәзмәсе, проектор,
ноутбук, магнитофон.
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Дәрес этаплары
Оештыру
Мотивлаштыру

Укытучы эшчәнлеге

– Таңнар саен хәерле
көн телим,
– Кәефләрегез яхшымы? Аяз күкләр телим
җиремә.
Көнне яхшы сүз белән
Кояшлы көн телим
башласаң, көнең дә шубар кешегә
лай үтәр диләр. Әйдәгез
әле, бер-беребезгә хәерле Һәм иминлек телим
илемә!
эш көннәре телик, елмаю
бүләк итик. Слайдта да
кояш безгә елмая. Яхшы
кәеф белән дәресне
башлыйбыз.
Хәерле көн, укучылар!

Белемнәрне
– Ә хәзер, укучылар, өй
актуальләштерү эшен тикшереп үтәбез.
Р.Гаташның «Укытучы»
шигырен уку, язган
хикәяләрне тыңлау.
Өй эшен тикшерә, сорауларга җавап ала, җавапларын дәлилләтә.

Уку мәсьәләсен
кую

Укучы эшчәнлеге

Ә хәзер тактага карагыз.
Тактада ребус.
(ук рәсеме- ит-ыт,оч-учы)
(Укытучы сүзе.)
Сорауларга җавап таптыра. Димәк, укучылар,
уйлап карагыз әле, без
бүген сезнең белән нинди һөнәр ияләре турында
сөйләшербез.
– Дәреснең темасы нинди дип уйлыйсыз?
Әйе, бик дөрес, укучылар.
Без бүген дә укытучы
һөнәре турында сөйләшүне дәвам итәрбез .
Ә сезнең язучы Фәнис
Яруллин турында беләсегез киләме?
Димәк, без бүген танылган шагыйрь Фәнис
Яруллин иҗаты белән танышырбыз.
Укытучы әдипнең шигырьләрен, китапларын
күрсәтеп, тормышы һәм
иҗаты белән кыскача
гына таныштыра.

Шигырьне, язып килгән
кечкенә хикәяләрен сәнгатьле итеп укыйлар. Алдагы дәрес материалын
кабатлыйлар.

Тема буенча фаразлар
ясыйлар, уку мәсьәләсен
билгелиләр.

Сорауларга җавап
бирәләр.

Универсаль уку
гамәлләре (УУГ)
ШУУГ: белемле булуга, китаплар укуга омтылыш уяну.
ТБУУГ: тыңлап
аңлау, нәтиҗәләр
чыгару.
КУУГ: сорауларга
җавап бирә белү,
үз фикерләрен
тәгъбир итә белү.
РУУГ: үз эшчәнлекләрен планлаштыра һәм
оештыра белү, җавапларны бәяли
белү.
ШУУГ: укытучы
һөнәренең мөһимлегенә төшенү.
ТБУУГ: өйрәнелә
торган материал
эчендә төп фикерне билгели белү,
нәтиҗә чыгару.
КУУГ: үзенең карашын әйтә һәм
дәлилли белү, әңгәмәдә катнашу.
РУУГ: җавапларны дөресли һәм
бәяли белү.
ТБУУГ: уку
мәсьәләсен аңлау.
КУУГ: үз фикереңне төгәл итеп җиткерә белү.
РУУГ: фаразлау,
уку мәсьәләсен
куя белү, планлаштыру.

Җавап.
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Уку мәсьәләсен
адымлап чишү

Сүзлек өстендә эшләү.
Сабырлык – терпение,
выдержка
Сиздермичә – незаметно, украдкой
Күркәм – красивый
Чыңгылдый – звенит
Яклагансыз – защищали
Тир түккәнсез – проливали пот
1) Укытучы сүзләрне
укый, укучылар аның
артыннан кабатлыйлар.
Авыр сүзләрне аерым
укучылардан кабатлаттыра.
2) Укытучы русчасын әйтә, укучылар
тәрҗемәсен әйтәләр.

1) Сүзлек белән эш алып
баралар: сүзләрне дөрес
итеп укыйлар, җөмләләр
төзиләр.
2) Сорауларга җавап
бирәләр.

Укучылар, чылбыр буенча, яңа сүзләр белән
сүзтезмәләр яки җөмләләр төзеп әйтәләр.

ТБУУГ: текстны
тыңлап аңлау,
тексттан төп
фикерне аерып
алу, мөстәкыйль
рәвештә
нәтиҗәләр чыгару.
КУУГ: әңгәмәдә
катнашу, тыңлый
һәм башкаларның
сорауларына җавап бирә белү, үз
фикерен төгәл һәм
аңлаешлы итеп
җиткерә белү.
РУУГ: анализ барышын төзү, җавапларны бәяли
белү.

1) Укытучы, шагыйрьнең
шигырьләрен, китапларын күрсәтеп, тормышы
һәм иҗаты белән таныштыруны дәвам итә.
«Сез иң гүзәл кеше икәнсез» шигырен Ф.Галимуллин башкаруында
тыңлау, һәм укучылар
дәреслектән әлеге шигырьне укыйлар. 98 нче
бит.
Үзлектән уку.
2) Укытучы, сораулар
ярдәмендә, укучыларның
аңлавын тикшерә.
– Ф.Яруллин нинди һөнәр
Укучы җавабы.
турында язган?
– Шигырьне кемгә
багышлап язган?
– Укытучы образын
нинди матур сүзләр
белән тиңли? Дәреслектән уку.
– Ни өчен шагыйрь укытучыларны иң күркәм,
гүзәл, сабыр кешеләр
дип атый?
– Укытучы укучылар
өчен нәрсәләр эшләгән?
Хәзер укучылар ял итеп
алабыз.
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Ял минуты. «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» җырын тыңлау. (Ә.Хәйретдинов музыкасы)
ШУУГ: белем алу1. Әңгәмәдә катнаБирем. Сезнең каршыда
Яңа теманы
га, игелекле
шалар, үз фикерныгыту (Яңа бе- кояш сурәтләнгән. Шуларга
булырга омтылу.
ләрен әйтәләр һәм
лемнәрне берен- тиешле сыйфатларны язаТБУУГ: нәтиҗә
дәлиллиләр.
быз. («Укытучы» сүзе язылчел ныгыту)
чыгара белү, гоган.)
мумиләштерүләр
2. Нәтиҗә чыгараясый белү, рәсем
лар.
сәнгате ярдәмендә тәкъдим ителгән информацияне
аңлый белү.
КУУГ: әңгәмәдә
катнашу, сөйләм
нормаларын
исәптә тотып,
3. Диалог төзиләр.
укытучы, сыйныфташлар белән
диалог төзи белү,
Сыйфатлар: ягымлы, каүз фикерен төгәл
дерле, әйбәт, шәфкатьле,
һәм ачык итеп
таләпчән, эшчән, матур, гаҗиткерү, дәлилли
лим, кырыс, олы йөрәкле.
белү.
Бик яхшы, укучылар!
РУУГ: парларда
эшчәнлекне оешМинем укытучым нинди? –
тыра белү, конМонолог төзү.
троль ясый, бәяли
белү.
Предмет
нәтиҗәсе: шигырь
эчтәлеген белү.
ТБУУГ: биремне
Өй эшен язып алаӨйгә эш бирү
Өй эше биремен аңлата:
аңлау.
лар, өй эшенең
1) Ф.Яруллин «Сез иң гүзәл
РУУГ: эшчәнлеккеше икәнсез» ике куплет өй- аңлашылып бетмәне оештыра белү,
гән өлешен
рәнергә, 98 нче бит.
планлаштыра
2) Сорауларга җавап бирергә, ачыклыйлар.
белү.
99 нчы бит.
3) Укытучыга карата уңай
сыйфатлар кулланып, кроссворд төзергә.
ШУУГ: белем
Рефлексия
Без бүген дәрестә нәрсәләргә Үз фикерләрен әйтәләр, әңгәмәдә кат- алуга укытучы
ирештек?
нашалар, сорауларга һөнәренең мөһимБу һөнәр нинди?
җавап бирәләр, мак- легенә төшенү,
Яраткан укытучыгыз нинди
игелекле булырга
сат һәм нәтиҗәдән
булырга тиеш?
омтылу.
Укучылар, сез бүгенге дәрес- чыгып, үз эшләрен
КУУГ: әңгәмәдә
тә актив булдыгыз, барыгыз- бәялиләр.
катнашу, үз фикега да бик зур рәхмәт.
рен аңлаешлы, төгәл итеп әйтү һәм
дәлилләү, сыйныфташларының
фикерен тыңлый
һәм аңлый белү.
РУУГ: уңышка
ирешү (ирешмәү)
дәрәҗәсен аңлау,
эш нәтиҗәләрен
бәяләү, төзәтү,
билгеләнгән критерийлар буенча
үзбәя бирү.
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17

ГАЛИӘСГАР КАМАЛНЫҢ

«БҮЛӘК ӨЧЕН»
КОМЕДИЯСЕ
Ләйлә САБИРОВА,
Казандагы 80 нче татар-рус мәктәбенең
югары квалификация категорияле
татар теле укытучысы
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Дәрес тибы: яңа белемнәрне ачу дәресе.
Дәрес максатлары:
Эшчәнлек максаты: укучыларның яңа эш гамәлләренә сәләтен формалаштыру: күзәтү, алгоритм, анализ, дәреслек белән
эш.
Эчтәлек максаты: язучы иҗаты һәм аның «Бүләк өчен» комедиясе турында яңа белемнәр формалаштыру.
Планлаштырылган нәтиҗәләр:
Предмет нәтиҗәләре: укучы язучы иҗатын таный һәм анализларга өйрәнә; укучы комедия жанры турында фикер йөртә
белү мөмкинчелеге ала.
Метапредмет УУГ:
Регулятив УУГ: укучы яңа уку максаты һәм бурычларын куярга өйрәнә; укучы максатка ирешү юлларын планлаштыру,
мөстәкыйль рәвештә шартларны һәм ысулларны исәптә тоту
мөмкинчелеге ала.
Танып белү УУГ: укучы, дәреслектән файдаланып, сорауларга
җаваплар табарга өйрәнә; укучы сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен
урнаштыра белү мөмкинчелеге ала.
Коммуникатив УУГ: укучы, төрле фикерләрне исәптә тотып,
үз фикерен формалаштырырга өйрәнә; парларда яки төркемнәрдә эшләгәндә, инициативаны үз кулына алу мөмкинчелеге ала.
Шәхси: белем алу һәм танып белүгә мотивация туу нәтиҗәсендә укучы мөстәкыйль белем алырга һәм үз белемен үстерергә
өйрәнә.
Кирәкле җиһазлар: Татар әдәбияты, 10 нчы сыйныф: рус телендә урта гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы
(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) /
Ф.Ф. Хәсәнова, Г.М.Сафиуллина, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ф.Җамалиева. – Казан: «Мәгариф – Вакыт» нәшр., 2017.
Үзбәя бите, мультимедиа.
Күрсәтмә материал: үз эшчәнлекне тикшерү эталоннары.
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Дәрес барышы

Укытучы. Кемнәр икенче биремне
эшләде, өстәлдәге эталоннар буУкытучы. Исәнмесез, укучылар. Кәеф- енча тикшерәбез. Сез Г. Камалның
ләрегез ничек? (Җаваплар тыңланыдраматург булып китү сәбәпләрен
ла.)
язарга һәм нәтиҗә чыгарырга тиеш
идегез.
Укытучы. Тактадагы мәкальне укыгыз һәм мәгънәсен аңлатып карагыз Укучы.
әле. Сез бу сүзләрне ничек аңлый– кечкенә вакыттан курчак театрына
сыз?
йөрү;
Дөя дә бүләк, энә дә бүләк.
– рус театрына йөрү;
Укучы. Бүләкне зур яки кечкенә бу– театр китаплары (пьеса) язасы
луына карап кына кабул итмиләр
килү теләге;
(һ.б. җаваплар тыңланыла).
Укытучы. Дөрес, һәркем бүләк алыр- – татарча спектакльләр кую теләге.
га ярата. Бүләк алып кына, кеше
Нәтиҗә. Төп сәбәп – театрга мәхәббәхетле буламы? Әйдәгез, укучылар,
бәт.
без бүгенге дәрестә шул сорауга
җавап биреп, яңа белем алырга ты- Укытучы. Иҗади биремне үтәүчеләр,
ягъни «Ни өчен Г.Тукай драматургрышып карыйк әле. Сез моңа әзерны «Татар Островские» дип атый?»
ме?
дигән сорауга җавап язучылар миУкучы. Әйе, әзер!
нем янга килегез. Бер-берегезнең
текстларын тыңлагыз. Сезнеңчә, иң
Укытучы. Алайса, укучылар, әйдәгез,
яхшы текстны кем язган? Сыйныфөй эшен тикшереп алыйк.
та кайсы текстны кычкырып
II этап. Белемнәрне актуальләштерү
укыячакбыз? (Текст сайлана һәм
кычкырып укыла.)
Укытучы. Сезгә Г. Камалның тормыш
юлы турында укып килергә кушылУкучы. Г. Камал бик еш Александр
ган иде. Кем ул Г. Камал? Беренче
Островский иҗаты белән кызыксыбиремне эшләүчеләр экрандагы
на, аның әсәрләре белән рухлана,
эталон буенча өй эшен тикшерегез.
тәрҗемә итә. Рус театрында барган
Нәтиҗәгезне чагыштырыгыз.
спектакльләргә яратып йөри, сәхнә
өчен язылган рус китапларын ма1 нче биремгә эталон
выгып укый. Рус театрының тууы,
драматург
үсүе, танылуы Островский белән
бәйле булса, татарныкы Г. Камал
актёр
белән бәйле. 1914 елда ул Островскийның «Яшенле яңгыр» әсәрен
иҗат итә.
тәрҗемәче
I этап. Уку эшчәнлегенә мотивация

Г. Камал

җәмәгать эшлеклесе
публицист
мөхәррир
Нәтиҗә

Г.Камал – киңкырлы
шәхес

Укытучы. Беренче һәм икенче биремне үтәүчеләр, өй эшен хатасыз
эшләүчеләр булдымы? Бу биремне
эшләгәндә, авырлыклар тудымы?
(Җаваплар тыңланыла.)
Укытучы. Сезнең парталарыгызда
үзбәя битләре ята. Өй эшләре өчен
үзегезгә бәя бирегез. Ни дәрәҗәдә
үзләштердегез икән?
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Үзбәя бите

Укытучы. Проблема нәрсәдә соң?

10 нчы сыйныф укучысы ______________
_________________________

Укучы. Бу сүзләр хәзерге көндә бөтенләй кулланылмый яисә бик сирәк
кулланыла.

Тема: Галиәсгар Камалның «Бүләк
өчен» комедиясе
Өй эше

IV этап. Авыр очрактан чыгу өчен,
проект төзү
Укытучы. Шулай итеп, бүгенге эшебезнең максаты нинди була инде?

Сүзлек белән
эш

Укучы. Әлеге сүзләр кергән әсәрне
уку һәм мәгънәләрен текст эчендә
аңлау.

Сорауларга җавап бирү

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

Алгоритм төзү

Укучы. Дәреслек белән эшлибез.
Әсәрне укыйбыз.

Модельләштерү

Мәгъкуль күрде –

Укытучы. «Бүләк өчен» әсәре
1909 нчы елда язылып, аерым китап булып басылып чыга. Шул ук
елны «Шәрык» клубында «Сәйяр»
труппасы аны сәхнәгә куя. Тукай
«Бүләк өчен» комедиясенең сәхнә
тарихына, аның тамашачыга ясаган
тәэсиренә игътибар итеп, аңа зур бәя
бирә: «Бүләк өчен» уйналып, пәрдә
төшкәч, бөтен халык күңелендә бу
уеннан калган гүзәл бер хис аларны
үз-үзләрен бөтенләй оныттырганга,
бөтен залга тәбрик һәм кул чабу тавышлары яңгырады». Ни өчен шулай
язды икән ул? (Әсәрне уку.)

Укытучы. Үз эшегезне слайдтагы
эталон белән чагыштырыгыз.

V этап. Төзелгән проектны тормышка
ашыру

III этап. Килеп туган авырлыкның
урынын һәм сәбәбен табу
Укытучы. Ә хәзер мин сезгә тактадагы сүзләрне укырга тәкъдим итәм.
Бу сүзләрнең мәгънәләрен аңлатып
карагыз әле.
Конарсыз –
Чепи күзле –
Асыл –
Бәддога-

Укытучы. Текстта тактада бирелгән
сүзләр очрадымы?

Конарсыз – ямьсез

Укучы. Әйе, без аларны очраттык һәм
мәгънәләрен текст эчендә карадык.

Чепи күзле – кысык күзле
Асыл – атлас, ефәк

Укытучы. Комедия нинди вакыйгалардан тора? (Җавап бирү өчен,
тексттан өзекләр укыла, сорауларга
җавап бирелә.)

Бәддога – каргыш
Мәгъкуль күрде – уңай күрде

Укытучы. Аңламаган сүзләр күп булдымы?
Укучы. Әйе.

– «Каймак дигәнне яратмасаң, кәләвә
шикелле, бал шикелле, кәнфит, прәннек шикелле». Бу сүзләрне кайсы
персонаж әйтә?
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– «Урыс сабагы укып йөрергә син
кечкенә бала түгел инде». Бу сүзләр
кемгә карата әйтелә?

Мәхүпҗамал, 2 нче төркем Әхмәтҗан, Габдуллаҗан образлары
турында сөйләргә тиеш.

– «Аңгыралар, эш башламас борын
Укучы. Мәхүпҗамал. Яучы обраук үзләренең мәнсезлекләрен белзы. Мондый һөнәр иясе татарда
дерделәр, мәнсезләр, эштән чыккан
һәрвакыт булган. Мәхүпҗамал –
шыр тилеләр!» Сүз кем турында
комсыз, үз мәнфәгатен генә уйлаубара?
чы хатын. Гадәттә, яучыларның
һөнәре уңай булса да, бу очракта
Укытучы. Ә хәзер, укучылар, группабөтенләй башка яктан ачыла.
ларга бүленеп, сюжет буенча алгоритм төзеп карагыз.
(Өстәмә мәгълүмат: «Бүләк өчен»дәге Мәхүпҗамал Н.В.Гогольнең
– Беренче төркем, үз алгоритмыгыз«Женитьба»сындагы Фекланы,
ны тәкъдим итегез әле.
А.Н.Островскийның «Свои люди –
Ата-ананың баланы өйләндерү турынсочтёмся»дагы Устинья Наумовнаны
да сөйләшүе – Баланы өйләнергә
хәтерләтә.)
күндерү – Бүләксез калу
Укучы. Хәмидә. Асыл күлмәк киеп
Укытучы. Икенче төркем, сезнең алйөрер өчен, малаен акчага сатарга
горитм нинди?
әзер хатын. Бу юлда аны хәтта кызның ямьсез, кәкре аяклы һ.б. булуы
Максат Хыял Комсызлык Үкенү
да туктатмый, бары бай гына булсын, бирнәсе күбрәк керсен. Аның
баласы һәм иренә мөнәсәбәте дә
Укытучы. Бу алгоритмнарның кайсыбик тискәре, ул аларның фикерен
сы дәрестә куллану өчен уңайлырак
тыңлап та тормый, акылсызларга
дип уйлыйсыз?
исәпли.
Укучы. Минемчә, беренче алгоритм
Укучы. Әхмәтҗан. Йомшак холыклы
уңайлырак та, аңлаешлырак та.
ир, аның сүзе гаиләдә икенче урынУкучы. Ә минемчә, икенчесе. Ул кысда, шуңа күрә хатынының сүзенә
ка һәм бөтен вакыйгаларны үз
каршы бармый, аның белән килешә.
эченә ала.
Аны да улының язмышы түгел, туй
чыгымнары гына борчый.
Укытучы. Яхшы. Үзбәя битләрен
онытмыйбыз. Ә хәзер сез, алгоритм- Укучы. Габдуллаҗан.Бу образ ике
ны кулланып, әсәрнең кыскача эчтәтөрле тәэсир калдыра. Бер яктан,
леген сөйләп карагыз. (Ике төрле
алдынгы карашлы, русча укый. Гоҗавап тыңланыла.)
гольнең «Женитьба»сын укыганга,
аның өйләнү турында да үз фикере
VI. Белемнәрне ныгыту этабы
бар. Әсәрдә ул башкалардан бераз
Укытучы. Укучылар, алдагы биаерылып тора. Әмма, икенче яктан,
ремне үтәү өчен, без төркемнәргә
ул да – әтисе кебек йомшак холыкбүленәбез. 1 нче төркем Хәмидә,
лы, үзен яклап сүз әйтә алмый тор-
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ган яшь егет. Ул – яшь буын вәкиле. Татар дөньясының киләчәге
Габдуллаҗан кебек йоклап йөрүче
яшьләр кулына калырга мөмкин.
(С.Рәмиевнең «Таң вакыты» шигырен искә төшерү.) (Төркемнәр
бер-берсенә сораулар бирә, фикерләр исбатлана.)

VIII. Рефлексия этабы

Укытучы. Укучылар, без бүген дәрестә нәрсә өйрәндек? Без дәрес
башында куйган максатка ирештекме? «Бүләк алып кына, кеше
бәхетле буламы?» дигән сорауга
җавап бирә алдыкмы? Нинди авырлыклар очраттык? Аларны җиңеп
Укытучы. Ничек уйлыйсыз, бу әсәрдә чыгарга безгә нәрсә ярдәм итте?
иң тулы итеп бирелгән образ кайсыУкучы. Без Г.Камалның «Бүләк өчен»
сы?
комедиясен өйрәндек. Кайбер
Укучы. Әлбәттә, Хәмидә образы.
сүзләрне аңлау авыррак булды,
шуңа күрә сюжетны аңлауда кыенVII. Белемнәр һәм кабатлаулар
лыклар очрады. Безгә авырлыктан
системасына кушылу этабы
чыгарга алгоритм ярдәм итте.
Укытучы. Әйе, дөрес. Слайдта бирелУкучы. Сорауга җавап бирә алдык.
гән сүзләрне, Хәмидәнең гамәлләре
Кеше бәхетле булсын өчен, бүләк тә,
турында сөйләү өчен, билгеле бер
аның зурлыгы да мөһим түгел.
тәртипкә куеп, ягъни модельләштереп карагыз әле.
Укытучы. Үзбәя битләрен тапшырыгыз.
Хыял, максат, өмет, ачу, үзсүзлек,
үкенү.
Укытучы. Өй эшен язып алыгыз:
Укучы.

1. Әсәрдән чагыштыруларны табарга.
2. Үрнәк буенча Әхмәтҗан образын
модельләштерергә.
3. А.Н.Островскийның
«Свои люди – сочтёмся»дагы Устинья Наумовна белән
Мәхүпҗамал образларын
чагыштырырга.
Укытучы. Сез бүген
дәрестә бик актив эшләдегез. Рәхмәт! Сау булыгыз!

(Җавап аңлатыла.)
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18

ЯҢА ҺӨНӘРЛӘР.
САЙЛАНГАН
ҺӨНӘРЛӘРГӘ
ТАЛӘПЛӘР

(10 нчы сыйныфның рус төркемендә татар теле дәресе)
Айгөл КАРМАНОВА,

Гүзәлия МӨБАРӘКШИНА,

Казандагы 77 нче урта мәктәпнең
I квалификация категорияле
татар теле укытучысы

Казандагы 77 нче урта мәктәпнең
I квалификация категорияле
татар теле укытучысы
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Максат

1) Һөнәр исемнәрен белдерә торган сүзләр белән таныштыру; 2) укучыларның грамматик белемнәрен, сөйләм күнекмәләрен, иҗади фикерләү сәләтләрен үстерү; 3) төрле һөнәрләргә карата кызыксыну, һөнәр ияләренә карата хөрмәт хисләре уяту.
ПланлаштыШәхескә кагылышлы: төрле һөнәрләргә карата кызыксыну, һөнәр ияләренә
рылган
карата хөрмәт хисләре уяту; эшчәнлекнең максаты һәм нәтиҗәсе арасында
нәтиҗәләр
бәйләнешне билгели алу.
Метапредмет:
Танып белү УУГ: танып белү мәсьәләсен аңлау, ирекле һәм аңлы рәвештә
сөйли алу, текст эчтәлегендә ориентлаша белү.
Коммуникатив УУГ: әйләнә-тирәдәгеләр белән хезмәттәшлек итә алу, әңгәмәдәшләрнең фикерләрен тыңлый һәм аңлый белү, коммуникатив максаттан чыгып, сүзләрне дөрес куллана, фикерне анык һәм аңлаешлы итеп
җиткерә алу.
Регулятив УУГ: дәреснең тема, максат, эчтәлегенә үзбәя бирә алу, уртак
эшчәнлек оештыра белү, үзләштерү өчен кирәкле материалны билгели
белү.
Предмет буенча: һөнәр сүзенең аңлатмасы һәм һөнәр исемнәрен белдерә
торган сүзләр белән таныштыру; аларны сөйләмдә кулланырга күнектерү;
«Һөнәрләр» темасына караган яңа лексик берәмлекләрне үзләштерү, аларны дөрес куллана белү, тема буенча диалог һәм монолог төзи алу.
Дәреснең тибы Сөйләм телен үстерү.
Эшне оештыру Фронталь, шәхси.
Җиһазлау
Р.З.Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова. Татар теле. 10 нчы сыйныф (Казан: Татармультфильм, 2020), татар теленнән методик ярдәмлек, «Һөнәрләр» темасы
буенча модель-кластеры, тема буенча презентация, ноутбук.

Дәреснең технологик картасы
Дәрес
этаплары
Мотивлаштыру

Укытучы эшчәнлеге
Уңай психологик халәт яки эш
атмосферасы тудыра, дәрескә
әзерлекләрен тикшерә, укучылар белән әңгәмә үткәрә.
Дуслар елмаеп караса,
Дөнья яктырып китә.
Я, кайсыгыз дусларына
Елмаю бүләк итә?
Исәнмесез, укучылар!
– Хәерле көн!
– Хәлләрегез ничек?
– Кәефләрегез әйбәтме?
– Бүген ничәсе?
– Атнаның кайсы көне?
– Урамда һава торышы нинди?
– Анда җылымы, әллә салкынмы?
– Хәзер елның кайсы фасылы?

Укучы эшчәнлеге
Сыйныф эшкә әзерләнә (укытучыны
сәламлиләр, сорауларга җавап бирәләр,
сөйләм эшчәнлегенә
кушылалар).

Уку-укыту
гамәлләре
Дәрестә эшләү
теләге уяну.
Сыйныфташлар
һәм укытучылар
белән хезмәттәшлек итү.
Алган белемнәрне кабатлау, сөйләмдә куллану.
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Белемнәр- 1. Лексика өстендә эш:
не актуукытучы, табиб, төзүче, тәрбияальләштерү че, сатучы, тегүче, пешекче, супервайзер, промоутер, программист, блогер, мерчандайзер.
2. Сөйләм ситуацияләре белән
эшләп алабыз:
– Как скажете о том, что выбор
профессии – ответственное
дело?
– Сообщите о том, что интересуетесь математикой.
– Поинтересуйтесь у друга, где и
кем работают его родители.
– Выразите желание стать программистом.
Уку
Кластер белән эш.
мәсьәләсен
кую

1. Укучылар бер-бер
Үзара хезмәтартлы җавап бирәләр. тәшлек инициативасы күрсәтү,
2. Сүзләрнең
иптәшеңнең
тәрҗемәсен әйтү.
гамәлләрен
Җөмләләр төзү (теләк бәяләү, үз эшеңбуенча).
не планлаштыра
белү, бәяләү.
3. 2–3 укучының җавабын тыңлау.

Башкаларның
фикерен тыңлап,
үз фикереңне
Координатор Супервайзер 2. Кычкырып уку,
формалаштыру,
мәгънәләрен аңлату. дәреснең темасын ачыклау.
Брокер
Блогер
3. Җаваплар тыңлау,
Укытучы ярдәме
дәреснең темасын чы- белән максат
гару. Тема, максатны кую һәм эшне
Промоутер
формалаштыру.
планлаштырырМерчандайзер
га өйрәнү, эш
тәртибен аңлап,
– Укучылар, слайдка карагыз
уку эшчәнлеген
әле. Нинди сүзләр язылган
оештыра белү,
анда? Нинди һөнәрләр алар?
эш сыйфатына
– Әйе, яңа һөнәрләр, әлбәттә.
бәя бирә белү,
Заманнар үзгәрә, яңа вакыт яңа
уку эшчәнлеге
һөнәрләр таләп итә. Менә без
нәтиҗәләрен
сезнең белән дәреснең темасын
контрольгә ала
ачыкладык: «Яңа һөнәрләр».
белү.

Уку
– Укучылар, сез тиздән мәктәпмәсьәләсен не тәмамлыйсыз. Шунлыктан
чишү
күбегезне нинди һөнәр сайларга
дигән сорау борчый. Сез инде
беләсез, һөнәрләр күптөрле.
Замана алга барган саен, яңа
төрле һөнәрләр дә барлыкка
килеп тора. Без инде аларның
кайберләрен карап үттек. Алдагы слайдка карыйк. Яңа һөнәрләрнең билгеләмәләре белән
танышыйк.

1. Сорауларга җавап
бирү (теләк буенча).

1. Слайдтагы билгеләмәләрне укыйлар.
Җөмләләр төзиләр.
2. Диалог өстендә
эшлиләр. Төрле фикерләрне тыңлыйлар.

Уку мәсьәләсен
кабул итү һәм
дәрес дәвамында шуның буенча
эшләү;
куелган мәсьәлә
нигезендә үз
эшчәнлегеңне
планлаштыру;
барлыкка килгән
ситуациядә ориентлаша белү.
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ЯҢА ҺӨНӘРЛӘР
БРОКЕР – агент, посредничающий при купле-продаже ценных
бумаг, товаров.
СУПЕРВАЙЗЕР – организатор
работ, которые требуют действий по определённой единой
программе, наблюдающий за
правильностью исполнения такой программы.
БЛОГЕР – человек, ведущий
блог (сетевой дневник, живой
журнал).
КООРДИНАТОР – сотрудник
компании, который должен
быть в курсе всего происходящего.
ПРОМОУТЕР – частное лицо
или группа лиц, занимающаяся
целенаправленной рекламой
товара.
МЕРЧАНДАЙЗЕР – сотрудник
компании, обеспечивающий наличие товаров в торговой сети
и занимающийся мониторингом
продаж.
Шушы һөнәр атамаларын сөйләмдә ныгытыр өчен, күнегү
эшләп алабыз.
ДИАЛОГНЫ ДӘВАМ ИТ:
– Синең кем буласың килә?
– ........................... .
– ........................... . (Кечкенәдән
хыялланам, туганнарым тәкъдим итте, хәзерге заманда бу иң
популяр һөнәр.)
– ... булу өчен нәрсәләр эшләргә
кирәк? (Имтиханнарны яхшы
тапшырырга, техникумга укырга
керергә, инглиз телен яхшы белергә.)

Әңгәмәдәшеңнең фикерен
тыңлый, аралашу күнекмәләрен
формалаштыру,
коммуникатив
мәсьәләгә таянып, фикерне
төгәл итеп җиткерү.
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Модельләштерү

– Дәрес барышында кеше тормышында һөнәр ни өчен кирәклеге турында нинди нәтиҗәгә
килдегез?
Синквейн төзү.
СИНКВЕЙН ТӨЗИБЕЗ:
• Беренче юл – бер исем
• Икенче юл – ике сыйфат
• Өченче юл – өч фигыль
• Дүртенче юл – бер җөмләметафора
• Бишенче юл – бер сүз (беренче
сүзнең синонимы, нәтиҗә)
ҮРНӘК:
• Һөнәр
• Кызыклы, мавыктыргыч
• Шатландыра, өмет бирә, яшәтә
• Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн
күрмәс
• Шөгыль
Рефлексия 1. Дәрестә нәрсә белдем.
2. Дәрес турында нәрсә сөйләр
идем.
3. Дәрес нәрсәгә өйрәтте.
4. Йомгаклау. Билге кую. Өй эше
бирү. Һәр укучы үзенә ошаган
эш төрен сайлап ала:
– Һөнәрләр турында мәкальләр
табып килергә.
– Нинди дә булса һөнәргә реклама ясарга.
– Үзеңә ошаган һөнәр турында
хикәя төзергә.
Алда юллар – кайсын сайларга?
Төрле уйлар баштан үтәчәк.
Дөрес һөнәр сайлаганда гына
Көтәр сезне матур киләчәк.

Фикер алышу. Слайдта
бирелгән шаблон буенча дәфтәрдә синквейн
төзү.

Иптәшләрен
тыңлау, җавапларны тулыландыру, үз фикерләрен белдерү.
Эшләнгән эшнең
сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.

Сорауларга җавап
Үз эшчәнлегеңә
бирәләр, әңгәмәгә кат- бәя бирү.
нашалар.
Максат һәм
нәтиҗәләрдән чыгып,
үз-үзләрен бәялиләр.
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«Мәгариф» һәм «Гаилә һәм мәктәп» журналлары редакциясе
ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә
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«Авыл укытучысы – 2021»
«Земский учитель – 2021»
бәйгесен игълан итә

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

I этап

Иҗади эш язып җибәр
Конкурста I, II һәм III дәрәҗә Дипломга ия булучыларга акчалата
премияләр бирелә:

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

Напиши эссе

(Укытучылар соравы буенча 30 июньгә кадәр
озынайтыла)
Эшең magarif-uku.ru сайтында басылып чыккач
та, «Мәгариф» редакциясеннән электрон яки
басма сертификат җибәрүләрен сора.

II этап
Дәрес яки дәрестән тыш эшчәнлек конспекты язып җибәр

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

Отправь разработку урока или
внеурочной деятельности
(15 июльдән 10 августка кадәр)

III этап
Конкурс нигезләмәсе белән
http://magarif-uku.ru/tt/contest/avylukytuchysy-2021-konkursy/ сайтында
таныша аласыз.

Белешмәләр өчен:

Ачык дәрес күрсәт

Проведи открытый урок
(Сентябрь аенда)
(843) 222-06-09

magarif@bk.ru

