
Хөрмәтле кулланучы! 

Ҽлеге биттҽ сезнең ҿчен “Татар теле” интерактив электрон дҽреслеге турында мҿһим 

мҽгълүмат тупланган. 

Мҽгълүмат темалар буенча бүленеп бирелҽ: 

 Интерактив электрон дҽреслекне компьютерга урнаштыру 

 Администратор кҿйлҽүлҽрен башкару 

o Парольне алыштыру  

o Сыйныфлар ҿстҽү 

o Укытучылар ҿстҽү 

o Укучылар ҿстҽү 

o Билге кую критерийларын билгелҽү 

 Укытучы мҿмкинлеклҽре 

o Системага керү 

o Дҽресне инициализациялҽү 

o Дҽрес үткҽрүне планлаштыру 

o Билгелҽр журналы белҽн эш 

o Дҽресне үткҽрү 

 Укучы мҿмкинлеклҽре 

o Дҽресне сайлау 

 Укучы журналы 

 Дҽрес структурасы 

 Дҽрес 

 Теоретик материал 

 Күнегүлҽр 

o Иҗади күнегүлҽр 

o Интерактив күнегүлҽр 

 Белемне ныгыту 

 Сораулар 

 Контроль тест 

 Ҿстҽмҽ материаллар 

 Авторлар 

 



Беренче биткҽ кайту 

Интерактив электрон дәреслекне компьютерга урнаштыру 

 

Диск автомат рҽвештҽ ачыла һҽм кулланучыга дҽреслек белҽн танышу һҽм аны урнаштыру 

битен тҽкъдим итҽ. Түбҽндҽге рҽсемдҽ сез ҽлеге биткҽ бер мисал күрҽсез. 

 
 

Программаны урнаштырыр алдыннан, сез темалар белҽн таныша һҽм ҽлеге инструкцияне 

укып чыга аласыз. 

 



Программа комплексы 8 дисктан тора, аларда дҽреслекнең алты ҿлеше урнашкан: 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Электрон интерактив дҽреслекнең “Фонетика. Орфоэпия” бүлегендҽ татар телендҽге авазлар 

классификациясе һҽм аңа хас булган фонетик законнар, авазларның ҽйтелеш үзенчҽлеклҽре 

турында теоретик мҽгълүмат белҽн бергҽ тҿрле биремнҽр һҽм күнегүлҽр, сүзлҽргҽ фонетик анализ 

ясау үрнҽклҽре дҽ тҽкъдим  ителҽ.  “Графика. Орфография” бүлегендҽ татар алфавиты, татар 

язуы тарихына караган мҽгълүматлар белҽн бергҽ орфографик принципларга характеристика 

бирелҽ һҽм, ҿйрҽнелгҽн материалны кабатлау һҽм тирҽнҽйтү ҿчен,  күнегүлҽр китерелгҽн. 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

“Сүз тҿзелеше һҽм сүз ясалышы” бүлегендҽ бирелгҽн материал татар теленең агглютинатив 

(ялганмалы) табигатен ача. Анда сүзлҽрнең мҽгънҽле кисҽклҽренҽ (тамыр, нигез һҽм 

кушымчаларга) характеристика бирелҽ, шулай ук кушымчаларның тҿрлҽре һҽм аларның сүз 

тамырына (нигезенҽ) ялгану үзенчҽлеклҽре күрсҽтелҽ. Бу бүлектҽ сүз тҿркемнҽренең тҿрле 

ысуллар белҽн ясалуы турында да, сүз тҿзелешен һҽм ясалышын тикшерү турында да мҽгълүмат 

алырга мҿмкин. 

Лексикология һәм фразеология 

“Лексикология һҽм фразеология” бүлегендҽ телебезнең лексик байлыгын ҿйрҽнү 

ҿлкҽсендҽге мҽгълүмат урын алган. Анда сүзлҽрнең мҽгънҽсе, килеп чыгышы, кулланылу ҿлкҽсе 

һҽм кулланылу ешлыгы  буенча тҿрлҽренҽ характеристика бирелҽ. Укытучыларга, укучыларга һҽм 

студентларга лексик анализ ясау тҽртибе тҽкъдим ителҽ. Татар телендҽге фразеологик 

берҽмлеклҽр шактый тулы яктыртыла, аларның үзенчҽлеклҽре мисаллар белҽн дҽлиллҽнҽ. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 

“Стилистика һҽм сҿйлҽм культурасы” мҽсьҽлҽлҽре дҽреслектҽ шактый зур урын алып тора. 

Андагы теоретик һҽм гамҽли материал телдҽге стилистик катламнарны барлауда, аларны ҿйрҽнү 

һҽм үзлҽштерүдҽ укытучыларга һҽм  укучыларга файдалану ҿчен тҽкъдим ителҽ.  

Морфология 

Морфология – грамматиканың бер бүлеге. Шуңа да дҽреслектҽ тҿп грамматик тҿшенчҽлҽр 

турында бҽян ителҽ. Сүз тҿркемнҽре, аларның лексик-грамматик һҽм морфологик-синтаксик 

билгелҽре классик ҽдҽбияттан алынган мисаллар белҽн яктыртыла. Тҿрле уку йортларында 

эшлҽүче укытучылар, студентлар, укучылар һҽм тел белҽн кызыксынган барлык кешелҽр бу 

дҽреслектҽ теоретик материал белҽн бергҽ сүз тҿркемнҽрен тикшерү үрнҽклҽре белҽн дҽ таныша 

алалар. 

Синтаксис һәм пунктуация 

Синтаксис – шулай ук грамматиканың зур бер бүлеге. Электрон интерактив дҽреслектҽ сүз, 

сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽ, аларның бер-берсе белҽн бҽйлҽнеш үзенчҽлеклҽре яктыртыла. Гади һҽм 

кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽре, аларны тикшерү үрнҽклҽре, алар янында тыныш билгелҽрен куюның 

тҿрле очраклары турындагы мҽгълүмат ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган мисаллар ярдҽмендҽ аңлатыла. 

Программа комплексын урнаштыруны телҽсҽ кайсы дисктан урнаштыра башларга мҿмкин. 

Урнаштырыр алдыннан иң беренче дҽрес укыту ничек оештырыласын планлаштырыгыз. 

Программа комплексын эшлҽүне сервер технологиясенҽ нигезлҽнеп тҽ, аерым локаль 

компьютерларда да оештырып була. 

 “Татар теле” интерактив электрон дҽреслеге заманча интернет-технологиялҽр (Macromedia 

Flash, PHP, MySQL, html, xml) файдалана һҽм барлык популяр браузерларда эшли ала (Internet 

Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).  Программаның тҿгҽл эшлҽве максатыннан, 

браузер ҿчен Adobe Flash Player (унынчы версия) урнаштырылган булу сорала. 



Иң башта программаның серверга урнаштыру вариантын карап китик. Компьютер 

классында компьютерлар үзара бер челтҽргҽ тоташтырылган булса, программаны серверга 

(укытучы компьютерына) урнаштыру да җитҽ. Моның ҿчен “Сервер урнаштыру” тҿймҽсенҽ 

басыгыз. Программа компьютерга үзенең сервер ҿлешен урнаштыра башлый. Дҽреслекне 

урнаштыру ҿчен С: дискында кимендҽ 300 Мб буш урын булу кирҽк. 

 
 

Урнаштыру барышында С: дискында xampp (веб-сервер) папкасы барлыкка килер. 

Дҽреслекнең хатасыз эшлҽве ҿчен, андагы файлларга кагылмаска тҽкъдим ителҽ. 

Урнаштыру тҽмамланганнан соң, экранда кулланучыга бу турыда хҽбҽр чыгачак. 

 



Дҽреслекнең сервер ҿлеше урнаштырылу шуның белҽн тҽмам, татар теленең калган 

ҿлешлҽрен урнаштырган чакта, сервер урнаштыру инде талҽп ителми. Аларны урнаштыру ҿчен, 

“Урнаштыру” тҿймҽсенҽ генҽ басыгыз. Программа комплектының барлык ҿлешлҽрен дҽ 

урнаштырып бетерсҽгез, сезнең серверда тулы интерактив электрон дҽреслек урнаштырылган 

дигҽн сүз. Шул ук вакытта укытучы үзенҽ кирҽкле теманы гына урнаштырып та, ҽлеге тема 

дҽреслҽрен алып бара ала. Аерым темаларны урнаштыру берничҽ секунд кына вакыт ала. 

Компьютер челтҽрендҽге башка компьютерлардан (мисал ҿчен, укучыларның 

компьютерларыннан) ҽлеге дҽреслеккҽ керү ҿчен, ул компьютерлардагы браузерларның адрес 

юлында серверның ip-адресын язарга кирҽк (мисал ҿчен, 192.168.1.50). Дҽреслеккҽ http://tatar-tele/ 

юлын язып керҽ торган итеп ясарга да мҿмкин. Моның ҿчен сервернын исеме tatar-tele булырга 

яисҽ DNS серверда ip-адрес һҽм тиешле DNS (http://tatar-tele) язылырга тиеш. 

Интерактив электрон дҽреслек яисҽ аның берҽр ҿлеше урнаштырылганнан соң, тҿп менюда 

“Татар теле” папкасы хасил булыр. Папкада татар теле дҽреслегенҽ һҽм пароль алыштыру 

программасына сылтамалар урын алачак. 

 
 

Пароль алыштыру программасы бары тик дҽреслек администраторы ҿчен генҽ кирҽк. Ҽгҽр 

серверга администратордан тыш башка кулланучылар да (аеруча укучылар) керҽ алса, яисҽ 

серверның С: дискы башкаларга ачык булса, администраторга дҽреслекне урнаштырганнан соң ук, 

ҽлеге программадан файдаланып, парольне алыштырырга (пароль үзегезгҽ истҽ калдырырга 

җайлы һҽм шул ук вакытта гади булмаска тиеш, аны онытмагыз һҽм башкаларга ҽйтмҽгез) һҽм 

C:\xampp\reset_pass.exe юлы буенча урнашкан ҽлеге программаны яисҽ тҿп менюда аңа сылтаманы 

бетерергҽ/яшерергҽ тҽкъдим итҽбез. Пароль торгызу яисҽ башка шундый идарҽче сораулары 

буенча интерактив электрон дҽреслекне тҿзегҽн “Белем.ру” оешмасының “Белем.ру форумы” 

проектына http://forum.belem.ru адресы буенча кереп мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин булачак. 

Дҽреслекне локаль компьютерга урнаштыру (бу очрак локаль челтҽр булмаганда яисҽ 

дҽреслекне шҽхси компьютерыгызга урнаштырганда кулланыла) этаплары аны серверга 

урнаштыру этаплары белҽн тҽңгҽл килҽ. Кулланучы компьютерында дҽреслек http://127.0.0.1 

адресы буенча урнашачак, ягъни, дҽреслеккҽ керү ҿчен, браузер тҽрҽзҽсендҽ ҽлеге адресны 

күрсҽтергҽ кирҽк булачак. 

http://tatar-tele/
http://tatar-tele/
http://forum.belem.ru/
http://127.0.0.1/


Беренче биткҽ кайту 

 

Администратор көйләүләрен башкару 

 

Дҽреслекне ачу ҿчен, иң беренче чиратта серверның эшлҽве сорала. Моның ҿчен Тҿп 

менюга кереп серверны кабызыгыз (Пуск → Татар теле → Татар теле сервер). Серверның эшлҽвен 

сез сервер экранындагы хҽбҽрдҽн күрерсез (APACHE + MYSQL IS STARTING NOW). Дҽреслек 

белҽн эшне тҽмамлау ҿчен, ҽлеге тҽрҽзне ябарга кирҽк булачак. Дҽреслек белҽн эшлҽгҽн чагында, 

тҽрҽзне “тҿреп” кенҽ куярга кирҽк. 

 
 

Хҽзер инде дҽреслекне ача аласыз, моның ҿчен браузерыгызны ачып аның адрес юлына 

http://127.0.0.1 (яисҽ башка тиешле адресны) дип язарга кирҽк. 

Ҽлеге адрес буенча кергҽч, браузерда дҽреслекнең тҿп бите ачылачак. 

 
 

Дҽреслекнең тҿп битендҽ авторлар белҽн танышырга мҿмкин. Дҽреслек белҽн эшне башлау 

ҿчен, “Дҽресне башларга” тҿймҽсен сайлагыз. Сылтама сезне дҽреслекнең кулланучыны сайлау 

битенҽ алып керер. 

http://127.0.0.1/


 
 

Без һҽрбер кулланучыга уңайлылык ҿчен дҽреслекне тулы экранга ачып файдаланырга 

тҽкъдим итҽбез. Моның ҿчен браузер экраны ачык вакытта клавиатурада F11 тҿймҽсенҽ басарга 

кирҽк. Стандарт режимга кайту ҿчен дҽ, шул ук тҿймҽ кулланыла. 

Дҽреслек белҽн эшне башлар алдыннан, администратор хҽзерлек эшлҽрен алып барырга 

тиеш. Ҽлеге кҿйлҽүлҽрне башкару ҿчен, администратор янында милли мҽсьҽлҽлҽр буенча 

директор урынбасарының яисҽ тҽҗрибҽле татар теле укытучысының булуы сорала. 

Администратор битендҽ сыйныфларны, укучыларны һҽм укытучыларны ҿстҽү мҿмкинлеге 

булдырылган.  

 
 

Дҽреслекнең мҽгълүмат базасына, беренче чиратта, татар теле укытучыларын, аннары 

сыйныфларны, сыйныфларны сайлап алып, аннары гына андагы укучыларны кертергҽ тҽкъдим 

ителҽ. Кулланучыларның фамилия, исем һҽм атасы исеменнҽн тыш, администратор алар ҿчен 

пароль дҽ ясарга хокуклы. Ҽлеге парольлҽр шул сыйныфта татар телен укыткан укытучыга бирелҽ 



һҽм, шул рҽвешле, укучыларга ҿлҽшенҽ. Администратор телҽсҽ кайсы кулланучы турында 

мҽгълүматны үзгҽртҽ һҽм аларны исемлектҽн сҿртҽ ала. Барлык теркҽлгҽн кулланучылар да 

“Кулланучыны сайлап алу” битендҽ күренҽчҽклҽр, кулланучыларга үз парольлҽрен генҽ истҽ 

тотарга кирҽк булачак. 

Татар телен укытуны контрольдҽ тотучы милли мҽсьҽлҽлҽр буенча директор урынбасары 

белҽн бергҽ администратор билге кую критерийларын билгели ала. Дҽреслектҽ башкарыла торган 

барлык интерактив биремнҽр дҽ 100 баллы системада исҽплҽнелҽ, һҽм ҽлеге баллар программа 

тарафыннан 5 баллы системага күчерелҽ. Килешү буенча, билге кую критерийлары түбҽндҽгечҽ: 

бирем башкарганда 0-45 балл җыйган ҿчен - “2” билгесе куела, 

46-65 балл җыйган очракта – “3” билгесе куела, 

66-86 балл җыйган очракта – “4” билгесе куела, 

87-100 балл җыйган укучыга – “5” билгесе куела. 

Ҽлеге билгелҽр билгелҽрне журналга кую режимында электрон журналга язылып барылалар 

һҽм укучының шҽхси билгелҽр битендҽ күренҽлҽр. 

Татар телен укытуның куелуына карап, мҽктҽп (милли мҽсьҽлҽлҽр буенча директор 

урынбасары яисҽ тҽҗрибҽле татар теле укытучысы/методист) ҽлеге талҽплҽрне 3 баллга кадҽр 

киметҽ яисҽ арттыра ала. Игътибар! Җиңелҽйтелгҽн талҽплҽр ел дҽвамында укучыларның 

яхшырак билге алуын тҽэмин итеп килсҽ, ел дҽвамында югарырак талҽплҽр кую килҽчҽктҽ 

БДИ/БРИ билгелҽренең югарырак булуын тҽэмин итҽчҽк, шуңа күрҽ килешенгҽн критерийларны 

җиңелҽйтү татар теле тирҽнтен ҿйрҽнелми торган мҽктҽплҽр ҿчен генҽ ҽһҽмияткҽ ия. 

 



Беренче биткҽ кайту 

Укытучы мөмкинлекләре 

Укытучы “Кулланучыны сайлап алу” битендҽ үз исемен эзлҽп таба һҽм парольне тиешле 

кырга язып дҽреслек битлҽренҽ күчҽ. 

 
 

Дҽреслек 6 тҿп бүлектҽн тора. Дҽреслекнең һҽр бүлеге темалардан тора. Укытучы ҽлеге 

темалар нигезендҽ 5 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадҽр татар телен укытуны планлаштыра ала. 

Укытуны планлаштыру укытучыдан иҗади якын килүне сорый. Укытуны планлаштыру 

максатыннан, укытучының  дҽрес режимнарын билгелҽү, дҽрес авырлыгын сайлау һ.б. күп 

мҿмкинлеклҽре бар.  

Тҽҗрибҽле укытучы ҽлеге интерактив электрон дҽреслекне тҿп дҽреслек буларак сайлап 

алып укытырга хокуклы. 

 
 



Укытучы, укучылардан аермалы буларак, электрон журналга керҽ, иҗади башкарыла торган 

биремнҽргҽ билгелҽр куя ала (интерактив биремнҽрнең билгелҽрен программа автомат рҽвештҽ 

үзе куя). Журналга кереп, кайсы да булса дҽреснең режимын алыштыру ҿчен, укытучыдан башта 

шул дҽресне ачып инициализациялҽве сорала.  

 
 

Дҽресне инициализациялҽгҽннҽн соң, ҽлеге дҽрескҽ бҽйле булган барлык элемтҽлҽр 

актуальлҽшҽ һҽм журналда үзгҽртүлҽр кертү хокукы ачыла. Яңадан “Дҽреслҽр” битенҽ кире 

кайтып һҽм ҽлеге дҽрес алдында сурҽтлҽнгҽн “Билге” тҿймҽсенҽ чирттереп, укытучы журналны 

ача ала. 

 
 

Килешү буенча, гади кулланучылар (укучылар) ҿчен дҽреслек белҽн танышу режимы 

урнаштырылган. Ҽлеге режимда укучылар, дҽреслек буенча күчеп, аның белҽн таныша алалар (ел 

башында китапханҽдҽн алгач, кулга тотып танышкан кебек үк), ҽмма алар башкарган биремнҽрнең 

билгелҽре журналга тҿшми, укучыларга дҿрес җавапларны карау хокукы да чиклҽнгҽн була. 



Укытучы, укытырга керешер алдыннан, режимнарны үз планына туры китереп үзгҽртеп чыга ала. 

Дҽрес башланыр алдыннан, ул ҽлеге сыйныф ҿчен индивидуаль режим билгели (мисал ҿчен, 

билгелҽрне журналга язып бару режимын урнаштыра – ҽлеге режимда укучы үтҽгҽн биремнҽрнең 

билгелҽре журналга язып барыла). Бердҽм дҽүлҽт/республика имтиханнарына ҽзерлек вакытында 

ул “җавапларны карау” режимын урнаштыра ала.  

 
 

Ҽлеге журналда барлык интерактив күнегүлҽрнең билгелҽре автомат рҽвештҽ языла, 

укытучы ҽлеге билгелҽрне үзгҽртҽ алмый, ягъни укучы үз билгесен үзе “эшлҽп” ала. Иҗади 

күнегүлҽрнең билгелҽре укытучы тарафыннан куела. Журнал барлык үтҽлгҽн биремнҽр санын, 

дҽреснең үтелү дҽрҽҗҽсен, укучыларның дҽрестҽ нинди уртача билге алуын, контроль тест 

билгелҽрен саклап барып була. Журналда биремнен номерына басып укытучы аның исемен укый 

ала. 

 
 

Шулай итеп, укучының һҽр теманы никадҽр белүен ачыкларга мҿмкин, бу инде укытучының 

эшен күпкҽ җиңелҽйтҽ, аңа укучы белемнҽрендҽге “кара тапларны” бетерү ҿстендҽ эшлҽргҽ 

мҿмкинлек бирҽ. 

Укытучының дҽресне үткҽрүен күз алдына китерү ҿчен, укучының мҿмкинлеклҽренҽ күз 

салыйк. 

 



Беренче биткҽ кайту 

Укучы мөмкинлекләре 

Укучы, кулланучыны сайлау битендҽ үзен эзлҽп табып, паролен яза һҽм аннары дҽреслек 

эченҽ керҽ. 

 
 

Дҽреслек структурасы укытучы ҿчен дҽ, укучы ҿчен дҽ бер үк. Укучы да, укытучы кебек, 

тиешле дҽресне сайлап ала, ҽмма укучының укытучы журналына керү хокукы булмый. 

 
 

Укучы бары тик үз билгелҽрен генҽ күрҽ ала, һҽм алар аның шҽхси битендҽ күренеп баралар. 

Үзенең ҿлгерешен күрү ҿчен, укучы экранның ҿске сул ҿлешендҽге фамилия һҽм исеме язылган 

блокка чирттерергҽ тиеш. 



 
 

Укучы интерактив электрон дҽреслекне гади дҽреслек тҽртибендҽ үк кулланып укый ала. 

Дҽресне ачкач, килешү буенча, “Дҽрес” вкладкасы актив була. Ҽлеге ҿлештҽ дҽрес, гади китаптагы 

кебек үк, теория һҽм биремнҽр чиратлашып бара. Шул ук вакытта укучы, уңайлыкка карап, 

“Теоретик материал”, “Күнегүлҽр”, “Сораулар” “Белемне ныгыту” (укучы, укытучыдан аермалы 

буларак, ҽлеге биттҽ контроль тест җавапларын күрҽ алмый), “Ҿстҽмҽ материаллар”, “Контроль 

тест” вкладкаларына күчеп, дҽрес белҽн таныша, андагы биремнҽрне башкара, сорауларга җавап 

бирҽ һҽм контроль тест үтҽ ала.  

Күнегүлҽр иҗади якын килеп эшли торган һҽм интерактив күнегүлҽргҽ бүленҽлҽр. Иҗади 

якын килеп эшли торган күнегүлҽр укучыдан биремнҽрне үзлектҽн (телдҽн яисҽ дҽфтҽрдҽ) үтҽүне 

сорыйлар. 

 
 



Интерактив күнегүлҽрнең дҽреслектҽ гамҽлгҽ кертелгҽн тҿрлҽре бик күп. 

 

1.  Төс белән сайлап/аерып алу күнегүләре. Мондый тҿр күнегүлҽр күнегүдҽ бирелгҽн 

текстны анализлауны, аны тҿркемнҽргҽ/кисҽклҽргҽ таркатып карап фикер йҿртүне сорый. 

 
 

2. Сайлап алып текстка җитмәгән элементларны урнаштыру күнегүләре. Ҽлеге тҿр күнегү 

укучылардан тулы күзаллау булдыруны талҽп итҽ. 

 
 



3. Тыныш билгеләрен куеп чыгуга күнегүләр. Ҽлеге тҿр күнегүлҽр укучыларга пунктуация 

кагыйдҽлҽрен истҽ калдырырга ярдҽм итҽ. 

 
 

4. Ассызыклар файдаланып җөмлә кисәкләрен билгеләү. Ҽлеге тҿр күнегүлҽр җҿмлҽ 

тҿзелеше буенча белемнҽрне ныгыту ҿчен файдаланылалар. 

 
 



5. Тәңгәлләштерү. Ҽлеге тҿр күнегүлҽр ике баганада бирелгҽн сүз һҽм сүзтезмҽлҽр арасында 

мҽгънҽви бҽйлҽнешлҽрне ачыклауны талҽп итҽлҽр. 

 
 

6. Мәгънәви эзлеклелек/тәртип булдыру. Бу тҿр күнегүлҽр бирелгҽн текст яисҽ сүз 

кисҽклҽренең эзлеклелеген, тҽртибен билгелҽүне талҽп итҽ.  

 
 

Күнегүлҽрнең һҽрберсе буенча да ярдҽм каралган. Ул укучыга күнегүне ничек башкарырга 

кирҽген аңлата. Күнегүне эшлҽүне тҽмамлагач, укучы “Нҽтиҗҽ” тҿймҽсенҽ басып биремнең ничек 

эшҽнүен тикшерҽ. Күнегүне башкарган ҿчен укучы тиешле бҽя ала (100 баллы һҽм 5 баллы 



шкалада). Дҿрес җавапны карау мҿмкинлеген укытучы билгели. Дҿрес җавапны караган укучы 

биремне инде яңадан эшлҽп тапшыра алмый.  

Күнегүлҽрне берничҽ тапкыр эшлҽп карарга рҿхсҽт ителҽ. Күнегүне эшлҽү барышында 

укучы үзенең белемен ныгытырга һҽм билгесен яхшыртырга хокуклы. Журналга бу очракта 

ахырда алынган билге саклана. 

Белемнҽрне ныгыту максатыннан һҽр дҽрес ахырында сораулар каралган. 

 
 

Дҽрес ахырында гомумилҽштерелеп контроль тест үткҽрелҽ ала. 

 
 



Дҽрес кызыклы мҽгълүматлар белҽн бергҽ үрелеп алып барыла. 

 
 

Күп кенҽ кагыйдҽлҽр һҽм башка мҿһим мҽгълүмат “Исеңдҽ тот” блогында бирелҽ. 

 
 

Шул рҽвешле, дҽрестҽ укучының эшчҽнлек тҿре гел үзгҽреп тора. Интерактив күнегүлҽр 

укучының гамҽллҽр башкаруын талҽп итҽ, дҽреслек укучы белҽн “аралаша”, аңа киңҽшлҽр бирҽ, 

аны кызыклы мҽгълүмат белҽн кызыксындырып тора, шул ук вакытта укучының гамҽллҽрен 

контрольдҽ тота, кыска вакыт арасында гади дҽреслеккҽ караганда күпкҽ зур мҽгълүмат бирҽ, ул 

белемнҽрне ныгыта. 

“Татар теле” интерактив электрон дҽреслеге интерактив такталарда файдалану мҿмкинлеген 

исҽпкҽ алып ясалган. Интерактив такта ярдҽмендҽ башкарылган күнегүлҽр укучыларның күмҽк 



фикер йҿртү сҽлҽтен арттыра һҽм гадҽти текст материалын образларга баетып укучыга җиткерҽ. 

Дҽреслектҽ бик күп график элементлар бар, бу, үз чиратында, материалны образлы хҽтердҽ 

калдырырга да мҿмкинлек бирҽ. 
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Хөрмәтле кулланучы! 

Татар теле укытучысы! 

Ҽлеге  интерактив электрон дҽреслек бик зур һҽм дҽрҽҗҽле галимнҽр коллективы хезмҽте 

булып тора. Ҽмма лҽкин беренче чиратта аның тҿп кулланучысы Сез, дҽреслек Сезгҽ, Сезнең 

укучыларга адресланган! Укучыларга белем биргҽн вакытта ҽлеге дҽреслекнең бҿтен 

ҿстенлеклҽрен һҽм кимчелеклҽрен бары тик Сез генҽ тоя аласыз. Шуңа күрҽ, Сездҽн ҽлеге 

дҽреслек турында фикерлҽр, аны яхшырту буенча тҽкъдимнҽр кҿтеп калабыз. Барлык тҽкъдимнҽр 

дҽ  http://forum.belem.ru адресы буенча урнашкан Бҿтендҿнья татар телендҽ белем бирүче 

укытучылар форумының тҿп битендҽге “Татар теле” интерактив электрон дҽреслеге” темасы 

эчендҽ кабул ителҽ.  

Ихтирам белән, “Белем.ру” җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

 

http://forum.belem.ru/

