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АҢЛАТМА ЯЗУЫ

1992 нче елның 8 нче июлендə кабул ителгəн «Татарстан Респуб-
ликасы халыклары теллəре турында»гы Татарстан Республикасы Зако-
ны ни гезендə татар һəм рус теллəре тигез хокуклы дəүлəт теллəре булып 
расланды. Мəгариф министрлыгы җитəкчелегендə бик кыска вакыт 
эчендə нəтиҗəле эш оештырылды: рус телендə сөйлəшүче балаларга 
татар теле укытуны оештыру буенча махсус программалар, дəреслеклəр, 
ме тодик əсбаплар, дидактик материаллар əзерлəнде, бу юнəлештə бил-
геле бер тəҗрибə тупланды, психологик, педагогик нəтиҗəлəр ясалды. 
Бүгенге социолингвистик ситуациядə һəм гомуми белем бирүнең фе-
дераль дəүлəт стандартлары тормышка ашу кысаларында рус телле 
балаларны татарча сөйлəшергə өйрəтү буенча яңа программалар эшлəү 
зарурлыгы килеп басты.

Тəкъдим ителгəн программа психология, педагогика фəннəренең 
яңа казанышларына таянып һəм тел өйрəтү процессында методик стан-
дарт итеп кабул ителгəн коммуникатив технология нигезендə укыту 
принципларын исəпкə алып төзелде.

Программа аңлатма язуыннан һəм төп өлештəн тора. Программаның 
аң латма язуында татар теле укытуның максатлары, программа эчтəлеген 
сайлауның төп принциплары, гомуми урта белем бирү мəктəбенең һəр 
баскычында сөйлəм эшчəнлеге төрлəре буенча укучыларның нинди 
белем күнекмəлəренə ия булырга тиешлеге күрсəтелде. Төп өлештə 
һəр сыйныфта татар теле өйрəнүнең тематик эчтəлеге, лингвистик 
ма териал күлəме, аларның укыту сəгатьлəренə бүленеше, белем һəм 
күнекмəлəрне бəялəү нормалары күрсəтелде.

Һəр баланың үзлəштерү мөмкинлеге аның табигый индивидуаль 
үзенчəлегенə нигезлəнгəн. Программа һəм дəреслек материалын бар  -
лык балаларның да бердəй үзлəштерүе мөмкин түгел һəм мо ны 
талəп итəргə ярамый. Үзлəштерү сыйныфтан сый ныфка ны гый 
бара. Шуңа күрə программага һəм дəреслеккə материал те ма тик-
концентрик принципка (бер үк темаларның сыйныфтан сый ныфка 
ки ңəйтелеп кабатланышы) нигезлəп тупланды. Алдагы сый ныф-
лар дагы материалны кабатлау дəреслек эчтəлегендə оеш тырылу 
мөмкинлеген истə тотып, программада һəр сыйныф буенча, нигездə, 
яңа лингвистик материал һəм сөйлəм үрнəклəре генə күр сəтелде. 



186

РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ УКЫТУНЫҢ 
ТӨП МАКСАТЛАРЫ

Билгеле булганча, укытуның максаты җəмгыять тарафыннан ку-
елган социаль заказ белəн билгелəнə. Татарстан Республикасының 
бе лем бирү системасына куйган төп бурычы — иҗади фикерлəүче, 
инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле, 
ике дəүлəт телендə һəм чит теллəрдə дə иркен сөйлəшеп аралашучы 
билингваль (полилингваль) шəхес тəрбиялəү.

Рус телле балаларга татар теле укыту максаты күпкырлы, һəм ул 
берничə аспекттан тора: танып белү, үстерү, тəрбия, белем бирү.

1. Танып белү максатының эчтəлеге
Татарстан Республикасында яшəүче һəр миллəт кешесенə, үз халкы 

тарихыннан тыш, шушы төбəктə төп халык булып саналган татар халкы 
мəдəниятен, гореф-гадəтлəрен, тарихи үткəнен, бүгенгесен, килəчəген 
белү зарур. Татар халкы белəн кулга-кул тотынып яшəргə əзерлəнүче 
һəр кеше бу халыкның бəйрəмнəрен, традициялəрен аңларга, хөрмəт 
итəргə, əдəбият-сəнгать вəкиллəренең иҗади казанышлары белəн 
үзе нең рухи үсешен баета алу мөмкинлегеннəн файдаланырга тиеш. 
Прог рамма эчтəлеге телгə өйрəтү процессын бала өчен «башка дөнья-
га тəрəзə ачу» (И.Л.Бим) булырлык һəм шуның аркылы аның үз
яшəешен дə тулырак аңлавына ярдəм итəрлек итеп сайланды. 

Татар исемнəрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимика-
сын дөрес əйтə белергə өйрəтү, аларның семантикасы белəн кызык-
сындыру, балалар фольклоры, татар халык авыз иҗаты, əдəбият-сəн-
гать вəкиллəре белəн беренчел таныштыру башлангыч этапта танып 
белү максатының төп эчтəлеген тəшкил итə. Урта звенода Татарстанда 
яшəүче миллəтлəр, Татарстан символикасы, башкалабыз Казан ның 
тарихы, бүгенге йөзе, Татарстанның территориясе, географик урыны, 
экономик бəйлəнешлəре, татар сəнгатенең төрле тармаклары буенча 
билгеле булган шəхеслəр, Бөек Җиңүгə Татарстанның өлеше турында 
укучыларның татарча сөйли алулары төп максат итеп куелды.

Югары сыйныф укучылары, нигездə, 1—9 нчы сыйныфта алган бе-
лемнəрен киңəйтəлəр, тулыландыралар. Аларның алда аталган темалар 
һəм Татарстанның югары уку йортлары, яңа экономик үсеш дəрəҗəсе, 
дөньякүлəм аренада бүгенге урыны, бөтендөнья спорт үсешенə керткəн 
өлеше, Татарстандагы яшьлəр хəрəкəтлəре турында иркен аралашуга 
чыгулары максат итеп куела.

2. Үстерү максатының эчтəлеге
Белем бирү максаты методика фəнендə бик озак еллар буе беренчел 

дəрəҗəдəге максат итеп саналды. Лəкин дидактик максатлар ның 
баш каларын икенчел дəрəҗəдə дип карау, киресенчə, белем бирү 
мак сатының тиешле дəрəҗəдə тормышка ашырылмавына китерде. 
Шəхеснең белемле булуы тəрбиялелек һəм аның фикерлəү сəлəте үсеше 
дəрəҗəсеннəн дə тора. Укыту процессында үстерү, тəрбия максатларын 
даими күзаллап эшлəү — укытуның практик ягы уңышлылыгының 
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алшарты (Л.С.Выготский). Бу хакыйкатьне балаларның белем алу эш-
чəнлегенең барлык этапларында да истə тоту зарур.

Балаларның психик үсешен түбəндəге юнəлешлəрдə үстерүгə аеруча 
игъ тибар талəп ителə:

— фикерлəүне үстерү белəн бəйле психик функциялəр: логик фи-
керлəү, сəбəп-нəтиҗə бəйлəнешлəрен табу, индуктив, дедуктив фи-
керлəү; 

— хəтерне үстерү (ихтыяри, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үс терү;
— аралаша белү сəлəтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия 

хислəре);
— ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сəлəтлəрне үстерү.
Программага сайланган эчтəлек нигезендə сөйлəм эшчəнлегенең 

барлык төрлəре буенча да эш оештырганда, бу максатлар беренче 
планга куела.

3. Тəрбияви максатның эчтəлеге
Укучыларның тиешле дəрəҗəдəге тəрбиялелегеннəн башка укы-

ту процессын оештыру мөмкин түгел. Əлбəттə, укытучының шəхси 
сыйфатлары, укучы белəн махсус оештырылган мөгамəлəсе укыту-
тəрбия процессында зур роль уйный. Лəкин тəрбия процессы бе-
ренче чиратта укытуның эчтəлеге һəм методлары белəн бəйле. Шу ңа 
күрə программа эчтəлеген сайлаганда, материалның тəрбияви мөм-
кинлеклəрен исəпкə алу авторларның беренчел бурычы булды. Ба-
лаларның яшь үзенчəлеклəренə туры килгəн, аларны кызыксындырган 
мораль проблемаларны үз эченə алган эчтəлек, беренчедəн, укыту 
про цессында тəрбияви функция башкарса, икенчедəн, турыдан-туры 
коммуникатив мотивация туу белəн бəйле. 

Уку эшчəнлеген мотивлаштыру юнəлешендə эшлəүче галимə 
А. К. Маркова фикеренчə, эчтəлегендə əхлакый проблемалар булган 
текстлар үзлəре үк коммуникатив мотивациягə ия, шунлыктан аралашу 
ситуациясе булдыру əллə ни кыенлык тудырмый. Башка миллəт вə-
киллəренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек əхлакый сый-
фатларны тəрбиялəрдəй татар əдəбияты өлгелəре белəн таныштыру 
да шушы ук максатка буйсындырылды һəм сөйлəшү-аралашуга алып 
чыгуга кулайрак булган əдəби əсəрлəрнең авторлары тəкъдим ителде. 
Программаның ачык характерда булырга тиешлеген исəпкə алып, 
əдəби əсəрлəр үзлəре күрсəтелмəде, ə авторларны санап чыгу белəн 
чиклəнелде.

Укучыларның кабул итү мөмкинлеклəрен исəпкə алып, аралашу-
сөйлəшү проблемаларына туры килгəн əдəби əсəрлəрдəн төрле өзек-
лəр сайлауны дəреслек авторларына калдыру методика фəнендə прог-
раммага эчтəлек сайлауда монополиялектəн котылуның бер юлы дип 
күрсəтелə.

4. Белем бирү максатының эчтəлеге
Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмəлəре 

филологик белемнəр суммасы дəрəҗəсендə генə калмыйча, ə сөйлəм 
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эшчəнлегенең барлык төрлəрендə дə аралашуда кулланырлык дəрəҗəгə 
җитүе зарур. Ягъни укучылар нинди дə булса сүзне я грамматик 
категорияне тану, аеру, аңлау, тəрҗемə итү дəрəҗəсендə генə түгел, 
аларны аралашу максатында мөстəкыйль кулланырлык дəрəҗəдə өй-
рəнергə тиешлəр. Шул вакытта гына татар телен дəүлəт теле буларак 
өйрəнү бурычы үтəлə.

Гомуми урта белем бирү мəктəбен тəмамлаганда, укучының сөйлəм 
эшчəнлеге төрлəре буенча түбəндəге белемнəргə ия булуы күздə 
тотыла.

БАШЛАНГЫЧ ЭТАП

Тыңлап аңлау
Укытучының дəрес, уен ситуациялəре белəн бəйле сорауларын, 

күрсəтмəлəрен аңлау;
тыңлаганда, җөмлə, сүз чиклəрен билгелəү, интонацияне аеру;
сүзлəрне, сүзтезмəлəрне, җөмлəлəрне, грамматик формаларны бер-

берсеннəн ишетеп аера белү;
сүзлəрне, җөмлəлəрне тыңлап тəрҗемə итə белү;
ишеткəн сөйлəмнең, җөмлəнең эчтəлегенə төшенү. 

Диалогик сөйлəм
Өйрəнелгəн эчтəлек нигезендə əңгəмəдəшең белəн контакт ур наш-

тыра, сорау куя, җавап бирə, кире кага, раслый белү;
программада күрсəтелгəн темалар буенча укытучының сораулары-

на җавап бирү һəм сораулар куя белү;
дəреслектə бирелгəн үрнəк диалогларны сəнгатьле итеп уку, сөйлəү 

һəм охшаш диалоглар төзү, программада күрсəтелгəн коммуникатив 
максатлар буенча əңгəмəдə катнаша алу.

Монологик сөйлəм
Җанлы һəм җансыз предметларны, рəсем, картина эчтəлеген су-

рəтлəп сөйли белү; 
тəкъдим ителгəн план, терəк сүзлəр ярдəмендə укылган өзек яисə 

караган рəсем буенча, өйрəнелгəн җөмлə төрлəрен файдаланып, хикəя 
төзү;

укыган хикəялəрнең эчтəлеген сөйли белү;
үзе, гаилəсе һəм дуслары турында кечкенə информация бирə белү.

Уку
Татар алфавитындагы хəрефлəрне таный белү; 
хəреф-аваз системасын аера, татар теленə хас булган авазларны 

дөрес əйтеп укый белү;
дəреслектə уку өчен бирелгəн җөмлəлəрне, текстларны дөрес инто-

нация белəн укый белү;
тексттагы тыныш билгелəренə карата тиешле пауза һəм инто на-

циялəрне үтəү, өтерлəр янындагы сүзлəрне тиңдəшлек, эндəшү инто-
нациялəре белəн уку;
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укыган материалның эчтəлегеннəн кирəкле мəгълүматны аерып ала 
белү;

кечкенə күлəмле шигырьлəрне яттан сөйлəү;
укыганда, сүзлеклəр куллана белү.

Язу
Татар алфавитындагы хəрефлəрне дөрес, матур яза белү;
дөрес күчереп язу күнекмəлəрен булдыру;
бəйрəмнəр белəн котлау, чакыру кəгазьлəре язу;
конверт һəм дəфтəр тышына яза белү; 
программада күрсəтелгəн темалар буенча, терəк сүзлəр кулланып, 

хикəя язу күнекмəлəре формалаштыру.

5 — 9 нчы СЫЙНЫФЛАР 

Тыңлап аңлау 
Төрле төрдəге тыңлап аңлау күнегүлəрен үти белү;
сүзлəрне, җөмлəлəрне аңлап тəрҗемə итə белү; тəкъдим ителгəн 

текстны тыңлап, эчтəлеге буенча сорау бирə, сорауларга җавап бирə белү; 
аутентик яки адаптациялəнгəн əдəби əсəрлəрдəн өзек лəрне, инфор-

мацион характердагы текстларны, газета-жур нал лар дан мəкалəлəрне 
тыңлап аңлап, эчтəлеге буенча фикереңне əйтə, аралашуга чыга белү;

сыйныфташларыңның сөйлəмен тыңлап аңлау һəм аларга үз фи-
кереңне аңлата белү, алар белəн əңгəмə кору, əңгəмəдə катнаша белү.

Диалогик сөйлəм
Сорау, җавап, килеш(мə)ү, шиклəнү һəм башка репликаларны дөрес 

кулланып əңгəмə кору, сөйлəшə белү;
аралашуда катнаша, аны туктата һəм яңадан башлый белү; 
парда, төркемдə сөйлəшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, 

дəлилли белү, ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сөйлəм бары-
шын ачык лый белү;

терəк схемалар кулланып, ситуация буенча əңгəмə кора белү;
татар сөйлəм этикеты үрнəклəреннəн урынлы файдаланып əңгəмə 

кору, сөйлəшə белү.

Монологик сөйлəм
Программада тəкъдим ителгəн темалар буенча тиешле эзлеклелектə 

текст төзи һəм аның эчтəлеген сөйли белү;
конкрет ситуациягə үз карашыңны, төрле вакыйгалар, яңалыкларны 

хəбəр итə белү;
монологик сөйлəмдə кереш, эндəш сүзлəрне кулланып, орфоэпик 

һəм грамматик нормаларны саклап, үз фикереңне төгəл җиткерə белү;
өйрəнгəн текстны үз сүзлəрең белəн сөйлəп бирə белү;
өйрəнгəн шигырьлəрне яттан сəнгатьле сөйли белү.
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Уку
Программада тəкъдим ителгəн текстларны, татар теленең əйтелеш 

нормаларын саклап, сəнгатьле һəм аңлап уку;
текстның эчтəлегенə нигезлəнеп, контекст буенча яңа сүзлəрнең 

мəгънəсен аңлый белү;
таныш булмаган текстны эчтəн укып, аның төп фикерен таба белү;
таныш булмаган сүзлəрнең, төзелмəлəрнең тəрҗемəсен сүзлектəн 

таба белү.
Язу

Өйрəнелгəн темалар буенча актив куллануда булган сүзлəрне дөрес 
яза белү;

конкрет бер тема буенча хикəя төзи белү;
прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлəр, афиша һ.б.), эпистоляр 

жанр текстлары (хатлар, котлаулар һ.б.) яза белү;
үзеңне борчыган проблемага карата фикерлəреңне язмача җит керə 

белү;
тəкъдим ителгəн текстның эчтəлегенə нигезлəнеп, аны үзгəртеп яки 

дəвам итеп яза белү.

10 — 11 нче СЫЙНЫФЛАР 

Тыңлап аңлау
Əңгəмəдəшеңнең татарча сөйлəмен тулысынча аңлау;
теле-, радиотапшыруларны тыңлап, өлешчə аңлау.

Диалогик сөйлəм
Аралашу процессында төрле репликаларны кулланып, үз фикерең-

не əңгəмəдəшеңə аңлата белү;
конкрет проблема буенча əңгəмəдəшең белəн бəхəслəшə һəм үз 

фикереңне дəлилли белү;
программада тəкъдим ителгəн проблема буенча əңгəмəдəшлəрең 

белəн аралашуга чыгу.
Монологик сөйлəм

Җанлы сөйлəмнең төп фикерен атый, аңа үз карашыңны əйтə, яңа 
мəгълүматны чагыштыра һəм бəяли белү;

гади һəм программада күрсəтелгəн кушма җөмлəлəрне кулланып, 
тормышта булган хəллəр, ишеткəн яңа мəгълүматлар, үзеңне борчыган 
проблемалар турында хəбəр итə белү;

программада тəкъдим ителгəн əхлакый проблемалар буенча үз фи-
кереңне белдерə белү.

Уку
Программада тəкъдим ителгəн текстларны, татар теленең əйтелеш 

нормаларын саклап, сəнгатьле һəм аңлап уку;
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укыган текстның эчтəлеген логик бөтеннəргə бүлə белү, план төзи 
белү.

Язу
Укылган əсəр герое турында үз фикереңне язу;
күргəн һəм ишеткəн турында хикəялəп язу;
рəсми кəгазьлəрне (гариза, автобиография, характеристика, резюме) 

яза белү; 
əхлакый проблемага карата үз фикерлəреңне язу, иҗади биремнəр 

эшлəү.

КОММУНИКАТИВ  ТЕХНОЛОГИЯ  НИГЕЗЕНДƏ  ТӨЗЕЛГƏН 
ПРОГРАММАГА  ЭЧТƏЛЕК  САЙЛАУ  ПРИНЦИПЛАРЫ

Коммуникатив технология нигезендə укыту процессын оештыру 
өчен, бу технология билгелəгəн максатларга һəм принципларга туры 
килгəн программа эчтəлеген сайлау талəп ителə. Димəк, коммуникатив 
технология нигезендə укыту принципларын ачыклау, программа эч-
тəлеген сайлау өчен, төп критерий, норматив база булып тора (Е. И. Пас -
сов, В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, Э. П. Шубин, В. Ф. Габ дел-
хаков һ. б.).

Бу принципларның эчтəлеге нидəн гыйбарəт соң?
1. Телне аралашу аша өйрəнү принцибы 

Атаклы психологлар А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин хезмəтлəре 
күрсəтүенчə, белемнəрне үзлəштерү аларны нинди дə булса эшчəнлектə 
куллану аша бара. Башта белемнəр суммасы булдырып, аннан соң 
аны практикада кулланырга мөмкин дип уйлау хəзерге дидактик та-
лəплəргə җавап бирми. Сөйлəмгə өйрəтү процессы башта аерым сүз-
лəр, грамматик категориялəр өйрəнеп, аннан шулар нигезендə сөй-
лəм оештыру аша барса, бу бик əйлəнеч, нəтиҗəсез юл булыр иде. 
Коммуникатив технология нигезендə эчтəлек сайлау стратегиясе һəм 
так тикасы түбəндəгедəн гыйбарəт: башта балаларның яшь үзенчəлеге нə 
карап, аларның аралашү сфералары, аралашу ситуациялəре ачыклана, 
аннан соң шул сфераларда сөйлəшүне оештыра алырлык лингвистик 
материал сайлана. Бу процесс түбəндəге схемада күрсəтелə.

Лингвистик  материал  сайлау  схемасы
Социаль контактлар, аралашу сфералары, 

ситуациялəрне ачыклау
↓

Сөйлəшү, сөйлəм предметын билгелəү
↓

Сөйлəм бурычларын ачыклау
↓

Тиешле лингвистик материалны сайлау
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Əлбəттə, эчтəлек сайлаганда, сөйлəм материалының күлəмен бил-
гелəү өчен, балаларның психофизиологик мөмкинлеклəрен исəпкə алу 
зарур.

Югарыда əйтелгəннəрне искə алып сайланган материал мəктəптə 
телгə өйрəтү шартларын телне тормышта куллану шартларына якын-
лаштыру мөмкинлеген тудыра.

2. Уку процессын индивидуальлəштерү принцибы
Россия Федерациясенең мəгарифне үстерү доктринасында күр сə-

телгəнчə, хəзерге заман белем бирү системасы үсешенең төп юнəле-
ше — укыту процессын укучыларның шəхси ихтыяҗларын, телəк-
омтылышларын, индивидуаль-психологик үзенчəлеклəрен исəпкə алып 
оештыру. 

Башлангыч сыйныф укучылары эмоциональ, хəрəкəтчəн булалар, 
тиз арыйлар. Бала материалны үзе өчен кызык булса гына, үзенең шəх-
си ихтыяҗларына туры килсə генə кабул итə һəм фикерли башлый. 
Күрсəтелгəн психологик үзенчəлеклəрнең, һичшиксез, эчтəлек сайла-
ганда исəпкə алынуы зарур.

Башлангыч сыйныфларда укыту процессында əкияти, фантастик 
сюжетлар, кызыклы геройлар белəн очрашу, уен элементларын кулла ну 
тел материалын өйрəнүнең мотивлашкан булуын тəэмин итə.

Урта һəм югары сыйныф укучылары өчен программада эчтəлек 
əхлакый проблемалар тирəсенə туплана. Əйтик, «Белем һəм тормыш» 
темасында «Яхшы уку өчен, нинди сыйфатлар кирəк?», «Яхшы уку җи-
ңелме?» проблемалары буенча сөйлəшүлəр оештырыла, ə дəреслеккə 
бу проблемаларны чагылдырган əдəби əсəрлəрдəн өзеклəр сайлана. 
Аң лашыла: бу əхлакый проблемалар, нигездə, балаларның тормышта -
гы төрле мөнəсəбəтлəрен чагылдыра. Шунлыктан укучыларда бу мөнə-
сəбəтлəргə карата үз фикерлəрен əйтү, димəк, сөйлəшергə телəү ихтыя-
җы туа. Укучы укытучы кушканга түгел, ə үз телəге, үз ихтыяры белəн 
сөйлəм эшчəнлегенə тартыла.

3. Телне актив фикерлəү нигезендə өйрəнү принцибы
Белем алу процессын укучыларның актив фикерлəвенə нигезлəп 

оештыру — психология һəм педагогика фəннəренең алдынгы вəкиллəре 
куйган төп талəплəрнең берсе (С.  Л.  Рубинштейн, И.  Я.  Лернер, 
А. М. Ма тюшкин, М. И. Мəхмүтов, М. Н. Скаткин, И. А. Зимняя, 
И. Л. Бим, Е. И. Пассов, Л. З. Шакирова, В. Ф. Габделхаков, Ф. Ф. Ха-
рисов, Р. З. Хəйдəрова).

Психологлар, методистлар фикеренчə, материалны кат-кат кабат лап, 
ятлап өйрəнүгə караганда, аралашу ситуациялəрендə сөйлəм бурычына 
тəңгəл килгəн лексик-грамматик материалны укучыларның мөстə кыйль 
комбинациялəп сөйлəшүе,— тел өйрəнү өчен, күп мəртəбə нəтиҗəлерəк 
алым. Димəк, эчтəлектə аралашу ситуациялəре һəм ситуатив күнегүлəр 
системасы булу мəҗбүри. Телне аралашу ситуациялəренə бəйлəп өй-
рəнгəндə, укучылар тел өйрəнүнең практик əһəмиятен шундук тоя-
лар, эмоциональ күтəренкелек туа, һəм тел өйрəнү процессының мо-



тивлашкан булуы тəэмин ителə. Шуңа күрə программада, һəр сыйныф -
та аралашу өчен, коммуникатив максатлар, өлкəн сыйныфларда ара -
лашу проблемалары күрсəтелеп барды. Лингвистик материал һəм 
сөйлəм үрнəклəре программада нəкъ менə коммуникатив максаттан, 
аралашу проблемаларыннан чыгып билгелəнде.

4. Телне функциональ төстə өйрəнү принцибы
Коммуникатив методикага нигез салучыларның берсе Э.П. Шу -

 бин мəктəптə чит телне өйрəтү процессында грам  матик ма те ри алны 
академик грамматика эзлеклелегендə һəм ти рəн легендə өй рə нүне 
мəҗбүр итеп куймый. Функциональ принцип нигезендə программага 
грамматик материал түбəндəге талəплəр буенча сайлана:

— грамматик материал коммуникатив максаттан, аралашу их тыя-
җыннан һəм кулланыш ешлыгыннан чыгып билгелəнə;

— грамматик материалның күлəме, теоретик катлаулылыгы уку-
чылар ның үзлəштерү мөмкинлеклəрен исəпкə ала; 

— грамматика тел берəмлеге буларак түгел, ə сөйлəм берəмлеге 
буларак өйрəнелə; иң беренче чиратта грамматик категориянең фор-
масына түгел, ə аның функциясенə игътибар ителə: хəбəр итү, аңлату, 
сорау, тəкъдим итү, киңəш бирү, ышандыру һ.б.

Башлангыч этап өчен грамматик материал күрсəтелгəн критерийлар-
га таянып сайланды. Грамматик материалның бер өлеше теоретик 
формада бирелмичə, ə лексик-грамматик төзелмəлəр формасында 
тəкъдим ителде. Аларны үзлəштерү сөйлəм ситуациялəре нигезендə 
оештырыла. Ə җиңелрəк дип саналган грамматик материал филологик 
формада, кагыйдəлəр нигезендə өйрəнелə бара. Лəкин кагыйдəлəрне 
ятлау мəҗбүри түгел, аларны аралашуда куллануны имитациялəүгə 
игътибар ителə. 

Урта һəм югары звенода грамматик материал, нигездə, филологик 
формада, грамматик кагыйдəлəр нигезендə тəкъдим ителде.

5. Ана телен исəпкə алу принцибы
Башка телне өйрəнү вакытында, бала ихтыярсыз рəвештə лингвис-

тик материалны ана теле күренешлəре белəн чагыштыра. Бу телне 
үз лəштерү процессын җиңелəйтə. Димəк, һəр сыйныфка программа 
материалын сайлаганда, балаларның ана теле буенча белемнəр си -
с темасын исəпкə алу зарур. Яңа грамматик кагыйдəлəр бары тик ана 
телендə өйрəнелгəннəн соң гына кертелə бара, ə дəреслеклəрдə грам-
матик кагыйдəлəрнең рус һəм татар телендə бирелүе укучыларның 
белем сыйфатын күтəрүгə зур этəргеч булып тора.
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ПРОГРАММАНЫҢ ТЕМАТИК ЭЧТӘЛЕГЕ

1 нче СЫЙНЫФ (168 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Əйдəгез, танышабыз! (20 сəгать)

Əңгəмəдəшең белəн кон-
такт урнаштыра белү. 

Сорау куя, əңгəмəдə-
шең нең хəлен сорый, 
ки ре кага, раслый бе лү. 

Əңгəмəдəшеңнең яшəү 
урынын сорый һəм үзең-
нең кайда яшəвең ту-
рында хəбəр итə бе лү.
Бер-береңнең яшен со-
рый һəм җавап бирə бе-
лү. Уенга чакыра, риза 
була белү.

Исəнме(сез)! Син кем? 
Мин — Оля. Мин — ма-
лай (кыз). Синең исе -
мең ничек? Мин — 
Оля. Бу кем? Бу — Оля. 
Хəллəр ничек? Рəхмəт, 
яхшы. Бу Азатмы? Син 
Азатмы? Əйе, мин — 
Азат. Юк, ул Азат түгел. 
Сау бул(ыгыз).
Син кайда яшисең? Мин 
Казанда яшим. 

Сиңа ничə яшь? Миңа 
7 яшь. Алсуга 7 яшь. Си-
ңа 7 яшьме? Əйдə, бер гə 
уйныйбыз. Ярый.

исəнме(сез), хəерле  көн, 
мин, син, ул, бу, кыз, ма-
лай, укучы, укытучы, хəл -
лəр, ни чек? кем? нəрсə? 
исем, сау бул, ях шы, əйе, 
юк, түгел, ул, кай да? шə-
һəр исемнəре, яши, авыл, 
шə һəр, ничə? яшь, Та тар-
стан, Россия, ə, уй ный-
быз, əйдə, ярый, Шү рəле, 
бала, күбəлəк, эт, песи, 
Ак бай, урман

1—10 га кадəр саннар, 
ни  чəнче 

Йорт хайваннары һəм кошлары, кыргый хайваннар (34 сəгать)

Йорт хайваннары һəм 
кош   лары, кыргый хай-
ван   нарның, кошларның 
исем   нə рен атый, саный, 
яшəү урыннарын əйтə, 
алар  ны характерлый бе-
лү.

Бу нəрсə? Бу — аю. Ул ур-
манда яши (яшəми). Аю 
зур, усал. Ничə аю бар? 
3 аю бар. Бу — зур аю тү-
гел, кечкенə аю. Аю Та-
тарстанда яшиме? Ба лык 
йөзə, куян йөгерə, кош 
оча. Куян дус, кил мон-
да. Бу лат Акбай белəн 
уйный. Ул беренче ки-
лə. Оля ни чек йөгерə?

сарык, сыер, ат, кəҗə, 
дуң гыз, кош, əтəч, та вык, 
чеби, каз, үрдəк, ку ян, аю, 
бүре, төлке, ти ен, керпе, 
кояш, оча, фил, жираф, 
арыслан, Шү рəле, агач, 
алмагач, сандугач, укый, 
утыра, монда, җир, су, зур, 
кечкенə, усал, хəйлəкəр, 
куркак, йөзə, сикерə, оча, 
йөгерə, бара, кайта, ниш-
ли? нишлилəр? кил, дус, 
əле
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Мəктəптə (10 сəгать)
Уку-язу əсбапларының 
исем нəрен əйтə, иптə ше-
ңə тəкъдим итə, санын 
əй тə, сорап ала белү.

Предметларның урынын 
əйтə белү.

Уку хезмəтен атый, үзең-
нең, иптəшеңнең ничек 
укуын əйтə белү.

Бу нəрсə? Бу — китап. 
Ни чə китап бар? 2 китап 
бар. Миңа дəфтəр кирəк. 
Сиңа китап кирəкме? 
Ми ңа дəфтəр бир əле. 
Мə дəфтəр. Рəхмəт. Бу 
ки тапмы? Юк, бу китап 
түгел.
Китап кайда? Китап 
сум када. Сумкада калəм 
бармы?
Укучы ниш ли? Укучы 
укый, яза, саный, җыр-
лый, рəсем ясый. Ничек 
яза? Чиста яза, яхшы 
укый, калəм бе лəн яза.

дəфтəр, китап, бетергеч, 
калəм, акбур, дəрес, рə-
сем, карандаш, такта, 
татар теле, нишли? укый, 
яза, рəсем ясый, җыр-
лый, мəктəп, бүген, бар, 
ки рəкме? дөрес, так та, 
нин ди? ничек? пыч рак, 
чиста, яхшы, матур, ки-
рəк(ми), рəхмəт, кай да? 
өстəлдə, укучы, укы ту-
чы, начар, бас, утыр, та-
тар теле, җыр

Бакчада, базарда (12 сəгать)
Яшелчə исемнəрен, са-
нын, аларның төсен, тə-
мен əйтə, аларны сорап 
ала белү. 
Нинди яшелчə яратка-
ныңны əйтə белү. Базар-
да яшелчə, җилəк-җимеш 
сатып ала белү.

Син кая барасың? Мин 
базарга барам. Нəрсə ала  -
сың? Бу — кыяр. Кы  -
яр яшел. Миңа кыяр бир
(егез) əле. Бакчада нəрсə 
үсə? Шалкан, кишер, ... .
Син нəрсə ярата сың? 
Мин кыяр яра там. Тəм-
леме?
Алма бармы? Алма ничə 
сум? Миңа алма бирегез 
əле. Мин кызыл чəчəк 
яратам. Оля, мə кызыл 
чəчəк.

кишер, яшелчə, помидор, 
шалкан, алма, кыяр, бə-
рəң ге, суган, кəбестə, җи-
  лəк, кызыл, зəңгəр, яшел, 
ак, кара, сары, тəм   ле, тəмле 
түгел, яра там, бир əле, мə, 
ал, ничə сум, бирегез əле, 
чия, карлыган, əфлисун, 
җыя, чəчəк 

Кыш (16 сəгать)
Кыш билгелəрен əйтə 
белү. 
Кышкы уен төрлəрен 
əйтə белү, уенга чакыра 
белү.

Яңа ел, чыршы, Кыш 
бабай һəм Кар кызы 
исемнəрен атый белү.

Көн салкын. <...>
Мин чаңгы шуам. Əйдə, 
чана шуабыз. Син ничек 
шуасың? Мин яхшы 
шуам. Əйдə, шугалакка 
барабыз. 
Яңа ел бəйрəменə кемнəр 
килə? Кыш бабай, Кар 
кызы килə. Кыш бабай 
бүлəк алып килə. Мин 
бəйрəмгə барам.

кыш, салкын, кар ява, 
җил, исə, буран, чаңгы, 
чана, əкрен, ярый, шуа, 
тау, Яңа ел, Кыш бабай, 
Кар кызы, чыршы, яшел, 
җитə, уенчык, шар, килə, 
бəйрəм, котлый

Гаилə, өйдə булышу (10 сəгать)
Гаилə əгъзаларының 
исемнəрен атый, гаилəдə

Бу — безнең гаилə. Без-
нең гаилə зур түгел. 

əни, əти, апа, абый, се-
ңел, эне, əби, бабай, бə -
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кем нəр, ничə кеше бар-
лыгын əйтə белү. 

Татар халык ашлары 
исемнəрен атый, нинди 
ашлар пешергəнне əйтə 
белү.

Бу — минем əтием. Аның 
исеме — Александр 
Льво  вич. 
Əни бəлеш пешерə. Гө-
бə дия бик тəмле. Мин 
гөбəдия ашыйм, чəй 
эчəм.

леш, гөбəдия, чəкчəк, 
өчпочмак, ипи, эшли, 
пе шерə, ит, савыт-са-
ба, тəлинкə, чынаяк, чə-
нечке, кашык, пычак, 
эчə, ашый, өй, тату, ку-
нак, булыша, ю, юа, тəм-
ле, идəн

Кунакта (10 сəгать)
Ашарга, чəй эчəргə ча-
кы ра белү.
Нəрсə яратуыңны əйтə 
бе лү.
Керергə рөхсəт сорый 
бе лү.
Туган көн турында сөйли 
белү.

Туган көн вакытын əйтə 
белү.

Оля, чəй эч, аш аша.
Син нəрсə яратасың? Мин
варенье яратам. Мин ва-
ренье белəн чəй эчəм.
Ке рергə ярыймы? Əйдə, 
уз.
Бүген туган көнем. Без 
җырлыйбыз, уйныйбыз. 
Синең туган көнең 
кайчан? 
5 нче августта. 

кунак, ярый, ярамый, уз, 
туган көн, кайчан?

Кибеттə (10 сəгать) 
Ашамлык исемнəрен əй-
тə, кибеттəн сатып ала 
бе лү.
Савыт-саба исемнəрен 
əйтə, аларны кибеттəн 
сатып ала белү.

Сөт бармы? Сөт ничə 
сум тора? Миңа сөт би-
ре гез əле.
Бу — кашык. Кашык бар -
мы? Кашык ничə сум то-
ра? Синең кашыгың бар-
мы? 

сөт, май, чəй, ипи, сыр, 
шикəр, конфет, кефир, 
сок, чынаяк, чəйнек, тə-
лин кə, чəнечке, кашык, 
пы чак

Яз (9 сəгать)
Яз билгелəрен əйтə белү. 
Ел фасылының ни өчен 
ошаганын əйтə белү.
8 нче Март бəйрəме бе-
лəн котлый белү.

Нинди бүлəк бирүеңне 
əй тə белү.

Яз җитə. Тамчы тама, көн 
җылы, кар эри, кошлар 
килə.
Əнием, сине 8 нче Март 
белəн котлыйм. Сиңа бə-
хет телим. 
Мин əнигə чəчəк бирəм.

яз, тамчы тама, эри, рə-
хəт, ошый, кошлар килə, 
көн җылы, яз җитə, ни 
өчен? котлыйм, бəхет те-
лим, бүлəк, 8 нче Март

Без шəһəрдə яшибез
(10 сəгать)

Үзең яшəгəн шəһəр 
(авыл) турында сөйли 
белү. 

Нинди республикада 
яшə  гə неңне əйтə белү.

Мин шəһəрдə яшим. 
Безнең шəһəр бик матур. 
Шə һəрдə автобуслар йө-
ри.
Мин Татарстанда яшим.

безнең, бик, матур, зур, 
киң, урам, йөри, Та тар-
стан шəһəрлəре исем нə-
ре
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Нинди транспортта бар-
га ныңны əйтə белү.

Мин мəктəпкə автобуста 
барам.
Сəламəт бул! (10 сəгать)

Тəн əгъзаларының, шəх-
си гигиена предмет ла-
рының исемнəрен атый, 
ул предметларны со рап 
ала белү.

Кайсы җирең авыртуы 
ту рында əйтə белү.
Авыру кешенең хəлен 
со рау, аңа дару, чəй тəкъ  -
дим итə белү.

Бу — баш, күз, ... <...> 
Ми ңа сабын бир əле. Си-
нең сөл гең нинди?
Мин бит юам, теш чис-
тартам. Кулың чис тамы?
Башым авырта. Синең 
ба шың авыртамы? Əйе, 
авырта. Юк, авыртмый.
Əби, хəлең ничек? Тем-
ператураң бармы? Мə, 
да  ру (чəй) эч.

баш, бит, чəч, борын, 
ко лак, авыз, кул, күз, 
аяк, бармак, авырта, са-
бын, тарак, сөлге, теш 
щёткасы, чистарта, си-
керə, сөртə, тарый

Киемнəр кибетендə (9 сəгать)
Кием исемнəрен əйтə 
белү, аларның төсен əй-
тү, нинди кием яратка-
ның ны əйтə белү.

Күлмəк матур, зəңгəр. 
Мин зəңгəр күлмəк яра-
там. Синең кызыл күл-
мəгең бармы?

чалбар, итек, яулык, 
итəк, бүрек, биялəй, баш -
лык, күлмəк, сум

Җəй (8 сəгать)
Җəйге табигать, җəйге 
ял турында сөйли белү.

Җəй җитə. Көн җылы. 
Җилəклəр, чəчəклəр үсə.
Мин урманда җилəк җы -
ям. Мин авылга (бакчага) 
барам. Җəй көне Сабан-
туй була.

җəй, көн, елга, күл, җи-
лəк, гөмбə, Сабантуй

Грамматик минимум
1. Исемнəрнең берлек һəм күплек саннары.
2. Исемнəргə кем? нəрсə? сорауларын куя белү.
3. Исемнəрнең I, II, III затта берлек санда тартым белəн төр лəнеше 

бе лəн таныштыру.
4. Исемнəрнең урын-вакыт, юнəлеш, чыгыш килешлəрендə төр-

лəнеше белəн танышу.
5. Зат алмашлыкларын берлек санда сөйлəмдə куллану.
6. -мы/-ме, түгел кисəкчəлəрен, хəзерге заман хикəя фигыльнең 

юклык формасын (-мый/-ми) сөйлəмдə куллану.
7. Кайда? Кая? Кайдан? сорауларын кулланып төзелгəн сорау 

җөмлəлəр белəн таныштыру.
8. Микъдар һəм тəртип саннары белəн таныштыру (1—20 сан-

нары).
9. Ничə? Ничек? Нинди? Нишли? Кайчан? сорауларына җавап бирə 

белү.
10. Белəн бəйлеген сөйлəмдə исем белəн куллану. 



11. Хəзерге заман хикəя фигыльнең I, II, III зат берлек сан фор-
маларын сөйлəмдə куллану. 

12. Боерык фигыльнең II зат берлек һəм күплек сан формалары белəн 
таныштыру.

13. Бу күрсəтү алмашлыгын сөйлəмдə куллану.
14. Сыйфат+исем төзелмəсен сөйлəмдə куллану.
15. Һəм теркəгечен сөйлəмдə куллану.
16. Сан+исем төзелмəсен сөйлəмдə куллану.
17. Без зат алмашлыгының сөйлəмдə кулланышы белəн танышу.

Орфографик һəм орфоэпик минимум
1. Сузык һəм тартык авазлар, аларның аермасы. Калын һəм нечкə 

сузыклар. Яңгырау һəм саңгырау тартыкларны аерырга өйрəнү.
2. Татар һəм рус теллəрендəге сузык һəм тартык авазларны ча-

гыштырып, дөрес əйтə белү, транскрипция билгелəре белəн та ныш-
тыру.

3. Озын һəм кыска сузыкларны сүзлəрдə дөрес итеп əйтə белү.
4. Татар хəрефлəренең кабул ителгəн формаларын дөрес язу.
5. Сүз басымы. Сүзлəрдə басымны дөрес кую.
6. Хикəя һəм сорау җөмлəлəрне интонацион яктан дөрес əйтергə 

гадəтлəндерү. Җөмлə ахырында тыныш билгелəрен дөрес куеп язарга 
күнектерү.

7. Ялгызлык исемнəрен баш хəрефтəн башлап язарга өйрəтү.
8. Матур һəм дөрес язу күнекмəлəре булдыру.
9. Боеру максаты белəн əйтелгəн җөмлəлəрне аңларга өйрəтү.
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Без мəктəпкə барабыз (20 сəгать)

Беренче сентябрь турын-
да сөйли белү.

Уку-язу əсбапларының 
бар лыгын, юклыгын, ки-
рəклеген хəбəр итə һəм 
сорап ала белү.
Уку хезмəте турында со-
рый, сөйли белү.
Укучының уку хезмəтенə 
бəя бирү.

Бер-береңнең ничəнче 
сый ныфта укуын сорый 
һəм җавап бирə белү.

Бүген беренче сентябрь. 
Көн матур, җылы, кояш-
лы. Мəктəптə музыка уй-
ный. 
Синең дəфтəрең бармы? 
Сиңа дəфтəр ки рəк ме? 
Ми ңа дəфтəр бир əле.

Айрат күнегү эшли (эш-
лəми). Айрат укыймы?
Айрат яхшы укый. Айрат 
нинди билге ала? Айрат 
«4»ле ала.
 Син ничəнче сыйныфта 
укыйсың? Мин икенче 
сыйныфта укыйм. 

кояшлы, уку елы, баш-
лана, сорау бир, җавап 
бир, сөйли, тыңлый, дə-
реслек, көндəлек, ел, куя,
өй эше, җөмлə, нок та, 
ки чə, кабатлый, бил ге, 
«дүрт» ле («биш»ле), кү-
ңел ле, шигырь, дөрес, 
хə  реф, аваз, иҗек, мисал, 
мəсьə лə, тырыш, яхшы

Көз җитə (15 сəгать)
Көз билгелəрен əйтə 
бе лү. 

Көз җитə. Урамда сал-
кын. Көннəр кыска, төн 
озын. Кошлар җылы якка 
китəлəр.

көз, көз көне, көн, төн, 
җил, яфрак коела, исə, 
яңгыр, алтын, ай, җы лы 
як, елга, китə

Базарда (15 сəгать)
Җилəк-җимеш исем нə-
рен, төсен, тəмен, нəрсə 
яратуыңны əйтə белү.
Базарга барырга чакыра, 
кем белəн барганыңны 
əй тə белү.
Базарда җилəк-җимеш 
со рап ала белү.

Груша сары, баллы. Син 
нəрсə яратасың? Мин 
кар быз яратам.
Əнием, əйдə, базарга ба-
ра быз. Мин базарга əни-
ем белəн барам.
Əйтегез əле, карбыз ничə 
сум тора?

11—20 гə кадəр саннар, 
ачы, түгəрəк, баллы, чия, 
карлыган, алма, лимон, 
гру ша, слива, милəш, ку-
ра җилəге, карбыз

Мин чисталык яратам (15 сəгать)
Шəхси гигиена пред мет-
ларының нинди икə нен, 
аларны кулланып, нəрсə

Сөлге нинди? Ул чиста, 
йомшак, матур ... . Мин 
сөл ге белəн бит сөртəм.

тамак, муен, үлчи, авы-
рый, чəч тарый, теш чис -
тарта, əйбəт, пөхтə, бе лəн,
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эшлəгəнеңне əйтə, сорый 
белү.
Бер-береңə комплимент 
əйтə белү.
Табибка кайсы җирең 
авыртуны əйтə белү.

Авыру кешегə киңəш 
бирə белү.

Тарак белəн чəч тарыйм.

Синең бантигың матур. 

Кайсы җирең авырта? 
Минем башым авырта. 
Температураң бармы? 
Дару эч, бал белəн чəй 
эч.

сөлге, авырый, авырта

Гаилə. Өйдə булышу (20 сəгать)
Гаилə турында сөйли бе-
лү. Гаилəдə кемне ярат-
 каныңны əйтə белү.
Өй эшлəрендə булышу 
ту рында сөйли белү. 

Бер-береңне табынга ча-
кыру, кыстау, ашаганнан 
соң рəхмəт əйтү, бер-бе-
реңнең нəрсə ярат ка нын 
сорый һəм җавап бирə 
бе лү.

Безнең гаилəдə биш ке-
ше: əни, ... . Мин əнине 
яратам.
Син өйдə нишлисең? Мин 
əнигə булышам. Мин са-
выт-саба юам, гөл гə су 
си бəм.
Айдар, утыр! Өчпочмак 
аша. Нинди матур та-
бын! Рəхмəт, өчпочмак 
бик тəмле. Син чəкчəк 
яратасыңмы? 

дəү əни (əти), бергə, ял 
итə, иртəнге аш, көндез-
ге аш, кичке аш, əзерли, 
өстəл, кыстыбый, əйбəт, 
йомырка, ботка, уң як,
сул як, сала, сөртə, кисə,
ял көне, өстəл җыешты-
ра, гөл, су сибə

Кыш (23 сəгать)
Кышкы табигатьне су-
рəт ли белү. 
Һава торышын сорый бе-
лү. 
Кыш көне кошларга бу-
 лышу турында əйтə бе-
лү.
Яңа ел бəйрəме турында 
сөйлəшə белү.

Кышкы уен төрлəрен əй-
тə, уенга чакыра, уен га 
чы гарга ризалашу, ри за-
лашмауның сəбəбен əй тə 
белү.
Яңа ел бəйрəме белəн 
кот лый белү.
Образларны характер-
лый белү.

Кыш җитте. Салкын җил 
исə, кар ява. 
Урамда салкынмы? Əйе, 
салкын.
Без кошларга җимлек 
ясый быз, җим бирəбез. 
Син җимлек ясадыңмы?
Мəктəптə чыршы бəйрə -
ме була. Син бəй рəм дə 
нишлисең? Мин бəйрəм-
дə җыр лыйм.
Əйдə, тауга барабыз, чаң-
 гы шуабыз. Мин шу-
мыйм, чанам юк.

Оля, сине Яңа ел бəйрəме 
белəн котлыйм.
Нəсим саран, ул чана 
бир мəде.

тукран, песнəк, ала кар-
га, бөтен, көлə, һəм, шат-
 лана, биек, янында, ти-
мераяк, каплый, кыш ай-
лары, җимлек, көтə, кар 
бабай, Кар кызы, бии, 
күгəрчен, чыпчык, җим, 
риза, риза түгел, са ран, 
юмарт, тəрбияле

Туган җирем (25 сəгать)
Бер-береңнең яшəү уры-
нын сорый һəм кайда 
яшə  гəнеңне əйтə белү.

Син кайда яшисең? Мин 
Татарстанда яшим. Син 
нинди районда, шəһəрдə 
(авылда) яши сең?

туган як, озын, киң, аз, 
Идел, Нократ, Ык, Агый-
дел, Кама, ут яна, туктый, 
аша, чыга, бара, йорт,  
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Татарстан шəһəрлəре нең,
елгаларының исем нə  рен 
əйтə белү.
Татарстанда яшəгəн хай-
ван нарны əйтə, аларны 
су рəтли белү.
Нинди транспортта бар-
га ныңны əйтə белү. Юл 
йөрү кагыйдəлəрен əйтə 
белү.

Авыл турында сөйли бе-
лү.

Татарстанда Идел, ... ел-
га лары бар.

Татарстанда аю, бүре, ... 
яши. Миңа куян ошый. 
Ул тиз йөгерə, матур.
Нинди транспортта бара-
сың? Автобуста барам. 
Светофорда яшел ут
яна   — мин юл аша чы-
гам. Светофорда кызыл 
ут яна — мин туктыйм.
Авыл янында урман бар. 
Без урманга барабыз. 
Авылда күңелле, рəхəт.

буенда, поши, күңелле

Кибеттə (15 сəгать)
Киемнəрнең исемнəрен, 
аларны сатып ала, бəя лə-
рен сорый белү.

Бер-береңнең киеменə 
ком плимент əйтə белү. 
Ашамлыклар сатып ала 
белү.

Бу нинди кибет? Кибеттə 
нəрсəлəр бар? Сания 
күлмəк кия. Күлмəк ничə 
сум тора?
Гөлшат, син бүген бик 
матур.
Миңа 2 кг алма бирегез 
əле. Ипи , шикəр бармы?

калфак, түбəтəй, сара-
фан, тун, кия, ошый, са-
та, сатып ала, ерак, якын, 
тоз, үлчи, он, акча

Җəй (20 сəгать)
Җəй турында сөйли бе-
лү. 

Каникулны ничек үткəрү 
турында сөйлəшү.

Сабантуйда катнашу ту-
рында сөйлəшү.

Менə ямьле җəй җитте. 
Җəй көне җылы, рəхəт. 
Көн кояшлы. 
Син җəй көне кая ба-
расың? Мин авылга кай-
там.
Оля, син Сабантуйга ба -
 ра сыңмы? Сабантуйда 
нин ди уеннар була? Чүл-
мəк ваталар, көрəшəлəр.

ямьле, кыздыра, күбəлəк, 
эссе, җəйге, түгəрəк, ерак, 
болын, ошый, ба лан, кү-
бə лəк, су керə, кы зына, ба-
ганага менə, уен, чүлмəк, 
кө рəшə

Грамматик минимум
1. Без, сез, алар алмашлыкларын сөйлəмдə куллану.
2. Исемнең төшем килешендə төрлəнеше белəн таныштыру.
3. Кем? Нəрсə? Кайда? Кая? Кайдан? Нинди? Ничек? Ничə? Ни-

чəнче? сорауларына җавап бирə, аларны кулланып, сораулар бирə 
белү.

4. Исемнəрнең берлек санда тартым белəн төрлəнешен гамəли үз-
лəштерү.

5. Əле, бик кисəкчəлəрен сөйлəмдə куллану.



6. Боерык фигыльнең барлык һəм юклык формалары белəн та-
ныштыру.

7. Хəзерге заман хикəя фигыльнең I, III зат юклык формасын сөй-
лəмдə куллану.

8. Астында, өстендə бəйлек сүзлəрен сөйлəмдə куллану белəн та-
ныштыру.

9. Хəзерге заман хикəя фигыльнең I, II, III зат күплек формасын 
сөйлəмдə куллану.

10. Билгеле үткəн заман хикəя фигыльнең барлыкта берлек сан III зат 
формасы белəн таныштыру. 

11. Мин, син зат алмашлыкларын юнəлеш килешендə сөйлəмдə 
куллану.

12. 11 дəн 100 гə кадəр саннарны сөйлəмдə куллану.
13. Сабын белəн юына төзелмəсен сөйлəмдə куллану.
14. Ə теркəгечен сөйлəмдə куллану.
15. Сыйфатның гади дəрəҗəсен сөйлəмдə куллану.
16. Кирəк, кирəк түгел, ярый, ярамый сүзлəрен сөйлəмдə кул лану.

Орфографик һəм орфоэпик минимум
1. Сузык авазлар. Калын һəм нечкə сузыклар, аларны дөрес əйтү 

һəм дөрес язу күнекмəлəрен камиллəштерү. Сингармонизм законы. 
Татар теленең үзенчəлекле сузыклары һəм аларны белдерə торган хə-
рефлəрнең дөрес язылышы. Сүзлəрне транскрипция билгелəре белəн 
яза белү.

2. Тартык авазлар. Яңгырау һəм саңгырау авазлар. Аларны дөрес 
əйтə һəм дөрес язу күнекмəлəрен камиллəштерү.

3. Татар алфавитын яттан өйрəнү.
4. Сүзлəрне иҗеклəргə бүлү. Укылган иҗеклəр санын билгели белү.
5. Аралашу өчен бирелгəн темаларга караган сүзлəрнең дөрес əйте-

лешенə ирешү.
6. Җөмлə ахырында тыныш билгелəрен интонациягə бəйле рəвештə 

кую.
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Яңа уку елы котлы булсын! (20 сəгать)
Яңа уку елы белəн кот-
лый белү. 

Яңа уку елына əзерлек, 
нинди уку-язу əсбаплары 
кирəклеге турында сөй-
лəшү. 
Өй эшлəрен эшлəү ту-
рын да фикер алышу. 
Үзең укыган сыйныф ту-
рында мəгълүмат бирə 
бе лү.
Мəктəптə дежурлык хез-
мəте турында сөйли бе-
лү. 
Китапханəгə барырга 
ча кыру, нинди китаплар 
уку турында сөйлəшү.

Яңа уку елы белəн кот-
лыйм. Син бүген бик ма -
тур.
Син нинди дəфтəрлəр 
ал дың? Минем сум кам 
яңа.
Синең өй эшең бармы? 
Мисал эшлим, мəсьəлə 
чи шəм. 
Безнең сыйныфта 25 уку -
чы: 10 малай, 15 кыз. 
<...>
Дежур укучы нишлəде? 
Ул тəрəзə ачты, тактаны 
сөртте, ... .
Син китапханəгə ба ра-
сыңмы? Əйдə, ки тап ха-
нəгə барабыз. Син нин ди 
китап укыдың?

башлана, уңыш, тели, 
ки лешə, тарата, ятлый, 
чи шə, такта сөртə, тə рə-
зə ача, хезмəт, хата, ха-
талы(сыз), яза, күчерə, 
аңлата, китапханə, ки тап-
ханəче, кызыклы, əкият -
лəр, хикəя, ярдəм, ту рын-
да, дистə саннары: ун,
егерме, утыз, кырык  

Ашханəдə (20 сəгать)
Мəктəп ашханəсе, пеше-
релгəн ашлар турында 
сөй ли белү.
Үзеңə кирəк ризыкны со  -
рап ала белү.
Табын əзерлəү турында 
сөй лəшү.
Табын янында үз-үзеңне 
тоту кагыйдəлəрен сөйли 
белү.

Безнең мəктəптə ашханə 
бар. Без ашханəдə ашый-
быз. <...>
Миңа өчпочмак кирəк.

Мин өстəлгə тəлинкə ку-
ям. Тəлинкə янына ... .
Əдəпле кеше кулын юа,
чис та ашый. Табын 
янында сөйлəшми. 

ашханə, токмачлы аш, 
кəбестə ашы, дөге бот-
касы, каймак, кесəл, төр  -
ле, кайнар, пилмəн, кош 
теле, идəн, төште, тə лин-
кə янына, тук, ач, ватыла, 
вата, аш вакыты, ялган, 
ялганлый, əдəпле

Көндəлек режим (14 сəгать)
Сəгать ничə икəнен, эш-
нең сəгать ничəдə баш-
карылганын əйтə белү. 

Көндəлек режим турын-
да сөйли белү.

Сəгать ничə? Сəгать 
уни ке. Сəгать ничəдə ки-
лə сең? Мəктəптəн сə гать 
ничəдə кайтасың? 
Мин сəгать 7дə торам. 
Ашыйм, мəктəпкə китəм.

сəгать, йокы, тора, за ряд-
ка ясый, файдалы, шат -
лана, мактый, көндез, 
ки чə, иртə, 11—100 гə 
ка  дəр ге саннар
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Без əти-əнилəргə булышабыз (20 сəгать)
Г. Тукай турында сөйли 
белү.
Гаилə əгъзаларының кай-
да, кем булып эшлəгəнен 
əйтə белү.
Өй эшлəрендə катнашу 
ту рында əйтə, сорый бе-
лү. 

Укылган əсəрлəрдəге об-
разларга бəя бирə белү.

Г. Тукай — бөек ша-
гыйрь. <...>
Минем əни — сатучы. Ул
базарда эшли.

Мин əтигə булышам. Без 
əти белəн кибеткə ба  -
рабыз, ашамлыклар ала -
быз. Мин идəн юам,
ə син нишлисең? 
Айдар — эшчəн малай, 
чөнки ул əнисенə бу-
лыша. <...>

шагыйрь, шигырь, əсəр, 
өлкəннəр, кечкенəлəр, бу-
 лыша, су сибə, җир ка-
зый, тəрбияле, ми немчə, 
синеңчə, сатучы, тегүче, 
эшче, үзем, тапты, ал-
дын да, артында, тиз, озак, 
эзлəде, югалтты, җи -
 тез, əкрен, ялкау, тəр тип-
ле, тəртипсез, саф һа ва, 
эшчəн, ялкау, үзе, бе лə, 
каршында, өстендə, ас-
тында, тəрəзə, эри

Туган якка кыш килде (20 сəгать)
Һава торышы турында 
сөй лəшə белү.
Яңа ел бəйрəме турында 
сөйлəшү.

Кышкы каникулны ни-
чек үткəрү турында сөй-
лəшү.

Көн нинди? Көн аяз, сал -
кын, җил исə, буран. <...>
Бəйрəмгə кайчан ба ра-
сың? Кем белəн ба  расың? 
Бəй рəм кай да була? Бəй-
рəмдə ниш ли сең?
Син кышкы каникулда 
нишлəдең? Мин чаңгы 
шудым, компьютерда уй -
надым. <...>

һава торышы, кар бөр-
теге, аяз, биек, шатланды, 
чаңгы ярышы, кинəт, 
егыл ды, сынды, ерак, яр-
дəм итə

Без шəһəрдə (авылда) яшибез (18 сəгать)

Үзең яшəгəн шəһəр 
(авыл) турында мəгълү-
мат бирə белү. 

Үз фатирың турында сөй -
ли белү.

Безнең шəһəр матур, зур. 
Анда музейлар, театрлар 
бар, кибетлəр күп. <...>
Безнең авыл елга янында 
урнашкан. Йорт янында 
бакча бар. <...>
Мин икенче катта, 57 нче 
фатирда яшим. Безнең фа-
тирда өч бүлмə бар: йо кы 
бүлмəсе, кунак бүл мəсе, 
аш бүлмəсе.

бүлмə, буенда, катлы, 
театр, музей, янында, 
йорт, фатир, кат, аш бүл-
мəсе, якты, йокы бүл мə -
се, кунак бүлмəсе, юы ну
бүлмəсе, бакча, чишмə, 
агач

Əдəпле булыйк! (18 сəгать)
Табынга чакыра белү. 
Рəх мəт əйтə белү.

Туган көнгə чакыру əдə-
бе.

Табынга рəхим итегез! 
Олег, утыр, чəй эч, ши-
кəр ал. Ашларыгыз тəм-
ле булсын! Рəхмəт. Сезгə 
бик зур рəхмəт. 
Саша, сине туган көнгə 
чакырам. Туган көн сə-
гать 2 дə башлана.

рəхим итегез, чакыра, 
тəм ле булсын, ярты, бар -
 лык, буш, урын, егыла, 
əдəпле, тəртипле, акыл -
лы, игътибарлы, шалты-
рый, чакырыгыз, бор-
чый, шатлык, бəхет, сə-
ла  мəтлек 
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Транспортта зурларга 
урын тəкъдим итə белү. 

Телефоннан əдəпле сөй-
лəшə белү.
Укылган хикəялəрнең 
эч  тəлеге аша геройлар-
ның əдəпле булуына бəя 
бирə белү.
Өлкəннəрне, дусла рың-
ны бəйрəмнəр белəн кот-
лый белү.

Илдар — əдəпле малай, 
чөн ки ул əбигə урын би-
рə. Əби, монда буш урын 
бар, утырыгыз. 
Исəнмесез, мин — Оля, 
миңа Алсу кирəк иде. 
Айдар — тəртипле ма-
лай, əбигə булышты.

Сезне бəйрəм белəн кот-
лыйм. Сезгə сəла мəтлек, 
шатлык, бəхет телим.

 

Кечкенə дусларыбыз (20 сəгать)
Кышлаучы кошлар, алар -
га җимлеклəр ясау ту-
рында сөйлəшү.

Үзеңнең кечкенə дусла-
рың (эт, мəче), аларның 
гадəтлəре, тышкы кыя-
фəт лəре, аларны карау 
ту рында сөйлəшү.

Нинди кошлар бездə 
кышлый? Син кошларга 
җимлек ясадыңмы? Кая 
куйдың?
Минем этем бар. Ул бик 
матур, акыллы, хəйлəкəр. 
Ул ак (кара) төстə. Ак му -
енның койрыгы йом  шак, 
күзлəре кеч кенə.<...>

хəйлəкəр, өрə, саклый, ху-
 җа, тəпи, терелə, тəрə-
зə, чукый, канат, куна, 
кой рык, озын, кара кар -
га, гадəт, тычкан, тыш-
кы кыяфəт, маэмай, тың-
лый, Акмуен, Акбай, Ак-
тырнак

Күңелле җəй, ямьле җəй (18 сəгать)
Җəй көне урманга бару, 
җи лəк-җимеш җыю, бак-
ча да булышу турында
сөйлəшү.
Балаларның яраткан җəй -
ге уеннары турында сөй-
лəшү.

Җəйге Сабантуй турында 
сөйлəшү.

Мин урманга барам, ур -
манда җилəк, гөмбə җыя-
 быз.

Җəй көне су коенам, чу-
мам, кызынам, балык то-
там. <...>
Мин футбол уйныйм. 
Ə мин велосипедта йө-
рим.
Сабантуй — зур бəйрəм. 
<...>

җилəк, кып-кызыл, җы ям, 
эре, күп, агулы, яң гыр, 
кы  зына, су коена, чума, 
ба лык тота, чүп утый, ка-
чышлы, əбəкле, туп, ат та 
чаба, чүлмəк ва та, ба-
ганага менə

Грамматик минимум
1. Исемнең иялек килешендə төрлəнеше белəн таныштыру.
2. Зат алмашлыкларын күплек санда юнəлеш килешендə сөйлəмдə 

куллану.
3. Билгеле үткəн заман хикəя фигыльнең барлыкта зат-сан белəн 

төрлəнеше. 
4. Билгесез үткəн заман хикəя фигыльнең барлык һəм юклык фор-

масы белəн текст аша танышу. 
5. Уйнарга яратам конструкциясе белəн таныштыру.
6. Синоним һəм антоним сыйфатларны сөйлəмдə куллану.



7. Янында, алдында, астында, артында, өстендə бəйлек сүзлəрен 
һəм турында бəйлеген сөйлəмдə куллану.

8. Лəкин, чөнки, шуңа күрə теркəгечле кушма җөмлəлəрнең эч-
тəлеген аңлап, аларны сөйлəмдə куллану.

9. Чагыштыру дəрəҗəсендəге сыйфатлар белəн танышу.
10. Сүзнең тамырын, кушымчасын аера белү.
11. -чы/-че исем ясагыч кушымчалар белəн таныштыру.
12. Кебек бəйлеген сөйлəмдə куллану.
13. Казан шəһəре, киемнəр кибете төзелмəлəре белəн таныштыру.
14. Аннан соң рəвеше һəм һəр, һəркем, барлык, барысы алмаш-

лыклары белəн таныштыру.
Орфографик һəм орфоэпик минимум

1. Өйрəнелгəн лексик берəмлеклəрне орфоэпия нормаларына туры 
китереп əйтүне ныгыту.

2. Алынма сүзлəрне, дөрес əйтелешен саклап, сөйлəмдə кулланырга 
күнектерү.

3. Укучыларның язу һəм язма сөйлəм күнекмəлəрен камиллəштерү 
эшен дəвам итү.

4. Ике бертөрле тартык янəшə килгəн сүзлəрне дөрес əйтү һəм язу 
күнекмəлəрен булдыру (китте, кайтты).

5. Янəшə килгəн ике бертөрле тартык булган сүзлəрне дөрес əйтергə 
өйрəтү.

6. Я, ю, е хəрефлəре кергəн сүзлəрнең əйтелешен һəм язылышын 
истə калдыру.

7. О, ө хəрефлəренең беренче иҗектə генə язылуы.
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Яңа уку елы котлы булсын! (20 сəгать)

Беренче сентябрь көне 
ни чек узуы турында сөй-
ли белү.
Дəрес əзерли торган эш 
уры ны турында сөйли бе -
лү. 
Көндəлек режимны сөй-
ли белү.
Уку хезмəтенə карашы 
бу енча укучыга бəя бирə 
белү. 
Əңгəмəдəшеңнең ни чəн  -
че сыйныфта уку ын, нин -
ди өй эшлəрен əзер лə-
вен, дəрестə нəрсəлəр 
эш лəвен сорый белү.
Китапханəчедəн кирəкле 
китап турында белешмə 
ала белү. 

Яңа уку елы башланды. 
Без укытучыларны кот-
ладык. <...>
Мин тəртип яратам. 
Минем эш урыны чиста. 

Алёша иртəн сəгать 7 дə 
тора.
Оля яхшы укый. Ул — 
тырыш укучы.

Дəрестə нишлəдең? Мин 
мисалны дөрес эшлə дем, 
мəсьəлəне дөрес чиш-
мəдем.

Сездə кошлар турында 
ки таплар бармы? 

чəчəк бəйлəме, бəйрəмчə, 
эчтəлек, сəнгатьле, тəр-
җе мə ит, уйла, куш, ал, 
тапкырла, бүл, баш ла-
на, быел, былтыр, тəр-
тип, эш урыны, һəр ва-
кыт, кирəкле, игъти бар-
лы(сыз), көндəлек, кон-
троль эш, күчерə, чи шə, 
гаепле, үкенə, оныта, кү  -
ңелле

Кошлар һəм хайваннар дөньясында (20 сəгать)
Кошлар, аларны саклау 
ту рында əдəби əсəрлəр 
аша сөйлəшү.

Хайваннар турында со-
рый һəм белешмə бирə 
бе лү. Аларны тасвирлый 
белү.

Кыш көне кошларга 
бик салкын. <...> Марат 
кошларга таш ата. Ул  — 
начар малай. <...>
Аның төсе ... . Ул кыш 
көне ... . Ул ... ашый. 

буе, авырлыгы, энə, энə-
 ле, ташый, ташбака, яры  -
ша, ояла, үкенə, урлый, 
кызгылт, чиклəвек, ка ты, 
җəнлек, бөҗəклəр, арыс-
лан, юлбарыс, таш, үлə

Кышкы уеннар (25 сəгать)
Спорт төрлəрен əйтə, 
үзең нең нинди спорт тө -
рен яратканыңны, ба ла -
лар яратып уйный тор  -
ган төрле уеннарда кат-
нашуың турында əй тə, 
уен га чакыра, уен ның 
вакытын əйтə бе лү.

Мин хоккей яратам. Мин 
хоккей уйныйм. Əй дə, 
хок кей уйныйбыз. Уен 
сə гать 10 да баш ла на. 

рəхəт, шатлана, мактый, 
шуа белə (белми), елга 
буе, туңган, кот кар ды, 
ба тыр, җитез, очра ша-
быз, куркак, туңа, ба та, 
суза, уен
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Уенга барырга кирəк-
легенə инандыра, бару-
бар мауның сəбəбен əйтə 
бе лү.

Укылган хикəялəрнең 
эч тə леген сөйли белү, 
ге ройларга бəя бирү.

Əйдə, урамга чыгабыз. 
Урамда күңелле, рəхəт, 
саф һава. Синең чанаң 
бармы? Минем чанам юк. 
Миңа чана бир əле. Мин 
бармыйм, чөнки дəрес 
əзерлим.
Коля  — батыр ма лай, 
чөнки ул бабай га ярдəм 
итте.

 

Минем дусларым (25 сəгать)
Үзеңнең дустың турында 
сөйли белү.

Кечкенə хикəялəрнең эч-
тə леген сөйли, герой ларга 
бəя бирə белү.

Минем дустым бар. Аның 
исеме — Айсылу. Без 
аның белəн бергə укый-
быз. Без бергə мəк тəпкə 
йөрибез. 
Ул ты рыш, əдəпле, тый-
нак.

бергə, тыйнак, ярар, соң, 
əйбер, бик, ямьле, гел, бал, 
əйтмəде, кемдер, сылтау, 
сыйныфташ, күр ше, бию 
түгəрəге, та  ныштык, көтə, 
табыш мак, башмаклар, 
алып кай  та, кия, сала

Дүрт аяклы дусларыбыз (15 сəгать)
Дүрт аяклы дусла ры-
бызның кыяфəтлəре, га-
дəт лəре турында сөйли 
белү.
Аларга карата үз мө нəсə-
бəтеңне белдерə бе лү.

Песиемнең койрыгы йом -
шак, колаклары кеч кенə, 
күзлəре яшел. <...>

Мин этемне бик яратам, 
аш бирəм, аның белəн 
урамга чыгам.

хуҗа, эзли, маңгай, ада-
ша, коткара, кача, ябыша

Яз килə (20 сəгать)
Язгы табигать турында 
сөй ли белү. 

8 нче Март бəйрəме бе-
лəн котлый белү.
Яз бəйрəме — Карга бот  -
касы турында сөйли бе -
лү.

Ямьле, күңелле яз җитте. 
Елгада боз китə. Җылы 
яктан кошлар кайта. Без 
кошларга оя ясыйбыз. 
Көн нəр — озын, төннəр 
кыс ка була.
Кадерле əнием! Сине 
бəй рəм белəн котлыйм. 
Яз көне матур бəйрəм 
була. Ул — Карга бот-
касы. <...>

җылы як, боз китə, кайта, 
озын, кыска, тамчы та-
ма, кояш җылыта, кар 
эри, күгəрчен, сыерчык, 
оя ясый, Карга боткасы, 
өйдəн өйгə, буенда, алып 
килə

Татарстан (20 сəгать)

Татарстанның дəүлəт 
сим волларын əйтə белү.

Казан шəһəре турында 
сөй ли белү.

Татарстанның нинди дəү  -
лəт символлары бар? Дəү-
лəт флагында нинди төс-
лəр бар?
Казан — бик матур, 
зур шə һəр. Миңа Казан 
ошады. Кремльдə Кол 
Шə  риф мəчете бар. <...>

Дəүлəт гербы, Дəүлəт
фла гы, Дəүлəт гимны, 
дəү  лəт теле, манара, Кол 
Шə риф мəчете, Сөемби-
кə ма нарасы, ерак (тү-
гел), шə һəре, язучы
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Татарстан шəһəрлəре ту-
рында сөйлəшү.

Балалар шагыйрьлəре, 
язу чыларының исем нə-
рен, нəрсə язганын əйтə 
белү.

Татарстанда нинди шə-
һəрлəр бар? Алабуга Ка-
зан нан еракмы? 
Бари Рəхмəт — шагыйрь. 
Ул шигырьлəр яза. Дəр-
җия Аппакова — язучы. 
Ул хикəялəр яза.

Матур җəй җитə (25 сəгать)
Җəй көне кая бару ту рын-
да сөйлəшү.

Бакчада җəйге хезмəт ту-
рында сөйли белү.

Син җəй көне кая бара-
сың? Мин җəй көне авыл-
га барам. <...>
Бакчада эшлим.

ял итə, ярдəм итə, чүп 
утый, җыя

Башлангыч этапта өйрəнү өчен тəкъдим ителгəн шагыйрьлəр 
һəм язучылар: Г. Тукай, М. Җəлил, А. Алиш, Ф. Кəрим, Х. Гарданов, 
Б. Рəхмəт, Ə. Бикчəнтəева, Р. Миңнуллин, Г. Лотфи, Җ. Тəрҗе-
манов, Ш. Галиев, Җ. Дəрзаман, Р. Вəлиева, Д. Аппакова, 
Р. Корбан, Н. Мадьяров, Г. Рəхим, Х. Халиков, И. Туктар, 
М. Газизов, Р. Батулла, Р. Мингалим, Г. Бəширов, Л. Толстой, 
В. Осеева.

Грамматик минимум

1. Татар телендəге хəреф-аваз системасына анализ бирə белү.
2. Исемнəрнең килеш кушымчаларын сөйлəмдə дөрес куллану.
3. Исемнəрне күплек санда тартым белəн төрлəндерү.
4. Маратның китабы төзелмəсен сөйлəмдə куллану.
5. Кушма, парлы исемнəрнең мəгънəлəрен аңлап, сөйлəмдə кул-

лану.
6. Кадəр, соң бəйлеклəре белəн таныштыру.
7. Чагыштыру, артыклык дəрəҗəсендəге сыйфатларның мəгънəлə-

рен аңлап, сөйлəмдə куллану.
8. Монда, анда күрсəтү алмашлыкларын сөйлəмдə куллану.
9. Мин, син, ул зат алмашлыкларының иялек, юнəлеш, урын-вакыт 

килешлəрендə төрлəнешен сөйлəмдə куллану.
10. Билгесез үткəн заман хикəя фигыльне III зат берлек санда сөйлəм-

дə куллану.
11. Татар һəм рус теллəрендə җөмлəдəге сүз тəртибе белəн та ныш-

тыру.
12. Иртəгə эшлим конструкциясе белəн таныштыру.



Орфоэпик һəм орфографик минимум
1. Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгə ирешү, рус сүзлəре белəн 

чагыштырып күрсəтү. Басымлы иҗеклəрне һəм сүзлəрне дөрес уку һəм 
матур язу күнекмəлəре булдыру. Басымның үзенчəлекле очракларын 
белү.

2. Җөмлə ахырында нокта, сорау яки өндəү билгелəрен куеп, язу 
күнекмəлəрен гомумилəштерү.

3. Орфоэпик һəм орфографик яктан сөйлəмне оештыру эшен ти-
рəнəйтү.
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
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Без мəктəптə (20 сəгать)
Дəреслəр расписание-
 сен, нинди дəреслəр əзер-
лəү яки əзерлəмəүнең сə-
бə бен əйтə белү.
Уку-язу əсбапларын тəр-
типтə тоту турында ки-
ңəш бирə белү.
Китапханəгə барырга ча-
кыра һəм нинди китап 
ки рəклеге турында əйтə 
белү.

Күнегү эшлим, мисал, 
мəсьəлə чишəм. 

Битлəрне пычратма, таш-
лама, ертма, бөклəмə.

Наил, əйдə, китапханəгə 
ба рабыз. Миңа табигать 
турында китап кирəк.

əдəбият, ташлый, чирек, 
кəеф, язма эш, шакмак-
лы, сызыклы, əзерлəнə, 
сүздə тору, сыйныф җи-
тəкчесе, быел, узган ел, 
югалта, мөстəкыйль эш, 
вакытында эшлəргə, бор -
чыла, ерта, пычрата, 
ачык, ябык, куша, ала, 
тап кырлый, бүлə, төшеп 
калган, маҗаралы

Мин — өйдə булышчы (20 сəгать)
Өйдə эшлəгəн эшлəрне 
əй тə, сорый, куша белү. 
Эш эшлəргə риза булуың-
ны яки булмавыңны бел-
дерү.
Кибеткə барырга куша, 
нəр сə алырга икəнен əй-
тə, сорый белү.
Өйдəге хезмəттə катна-
шуга карап, кешелəргə 
бəя бирə белү.
Өйдəге эшлəрне эшлəргə 
киңəш бирə һəм яхшы 
эш лəгəн өчен мактый бе-
лү.

Вакытны дөрес əйтə бе-
лү, сөйлəмдə куллану.

Мин идəн юам. Син идəн 
юасыңмы? Идəн ю əле. 
Ярый, мин идəн юам. 
Юк, юмыйм. Мин риза 
(тү гел).
Нəрсə алырга? Ипи, сөт 
ал.

Айдар — эшчəн малай, 
чөн ки ул əнисенə булы-
ша.
Əнигə булышырга, идəн
юарга кирəк. Син бул-
дыр гансың, яхшы эшлə-
гəнсең. Син эшчəн, ты-
рыш, ярдəмчел.
Дəреслəр сəгать ничəдə 
башлана? Тугызынчы 
яртыда. <...> 

тузан суырта, тузан сөр -
тə, кер үтүкли, чүп чы-
гара, себерə, ашарга 
əзерли, əрчи, тың лаучан, 
ихтирамлы, җи тез, көч -
ле, мактанчык (тү гел),
алдаша, булыш чы, ал-
дашмый, минем фике-
рем чə, минем уйла вым-
ча, мич, ярдəмчел, ир тə 
тора, алтын, тимер, ир-
тəнге, кичке, көндезге, 
бул дыра, шəп

Бергə эшлə, бергə аша (24 сəгать)
Өй эшлəрендə үзеңə бу-
лышырга, ярдəм итəр гə 
сорый, нəрсə эшлəргə 
ки рəклеген əйтə белү.

Аня, миңа булыш əле. 
Миңа савыт-саба юарга 
ярдəм ит əле.

ярдəм, чакыра, бозыла, 
йокы, минемчə, синең -
чə, билгеле, əлбəт тə, 
берен че дəн, икенчедəн,



212

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Кереш сүзлəр кулланып, 
геройлар адымына кара-
та үз фикереңне əйтə бе-
лү. 

Минемчə, Аня дөрес эш-
лəмəде, чөнки ... .
Минем уйлавымча, Су-
пер малай эшчəн түгел, 
чөнки ... .

мич, он, көрт лек, чиш-
мə, утын кисə, утын яра, 
ма җаралы, кар көри, су 
алып кайта

Ничек эндəшсəң, шулай җавап бирерлəр (14 сəгать)
Үзеңə, иптəшеңə ярдəм 
итү не итагатьле сорый, 
яр дəмеңне тəкъдим итə 
белү. 

Өлкəн кешегə сорау бе-
лəн мөрəҗəгать итə бе лү.

Телефоннан сөйлəшү эти -
кеты.

Миңа булыш əле. Гали, 
көрəк алып чык əле. Зин-
һар, миңа ярдəм ит əле. 
Сиңа булышырга ки рəк-
ме?
Əйтегезче (əйтегез əле), 
киемнəр кибете кайда? 
Гафу итегез, тукталыш 
кай да?
Оляны телефонга ча кы-
рырга мөмкинме? Миңа 
Оля кирəк иде.

тиз-тиз, башкалар, пыч-
рак, тəмле сүз, тəмле тел-
ле, оялды, чакырыгыз, 
га фу үтенə, тупас, ял гыз, 
мактана, гаепле, очрады, 
тукталыш, ка гый дə, ашы-
 га, гафу ит, шал ты рата

Минем туган көнем (18 сəгать)
Туган көнгə чакыру яза 
белү. 

Бəйрəм табынын əзерлəү 
турында сөйлəшү.

Нинди ризыклар ярат -
каныңны яки яратма га-
ныңны əйтə белү.
Табын янында үз-үзеңне 
тоту кагыйдəлəре.
Туган көн уеннары ту-
рын  да сөйлəшə белү.

Оля, мин сине туган көн-
гə чакырам. Туган көн 
кич сəгать 6 да башлана, 
безнең адрес: ... . 
Нəрсə пе ше рəбез, кем нəр-
не ча кырабыз? Та бын -
да нəр сəлəр бу ла? Төр ле 
са лат лар ... . <...>
Син нинди ризыклар яра-
тасың ( яратмыйсың)? 

Сөйлə шер гə, ашыгырга 
яра мый. <...>
Нинди уеннар уйныйбыз? 
Син нинди тизəйткечлəр, 
табышмаклар белəсең?

чакыру кəгазе, татар ха-
лык ашлары исемнəре, 
туңдырма, пылау, ток-
мач лы аш, коймак, ак 
май, беренчегə, күрше, 
авыз чапылдату, ашыга, 
пə рəмəч, вак бəлеш, кү-
тəрə, кыстый, тук, яңа 
гы на, кулын суза

Минем дустым бар (15 сəгать)
Дустың турында сөйли 
бе  лү.

Дусларның аралашуы ту -
рында сөйли белү.
Дустыңны уенга чакыра 
белү.

Минем дустым — Катя. 
Ул матур җырлый, яхшы 
... . <…>
Дуслар бергə дəрес əзер-
лилəр, ... .
Оля, əйдə, уйнарга чыга-
быз. <…>

шатлык, шаян, иптəш, 
яр дəмчел, киңəш, менə, 
тө шə, үлгəн, ишегалды, 
юлдаш, һəркем, һəрбер, 
кызгана

Дүрт аяклы дусларыбыз (15 сəгать)
Дүрт аяклы дусла ры быз-
ның токымнары, кыя   фəт-
лəре, гадəтлəре ту рында 
сөй ли белү. 

Минем этем (песием) 
бар. Ул йонлач, ... . <...> 
Ул тəпиен бирə, ... . <...>

йорт эте, ау эте, сакчы эт, 
йонлач, ут яна, тəпи, юаш, 
тугры, сөяк, күсе, тыч-
кан, ягымлы, тəпиен суза
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Без спорт яратабыз (15 сəгать)
Тəн əгъзаларының исем-
нəрен, табибка кайсы җи-
рең авыртуын əйтə бе лү.
Җəйге, кышкы спорт төр -
 лəрен аера, үзеңнең нин-
ди спорт төрен ярат ка-
ныңны əйтə белү.

Минем тешем сызлый, 
ба  шым авырта. <...>

Мин чаңгы шуарга яра-
там. <...>

спорт төрлəре, салкын 
тия, башым əйлəнə, сыз-
лый, күз табибы, теш та-
бибы

Без Татарстанда яшибез (15 сəгать)
Татарстанның табигате: 
елгалар, үсемлеклəр, җəн -
лек лəрнең исемнəрен əй-
тə белү. 
Сабантуй турында һəм 
мил ли уеннарны əйтə, 
Са бан туйга афиша яза 
белү. 

Татарстан — зур, бай 
рес публика. Татарстанда 
зур елгалар ... .

Сабантуйда ат чабышы, 
...  . <...>

Кама, Идел, Агыйдел, 
Зəй, Ык, озынлыгы, киң-
 леге, бодай, арыш, ка-
рабодай, борчак, чө ген-
дер, көнбагыш, тары, бə -
хəслəшə, кебек, ризык, 
та тарча көрəш, капчык 
бе лəн сугышу, чүлмəк ва-
ту, капчык киеп йөгерү

Светофор — минем дустым (12 сəгать)
Юл йөрү кагыйдəлəрен 
сөй ли белү.

Юл янында уйнарга, ... 
ярамый. Кызыл ут яна, 
ашыкма. Юлда йөгерергə 
ярамый.

җəяүле, уң як, сул як, 
урам аша, ашыга, тук та-
лыш, юл бирə

Грамматик минимум

1. Боерык фигыльнең барлыкта һəм юклыкта (II зат) төрлəнешен 
сөйлəмдə куллану. 

2. Хəзерге заман хикəя фигыльнең барлыкта һəм юклыкта зат-сан 
белəн төрлəнеше.

3. Билгеле үткəн заман хикəя фигыльнең барлыкта һəм юклыкта 
зат-сан белəн төрлəнеше.

4. Билгесез килəчəк заман хикəя фигыльнең барлыкта зат-сан белəн 
төрлəнеше белəн танышу.

5. Фигыльнең инфинитив формасын сөйлəмдə куллану.
6. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзлəр (кирəк, ки рəкми, 

ярый, ярамый) белəн сөйлəмдə куллану.
7. Эшлəргə телим конструкциясен сөйлəмдə куллану.
8. Сыйфат дəрəҗəлəре белəн таныштыру, аларны сөйлəмдə кул-

лану.
9. Өчен, шикелле бəйлеклəрен сөйлəмдə куллану.

10. Кереш сүзлəрне (минемчə, синеңчə, билгеле, əлбəттə, бе рен чедəн, 
минем фикеремчə) сөйлəмдə куллану.

11. Татар телендə аффиксларның кушылу тəртибе белəн та ныш ты ру.



12. -лык/-лек; -даш/-дəш, -таш/-тəш исем ясагыч кушымчалары 
белəн таныштыру.

13. Зат алмашлыкларын урын-вакыт килешендə сөй лəмдə куллану.
14. Тартым һəм килеш белəн төрлəнгəн уртаклык һəм ялгызлык 

исемнəренең берлек һəм күплек сан кушымчаларын аера белү.
15. Җөмлəдə ия белəн хəбəрне дөрес куллана белергə өйрəтү. 
16. Мин, син, ул зат алмашлыкларының төшем килешендə сөй лəмдə 

кулланылышы.
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Яңа уку елы котлы булсын! (30 сəгать)
Китапның якын дус, ки-
ңəшче икəнен аң лата, ки -
тап укырга ки ңəш би рə 
бе лү.
Каюм Насыйри турын да 
кыскача мəгълүмат бирə 
белү.
Китапханəгə язылу өчен,
анкета тутыра бе лү, ки -
тап ханəдəн үзе ңə кирəк-
ле китапны со рый белү.
Китап басу тарихы ту-
рында кыскача белеш мə 
бирə белү.
Уку-язу əсбапларына сак 
караш турында сөй лəшү.

Китап укырга кирəк. Ки-
тап — якын дус, чөнки 
... .

К.Насыйри — тарихчы, 
... . <...>

Ул — дəреслеклəр авто -
ры. Минем исем-фами-
лиям ... . <...>
Беренче китапны ... . <...>

Көндəлекне саклап тота, 
... .

киңəшче, төрле киңəш, 
фəн, бəхəс, бəхəслəшə, 
таныша, тарихчы, тəр-
җе  мəче, телче, галим, 
аң латмалы сүзлек, искə 
төшерə, телəсə кая ыр-
гытмый, ертмый, шап-
шак, ташлый, чүп-чар, 
бөкли, мактана, ис ке, сак -
лап тота, яшь, ту рында, 
зарлана, шун  дый, май лы,
бу ял ды, ачы ла, ябыла, 
поч  мак, ки тап басучы, 
кулъ яз  ма, һəйкəл

Мин — зур ярдəмче (28 сəгать)
Нинди эшлəр эшлəргə 
яратканыңны, эшлəргə 
телəгəнеңне, нəрсəлəр 
эшлəгəнеңне əйтə белү.
Эшне эшлəргə инан ды-
ра, ышандыра белү.
Кереш сүзлəрне кулла-
нып, үз фикереңне рас-
лый белү.
Образларга бəя бирə бе лү.

Мин гөллəргə су си бəргə 
яратам. Мин бак чада эш-
лəргə те лим.

Əбигə булышырга ки рəк, 
чөнки ул ... . 
Минемчə, Əхмəт ялкау 
тү гел, ул ... .

шаян, кызганычка кар-
шы, бəхеткə каршы, 
ки ресенчə, əлбəттə, ял-
гышты, мактый, күңел-
сез, бөтен, үзем, бергə, 
башы, уртасы, ахры, те-
релə, югалтты, тапты, 
ба лалар бакчасы, пəке, 
гадел

Минем дустым (25 сəгать)
«Дус нинди була? Ни 
өчен дуслашалар? Дус-
лар бергə нишлилəр? Ми -
 нем дустым — ул нин-
ди?» проблемалары бу-
енча сөйлəшү. 
Укыган хикəянең эчтə ле-
ген сөйли белү.

Дус гадел, ... . Дус лар бе-
лəн күңелле, дус лар бер-
берсенə бу лышалар, ... .
Дуслар бергə дəрес əзер-
лилəр, ... .

Минем дустым намуслы, 
... .

авыр хəл, гадел, алда ша, 
намуслы, бер-берсенə, 
рə хəт, шатланды, ва та, 
шəфкатьле, һəр, игъти-
барлы, үпкəли
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Туган көн — күңелле бəйрəм (13 сəгать)
Туган көнгə чакыру ту-
рында киңəшлəшү. 

Төрле рецептларны сөй-
ли белү. 
Кунакларны сыйлау, кыс-
тау формалары.

Туган көннең вакытын, 
урынын алдан əйтергə 
кирəк.
«Зебра» тортын пешерү 
өчен, ... .
Табынга утырыгыз, əй дə, 
чəй эчəбез, торт алыгыз. 
<...>

тəмлəткечлəр, тавык (са-
рык) ите, җитешегез, пе-
шерү өчен, шикəр комы, 
каймак, дөге, корт
 

Туган җирем — Татарстан (30 сəгать)
Татарстанда яшəүче мил-
  лəтлəр, үзеңнең мил лə-
теңне, нинди телдə сөй-
лəшүеңне əйтə белү. 
Та тарстанның табигате 
ту рында сөйли белү. 
Казан шəһəре турында 
мəгълүмат бирə белү. 

Татар сəнгать вəкил лə ре -
нең исемнəрен əйтə бе-
лү.

Язучыларның, ша гыйрь-
лəрнең, җыр чыларның 
исем нəрен əй тə белү. 
Театрга ча кы ра, караган 
спектакль ту рын да фике-
реңне əйтə белү.

Татарстанда татарлар, 
руслар, чувашлар яши-
лəр. Мин русча, татарча 
сөйлəшə белəм. Вася 
нинди телдə сөйлəшə?

Казан — зур, матур шə-
һəр. <…> Казанда Г. Ту-
кай музее бар. <…> 
Сара Садыйкова  —  та-
ныл ган татар компо зи  -
торы. Салават Фəт хет  ди-
нов — күренекле җыр-
чы.
Мин «Авыл эте Акбай» 
спектаклен карадым. 
Пье са авторы — Туфан 
Миңнуллин. Спектакль 
миңа бик ошады.

дəүлəт, күпмиллəтле, 
дəү лəт теллəре, яңа лык-
лар, ил, балалар, яшьлəр 
театры, курчак театры, 
кү ренекле, рəссам, кы-
зыксына, гармун, курай, 
танылган, атаклы, Татар 
дəүлəт академия театры, 
дөнья, иҗат итə, галим 

Дүрт аяклы дусларыбыз (22 сəгать)
Дүрт аяклы дуслары-
бызның токымнары, кыя-
фəт лəре, гадəтлəре ту -
 рында сөйлəшə бе лү. 
Дүрт аяклы дусла ры быз-
ның хуҗаларына карашы 
турында сөйлəшү.

Минем этем бар. Ул йон-
лач, ... . <...>

Тəмлетамак — иркə, ял-
кау мəче. Ул хуҗасын 
ярат мый, тыңламый. <...>

улый, кочаклый, иркə, 
хəй лə, ялганлый, тəпиен 
бирə, токым, койрыгын 
болгый, сагына, күрешə, 
сөяк, оя, тук, онык, са-
быр, күчтəнəч

Сəламəт тəндə — сəламəт акыл (20 сəгать)

Сəламəт булу өчен, нин-
ди кагыйдəлəр үтəргə 
ки рəген сөйли белү.

Төрле спорт түгəрəк лə-
ренə йөрү турында сөй-
лə шə белү. 

Көндəлек режимны сак-
ларга, чыныгырга, тəр-
типле яшəргə кирəк. <...>

Син нинди спорт тү гə-
рəгенə йөрисең? Мин ай-
кидо түгəрəгенə йөрим.

саклый, чыныга, тəмəке 
тарту, зарарлы, еш, ялан-
аяк, җиңде, җиңелде, 
акыл хезмəте, тəҗрибə



Грамматик минимум
1. Туры сөйлəм белəн таныштыру.
2. Тартымлы исемнəрне килешлəр белəн төрлəндерү, текстта таный 

белү.
3. Хəл фигыльнең -гач/-гəч, -кач/-кəч формасы белəн таныш тыру.
4. Бəхеткə каршы, кызганычка каршы, киресенчə кереш сүз лəрен 

сөйлəмдə куллану.
5. Шарт фигыльнең барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн төр лə-

неше.
6. Билгесез үткəн заман хикəя фигыльне сөйлəмдə куллану.
7. Билгеле килəчəк заман хикəя фигыльнең барлыкта зат-сан белəн 

төрлəнеше.
8. Җөмлəнең баш кисəклəре: ия һəм хəбəр. Алар арасында сызык 

куелу очраклары белəн таныштыру.
9. Барыйм əле төзелмəсе белəн таныштыру.

10. Чакыру кəгазе яза белү.
11. Барасы килə, эчəсе килми төзелмəлəре белəн таныштыру.
12. Җыю, микъдар, тəртип саннарының кулланылышын кабатлау.
13. Боерык фигыльне барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн төр лəн-

дерү.
14. Минем барасым килə (килми) төзелмəсен куллану.
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7 нче СЫЙНЫФ (168 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Яхшы уку җиңелме? (30 сəгать)

Яңа уку елындагы яңа-
лык лар, сыйныф таш ла-
 рың ның ничек укуы, 
нин ди билгелəр алу, өй 
эшен ничек эшлəү, дə-
рестə ничек катнашу ту-
рында сөйлəшү. 
Уку-язу əсбапларын тəр -
типтə тоту турында сөй-
лəшү.
Яхшы уку серлəре ту-
рында сөйлəшү.

Яхшы уку өчен, нинди 
сыйфатлар ки рəк леге ту-
рында сөйлəшү.

Быел безнең яңа сыйныф 
җитəкчесе. <...>
Безгə яңа фəннəр керə. 
<...>

Самат китапны саклап 
тотмый, телəсə кая ыр-
гыта. <...>
Яхшы уку өчен, көн дə 
дəрес əзерлəргə кирəк, ... .
<...>
Яхшы уку өчен, тырыш, 
игътибарлы булырга ки-
рəк. <...>

сыйныф җитəкчесе, фəн,
имтихан, тикшерə, аеру-
ча, искиткеч, ярыйсы, 
тутыра, уртача, фəн, уку 
əсбаплары, пышылдый, 
тырыша, көзге, онытыр -
га, күчерергə, игътибар-
лы булырга, чирек азагы, 
үз сүзендə торучан, бе-
лем, надан, эшмəкəр

Мин һəм минем яшьтəшлəрем (20 сəгать)
Яшьтəшлəреңнең тышкы 
кыяфəтен, характер сый-
фатларын əйтə белү.
Матур киенү серлəре ту-
рында сөйлəшү.
Алдашу — иң яман га-
дəт, ха таңны тану — ба-
тырлык икəне турында 
сөйлəшү.

Минем дустым озын 
буйлы, ... . <...> Ул оял-
чан, ... . <...>  
Мин дискотекага кызыл 
күл мəк киям. Кызыл төс 
... .
Алдашсаң, үзең кы ен 
хəлдə каласың. Бер ал-
дашсаң, сиңа ышан мый-
лар ... . <...> .Үз хатаңны 
та ну, гафу үтенү өчен, 
их тыяр көче кирəк.

ябык, таза, киң җилкəле, 
кыска буйлы, бөдрə, җи-
рəн, тупас, оялчан, киң 
күңелле, усал, булдыклы, 
җи тез, заманча, каеш, өр-
яңа, игътибар үзə ге, ак -
сыл-көрəн, ты ныч лык, 
уни версаль, ал дак чы, ал -
дашты, ялган чы, кызар-
ды, кайгы, ты ныч лан дыр -
ды, үкенде, оял ды, га фу 
үтенде, на чар лык, су кыр, 
нур, җи ңелде, җиңде, ба -
та, кот карды, ихтыяр кө-
че

Безнең ял (23 сəгать)
Үз фикереңне белдерə бе -
лү.

Мин ри за. Мин дə шулай 
уй лыйм. <...>

риза (түгел), фикерем баш-
   ка, файдалы (сыз), фай  да -
ланырга, телə гəн чə, ирек  -
ле, кайбе рəү лəр, көнозын,
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Буш вакыт — ул нинди 
ва кыт, аны ничек фай-
даланырга?
Буш вакытны файдалы, 
файдасыз үткəрү, ярат-
кан шөгылең ту рында 
сөй ли белү.
Кесə телефоны, ноут бук, 
плеер куллану, компью-
терга бəйлелек турында 
сөйлəшү.

Буш вакыт ул — ... . <...>
Минем буш вакытым аз,
чөнки ... . Əгəр буш ва-
кыт булса, ... . <...>
Минем яраткан шөгы -
лем — ... . <...>
Кесə телефоныннан күп 
сөйлəшү сəламəтлеккə 
зы янлы. <...> Мин ком-
пью терда төрле уен нар 
уйныйм. <...>

 озын, төкерə, сыра, буш-
ка гомер үткəрə, тик йө-
рү, кул чабу, тамаша, шө-
гыль, тапшырулар, ке-
 сə телефоны, зыян, бер -
рəт тəн, бəйлелек, ак ча 
туз дыру, җитди, ма выгу 

Өлкəннəр һəм без (20 сəгать)
Өлкəннəр һəм кечкенə-
лəрнең гаилəдə үза-
ра мө нə сəбəте турын -
да сөй лəшү. Өлкəннəргə 
үзеңнең кая барырга, 
ниш лəргə те лə гəнеңне 
əй  тə белү, өл кəннəрдəн 
рөх сəт сорый белү.
Дусларыңа үз-үзеңне 
əдəп ле тоту буенча ки-
ңəш бирə белү.

Кечкенəлəр үзлəренчə 
яшəргə тели, ə өлкəннəр 
моңа риза түгел. <...>
Əни, миңа дискотекага 
барырга рөхсəт ит əле.

Өлкəннəрне хөрмəт 
итəргə кирəк. <...>
Əнилəрне борчырга яра-
мый. <...>

үзлəренчə, өлкəннəр, кеч-
 кенəлəр, мө нə сəбəт, ял-
гышу, хаклы, һəркем, кы -
ланыш, рəн җи, ояла, мо -
дада түгел, шəфкать, бор -
чу, борчыла, хөрмəт итү

Дүрт аяклы дусларыбыз (15 сəгать)
Дүрт аяклы дуслары быз-
га карата мəрхəмəт лелек 
турында сөйлəшү.

Бөек Ватан сугышында 
этлəрнең батырлыклары 
турында сөйли белү.

Дүрт аяклы дустым са-
гына белə ... . 
Дүрт аяклы дусларга мəр -
хəмəтле булырга кирəк, 
чөнки ... . 
Этлəр яхшы элемтə че 
бул ганнар, кырлар ны ми-
 на лардан чистарт кан нар. 
<...>

тугры, таный, Бөек Ватан 
сугышы, батырлык, элем -
тəче, хəбəр, яралы, алып 
чыга

Əдəбият-сəнгать дөньясында (25 сəгать)
Татар җырчылары, ком по-
зиторлары турында сөй -
ли белү.
Татар сəнгать тарихына 
кергəн һəм бүгенге көндə 
иҗат итүче сəнгать 
эшлеклелəре турында 
кыскача белешмə бирə 
белү. 
Татар рəссамнары, сəн -
гать эшлеклелəре турын-
да сөйли белү.

С.Сəйдəшев — беренче 
про фес сио наль компо зи-
то р. <...> С. Са дыйкова  — 
танылган композитор. 
<...> Илһам Шакиров, 
Əл фия Афзалова — 
татар халкының яраткан 
җыр чы лары. <...> 
Харис Якупов — портрет 
һəм пейзаж остасы. <...>
Ирек Мөхəммəдев — бө-
тен дөньяга танылган 
биюче.

остаз, мəңге, сердəш, 
ышанычлы, тəҗрибəле, 
фи кердəш, моңлы, тө-
бəк, хыяллана, ягымлы, 
сын лы сəнгать, рəсем 
сəн гате, гашыйк, күр гəз -
мə, пейзаж остасы, ха-
лыкара фестиваль, ия бу -
ла, төп партия, ат ка зан-
ган артист, та лант лы шə-
хес, оста 



Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Без Татарстанда яшибез (20 сəгать)
Татарстанның тер рито-
ри я се, аның географик 
урыны, климаты, файда-
лы казылмалары.

Казанның тарихи урын-
нары турында сөйли 
белү.

Татарстан Респуб лика-
сының территориясе ...  .
Ул Башкортстан, ... , 
Орен бург өлкəлəре бе -
лəн чик лəшə. Респуб ли -
када ... климат. Респуб-
лика ... кебек файдалы 
казыл ма ларга бай. 
Казан тарихи истəлек-
лəргə бик бай. <...>

затлы, мул, уңдырышлы 
туфрак, кара алтын, ком, 
газлаштыру, файдалы ка -
зылмалар 

Тарихи үзəк, борынгы, 
вакыйга, югары уку йорт  -
лары

Юл йөрү кагыйдəлəре (15 сəг.)
«Яшь юл хəрəкəте инс-
пекторы» эш чəн ле ге,
«Имин тə гəр мəч» рес-
публика кон кур сы ту-
рын да сөйлəшү. 

Мин — яшь юл хəрəкəте 
инспекторы. Хəзер рейд-
ка чыгам. <…> «Имин тə-
гəрмəч» республика кон  -
курсында Тимур җиң-
де. Ул беренче урын ал-
ды.<…>

тəгəрмəч, юл хəрəкəте, 
имин, штраф салу, тиз-
лек, эшчəнлек, җəрə хəт-
лəнде, туктатты, исе рек, 
«ашыгыч ярдəм» маши-
насы

Грамматик минимум
1. Хəл фигыльнең 4 нче формасы (-ганчы/-гəнче, -канчы/-кəнче) 

белəн таныштыру; -ып, -еп, -п; -гач/-гəч, -кач/-кəч формаларын сөйлəмдə 
куллану.

2. Исем фигыль формасы белəн таныштыру.
3. Кушма, парлы, тезмə исемнəрнең ясалышы, аларны сөйлəмдə 

куллану.
4. Сыйфат фигыльнең хəзерге һəм үткəн заман формалары белəн 

таныштыру. 
5. Рəвеш төркемчəлəре белəн таныштыру, сөйлəмдə куллану.
6. Синоним һəм антоним сүзлəрне сөйлəмдə куллану.
7. Тезүче (һəм, да/дə, əмма, яки) һəм ияртүче (əгəр, шуңа күрə) 

теркəгечлəрне сөйлəмдə куллану.
8. Тəрҗемə аша кисəкчəлəрнең семантик мəгънəлəре белəн 

таныштыру (да, дə, та, тə; гына/генə, иң, бит, инде).
9. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен билгелəргə өйрəтү.

10. Җыючы (һəм, да/дə, та/тə, ни...ни), каршы куючы (лəкин, ə, 
əмма), бүлүче (я, яки) теркəгечлəре белəн җөмлəлəр төзү күнекмəлəрен 
системалаштыру.



221

8 нче СЫЙНЫФ (136 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Күп укыган күп белер (28 сəгать)
«Яхшы уку җиңелме?» 
проблемасы буенча сөй-
лəшү.

«Яхшы уку һəм яхшы 
яшəү» проблемасы бу-
енча фикер алышу.
Интернет аша үз бе ле-
меңне күтəрү турында 
сөй лəшү.

Татарстанның Милли 
ки тапханəсе турында 
сөйли белү.

Яхшы уку өчен, үзеңə күп 
та лəплəр куярга кирəк: 
дəрестə игътибарлы бу-
лырга, көн дə өй эшен 
эшлəргə кирəк. Өй эшен 
күчерергə ярамый. <...>
Яхшы яшəү өчен, яхшы 
уку кирəкме? Минемчə, 
... .
Син Интернет белəн дус-
мы?
Рефератка материалны 
Ин  тернеттан алдым.
Татарстанның Милли ки -
тапханəсе Казанда ур-
наш кан. <...>

өлгерə, соңга кала, җи-
тешə, иртəрəк, арый, сүз 
бирə, сүзендə тора, оны -
та, вакытында, бор  чы ла,
тантана лы, уз  ды, бүлек,
ялгыш ты, хəзинə, ком -
пью терлаштырыл  ган , 
ара  ла ша, килешү, аңлат-
малы сүзлек, мəдрəсə, 
фар сы, га рəп, эзли, ара-
лашу, чит ил, ки лешү, 
си рəк басма, атаклы

Мин һəм минем яшьтəшлəрем (30 сəгать)
Яшьтəшлəрең белəн ара-
лашу кагыйдəлəре, дус-
лашу серлəре, нинди кыз-
лар һəм малайлар ошавы 
турында сөйлəшү.

Яшүсмерлəрнең үзара мө-
нə сəбəтлəрендə ал да шу 
ке  бек күренешлəр гə үз ка-
рашыңны белдерə белү.
Яшүсмерлəрнең фай да-
лы хезмəттə катнашуы, 
гаи лə бюджетына үз 
өлеш лəрен кертə алулары 
ту рында сөйлəшү.

Укучылар арасындагы 
яшь талантлар турында 
əйтə белү.

Яшьтəшлəреңне хөр мəт 
итəргə, аларга игъти-
барлы булырга, ... кирəк. 
Миңа эшчəн кызлар, тə-
мə ке тартмый торган ма-
лайлар ошый. <...>. 
Алдашу — начар гадəт. 

Җəй көне мин хезмəт 
бри  гадасында (хезмəт ла  -
ге ренда) эшлəдем ...  . 
«Яшел   лəндерүчелəр» бри -
гада сында хезмəт ха кы зур 
булды ... . Көнлек хез мəт 
хакы ... сум иде. Мин гаи -
лə бюджетына үз өле шем-
не кертергə ты  ры шам ... .
Сыйныфташым Оля бик 
матур җырлый. <…>

аралашу, алдашу, һич  -
шиксез, кызара, читлə-
шə, гаеп эз ли, ялгышын 
тану, үпкə лə шү, мөнə-
сəбəт, ялгыз, дəрəҗə, ир -
кен, сөйкемле, тыйнак, 
ягымлы, сыра, тəмəке,
батыр, горур, үз-үзен-
нəн артык канəгать, ант 
итү, кызыксыну, адым, 
терелə, көнозын, гарь-
лəнү, елак, көнлəшү, 
чая, кызык сы ну, серле, 
төп роль, хез  мəт бри га-
дасы, яшел лəндерү, чис-
тарту, хезмəт хакы, гаилə 
бюджеты, үз өле шем
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Буш вакытымны мин ничек үткəрəм? (22 сəгать)
«Егетлек» проблемасы 
бу енча сөйлəшү.

Яраткан музыкаң турын-
да фикер алышу.

Виртуаль аралашуның 
төрле ысуллары турында 
сөйлəшү.

Нəрсə ул егетлек? Буш 
вакытны ничек үткəрү 
егетлек була ала?
Миңа күбрəк татарча рэп 
ошый. Мин «Иттифак» 
төр кеме белəн кызык сы-
нам. <...> 
Минем Интернетта үз 
сай тым, электрон ад ре-
сым бар. Мин Ин тер-
нет тан файдалы мəгъ лү-
матлар алам. <...>

тəртипсезлек, өлгерлек, 
егетлек, тупаслык, эш-
сез лек, башкаручы, иң, 
əй лəнə-тирə, уртак тел 
табу, эчке дөнья, уен-
көл ке, игътибар үзəге, 
чит лəшү

Табигать һəм кеше (18 сəгать)
Табигатькə сак караш ту-
рында сөйлəшү.

Табигать серлəре, таби-
гатьтəге кызыклы кү ре-
нешлəр турында мəгълү-
мат бирə белү.
«Мин чисталык яратам», 
«Кошларга ярдəм» ак-
циялəрендə катнашу ту-
рында сөйлəшү.

Ял иткəн урынны чиста 
калдырырга кирəк, чөн-
ки ... . 
Чишмəлəр — изге урын, 
ял итү урыны, шуңа күрə 
... .

Оксана «Яшел планета» 
кон курсында беренче 
урын ны алды, чөнки 
ул  ... .

көрəшү, ягулык, учак 
ягу, чүп-чар, пычрату, 
чиш мə, Җир шары, дым 
сак лау, катнаша, җиңə

Без Татарстанда яшибез (20 сəгать)
Татарстанның урыны, 
кли маты, мəй даны, таби -
гый байлык лары турын -
да сөйли бе лү.
Ка зан шəһəрендəге үзгə-
решлəр турында сөйли 
белү. 

Бүгенге Казан, архи тек-
тура истəлеклəре, яңа ял 
итү урыннары.

Татарстан Европаның 
көн чы гышына ур наш кан. 
Миңа Казан метросы 
оша ды. <…> Казан да 
яңа спорт корыл ма лары 
төзелде ... . 
Сиңа Бауман һəм Санкт-
Петербург урамнарының 
кайсы күбрəк ошый? Без 
аквапаркта ял итəргə 
яра табыз, чөнки ... .

Европа, көнчыгыш, чик -
лəшə, мəйдан, төньяк, 
көнь як, күмер, бакыр,
бал  чык, бик, кай сы, 
оештырыла, истə лек, ко-
рыл ма лары

Татарстанның күренекле əдиплəре (18 сəгать)
Габдулла Тукай, Муса Җə   -
лил, Абдулла Алиш ту -
рын да сөйли белү. Алар-
ның шигырьлəрен ят тан 
сөй лəү.
Абдулла Алиш, Галим-
җан Ибраһимов турында 
бе леш мə бирə белү, əсəр -
 лə ре нең эчтəлеген кыс-
кача сөй лəү.

Габдулла Тукай 1886 нчы 
елда мулла гаилəсендə 
туа. <…>

Муса Җəлил — Советлар 
Союзы Герое. <…>
Абдулла Алиш — Җə-
лил нең дусты.

мəдрəсə, ятим, үги əби, 
иҗат итə, ачы язмыш, 
яла наяк, асрарга, олаучы, 
гаҗəплəнде, кала, күрше 
авыл, мəкалə, əдəби əсəр, 
Бөек Ватан сугышы, əсир-
лек, тоткынлык, кө рəш, 
төрмə, фашизмга кар шы, 
легионерлар, үлем сез, 
мəң гелек, дан



Грамматик минимум
1. Сыйфат фигыльнең барлыкта һəм юклыкта заман формалары 

белəн танышу.
2. Хəл фигыльнең 4 формасын да сөйлəмдə куллану.
3. Хикəя фигыльнең тəмамланмаган үткəн заман, күптəн үткəн за-

ман, кабатлаулы үткəн заман формаларын текстта таный белү.
4. Фигыльнең йөклəтү, уртаклык юнəлешлəре белəн таныштыру.
5. Телəк фигыльне (-ыйм/-им, -ыйк/-ик), телəк белдерүнең башка 

формаларын сөйлəмдə куллану.
6. Боерык фигыльнең III затта төрлəнеше.
7. Бəйлек һəм бəйлек сүзлəрне сөйлəмдə куллану.
8. Фразеологик берəмлек төшенчəсе белəн таныштыру.
9. Билгелəү, билгесезлек, юклык, күрсəтү, тартым алмашлыклары-

ның сөйлəмдə еш кулланыла торган очраклары белəн танышу.
10. Сан төркемчəлəрен гомумилəштереп кабатлау.
11. Сөйлəмдəге актив ымлыклар белəн танышу.
12. Җыйнак һəм җəенке җөмлəлəрне сөйлəмдə куллану.
13. Аналитик фигыльлəр (килеп җитте, укып бетерде) белəн та-

нышу.
14. Атау җөмлəлəрне сөйлəмдə танып белү.
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9 нчы СЫЙНЫФ (136 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Без Татарстанда яшибез (16 сəгать)
Татарстанның икътисади 
(экономик) хəле, аның 
чит иллəр белəн бəйлə-
неш лəре турында əйтə 
бе лү.
Татар музыка сəнгате та-
рихы турында сөйли бе-
лү.

Александр Ключарёв, Со -
фия Гобəйдуллина, Са-
лих Сəйдəшев турында 
белешмə бирə белү.
Татар театр сəнгате 
барлыкка килү турында 
белешмə бирə белү.

Татарстан күп иллəр бе-
лəн икътисади (эконо-
мик) бəйлəнеш лəргə ке-
рə, шартнамəлəр төзи.

Заһидулла Яруллин — 
беренче кыллы ор кестр 
төзегəн халык музы-
канты. <…>
София Гобəйдуллина — 
Швеция Короле Сəнгать 
академиясе əгъзасы. <…>

1906 нчы елның 22 нче 
декабре — татар театры 
туган көн. <…>

халыкара, хокук, меңьел-
лык, манара, шəхес, бо-
рынгы, башкара, шарт-
намə, сайлаучылар, сай-
лыйлар, мөстəкыйль, 
кыл лы оркестр, моң, 
сəн гать осталары, нигез 
са лу чы, сəхнə əсəрлəре, 
сəн гать эшлеклесе, яң-
гырап тора, гадəт, уен ко-
ралы, сəлəт, мəдəни үзəк, 
драма театры, дəртле, 
нурлы, гасыр, тамаша, 
тамашачы, оештыручы

Китап — киңəшчем, дустым минем (18 сəгать)
Китаплар, китап ха нə лəр -
нең тормышы бызда гы 
ро ле турында сөйли бе -
лү.
Китаплар дөньясыннан 
кызыклы фактлар турын-
да сөйлəшү.

Белем алу һəм тормышта 
үз урыныңны табу проб-
лемасы турында сөй-
лəшү.

Нинди китаплар, газета-
журналлар укуны фай да-
лы, ə ниндилəрен ва  кыт 
əрəм итү дип са ный сыз? 
Өегездə нин ди китаплар 
бар? Сез кы зык сынган 
китаплар килəчəктə сай-
лаячак һө нə регез белəн 
бəйлеме? 
Китап уку кирəкме, əллə 
Интернет та җитəме? 
Мин ... турында укырга 
яра там. Уңышлы бизнес 
оеш ты ру өчен, беренче 
чи рат та белемле булу 
кирəк, ... . <…>

хөрмəт, татар халкы, ае-
рым, инглиз, немец, кы-
тай, гарəп, француз, го-
рурлык, фəнни, гасыр, 
сирəк, атаклы, дөнья, 
сис темалы, билгеле, күр-
сəтə, ишетелə, чит тел, 
киңəш, югары белем, 
ял чы, мəгарə, коткара, 
уңыш лы, белемле

Һөнəр сайлау (22 сəгать)
Үз гаилə əгъзаларының 
профессиялəре турында 
сөй лəшү.

Минем əтием заводта 
то карь булып эшли. Ул 
үз эшен бик ярата. <…>

һөнəри училище, хаста-
ханə, дəвалау, нəтиҗə, 
чир, кадрлар бүлеге,
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Төрле профессиялəргə 
хас сыйфатлар турында 
фи кер алышу.

Үзеңə ошаган профес-
сия  не яклый белү.

Укытучы булу өчен, 
балаларны яратырга, үз 
фəнеңне яхшы белергə 
кирəк. <…>
Миңа пешекче про фес-
сиясе ошый, чөнки мин 
пешерергə яратам.
Мин гөллəр үстерергə 
яра там. <…>
Мин буйый белəм. <…>

нефть че, бораулаучы, эш 
стажы, пешекче, трам -
вай йөртүче, эш че про-
фессиялəре исемнə ре, 
җа ваплы, белемле, төгəл, 
га риза, кабул итү

Аралашу əдəбе (30 сəгать)
Дуслыкны саклый бе лү 
серлəре турында сөйлə-
шү. 

Яшүсмерлəрнең бəйрəм-
нəре турында сөйлəшү.

Ярыймы, ярамыймы? 
Кай чан, нəрсə турында 
сөй лəшергə мөмкин? 
Сөй лəшү əдəбе турында 
фи кер алышу.

Дустыңа дөресен əйтү  
авыр, лəкин ... .
Син башкаларны тəн-
кыйтьлəргə яратасың-
мы? Нинди сыйфатларың 
үзеңə ошамый? 
Гашыйклар көнен кайда, 
ничек бəйрəм итəлəр? 
Га шыйклар көнендə сез 
ни чек аралашасыз?
Аралаша белү — үзе 
бер осталык. Кешене 
тыңлый белмəү — начар 
гадəт. Кайбер кешелəр 
гел үзлəре генə сөйлилəр. 
<…>

күрмəмешкə салышу, 
əшə ке, битараф, тату 
яшəү, ялкаулана, су гы-
шу, сүгенү, күз йо му, га -
шыйклар, хат, ялагай-
лык, əңгəмəдəш, читкə 
бо рылу, чын күңелдəн 
сөй лəшү, елмаеп сөй лə-
шү, чыннан да

Буш вакыт (25 сəгать)
Спорт төрлəре, Татар-
станның атаклы спорт-
чы лары, төрле спорт 
тү гəрəклəренə йөрү ту-
рын да сөйлəшү. 
Дусларыңны спорт бе лəн 
шөгыльлəнергə кирəк ле-
генə инандыру. 
Ял көнен планлаштыру. 

Караган фильм, андагы 
ге ройлар турында фикер 
алышу. 
Минем виртуаль дөньям. 
Компьютер уеннары, 
программалар төзү, он-
 лайн ре жимында ара ла -
шу, төрле сайтларга тер-
кəлү, компью тер бе лəн 
мавыгу ту рында сөй лəшү

Миңа төрле спорт төр-
лəре ошый: ... . Мин 
волейбол белəн шө гыль -
лəнəм. Спорт тагы куми-
рым — ... . 
Спорт бе лəн шө гыльлə-
нергə ки рəк, чөн ки ... . 
<...> 
Əйдə, ял көне дискотека-
га барабыз. Бүген яңа му -
 зыка була.
Миңа бу фильм бик оша-
ды, чөнки … . Төп роль-
не ... .
Мин үз сайтымны бул-
дыр дым.
Дустым белəн онлайн ре-
жи мында аралашам. <…>
Компьютер уеннары бе-
лəн мавыгу зыянлымы?

шөгыльлəнə, түгəрəк, бəл -
ки, күргəзмə, кумир, ос-
талык, бəялəнде, тама-
шачылар, алкышлар, 
те лəү, күренекле, атак-
лы, танылган, вир  туаль 
дөнья, сайтка тер кəлү, 
ма выгу, за рар лы



Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Табигать һəм кеше (15 сəгать)
«Кеше һəм табигать» 
проблемалары буенча 
сөйлə шү.

Мин — табигать баласы. 
Табигать бай, лəкин аны 
сакларга кирəк. Янгын 
бул масын өчен, ... .

казылма байлыклар, за-
рарлы матдəлəр, агула-
на, янгын, килəчəк, бу-
ын, үсемлек, кими, кур-
кыныч

Беркем дə, бернəрсə дə онытылмый (10 сəгать)
Бөек Ватан сугышы ту-
рында белешмə бирə бе-
лү. 9 нчы Май — Җиңү 
кө не. Рейхстагка җиңү 
байрагын элүчелəр, Бө ек 
Ватан сугышында кат-
нашкан өлкəн буын —
ветераннар турында сөй-
лəшү.

Бөек Ватан сугышы 
1941   нче елда башлана. 
<…> 
Бөек Ватан сугышында 
безнең əтинең бабасы 
кат нашкан. <…> Рейх-
стаг ка байрак элүчелəр 
ара сында татар егетлəре 
дə була. <…>

Бөек Ватан сугышы, дə-
вам итə, яралылар, һө җүм 
итə, көчле сугыш, очу-
чы, чигенə, буын, элү че, 
байрак, өлкəн, əсир лек

Төп гомуми белем бирү мəктəбендə (5—9 нчы сыйныфлар) уку һəм 
сөйлəшү өчен тəкъдим ителгəн əсəрлəрнең авторлары: Дəрдемəнд, 
Г. Тукай, М. Җəлил, Һ. Такташ, С. Хəким, Г. Əпсəлəмов, Г. Ахунов, 
И. Гази, М. Мəһдиев, Ф. Яруллин, Т. Миңнуллин, В. Нуриев, 
Ф. Шə фигуллин, М. Галиев, Р. Миңнуллин, Ш. Галиев, Л. Лерон, 
Н. Мадьяров, З. Гомəрова, Р. Вəлиев, Р. Вəлиева, Н. Гыйматдинова, 
М. Газизов, В. Осеева, Ю. Ермолаев.

Грамматик минимум
1. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəренең исемнəрен əйтə, сорау 

куя, аера белү.
2. Гади һəм кушма җөмлəлəрне аера белергə өйрəтү.
3. Теркəгечле һəм теркəгечсез тезмə кушма җөмлəлəрне сөйлəмдə 

куллана белү күнекмəлəрен булдыру.
4. Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркəгечле кушма җөмлəлəрне 

сөй лəмдə куллану.
5. Иярчен хəл җөмлəлəрнең иярчен вакыт җөмлə, урын җөмлə, 

рəвеш җөмлə, күлəм җөмлə, мак сат җөмлə, шарт җөмлə, сəбəп 
җөмлə, кире җөмлəлəре белəн таныштыру һəм аларны сөйлəмдə 
урынлы куллануга ирешү. 

6. Тезмə һəм иярченле кушма җөмлəлəрдə тыныш билгелəрен дөрес 
кую һəм аларны тиешле интонация белəн əйтү.
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10 нчы СЫЙНЫФ (102 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре

Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Белем һəм тормыш (15 сəгать)

Килəчəккə минем сайла-
ган юлым. Телəк һəм 
мөм кинлеклəр.

Казан дəүлəт уни вер-
си теты турында сөйли 
белү.
Казан университетының 
Н.  И.  Лобачевский исе-
мен  дəге китапханəсе ту-
рын да сөйли белү.
Төрле теллəр өйрəнү 
ки    рəклеге турында сөй-
лəшү.
Чит иллəрдəге татарлар 
тормышы турында сөй-
лəшү.

Син кем булырга тели-
сең? Ни өчен алай уй-
лыйсың? ... булу өчен, 
нин ди булырга кирəк? 
Син бүген килəчəккə ни-
чек əзерлəнəсең? 
Казан дəүлəт универ си-
теты 1804 нче елда ачы-
ла.
Н.И.Лобачевский исе-
мендəге китапханə Ка-
зан университетында ур-
наш кан. <…>
Татар телен һəм чит 
тел лəр белү бик кирəк, 
чөнки ... .
«Теллəр белгəн — иллəр 
гизгəн» дигəнне ничек 
аңлыйсың? Конкурент 
шəхес булу өчен, теллəр 
белү кирəкме? Синең 
тормышыңда татар теле 
нинди роль уйный? Син 
кайсы телне күбрəк 
белəсең, ни өчен?

туры килə, мөмкинлек, 
əрəм итү, сердəш, кыйм-
мəтле, мəгънəсез, хəсрəт, 
ялгызлык, алыштырыла, 
иркен сөйлəшə, гарəп 
əлиф басы, латин гра фи-
ка сы, төбəк, таралган, 
зыя лы, хөрмəт яулый, 
түзə, көчле ихты ярлы, 
фəл сəфи 

Шушы яктан , шушы туфрактан без... (15 сəгать)
Татар халкы тарихы ту-
рында белешмə бирə бе-
лү. Казанның тарихи һəм 
истəлекле урыннары ту-
рында сөйлəшү.

Татарстанның сынлы 
сəн га те турында кыскача 
сөйли белү.

Борынгы Болгар дəүлəте 
Идел буенда барлыкка 
ки лə ... . Сөембикə мана-
ра сы — Казанның күре-
некле архитектура истə-
леге.
Б. Урманче, С. Ахун, 
Х.  Якупов, Л. Фəттахов  — 
Татарстанның атаклы 
рəссамнары.

Болгар, Билəр, төр-
ки, кабилə, сəүдə, буй-
сынган, күн, дан ка-
занган, мөселман, ислам 
дине, гөнаһ, мунча, бə-
хəс лəшкəннəр, тəңкə, ос-
та, ханбикə, бəет, пат ша, 
патшабикə, тəкъдим итə, 
талəп итə, кияүгə чыга, 
меңьеллык, Казан су, 
Спас, истəлек, кирпеч,
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Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Яшəгəн төбəгеңдə сине 
бор чыган проблемалар 
ту рында сөйлəшү.
Татарстанда яшьлəр хə-
рə кəте, яшьлəрнең төрле 
акциялəрдə катнашуы.

Син яшəгəн төбəктə сине 
нəрсə борчый? Килəчəк 
авы лын, шəһəрен ничек 
күз алдына китерəсең?
Волонтёр — эш сөючəн, 
намуслы, аралашучан, 
яр дəмчел. 
«Парклар маршы»нда, 
«Чиста шəһəр», «Чыр-
шы» акциялəрендə кат-
нашу һəркемнең дə бу-
рычы, чөнки ... . 

манара, шəхес, мə чет, 
хан, шəкерт, һəлак бу-
ла, яндырыла, илче, эш 
сөючəн, намуслы, ара -
лашучан, катнаша, яшь-
лəр хəрəкəте, сынлы 
сəн гать, бурыч, телəк, 
сə лəтле

Зарарлы гадəтлəрдəн сакланыгыз! (22 сəгать)
Сəламəтлек — үзе бер 
бə хет. 

Зарарлы гадəтлəр, алар-
дан ничек котылырга? 

Модага ияреп киенү һəм 
сəламəтлек.

Сəламəт булу өчен, бе-
ренче чиратта ... . Дөрес 
туклану организм өчен 
бик файдалы, чөнки ... . 
Зарарлы гадəтлəрне бул  -
дырмас өчен, ... . Синеңчə 
ничек, тəмəке тарту, сы ра 
эчү — за манча яшəүме?
Кызлар — булачак əни-
лəр, шуның өчен ... . 
Ничек уйлыйсың, кием 
сай лаганда, иң беренче 
чи ратта нəрсəгə игътибар 
итəбез? Киемне матур 
булып күренү өчен генə 
киялəрме, əллə ... . Еш 
авы ру сəбəплəренең бер-
се — дөрес киенмəү.

яхшырта, спорт төрлə-
ре, акыл хезмəте, фи зик 
хезмəт, туклану, кыз ды  -
рыл ган, агулы мат дə,
күңел болгану, баш əй-
лəнү, һуштан язу, яман 
шеш, бозыла, шəраб, сы-
ра, аракы, исерткеч эчем-
леклəр, томалый, агу ла-
на, татып карау, кеше-
лек сезлек, кəсеп, кул ла-
нучы, керем, мəҗбүри, 
укол кадау, күнегə, хəл-
сезлəнə, начарлык, дару 
кабул итү 

Дустың булмаса эзлə, тапсаң сакла (15 сəгать)
Дустым, аның уңай һəм 
тискəре сыйфатлары, ях-
шы һəм начар гадəт лəре, 
дус була белү, дуслар бе-
лəн аралашу серлəре. 

Минем дустым эшчəн, 
лə кин ул бик тиз кызып 
китүчəн ... . Əгəр дус тың-
ның кайгысы бар икəн, 
аны уртаклаша бел, ярдəм 
ит ... . Исəп-хи сапка, ал-
да шуга ко рыл ган дус-
лык  ... . Бер-береңне хөр-
мəт итүгə, саклауга ко-
рылган дус лык ... .

тəэсир итə, хыянəт итə, 
буйсына, уртаклаша, тиз 
кызып китүчəн, битараф, 
ялагай, үзсүзле, тугры, 
яхшылык, мəкерле, исəп-
хисап, мавыгу, теркəлү, 
горурлык, кочаклашу, 
үбе шү, дорфа, вак җан-
лы, ризалык, бозыклык, 
сафлык, хис, гадəтсез

Саф хислəр, беренче хислəр... (25 сəгать)
Кызлар-малайлар дус лы-
гы, үзара аралашу əдəбе 
буенча сөйлəшү.

Без Оля белəн 8 нче сый-
ныфта дуслаштык. <...>
Миңа ... кызлар ошый. 

горур, горурлык, җитди, 
тəмле телле, сүгенү, əшə ке 
сүз, аз сүзле, шаян, мин-
минлек, мəхəббəт, сак  лау, 



Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Саф хислəр, беренче 
хис  лəр, аларга сак караш 
ту рында сөйлəшү.
Бергə ял итү турында 
сөй   лə шү.

Ул миңа бик ошый. Мин 
аның ... сыйфатларын 
яра там.
Син дискотекага барыр-
га телисеңме?
Минем театрга барасым 
килə.

танышу, ышану, ышан-
мау, гашыйк булу, бер-
береңə тартылу

Беркем дə, бернəрсə дə онытылмый (15 сəгать)
Бөек Ватан сугышы чо-
рында Татарстан кызла-
ры һəм улларының ба-
тырлыгы.

Муса Җəлилнең шигырь 
дəф тəрлəрен алып кай-
тучы кеше — Андре 
Тиммерманс. <...>
Муса Җəлил биогра-
фия сен Константин Си-
мо нов, Гази Кашшаф, 
Рафаэль Мостафин өй-
рəн гəн. <...>
Г. Гафиятуллин батыр-
лы гы. <...>

мəгънə,  тен тү, хыянəтче, 
үке неч ле, сер эзлəүче, кө-
рəштəш, тоткынлык, ва  -
сыять, каһарманлык, кү-
мелгəн, илчелек, мəрмəр, 
үлем ярасы, ыргытты, 
кап лады, капланды, тəү-
лек
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11 нче СЫЙНЫФ (102 сәгать)

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Алда юллар, кайсын сайларга? (26 сəгать)
Югары уку йортлары һəм 
без сайлаган һөнəрлəр. 

Бүгенге икътисади тор-
мыштагы яңа һөнəрлəр. 

Бүгенге мəктəптə мине 
бор чыган проблемалар.

Без сайлаган про фес-
сия лəр, аларга куел ган 
талəплəр.

Татарстандагы югары 
уку йортлары: ... . Мин 
ки лəчəктə югары уку 
йор тында укырга телим, 
чөнки ... .
Социологлар, логистлар, 
промоутерлар — алар 
кемнəр? 
Безнең заманга аттес-
тат лы кешелəр түгел, 
белемле кешелəр кирəк. 
<...> Бүгенге мəктəптə 
мине күп мəсьəлəлəр 
борчый. <...> Килəчəк 
мəктəбен мин шулай күз 
алдына китерəм: ... . <...>
Минемчə, табиб иң бе-
рен че чиратта шəф кать ле, 
җаваплы булырга тиеш.

килəчəк, уку йорты, за-
ман, килəчəк мəктəбе, 
бор  чый, икътисади, шəф-
 кать ле, җаваплы

Шушы яктан , шушы туфрактан без... (12 сəгать)
Татарстанның яңа икъ-
тисади үсеш дəрəҗəсе, 
дөнья күлəм аренада бү-
ген ге урыны.

Татарстанның бөтен дөнья 
спорт үсешенə керт кəн 
өлеше, Казан дагы яңа 
спорт корыл малары ту-
рын да сөйлə шү.

Татарстанның икътисади 
(экономик) куəте белəн 
бүген бик күп чит иллəр 
кызыксына. <...> 
2013 нче ел бөтендөнья 
спорт тарихында Татар-
станның яңа урынын 
бил гелəде. <...>
Су спорт сараенда син -
хрон йөзү буенча ярыш-
лар була. <...>

үсеш дəрəҗəсе, икъти-
сади куəте, дөньякүлəм 
урыны, өлеш, бөтендөнья 
тарихы, ярышлар, спорт 
корылмалары

Спорт һəм сəламəт яшəү рəвеше (14 сəгать)
Спорт төрлəре, дөнья-
күлəм танылган спорт-
чылар, Татарстанның 
атаклы спортчылары.

Россия спорты тари-
хында 2013—2014 нче ел 
вакыйгалары ... . Биеклек 
королевасы Елена Исин - 

биеклек, дөнья рекорды, 
шартлар, чаралар, Олим-
пия уеннары, һəркем, 
беркем, һичкайчан



231

Коммуникатив максат Якынча сөйлəм 
үрнəклəре Сүзлəр һəм сүзтезмəлəр

Шəһəребездə, авылы быз-
да спорт белəн шөгыль-
лəнү өчен шартлар. Алар 
нинди? 

Сəламəт яшəү рəвеше 
ту рында сөйлəшү.

баева ... . Татарстан спорт-
 чысы Гөлнара Сəмитова-
Галкина Пекинда Олим-
пия уеннарында яңа 
дөнья рекорды куйды.
Спорт секциялəренə һəр -
кем йөри аламы? Яшь-
лəр спорт белəн шө-
гыльлəнсен өчен, нинди 
шартлар һəм чаралар 
оеш тырыр идең?
Сəламəт яшəү һəркемнең 
үз кулында. Моның 
өчен сəламəт яшəү ка-
гыйдəлəрен белергə ки-
рəк. <...>

Гаилə һəм балалар (25 сəгать)
Балаларны ярату, саклау, 
укыту — ата-ананың 
ба лалар алдындагы бу-
рычы. Ятим балалар 
проб лемасы. 

Балаларның ата-аналар 
кар шындагы бурычы, 
өл  кəннəргə мөнəсəбəт 
проблемалары.

Балалар йортында ятим-
нəр саны кимеми, чөн-
 ки ... . Һ.  Такташның 
«Ана — бөек исем, Нəр-
сə җитə ана булуга!» фи-
кере белəн мин киле шəм, 
чөнки ... .
Өлкəннəрне ихтирам 
итү, алар турында кай-
гырту, аларга булышу  — 
яшьлəрнең бурычы.

ятим, ятимлек, балалар 
йорты, меценатлык хə-
рəкəте, рəхмəтле, бүлешү, 
картлык, кайгырту, рəн-
җү, үкенү, искə алу, оны-
ту, беренчел

Беренче хислəр , гаилə кору (25 сəгать)
Дуслык мəхəббəткə əве-
релə аламы? 
Дуслыкта, мəхəббəттə 
кыз  ларның һəм егет лəр-
нең роле. Мəхəббəт һəм 
байлык.

Без гаилə корырга əзер-
ме?
Катнаш гаилəлəр, алар-
ның килəчəге? 

Дуслык һəм мəхəббəтнең 
нигезе — ... . Бер-бе рең-
не ярату ул —  ... . Ми нем 
ярат кан кызым (еге тем) 
ул  —  ... . Минем ярат-
кан егетем (кызым) ми ңа 
игътибарлы, минем өчен 
борчыла ... .
Чын ир-ат булсаң, ... .
Гаилə кору — зур җа-
ваплылык, чөнки ...  . Гаи-
лə кору өчен, ... . Үпкə лə-
шүнең төп сəбəплəре ...  .
Катнаш гаи лə озын го-
мерле була ал мый, чөн -
ки ... . 

көнлəшү, аптырау, ял-
кынланып яну, шел-
тəлəү, чын ярату, оша та, 
кызыксындыра, кот ка -
ра, яра, тормыш рə хəт -
леклəре, көнлəшə, көн-
чел, җаваплылык, катнаш 
гаилə, үпкəлəшү 

Урта гомуми белем бирү мəктəбендə (10 — 11 нче сыйныфлар) 
уку һəм сөйлəшү өчен тəкъдим ителгəн əсəрлəрнең авторлары: 



Ф. Əмирхан, Г. Камал, Һ. Такташ, Ə. Еники, Г. Ахунов, Г. Кутуй, 
Г.  Əпсəлəмов, Х.  Туфан, И. Юзеев, М. Мəһдиев, Г. Сабитов, 
Т.  Миң нуллин, Р. Миңнуллин, Г. Гыйльман, Н. Гыйматдинова, 
Р. Гаташ, Р. Фəйзуллин, Ф. Яруллин, Р. Ба тулла, З. Мансуров, 
М.  Насыйбуллин, А.  Гыймадиев, Л.  Шагыйрьҗан, Ф.  Сафин, 
З. Хəким, М. Маликова, Ə. Гаффар, Л. Ихсанова.
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РУС ТЕЛЕНДӘ СӨЙЛӘШҮЧЕ БАЛАЛАРНЫҢ ТАТАР ТЕЛЕННӘН 
БЕЛЕМ ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕН ТИКШЕРҮ ТӨРЛӘРЕ

Башлангыч сыйныфлар 

№ Эш төрлəре Сыйныфлар
1 2 3 4

1. Тыңлап аңлау Сүзлəр, 
сүзтезмəлəр

0,1—0,2 
минут

0,2—0,4
минут

0,3—0,5
минут

2. Диалогик сөйлəм 3 реплика 4 реплика 5 реплика 6 реплика
3. Монологик 

сөйлəм
4 фраза 5 фраза 6 фраза 7 фраза

 4. Һəр тема буенча 
аралаша белү 
күнекмəлəрен 
ситуатив күнегү-
лəр аша тикшерү

2 2 3 4

5. Уку 15—25 сүз 25—35 сүз 35—45 сүз 45—55 сүз
6. Язу:

күчереп язу (гади 
җөмлə)

1—2 җөмлə 3—4 җөмлə 4—5 җөмлə 5—6 җөмлə

сүзлек диктанты 5—6 сүз 7—8 сүз 8—9 сүз
сочинение (өйрəнү 
характерында)

4—5 җөмлə 5—6 җөмлə

5 — 9 нчы сыйныфлар

№ Эш төрлəре
Сыйныфлар

5 6 7 8 9
1. Тыңлап аңлау 0,5—0,7 

минут
0,8—0,9 
минут

1 минут 1,2 
минут

1,5 
минут

2. Диалогик сөйлəм 5—6 
реплика

6—7 
реплика

7—8 
реплика

9—10 
реплика

11—12 
реплика

3. Монологик 
сөй лəм

7—8 
фраза

8—10 
фраза

8—10 
фраза

10—12 
фраза

10—12 
фраза

4. Һəр тема буенча 
аралаша белү 
кү нек мəлəрен 
ситуатив күнегүлəр 
аша тик шерү

4 4 4 4 5
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№ Эш төрлəре Сыйныфлар
5 6 7 8 9

5. Уку 55—60 
сүз

60—70 
сүз

70—80 
сүз

80—90 
сүз

90—95 
сүз

6. Язу:
сүзлек диктанты 8—10

сүз
10—15 
сүз

15—18 
сүз

18—22 
сүз

22—25 
сүз

сочинение 5—7 
җөмлə

7—8 
җөмлə

8—9 
җөмлə

9—10 
җөмлə

10—12 
җөмлə

10 —11 нче сыйныфлар

№ Эш төрлəре Сыйныфлар
10 11

1. Тыңлап аңлау 1,5—2,0 минут 2—2,5 минут
2. Диалогик сөйлəм 11—12 реплика 13—14 реплика
3. Монологик сөйлəм 10—12 фраза 12—14 фраза
4. Һəр тема буенча аралаша белү 

кү некмəлəрен ситуатив күнегү-
лəр аша тикшерү

5 5

5. Уку 95—100 сүз 95—100 сүз
6. Язу:

сүзлек диктанты 25—27 сүз 28—30 сүз
сочинение 12—15 җөмлə 13—15 җөмлə

Укучыларның сөйлəм күнекмəлəрен бəялəүгə аңлатма
Рус телле балаларга татар теле укытуның төп максаты — Татарстан 

Республикасында дəүлəт теллəренең берсе дип игълан ителгəн татар 
телендə иркен сөйлəшə ала торган билингваль шəхеслəр формалашты-
ру. Билгеле булганча, социолингвистика фəне кешелəрне координатив 
(ана телендə һəм өйрəнə торган башка телдə хатасыз аралашу), су-
бординатив (ана телендə хатасыз, өйрəнə торган телдə хаталар җибəрү 
фараз ителə) һəм катнаш типларга (ике телдə дə аралашуда хаталар бу-
лу фаразлана) аерып карый. Программа авторлары рус телле балаларга 
татар телен өйрəтүнең төп максатын субординатив типтагы шəхеслəр 
формалаштыруда күрəлəр. Ягъни рус телле балалар язма һəм телдəн 
аралашу процессында хаталар җибəрсəлəр дə, аларның программада 
күрсəтелгəн тематика буенча татар телендə сөйлəшə-аралаша белүлəре 
талəп ителə.

Чит теллəр укыту методикасында белемнəрне тикшерү өчен, «ком-
муникативно-достаточный уровень — аралашу өчен җитəрлек дəрəҗə; 
коммуникативно-недостаточный уровень — аралашу өчен җитəрлек 
булмаган дəрəҗə» төшенчəлəре бар (В.П.Беспалько). Əгəр үзлəштерү 
дəрəҗəсе 0,7 коэффициентыннан югары булса, аралашу өчен җитəрлек 
дəрəҗə дип санала һəм укучыга «4», «5»ле билгелəре куела; əгəр үз-
лəштерү дəрəҗəсе 0,7 коэффициентыннан түбəн булса, аралашу өчен 
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җитəрлек булмаган дəрəҗə дип санала һəм укучыга «3», «2»ле билгелə-
ре куела. Ягъни үзлəштерү коэффициенты 0,7 булса — «3»ле, 0,8—0,9 
булса — «4»ле, 0,9 — 1 булса — «5»ле билгелəре куела.

Үзлəштерү коэффициенты түбəндəге формула белəн исəплəнə:
Үк = а : р, монда Үк — үзлəштерү коэффициенты, а — дөрес үтəлгəн 

биремнəр саны, р — барлык биремнəр саны. 
Əйтик, сүзлек диктанты 20 сүздəн тора, ди. Укучы 5 хата җибəрə. 

Аның үзлəштерү коэффициенты болай исəплəнə: 15 : 20 = 7,5. Укучы 
«4»ле билгесе ала. 

Əйтик, укучыларның сөйлəшə алуын тикшерү өчен, 5 ситуатив 
күнегү бирелде, ди. Укучы 4 күнегү дə сөйлəм максатын дөрес аңлап 
аралаша алуын күрсəтте. Аның үз лəштерү дəрəҗəсе коэффициенты 
болай була: 4 : 5 = 0,8. Укучы «4»ле билгесе ала.

Əйтергə кирəк, чиреклек, еллык билгелəр нинди дə булса грамматик 
категорияне үзлəштерү дəрəҗəсе белəн генə билгелəнми, ə программа-
да күрсəтелгəн темалар буенча укучыларның диалогик, монологик 
сөй лəмгə чыгу дəрəҗəлəре белəн билгелəнə.

РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ УКЫТУ ПРОЦЕССЫН 
КОММУНИКАТИВ ТЕХНОЛОГИЯ НИГЕЗЕНДƏ ОЕШТЫРУ 

ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ

Рус телле балаларны татар сөйлəменə өйрəтү процессы комму-
ни катив технология нигезендə цикллылыкка корылган. Цикл —
текстны укып, аның эчтəлеген диалогик, монологик, ягъни 
мөстəкыйль сөйлəм дəрəҗəсенə җиткерү өчен кирəк булган 
дəреслəр саны. Бу сан даими түгел. Ул текстның лингвистик яктан 
катлаулылыгына, текст ның күлəменə, укучыларның фикерлəү сəлəтлəре 
дəрəҗəсенə бəйле.

Методик əдəбиятта күрсəтелгəнчə, текстны өйрəнү өч этаптан то-
ра: текст алды, текст һəм тексттан соңгы этаплар. Беренче этапта 
укучылар текстны лингвистик яктан кабул итəргə əзерлəнергə тиешлəр. 
Дəрес тибы буенча бу дəреслəр лексик күнекмəлəр формалаштыру 
дəреслəре (ЛКФ) һəм грамматик күнекмəлəр формалаштыру дəрес-
лəре (ГКФ) дип аталалар. Əгəр тел өйрəтү процессын тел һəм əдəбият 
дəреслəренə бүлү укыту планына кертелгəн икəн, без аларны татар 
теле дəреслəре, ягъни татар теленең лексикасына, грамматикасына 
өй рəтү дəреслəре дип атарбыз. Укучылар, текстны лингвистик яктан 
беркадəр кабул итəргə əзерлəнгəч, текстның үзен укырга күчəргə мөм-
кин. Бу дəреслəрдə, нигездə, турыдан-туры текстны уку, текст буенча 
эш күнегүлəре өстенлек итə. Шуңа күрə аны уку дəреслəре дип атарга 
мөмкин. Дəрес тибы ягыннан алар лексик-грамматик күнекмəлəрне 
камиллəштерү дəреслəре (ЛГКК) була. Бу тип дəрес тə, текстның 
катлаулылыгына карап, бер яки берничə дəрес булырга мөмкин. Мон-
дый дəреслəрдə алда өйрəнелгəн лексика һəм грамматика турыдан-
туры текстта кабатлана, төрле бəйлəнешлəргə керə, ягъни лингвистик 
материалны сөйлəмдə куллану камиллəшə.



Тексттан соңгы этапта текст эчтəлеге һəм аңа салынган əхлакый 
проблема буенча диалогик-монологик сөйлəмгə чыгу дəреслəре оеш-
тырыла. Дəрес типлары да диалогик-монологик сөйлəм дəреслəре дип 
атала. Бу дəреслəрдə тексттагы лексик-грамматик материал сөйлəмдə 
мөстəкыйль кулланылу дəрəҗəсенə җиткерелə, укучылар материал 
эчтəлеге буенча спонтан сөйлəм этабына чыгалар. Аңлашылганча, тел 
өйрəтү процессында татар теле һəм əдəбият дəреслəре үзара шартлы 
бəйлəнештə булалар. Циклда əдəби əсəрне өйрəнү өчен бирелгəн 
сəгатьлəр санына татар теле дəреслəре саны да, əдəбият дəреслəре 
саны да керə. Шуны искəртергə кирəк: «Мəгариф» турында Федераль 
Законның 55 нче маддəсенең 4 нче пункты нигезендə укытучы прог-
раммадагы сəгатьлəр санын, укучыларның мөмкинлегенə карап, эш 
программасына үзгəртеп кертə ала.


