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БАШЛАНГЫЧ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МƏКТƏБЕ

АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддəсе нигезендə татар һəм рус теллəре — тигез хокуклы дəүлəт теллəре. Күп миллəтле Татарстанда дəүлəт теллəренең икесен дə белү халыкларның
үзара аңлашып, тату яшəвенең нигезен тəшкил итə. Татар теле, дəүлəт
теле буларак, барлык урта гомуми белем бирү мəктəплəрендə төп
укыту фəннəренең берсе булып тора. Программа татар телен аралашу
чарасы буларак укытуны тəэмин итəргə тиеш. Татар телен дəүлəт теле
буларак укытуның гомуми максаты — укучыларда коммуникатив
компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру. Компетенция —
аралашуны тəэмин итə торган белем, күнекмəлəр һəм осталыклар
бердəмлеге ул. Коммуникатив компетенция — аралашу максатын,
урынын, вакытын, анда катнашучыларның социаль хəлен исəпкə алып,
фикерне төгəл һəм эзлекле итеп белдерə алу осталыгы ул. Моңа бəйле
рəвештə татар теленə өйрəтүдə аңлы-коммуникатив методка өстенлек
бирелергə тиеш.
Гомуми башлангыч белем мəктəбендə татар теленə өйрəтүнең төп
максатлары түбəндəгелəрдəн гыйбарəт: 1) гамəли максат, ягъни татар
теленең фонетик, лексик, грамматик берəмлеклəрен гамəли үзлəштерү
һəм укучыларның сөйлəм күнекмəлəрен үстерүгə ирешү; 2) гомуми
белем бирү максаты — укучыларның акыл эшчəнлеген активлаштыру,
логик фикерлəү сəлəтен камиллəштерү, сөйлəм культурасын үстерү;
3) тəрбияви максат — балаларның рухи дөньясын баету, аларда
шəхесара һəм мəдəниятара аралашу күнекмəлəре булдыру, төрле
миллəт вəкиллəре арасында дуслык һəм хөрмəт хисе тəрбиялəү.
Куелган максатларга ирешү өчен, аерым бурычларны хəл итү сорала. Гамəли максатка ирешү өчен, укучыларны татар сөйлəмен тыңлап
аңларга, диалогик һəм монологик формада аралашырга, төрле жанрлардагы татар текстларын сəнгатьле итеп һəм аңлап укырга, татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезлəрен гамəли үзлəштереп, сөйлəм
булдырырга күнектерү бурычлары куела. Гомуми белем бирү һəм
тəрбияви максатларга ирешү өчен, укучыларның акыл хезмəте күнекмəлəрен үстерү, татар сөйлəм этикеты үрнəклəрен урынлы кулланырга
өйрəтү, татар дөньясы, шул исəптəн татар халкының гореф-гадəтлəре,
милли бəйрəмнəре, халык авыз иҗаты үрнəклəре белəн таныштыру
сорала.
Татар теленə өйрəтү беренче чиратта фəннилек, аңлылык, аңлаешлылык, системалылык, эзлеклелек, күрсəтмəлелек, укучыларның
яшь үзенчəлеклəрен исəпкə алу кебек гомумдидактик принципларга
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нигезлəнə. Моннан тыш, коммуникатив методның нигезен тəшкил
иткəн телгə өйрəтүне гамəли эшчəнлеккə юнəлтү, тел һəм сөйлəм
берəмлеклəрен сайлау һəм өйрəтүгə функциональ якын килү, тел берəмлеклəрен концентрик рəвештə урнаштыру һəм этаплап өйрəтү,
тел берəмлеклəрен ситуатив-тематик нигездə өйрəтү, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездə үзлəштерү, укучыларның ана
теле үзенчəлеклəрен исəпкə алу принципларын да истə тотып эш итү
талəп ителə. Гомуми башлангыч белем мəктəбендə татар теле дəреслəре
укучыларның гамəли белемнəрен, сөйлəм күнекмəлəрен, аралашу
осталыкларын үстерүгə юнəлтелергə тиеш. Бу исə сөйлəм эшчəнлегенең
төрлəренə — тыңлап аңлау, сөйлəү, уку һəм язуга үзара бəйлəнештə һəм
системалы өйрəтүне үз эченə ала.
Тыңлап аңлауга өйрəтү барышында укучылар, аерым сүзлəрне,
җөмлəлəрне һəм бəйлəнешле текстларны ишетеп, аларның əйтелешен,
мəгънəлəрен һəм эчтəлеклəрен аңларга күнегергə тиешлəр. Башлангыч
сыйныфларда укучыларны, укытучының һəм сыйныфташларының
сөйлəмен яки аудиокушымтадагы татар сөйлəмен тыңлап, эчтəлегенə төшенеп барырга, кирəкле мəгълүматны аерып, сорауларга җавап бирергə,
əңгəмə корырга, эчтəлекне татарча сөйлəп бирергə күнектерү мөһим.
Диалогик сөйлəмгə өйрəткəндə, укучыларның мəктəптəге һəм
җəмəгать урыннарындагы тормышына бəйле диалогларны сəнгатьле
итеп уку һəм яттан сөйлəү, охшаш диалог төзү эшлəренə өстенлек бирү
əһəмияткə ия. Алар аша укучылар татар сөйлəм этикеты үрнəклəрен,
тотрыклы сөйлəм гыйбарəлəрен, реплика төрлəрен актив рəвештə
үзлəштерə алалар. Уку аралашуы чын аралашуга китерсен өчен,
балаларны үз фикерлəрен төгəл һəм дөрес итеп белдерергə өйрəтү
зарур.
Монологик сөйлəмгə өйрəтү кешелəрне, предметларны, табигать
күренешлəрен, хайваннарны тасвирлауга, шулай ук мəктəп, шəһəр
(авыл), гаилə һəм башка темаларга хикəя төзеп сөйлəүгə, укылган
(тыңланган) текстның эчтəлеген сөйлəп бирүгə кайтып кала. Укучыларда монологик сөйлəм күнекмəлəре үсеш алсын өчен, аларны билгеле
бер ситуациягə бəйле җөмлəлəр төзеп əйтергə, аларны үзара бəйлəргə
һəм логик яктан эзлекле текст төзергə əзерлəү кирəк.
Укуга өйрəткəндə, укучылар башта татар хəрефлəрен танып,
алар белдергəн авазларны дөрес əйтү; тартыкны сузыкка ияртеп,
кыска сүзлəрне бөтен килеш, озын сүзлəрне иҗеклəп уку, алга таба
җөмлəлəрне һəм бəйлəнешле текстларны сəнгатьле итеп һəм аңлап
уку; укылганның эчтəлегенə төшенеп бару, яңа сүзлəрнең мəгънəлəрен
контексттан чыгып аңлау яки сүзлектəн табу күнекмəлəренə ия булырга тиешлəр. Моңа ирешү өчен, башлангыч чорда ситуатив-тематик
яки грамматик нигездə төркемлəнгəн сүзлəр һəм сүзтезмəлəр, җөмлəлəр яисə бəйлəнешле уку текстлары белəн эш итəргə кирəк. Алар
укучыларның яшь үзенчəлеклəреннəн чыгып сайланырга һəм тəрбияви яктан əһəмиятле булырга тиеш. Алга таба таныш материалга нигезлəнгəн кечкенə күлəмле текстларны, шулай ук таныш булмаган
сүзлəр кергəн текстларны эчтəн аңлап укырга, кирəкле мəгълүматны
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табарга, сүзлеклəрдəн файдаланырга өйрəтү мөһим. Шулай ук укучылар, шигырьлəрне яттан өйрəнеп, сəнгатьле итеп сөйли белергə тиешлəр.
Башлангыч сыйныфларда кычкырып уку һəм эчтəн уку төрлəренə
өстенлек бирелə. Моннан тыш, карап чыгу максаты белəн уку, өйрəнү
максаты белəн уку, танышу максаты белəн уку, эзлəнү максаты белəн
уку төрлəрен куллану да əһəмияткə ия.
Язуга өйрəтү татар алфавитындагы хəрефлəрнең язылышын истə калдыру; сүзлəрне иҗеклəргə бүлеп, юлдан-юлга дөрес күчереп
язу кагыйдəлəрен үзлəштерү; сөйлəмдə актив кулланыла торган
сүзлəрне орфографик дөрес язу күнекмəлəрен үстерүдəн гыйбарəт.
Моңа ирешү өчен, җөмлəлəрне яки текстны үзгəрешсез күчереп язу
(1—2 нче сыйныфлар); нокталар урынына кирəкле сүзлəрне яки җəялəр
эчендə бирелгəн сүзлəрне кирəкле формада куеп, җөмлəлəрне күчереп
язу (3—4 нче сыйныфлар) кебек эш төрлəрен куллану зарур.
Язма сөйлəмгə өйрəтү терəк сүзлəр яки сүзтезмəлəр белəн лексик
тема яки ситуация буенча җөмлəлəр һəм кечкенə хикəялəр язуны үз
эченə ала. Аерым җөмлəлəрдəн бəйлəнешле язма сөйлəмгə күчелə.
Укучыларны үзлəренең гаилəлəре, мəктəплəре, сыйныфташлары
һəм дуслары, яшəгəн шəһəрлəре яки авыллары турында кечкенə хикəялəр язарга өйрəтү мөһим. Котлау открыткасы яки хат язу, рус
теленнəн татарчага тəрҗемə итү эшлəре дə укучыларның язма сөйлəм
күнекмəлəрен камиллəштерə. Шунысы мөһим: башлангыч сыйныфларда язма сөйлəмгə караганда телдəн сөйлəмгə күбрəк игътибар
бирелергə тиеш.
Дəреслəрдə тел һəм сөйлəм материалы аша татар халкының тормыш-көнкүреше, йолалары һəм гореф-гадəтлəре, милли бəйрəмнəре һəм
ризыклары турында мəгълүмат җиткерү, халык авыз иҗаты үрнəклəре
белəн таныштыру балаларны əхлакый һəм эстетик яктан тəрбияли,
аларның дөньяны танып белү мөмкинлеклəрен арттыра.
Сөйлəмнең фонетик, лексик, грамматик ягын үстерү өчен, беренче
дəреслəрдəн үк авазларны — сүзлəр аша, ə сүзлəрне җөмлəлəр аша
дөрес əйтергə күнектерү, актив үзлəштерелгəн җөмлə калыпларын
бəйлəнешле сөйлəмгə кертергə өйрəтү шарт. Лексик минимумга
килгəндə, башлангыч мəктəптə 1000 гə якын сүзне актив үзлəштерү
һəм сөйлəмдə куллану күнекмəлəре булдыру бурычы куела. Моның
өчен кулланылыш ешлыгыннан чыгып сайланган сүзлəр һəр сыйныфта тематик принципка нигезлəнеп бирелə. Шулай ук укучылар,
терминнарны атамыйча гына, мəгънəлəре ягыннан якын (синонимнар),
капма-каршы (антонимнар) яки əйтелешлəре охшаш сүзлəрне дə (омонимнар) гамəли үзлəштерергə тиешлəр. Грамматик минимумның эчтəлеген аралашу оештыру өчен кирəк булган тел берəмлеклəре һəм
аларның морфологик формалары, җөмлə калыплары тəшкил итə. Укучылар аларны сөйлəм үрнəклəре аша гамəли үзлəштерергə тиешлəр.
Орфоэпик-орфографик минимум исə аваз-хəреф мөнəсəбəтлəрен, татар
теленə хас булган үзенчəлекле авазларның һəм иҗек калыпларының
əйтелешен, хикəя һəм сорау җөмлə интонациясен, сүз басымын гамəли
үзлəштерүне үз эченə ала.
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1 нче сыйныфта татар телен укыту телдəн əзерлек чоры белəн башланып китə. Беренче чиректə балалар төрле аралашу ситуациялəренə
бəйле җөмлə калыпларын күрсəтмəлелек аша үзлəштерергə, аларны
дөрес һəм аңлаешлы итеп əйтə белергə, укытучының сорауларына
җавап бирə һəм кечкенə диалоглар (монологлар) төзеп сөйли алырга
тиешлəр. Телдəн əзерлек чорында, укучыларның яшь үзенчəлеклəрен
исəпкə алып, санамышлар, тизəйткечлəр, мəкальлəр, кечкенə җырлар
өйрəтү, төрле кызыклы уеннар куллану, физкультпаузалар үткəрү
бигрəк тə мөһим. Һəрбер лексик теманы өйрəнгəннəн соң, кабатлау
дəресендə укучыларның белем һəм сөйлəм күнекмəлəрен тикшереп
бару укытучының игътибар үзəгендə булырга тиеш.
Башлангыч белем бирү мəктəбендə татар телен коммуникатив нигездə укыту, беренчедəн, балаларда тел компетенциясе булдыруга
китерə, чөнки алар тел берəмлеклəрен гамəли үзлəштереп, сөйлəмдə
кулланырга күнегəлəр; икенчедəн, аларның сөйлəм компетенциясе
үсеш ала, чөнки тел аралашу аша үзлəштерелə; өченчедəн, тел һəм
сөйлəм берəмлеклəре аша татар дөньясы турындагы мəгълүматны
үзлəштереп, алар социаль-мəдəни компетенциягə ия булалар.
Укучыларда татар телен өйрəнүгə карата тотрыклы кызыксыну
уяту һəм омтылыш тəрбиялəү, аларның белемнəрен тагын да тирəнəйтү һəм укытуның сыйфатын яхшырту максатыннан, дəрестəн тыш
эшчəнлекне оештыруга да тиешле игътибар бирү мөһим. Моның
өчен иң яхшы шигырь сөйлəүче яки иң яхшы җыр башкаручыга, иң
яхшы рəсем ясаучы яки иң яхшы инша язучыга конкурслар, төрле
викториналар уздыру; татар əкиятлəрен сəхнəлəштерү, татар биюлəрен
башкару, сыйныф газеталары чыгару, татар балалар шагыйрьлəре белəн очрашулар һəм кызыклы кичəлəр үткəрү; курчак театрына бару,
күренекле татар шəхеслəренең музейларына экскурсиялəр оештыру
аеруча əһəмиятле. Мондый чаралар татар телен укытуны тагын да
камиллəштерүгə, аның нəтиҗəлелеген арттыруга китерə.
Башлангыч мəктəптə татар телен укыту өч этапка бүленə: I этап —
1 нче сыйныф (нигез салу этабы); II этап — 2—3 нче сыйныфлар (төп
этап); III этап — 4 нче сыйныф (гомумилəштерү этабы).

1 нче СЫЙНЫФ (132 сәгать)
АРАЛАШУ ҺƏМ ƏДƏБИ УКУ ТЕМАЛАРЫ

1. Исəнме, мəктəп!
2. Гаилə.
3. Сəламəт бул!
4. Шəһəрдə.
5. Уенчыклар кибетендə.
6. Киемнəр кибетендə.
7. Ашамлыклар кибетендə.
8. Ел фасыллары.
9. Яңа ел бəйрəме.
10. Без кунакка барабыз.
11. Без уйныйбыз, җырлыйбыз.
12. Йорт хайваннары һəм кошлары.
13. Кыргый хайваннар һəм кошлар.
14. Əнилəр бəйрəме.
15. Бакчада.
16. Без спорт яратабыз.
17. Җəйге ял.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Исəнме, мəктəп! (8 сəгать)
исəнмесез, исəнме, сəлам, укучы, укытучы, малай, кыз, мəктəп,
сыйныф, сыйныф бүлмəсе, дəрес, дəфтəр, китап, калəм, акбур, такта,
бу, кем, нəрсə, əйе, юк, түгел, мин, син, ул, без, сез, алар, басарга,
утырырга, укырга, нишлəргə, рəхмəт, сау бул, сау булыгыз
2. Гаилə (8 сəгать)
гаилə, кеше, əти, əни, абый, апа, эне, сеңел, бала, əби, бабай, исем,
тату, өй, фатир, кат, нинди, ничек, ничə, ничəнче, кайда, зур, кечкенə,
яхшы, начар, кызык, яшь, шəһəр, авыл, бар, һəм, яшəргə, эшлəргə,
яратырга, карарга
3. Сəламəт бул! (8 сəгать)
баш, колак, чəч, борын, бит, күз, каш, керфек, тел, теш, ияк, муен,
маңгай, кул, бармак, сул, уң, аяк, тарак, тарарга, су, юарга, чистартырга,
сəламəт булырга
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4. Шəһəрдə (8 сəгать)
шəһəр, урам, йорт, мəйдан, һəйкəл, бина, ашханə, кунакханə, китапханə, кибет, базар, киң, тар, озын, кыска, биек, тəбəнəк, борынгы,
чиста, матур, барырга, кайтырга, кая, кайдан, каян
5. Уенчыклар кибетендə (8 сəгать)
уенчык, йомшак, курчак, туп, шакмак, аю, төлке, песи, эт, алырга,
бирергə, килергə, китəргə, əйтергə, кирəк (түгел), сатучы
6. Киемнəр кибетендə (8 сəгать)
кием, күлмəк, чалбар, итəк, тун, бүрек, биялəй, күн итек, шəл, яулык, кулъяулык, кесə, оекбаш, кияргə, салырга, кыйбат, арзан
7. Ашамлыклар кибетендə (8 сəгать)
икмəк, күмəч, сөт, чəй, конфет, май, шикəр, яшелчə, алма, минераль
су, ашарга, эчəргə
8. Ел фасыллары (8 сəгать)
кыш, яз, җəй, көз, җылы, салкын, аяз, кар ява, кар бөртеге, болыт,
кояш, җил исə, яңгыр, һава, хəзер, бүген, иртəгə, кичен, көндез
9. Яңа ел бəйрəме (8 сəгать)
бəйрəм, Яңа ел, бүлəк, Кыш бабай, Кар кызы, чыршы, кар бабай
ясарга, котларга, телəргə, бəхет, шатлык, тиздəн, башланырга, бизəргə,
элəргə
10. Без кунакка барабыз (8 сəгать)
кунак, чынаяк, пычак, кашык, калак, чəнечке, тəлинкə, бал, баллы,
пешерергə, чəкчəк, гөбəдия, өчпочмак, кыстыбый, пəрəмəч, коймак
11. Без уйныйбыз, җырлыйбыз (8 сəгать)
уйнарга, җырларга, җыр, җырчы, биергə, көлəргə, шатланырга, бию,
биюче, шигырь, мəзəк, сөйлəргə, гармун, курай, күңелле, турында,
белəн
12. Йорт хайваннары һəм кошлары (8 сəгать)
хайван, сыер, бозау, ат, колын, сарык, кəҗə, дуңгыз, кош, əтəч,
тавык, каз, үрдəк, күркə, каз бəбкəсе, үрдəк бəбкəсе, чеби, кычкырырга,
мияуларга, өрергə, чабарга
13. Кыргый хайваннар һəм кошлар (8 сəгать)
урман, кыргый, бүре, куян, керпе, тиен, поши, болан, усал, куркак,
чыпчык, күгəрчен, карга, тукран, төс, ак, кара, кызыл, яшел, зəңгəр,
сары, соры, очарга
14. Əнилəр бəйрəме (7 сəгать)
булышырга, савыт-саба, үтүклəргə, сөртергə, себерергə, себерке,
җыештырырга, идəн, тузан, бергə, ял итəргə, кайчан, ай, көн, ел
124

15. Бакчада (7 сəгать)
бакча, чəчəк, кыяр, кишер, суган, бəрəңге, кəбестə, җилəк, җимеш,
агач, төрле, үсəргə, җыярга, утарга, казырга, утыртырга, су сибəргə, чүп
үлəне, эшчəн, ялкау
16. Без спорт яратабыз (7 сəгать)
ярыш, көрəш, көрəшче, чана, чаңгы, җиңү, җиңүче, җиңəргə,
сикерергə, йөгерергə, катнашырга, шуарга, кышкы, җəйге, ə, тиз, əкрен
(акрын)
17. Җəйге ял (7 сəгать)
табигать, су коенырга, кызынырга, балык тотарга, кармак, саф һава,
йөрергə, җəяү, очрашырга, очратырга, күл, диңгез, Кара диңгез, быел,
былтыр, гөмбə, эссе, күп, аз
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Берлек һəм күплек сандагы исемнəрне гамəли үзлəштерү һəм
аларга кем? яки нəрсə? сорауларын куярга өйрəтү.
2. Исемнəргə һəм зат алмашлыкларына -ныкы/-неке кушымчаларын
ялгап, кемнеке? соравына җавап бирергə күнектерү.
3. Урын-вакыт, чыгыш, юнəлеш, төшем килешлəрендəге исемнəрне
сөйлəмдə дөрес кулланырга күнектерү.
4. Исемнəрдə сан, килеш кушымчаларының ялгану тəртибен истə
калдыру.
5. Баш килештəге зат һəм сорау алмашлыкларын сөйлəмдə кулланырга күнектерү.
6. Сыйфат + күплек сандагы исем (матур урамнар) төзелмəсен
дөрес кулланырга өйрəтү.
7. Микъдар һəм тəртип саннарын (1—10 саннары), сан + исем (биш
укучы) төзелмəсен гамəли үзлəштерү.
8. Белəн, турында бəйлеклəре; күп, аз рəвешлəре белəн җөмлəлəр
төзергə өйрəтү.
9. Боерык фигыльнең II зат берлек һəм күплек сан формаларын
тыңлап аңларга күнектерү.
10. Хəзерге заман хикəя фигыльлəрне, барлыкта һəм юклыкта зат һəм
сан белəн төрлəндереп, сөйлəмдə куллануга ирешү.
11. -мы/-ме, түгел кисəкчəлəрен җөмлəлəрдə дөрес кулланырга
өйрəтү.
12. Татар җөмлəсендə сүз тəртибен гамəли үзлəштерү.
13. Хикəя, сорау җөмлəлəр төзеп əйтергə өйрəтү.
СӨЙЛƏМ ҮРНƏКЛƏРЕ

1. Исəнмесез! (Исəнме!) Хəерле иртə! Хəерле көн! Хəерле кич! Сау
булыгыз! (Сау бул!)
2. Син (ул, бу, сез, алар) кем(нəр)? Мин — Азат. Ул — укучы.
Бу — əни. Алар — укучылар. Болар кемнəр? Болар — балалар.
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3. Бу нəрсə? Бу — китап. Бу — песи. Болар нəрсəлəр? Болар —
китаплар. Болар — песилəр.
4. Бу дəфтəрме? Əйе. Бу — дəфтəр. Юк, бу дəфтəр түгел, бу —
китап.
5. Азат бармы? Əйе, Азат бар. Азат юк.
6. Сыйныфта ничə укучы бар? Сыйныфта ун укучы бар.
7. Китап нинди? Китап матур. Бу нинди китап? Бу — матур китап.
8. Китап кемнеке? Китап минеке (Азатныкы, Рəшитнеке).
9. Китап кайда? Китап өстəлдə.
10. Укучы нишли? Укучы яза (сөйлəшə, укый, сөйли).
11. Укучы кая бара? Ул мəктəпкə бара.
12. Укучы кайдан кайта? Ул мəктəптəн кайта.
13. Бу ничəнче мəктəп? Бу — беренче мəктəп.
14. Бəйрəм кайчан була? Бəйрəм иртəгə була.
15. Ул ничек укый? Ул яхшы укый.
16. Бу китап нəрсə турында? Бу китап Казан турында.
17. Ул нəрсə турында сөйли? Ул Казан турында сөйли.
18. Ул кем белəн уйный? Ул Азат белəн уйный.
19. Ул мəктəптəн нəрсə белəн кайта? Ул трамвай белəн кайта.
20. Ул нəрсə ярата? Ул алма ярата.
ОРФОЭПИК ҺƏМ ОРФОГРАФИК МИНИМУМ

1. Имитация һəм кабатлаулар аша авазларның сүзлəрдə, сүзтезмəлəрдə, җөмлəлəрдə дөрес əйтелешен үзлəштерү.
2. Татар телендəге үзенчəлекле авазларның əйтелешен истə калдыруга ирешү.
3. Сузык һəм тартык авазларны, калын һəм нечкə сузыкларны, яңгырау һəм саңгырау тартыкларны сөйлəмнең эчтəлегенə зыян китермəслек итеп əйтергə күнектерү.
4. Сүзлəрнең калын яки нечкə əйтелешен гамəли үзлəштерү, сингармонизм законына (рəт һəм ирен гармониясенə) буйсынган сүзлəрне
дөрес əйтергə күнектерү.
5. Татар һəм рус теллəрендəге сузык һəм тартык авазларның əйтелешендəге аермаларны искəртү.
6. Сүзлəрдə һəм аларның төрле грамматик формаларында басымны дөрес куярга өйрəтү (-ма/-мə юклык кушымчасы алдында; -мы/-ме
сорау кисəкчəсе алдында; сорау алмашлыкларында).
7. Хикəя, боеру һəм сорау җөмлəлəрне интонацион яктан дөрес
əйтергə гадəтлəндерү.
8. Татар теленең иҗек калыпларына нигезлəнгəн уку кагыйдəлəрен
гамəли үзлəштерү.
9. Татар хəрефлəрен дөрес язарга күнектерү.
10. Сүзлəрне, иҗеклəргə бүлеп, юлдан-юлга күчереп язарга өйрəтү.
11. Əйтелеше белəн язылышы арасында аерма булмаган сүзлəрне
ишетеп язарга күнектерү.
12. Əйтелеше белəн язылышы арасында аерма булган сүзлəрнең язылышын искəртү (төлке, борын, русча ).
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13. Ялгызлык исемнəрне баш хəрефтəн язарга өйрəтү.
14. Җөмлəне баш хəрефтəн башлап, ахырында нокта, сорау яки
өндəү билгесе куеп язарга күнектерү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Укытучының дəрес үткəрү белəн бəйле күрсəтмəлəрен, сорауларын
аңлап, сөйлəшүдə катнашу;
сыйныфташларның сөйлəмен ишетеп аңлау;
тыңланган сүзлəрнең һəм сүзтезмəлəрнең мəгънəсенə, аерым җөмлəлəрнең эчтəлегенə тулысынча төшенү.
Диалогик сөйлəм

Лексик тема буенча сорау-җавап репликаларын сөйлəмдə куллану;
укытучының сорауларына җавап бирү һəм сораулар кую;
диалогларны сəнгатьле итеп уку һəм яттан сөйлəү;
татар сөйлəм этикеты үрнəклəреннəн урынлы файдаланып, сөйлəшү
үткəрү (һəр укучының репликалар саны 3 тəн ким булмаска тиеш).
Монологик сөйлəм

Лексик темага караган сүзлəрне кулланып, предметларны атау;
мəктəп, гаилə һəм сыйныфташларны, табигатьне тасвирлау;
укылган текстның эчтəлеген сөйлəп бирү;
4 җөмлəдəн дə ким булмаган хикəя төзеп сөйлəү.
Уку

Телдəн үзлəштерелгəн уку материалына бəйле җөмлəлəрне
һəм текстларны сəнгатьле итеп уку һəм укыганның эчтəлегенə
төшенү;
кечкенə шигырьлəрне сəнгатьле итеп уку һəм яттан сөйлəү;
халык авыз иҗаты үрнəклəрен (санамышлар, тизəйткечлəр, мəкальлəр) яттан əйтү.
Язу

Татар алфавитындагы хəрефлəрне дөрес язу;
актив үзлəштерелгəн сүзлəрне, кыска җөмлəлəрне күчереп язу;
əйтелеше белəн язылышы арасында аерма булмаган сүзлəрне дөрес
язу;
җөмлəне баш хəрефтəн башлап, ахырында нокта, өндəү яки сорау
билгесе куеп язу.
ƏДƏБИ УКУ

Əдəби укуга өйрəтүнең төп максатлары:
1) гамəли үзлəштергəн белемнəрне əдəби əсəрлəр уку аша ныгыту
һəм сөйлəмдə куллануга ирешү;
2) укучыларның татар телендə аралашу осталыкларын үстерү;
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3) татар балалар əдəбиятының күренекле вəкиллəре, аларның иҗаты
турында беренчел мəгълүмат бирү;
4) əдəби əйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сəнгатьле итеп укырга һəм уку тизлеге нормаларын үтəргə өйрəтү;
5) татар телендə укуга кызыксыну уяту, əдəби уку тəҗрибəсе булдыру һəм əдəби зəвык тəрбиялəү;
6) халык əкиятлəре һəм кече фольклор жанрлары белəн таныштыру;
7) укучыларда əхлакый-эстетик сыйфатлар, төрле миллəт вəкиллəре
арасында дуслык хислəре тəрбиялəү.
ƏДƏБИ УКУ ДƏРЕСЛƏРЕНЕҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Əдəби һəм мəгълүмати текстлар. Татар халык авыз иҗаты əсəрлəре
(табышмаклар, санамышлар, мəкальлəр, тизəйткечлəр, татар һəм рус
халык əкиятлəре).
Татар балалар əдəбияты əсəрлəре: Г. Тукай. «Безнең гаилə», «Көз»,
«Чыршы»; М. Җəлил. «Яз», «Күке»; А. Алиш. «Əни ялга киткəч»;
З. Туфайлова. «Туган ил»; М. Фəйзуллина. «Яңгыр», «Җил»;
Р. Миңнуллин. «Песи», «Алма»; Р. Вəлиева. «Шаян җил»; Л. Лерон.
«Йөри торган урындык», «Радиога салкын тигəн», «Кем кайда
яши?».
Рус балалар язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: Н. Носов. «Ямаулык»; Л. Толстой. «Песи баласы»; Н. Сладков. «Урман əлифбасы».

2 нче СЫЙНЫФ (204 сәгать)
АРАЛАШУ ҺƏМ ƏДƏБИ УКУ ТЕМАЛАРЫ

1. Яңа уку елы белəн!
2. Йортыбыз, фатирыбыз.
3. Көндəлек режим.
4. Ашамлыклар кибетендə.
5. Əбилəрдə кунакта.
6. Табигать.
7. Татарстан — туган җирем.
8. Казан — Татарстанның башкаласы.
9. Сəламəтлек — зур байлык.
10. Без хезмəт яратабыз.
11. Үсемлеклəр белəн танышабыз.
12. Хайваннарга һəм кошларга булышабыз.
13. Без бəйрəмгə барабыз.
14. Күңелле ял итəбез.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Яңа уку елы белəн! (15 сəгать)
белем, белергə, өйрəнергə, тыңларга, аңларга, кабатларга, сорау,
сорау бирергə, җавап, җавап бирергə, тəрҗемə итəргə, мисал, күнегү,
билге алырга, «биш»ле, «дүрт»ле, «өч»ле, «ике»ле, аваз, хəреф, сүз,
җөмлə, өтер, нокта, тəнəфес, кирəк (түгел), ярый (ярамый)
2. Йортыбыз, фатирыбыз (15 сəгать)
бүлмə, алгы бүлмə, аш бүлмəсе, кунак бүлмəсе, йокы бүлмəсе, юыну бүлмəсе, ишек, ачкыч, тəрəзə, тəрəзə төбе, гөл, сəгать, идəн, түшəм,
җиһаз, өстəл, журнал өстəле, язу өстəле, урындык, кəнəфи, элгеч, карават, киштə, суыткыч, кием шкафы, савыт-саба шкафы, келəм, якты,
чиста
3. Көндəлек режим (15 сəгать)
дүшəмбе, сишəмбе, чəршəмбе, пəнҗешəмбе, җомга, шимбə, якшəмбе, кичə, бүген, иртəгə, иртəн, кичен, көндез, башта, аннары, тагын,
торырга, йокларга ятарга, юынырга, сөртенергə, киенергə, дəрес əзерлəргə, сөлге
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4. Ашамлыклар кибетендə (15 сəгать)
ашамлык, балык, каймак, эремчек, сөт, он, ит, тоз, хəлвə, шикəр
комы, җилəк-җимеш, перəнник, туңдырма, тартма, акча, сум, тиен
(копейка), сайларга, түлəргə, үлчəргə
5. Əбилəрдə кунакта (15 сəгать)
кунак, чакырырга, күчтəнəч, табын, ашъяулык, кулъяулык, токмачлы аш, шулпа, ботка, сыйларга, салырга, бəхетле, шатлыклы, тəрбияле,
рəхмəт əйтергə, əле, бик
6. Табигать (15 сəгать)
табигать, кышын, язын, көзен, җəен, кышкы, язгы, җəйге, көзге,
боз каплый, тамчы тама, кар эри, гөрлəвек ага, яшен яшьни, күк күкри,
салават күпере чыга, көн кыскара, төн озыная, соң (после), пычрак,
бераз
7. Татарстан — туган җирем (15 сəгать)
җир, туган, халык, Алабуга, Чистай, Яр Чаллы, Түбəн Кама, Əлмəт,
Бөгелмə, Нократ, Идел, Казансу, Агыйдел, урнашкан, елга ага, аша
(аркылы), өчен, кадəр, күл, буенда, чишмə, дала, төзергə, төзелеш,
мəчет, чиркəү, тимер юл, бай
8. Казан — Татарстанның башкаласы (15 сəгать)
башкала, бина, манара, үзəк, кунакханə, ашханə, даруханə, истəлекле урын, сарай (дворец), тукталыш, иске, яңа, ерак, якын, туктарга,
анда, монда, таныш, тапкыр (раз), алда, артта
9. Сəламəтлек — зур байлык (14 сəгать)
сəламəт, сəламəтлек, байлык, авырый, авырта, йөткерə, йөрəк,
эч, табиб(ə), хастаханə, дəваларга, ятарга, шөгыльлəнергə, ишетергə,
күрергə, сирəк, еш
10. Без хезмəт яратабыз (14 сəгать)
тырыш, ялкау, ярдəмчел, хезмəт, ташырга, ташларга, чүп, чилəк,
чүпрəк, ябарга, ачарга, чыгарга, керергə, яме, һəрвакыт, кайвакыт, үзе
11. Үсемлеклəр белəн танышабыз (14 сəгать)
үсемлек, үлəн, ботак, яфрак, имəн, каен, нарат, алмагач, шомырт,
милəш, балан, карлыган, кура җилəге, җир җилəге, чия
12. Хайваннарга һəм кошларга булышабыз (14 сəгать)
җим, җимлек, ясарга, файда китерə, зыян китерə, өн, оя, күсе, тычкан, көньяк, төньяк, кышларга, тышта, ашатырга
13. Без бəйрəмгə барабыз (14 сəгать)
тамаша, тамашачы, сəхнə, чыгыш, баянчы, кул чабарга, яраткан,
Җиңү бəйрəме, Яз һəм Хезмəт бəйрəме, Сабантуй, көрəш, ат чабышы,
аркан тартышу, шома баганага менү, чүлмəк вату, капчык белəн сугышу
130

14. Күңелле ял итəбез (14 сəгать)
күңелле, ял, ял итəргə, ямьле, көтəргə, каршыларга, сагынырга,
озатырга, үткəрергə, йөзəргə, əбəкле уйнарга, качышлы уйнарга, таган
атынырга, ком, кəрзин, тулы, буш, күбəлəк оча, кошлар сайрый
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Исемнəрнең сан һəм килеш белəн төрлəнешен кабатлау.
2. Исемнəрнең берлек санда тартым белəн төрлəнешен гамəли үзлəштерү.
3. Иялек килешендəге исем + тартымлы исем (укучының дəфтəре)
төзелмəсен сөйлəмдə кулланырга өйрəтү.
4. Лексик темаларга караган сыйфатларны сөйлəмгə кертү.
5. Зат алмашлыкларын, килеш белəн төрлəндереп, сөйлəмдə кулланырга күнектерү.
6. Лексик темага караган хəзерге заман хикəя фигыльлəрне сөйлəмдə дөрес куллануга ирешү.
7. Билгеле үткəн заман хикəя фигыльне, барлыкта һəм юклыкта затсан белəн төрлəндереп, сөйлəмдə кулланырга күнектерү.
8. Өйрəнелгəн кисəкчəлəрне кабатлау; бик, əле, тагын кисəкчəлəрен
гамəли үзлəштерү.
9. Үзлəштерелгəн бəйлеклəрне кабатлау; өчен, кадəр, соң бəйлеклəрен сөйлəмдə дөрес куллануга ирешү.
10. Боерык фигыльнең II зат берлек һəм күплек сан формаларын
кабатлау.
11. Үзлəштерелгəн саннарны кабатлау; егерме, утыз, кырык, илле,
алтмыш, җитмеш, сиксəн, туксан, йөз микъдар саннарын һəм җыю
(дүртəү, унау) саннарын кулланылышка кертү.
12. Кирəк (түгел), мөмкин (түгел), ярый, ярамый, кирəк (кирəк түгел)
сүзлəрен фигыльнең инфинитив формасы белəн кулланырга өйрəтү.
13. Җөмлəнең коммуникатив төрлəрен (раслау, инкяр, сорау, хикəя,
боеру) диалогик һəм монологик сөйлəмдə дөрес кулланырга күнектерү.
14. Өйрəнелгəн җөмлə калыпларын җəенкелəндереп əйтергə өйрəтү.
15. Һəм, ə теркəгечлəрен сөйлəмгə кертү.
СӨЙЛƏМ ҮРНƏКЛƏРЕ

1. Керергə (чыгарга ) ярыймы? Əйе, ярый. Юк, ярамый.
2. Гафу итегез, сүзлекне алырга ярыймы? Əйе, ярый, рəхим ит.
3. Кунакка килегез! Хуш килдегез! Күчтəнəчегез өчен рəхмəт!
4. Китабың бармы? Əйе, китабым бар.
5. Китап кирəкме? Əйе, китап кирəк. Юк, китап кирəк түгел.
6. Бу кемнең китабы (дəфтəре, апасы, əнисе)? Бу Азатның (Əлфиянең) китабы (дəфтəре, апасы, əнисе).
7. Сиңа ничə яшь? Миңа 8 яшь.
8. Бүген ничə дəресегез бар? Өч дəресебез бар.
9. Язарга мөмкинме? Əйе, мөмкин.
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10. Бу китапны укырга кирəкме? Əйе, бу китапны укырга кирəк.
11. Бу китап кемнəр өчен? Бу китап балалар өчен.
12. Ул кая барды (бармады)? Ул мəктəпкə барды (бармады).
13. Мин укыйм һəм язам. Мин укыйм, ə ул яза.
14. Марат, укы! Балалар, укыгыз!
15. Сез ничəү? Без дүртəү.
16. Яздан соң җəй килə.
17. Кичкə кадəр кар яуды.
ОРФОЭПИК ҺƏМ ОРФОГРАФИК МИНИМУМ

1. Татар алфавитын яттан əйтергə өйрəтү.
2. Татар хəрефлəре белдергəн авазларның əйтелешен ныгыту.
3. Лексик темаларга караган калын һəм нечкə əйтелешле сүзлəрне
аера белергə күнектерү.
4. Нечкəлек яки калынлык билгесе булган гади сүзлəрне (сəгать,
шигырь), кушма сүзлəрне (көньяк, кулъяулык) дөрес əйтергə күнектерү.
5. [къ], [гъ], [Җ], [Ң], [һ], [Ч], [,] (һəмзə) авазы булган сүзлəрнең
əйтелешен гамəли үзлəштерүгə ирешү.
6. Тыңланган яки укылган сүзлəрне иҗеклəргə бүлеп əйтү күнекмəлəре булдыру.
7. Татар сөйлəмен интонацион яктан дөрес оештырырга өйрəтү.
8. Сүзлəрне үзгəрешсез күчереп язарга күнектерү.
9. Орфографик күнекмəлəрне камиллəштерү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Укытучының яки башка укучыларның сөйлəмен ишетеп аңлау;
0,5—1 минутлык текстны тыңлап аңлау һəм, төп эчтəлегенə төшенеп, укытучының сорауларына җавап бирү;
текстны тыңлау һəм бирелгəн җөмлəлəр арасында эчтəлегенə туры
килгəннəрен билгелəү.
Диалогик сөйлəм

Лексик тема буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының репликалар
саны 4 тəн ким булмаска тиеш);
укылган яки тыңланган текстның төп эчтəлеге буенча əңгəмə кору;
бирелгəн үрнəк буенча охшаш диалог төзеп сөйлəү.
Монологик сөйлəм

Бирелгəн ситуация, лексик тема яки сюжетлы рəсемнəр буенча
хикəя төзеп сөйлəү (җөмлəлəр саны 5 тəн ким булмаска тиеш);
укылган яки тыңланган текстның төп эчтəлеген сөйлəп бирү.
Уку

Текстларны сəнгатьле итеп уку һəм укыганның эчтəлегенə тулысынча төшенү;
132

тексттагы яңа сүзлəрнең мəгънəлəрен контексттан чыгып аңлау яки
сүзлектəн табу;
текстны эчтəн уку һəм эчтəлеген сөйлəү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Язу

Хəрефлəрне һəм сүзлəрне дөрес язу;
аерым җөмлəлəрне, кечкенə текстларны үзгəрешсез күчереп язу;
əйтелеше белəн язылышы арасында аерма булмаган сүзлəрдəн
торган диктант язу;
бирелгəн үрнəк буенча котлау язу.
ƏДƏБИ УКУ

Əдəби укуга өйрəтүнең төп максатлары:
1) гамəли үзлəштергəн белемнəрне əдəби əсəрлəр уку аша ныгыту
һəм сөйлəмдə куллануга ирешү;
2) укучыларның татар телендə аралашу осталыкларын үстерү;
3) татар балалар əдəбиятының күренекле вəкиллəре, аларның иҗаты
турында мəгълүмат бирү;
4) əдəби əйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сəнгатьле итеп укырга һəм уку тизлеге нормаларын үтəргə өйрəтү;
5) татар телендə укуга кызыксыну уяту, əдəби уку тəҗрибəсен үстерү һəм əдəби зəвык тəрбиялəү;
6) əдəби əсəрдəге төп тема, вакыйгаларга, геройларга карата үз
фикерлəрен белдерергə өйрəтү;
7) автор əкиятлəрен, хикəя, шигырь, мəсəллəрне əдəби жанр буларак
кабул итəргə күнектерү.
8) укучыларда əхлакый-эстетик сыйфатлар, төрле миллəт вəкиллəре
арасында дуслык хислəре тəрбиялəү.
ƏДƏБИ УКУ ДƏРЕСЛƏРЕНЕҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Əдəби һəм фəнни-популяр текстлар. Татар халык авыз иҗаты əсəрлəре (табышмаклар, санамышлар, мəкальлəр, тизəйткечлəр, татар һəм
рус халык əкиятлəре).
Татар балалар əдəбиятының күренекле язучылары əсəрлəре: Г. Тукай. «Кызыклы шəкерт», «Кышкы кич», «Иртə»; А. Алиш. «Алдакчы Наил»; Б. Рəхмəт. «Əсма мəктəпкə бара», «Кыш килде»,
«Урамда йөрү»; Ə. Бикчəнтəева. «Мəктəпкə», «Дəү əнием»; М. Фəйзуллина. «Милəүшə», «Энҗе чəчəк»; Ш. Галиев. «Шəвəли сəгате»,
«Яз», «Чабалар»; Р. Миңнуллин. «Əни», «Мактанырга яратмый»;
Р. Вəлиева. «Сарбай белəн ишек», «Дəү əни», «Укый белəм»;
З. Туфайлова. «Əни сүзе».
Рус балалар язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: Н. Носов. «Шалкан
турында»; А. Гайдар. «Күңел газабы»; Л. Толстой. «Ике ат».

133

3 нче СЫЙНЫФ (170 сәгать)
АРАЛАШУ ҺƏМ ƏДƏБИ УКУ ТЕМАЛАРЫ

1. Белем бəйрəме.
2. Сəламəт булыгыз!
3. Спорт уеннары.
4. Ашханəдə.
5. Базарда.
6. Без театрга барабыз.
7. Бəйрəмнəр.
8. Һөнəрлəр белəн танышабыз.
9. Татарстан — безнең Ватаныбыз.
10. Əти-əнилəргə булышабыз.
11. Без сəяхəткə чыгабыз.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Белем бəйрəме (16 сəгать)
дəрес, дəреслек, сүзлек, көндəлек, бетергеч, сызгыч, уку, язу, хата,
дөрес, рəсем, рəсем ясарга, буяу, җилем (клей), өй эше, бирем, эш
дəфтəре, кайчы, кəгазь, төсле кəгазь, карандаш очлагыч
2. Сəламəт булыгыз! (16 сəгать)
сəламəт, дару, даруханə, дəваланырга, терелергə, сызларга, тамак,
салкын тияргə, чыныгырга, онытырга, таза, ябык, симез, файдалы, дару
үлəннəре, мəтрүшкə, гөлҗимеш, кычыткан
3. Спорт уеннары (16 сəгать)
кышын, җəен, уен, кызыклы, кəшəкə, тимераяк, шугалак, тау, шуарга, шаярырга, шаян, рəхəт, дуслык, оста, шахматчы, буенча, беренчелек
4. Ашханəдə (16 сəгать)
аш, ашханə, иртəнге аш, көндезге аш, кичке аш, кəбестə ашы,
токмачлы аш, пылау, пилмəн, ботка, дөге, солы, карабодай, тавык ите,
алма пирогы, йомырка, кесəл, ач, тук, əдəпле
5. Базарда (16 сəгать)
кавын, карбыз, əфлисун, чиклəвек, өрек, йөзем, борыч, сарымсак,
чөгендер, шалкан, кабак, чəчəк бəйлəме, роза чəчəге, лалə, энҗе чəчəк,
ак чəчəк
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6. Без театрга барабыз (15 сəгать)
тамаша, тамаша залы, тамашачы, көй, башкаручы, башкарырга,
ошарга, оста, осталык, сəхнə, пəрдə ачыла, ябыла, рəхмəтле булырга
7. Бəйрəмнəр (15 сəгать)
тантана, кичə (вечер), халыкара, милли, дини, Нəүрүз бəйрəме, карга боткасы, бəйрəм итəргə, табышмак, башваткыч, тизəйткеч, берничə,
үткəрергə
8. Һөнəрлəр белəн танышабыз (15 сəгать)
һөнəр, танышырга, төзүче, тегүче, балыкчы, рəссам, язучы, шагыйрь, шигырь, тəрбияче, китапханəче, пешекче, нефтьче, машина йөртүче, хат ташучы, урманчы, эшлəргə, булып
9. Татарстан — безнең Ватаныбыз (15 сəгать)
ватан, тарих, дəүлəт, ил башлыгы, көнчыгыш, көнбатыш, көньяк,
төньяк, күрше, халык, күпчелек, авыл хуҗалыгы, чиклəшергə, бəйлəнеш, тыгыз, чит, җитештерергə, кара алтын табыла, горурланырга
10. Əти-əнилəргə булышабыз (15 сəгать)
хуҗа, хуҗабикə, хуҗалык, булышырга, кер юу машинасы, тегү
машинасы, тегəргə, бəйлəргə, чигəргə, пычак, чүкеч, кисəргə, кадак
кагарга, такта, пычкы, балта, утын ярырга
11. Без сəяхəткə чыгабыз (15 сəгать)
сəяхəт, сəяхəт итəргə, сəяхəтче, юлдаш, башка (другой), чит ил,
җыенырга, саен, һəр, диңгез, тау башында, күл буенда, күл төбендə,
урман буйлап, чишмə, җəяү, учак ягарга, иң, теге
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Сан, тартым, килеш белəн төрлəнгəн исемнəрне сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен ныгыту.
2. Килеш белəн төрлəнгəн зат алмашлыкларын, күрсəтү, сорау, тартым алмашлыкларын сөйлəмдə дөрес куллануга ирешү.
3. Тезмə (җир җилəге), кушма (көнбатыш), парлы (əти-əни) исемнəрнең мəгънəсенə төшендерү.
4. Лексик темаларга караган сыйфатларны чагыштыру дəрəҗəсендə
кулланырга өйрəтү.
5. Хəзерге һəм билгеле үткəн заман хикəя фигыльлəрне, барлыкта
һəм юклыкта зат-сан белəн төрлəндереп, сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен ныгыту.
6. Билгесез үткəн заман хикəя фигыльлəрнең барлыкта һəм юклыкта
зат-сан белəн төрлəнешен гамəли үзлəштерү.
7. Алдында, артында, өстендə, астында, янында бəйлек сүзлəре
белəн җөмлəлəр төзергə күнектерү.
8. Лəкин, чөнки теркəгечле җөмлəлəрне аңларга өйрəтү. Аларда
басымның беренче иҗеккə төшүен искəртү.
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9. Əле, инде кисəкчəлəре белəн җөмлəлəр төзергə күнектерү.
10. Кебек (шикелле), аркылы, саен, бирле бəйлеклəрен исемнəр һəм
алмашлыклар белəн кулланырга өйрəтү.
11. Раслау, инкяр, сорау, боеру җөмлəлəрне диалогик һəм монологик
сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен камиллəштерү.
СӨЙЛƏМ ҮРНƏКЛƏРЕ

1. Ашыгыз тəмле булсын! Бергə булсын!
2. Дəфтəрлəрегез кайда? Дəфтəрлəребез өстəлдə.
3. Кызның апалары кайда яши? Аның апалары авылда яши.
4. Татарстанда иң зур шəһəр — Казан.
5. Бу китап бик кызыклы.
6. Мин бу биремне язмадым əле. Ул бу җөмлəне укыды инде.
7.Ул əтисе кебек тырыш.
8. Ул юл аркылы чыга.
9. Яздан бирле яңгыр юк.
10. Ул ел саен авылга кайта.
11. Китап өстəл өстендə (астында, алдында, артында).
12. Бүген салкын, чөнки җил бар.
13. Бүген җылы, лəкин яңгырлы көн.
14. Бу китап матур, ə теге китап матуррак.
15. Бу шагыйрь балалар өчен шигырьлəр язган.
ОРФОЭПИК ҺƏМ ОРФОГРАФИК МИНИМУМ

1. Авазларны, лексик темаларга караган калын һəм нечкə əйтелешле
сүзлəрне орфоэпия нормаларына туры китереп əйтергə күнектерү.
2. Басым беренче иҗеккə төшкəн сүзлəрне дөрес əйтүгə ирешү.
3. Алынма сүзлəрнең əйтелешен истə калдыру.
4. Янəшə килгəн ике тартык булган сүзлəрнең əйтелешен һəм
аваз үзгəрешлəрен искəртү (исəнмесез, унбер, борынгы).
5. Янəшə килгəн ике бертөрле тартык булган сүзлəрне дөрес
əйтү күнекмəлəре булдыру (аккош, эссе, китте һ. б.).
6. [р] авазына башланган сүзлəрнең əйтелешен гамəли үзлəштерү
[‘рəсэм], [ырам].
7. Я, ю, е хəрефлəре белдергəн авазларны гамəли үзлəштерү (яшел[йəшэл]; яңа — [йа°ңа], юл — [йул]; егет — [йэгэт]; ел — [йыл]).
8. Орфографик күнекмəлəрне камиллəштерү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Укытучының күрсəтмəлəрен бер əйтүдəн тулысынча аңлап
бару;
дəрес барышында җанлы сөйлəмне тыңлап һəм төшенеп бару;
1—1,5 минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтəлеген сөйлəп
бирү.
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Диалогик сөйлəм

Лексик тема буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының репликалар
саны 5 тəн ким булмаска тиеш);
сорау яки җавап репликаларын өстəп, диалог төзеп сөйлəү;
укылган яки тыңланган текстның төп эчтəлеге буенча сораулар кую
һəм җавап бирү.
Монологик сөйлəм

Укытучы тəкъдим иткəн ситуация яки рəсем буенча хикəя төзеп сөйлəү (җөмлəлəр саны 6 дан ким булмаска тиеш);
хикəянең ахырын уйлап бетерү һəм сөйлəү;
укылган яки тыңланган текстның төп эчтəлеген сөйлəп бирү.
Уку

Əдəби текстларны эчтəн яки кычкырып уку һəм төп эчтəлегенə
төшенү;
укылган тексттагы таныш булмаган сүзлəрнең мəгънəлəрен аңлау;
татар халык авыз иҗаты үрнəклəрен (мəкальлəр, санамышлар,
тизəйткечлəр, табышмаклар) яттан əйтү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Язу

Актив үзлəштерелгəн сүзлəрне яттан язу;
лексик тема яки сюжетлы рəсемнəр буенча хикəя язу;
укылган яки тыңланган текстның эчтəлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү;
бəйрəм белəн котлау язу.
ƏДƏБИ УКУ

Əдəби укуга өйрəтүнең төп максатлары:
1) гамəли үзлəштергəн белемнəрне əдəби əсəрлəр уку аша ныгыту
һəм сөйлəмдə куллануга ирешү;
2) укучыларның татар телендə аралашу осталыкларын камиллəштерү;
3) татар балалар əдəбиятының күренекле вəкиллəре, аларның иҗаты
турында мəгълүматларны киңəйтү;
4) əдəби əйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сəнгатьле итеп укырга өйрəтү;
5) татар телендə укуга кызыксыну уяту, əдəби уку тəҗрибəсен үстерү һəм əдəби зəвык тəрбиялəү;
6) əсəрнең төп герое характерын, гамəллəрен һəм гамəл кылырга
этəргəн сəбəплəрне, геройның эмоциональ һəм əхлакый кичерешлəрен
аңлап, геройга карата үз фикерлəрен белдерергə өйрəтү;
7) халык əкиятлəрен һəм кече фольклор жанрларын, автор əкиятлəрен, хикəя, шигырь, мəсəллəрне əдəби жанр буларак кабул итү күнекмəсен үстерү;
8) укучыларда əхлакый-эстетик сыйфатлар, төрле миллəт вəкиллəре
арасында дуслык хислəре тəрбиялəү.
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ƏДƏБИ УКУ ДƏРЕСЛƏРЕНЕҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Əдəби һəм фəнни-популяр текстлар. Татар халык авыз иҗаты əсəрлəре (табышмаклар, санамышлар, мəкальлəр, тизəйткечлəр, татар һəм
рус халык əкиятлəре).
Татар балалар əдəбиятының күренекле язучылары əсəрлəре:
Г. Тукай. «Кырлар буш кала», «Җир йокысы», «Кояш», «Бала белəн
күбəлəк»; М. Җəлил. «Көз җитте», «Күке»; А. Алиш. «Чукмар белəн Тукмар»; Б. Рəхмəт. «Аш вакыты», «Кошлар киткəндə», «Китаплар»; Ə. Бикчəнтəева. «Əтием белəн бергə», «Карлар ява»,
«Колын»; Җ. Тəрҗеманов. «Кояш чыкты»; З. Туфайлова. «Туган
ил»; М. Фəйзуллина. «Гөлнар мəктəпкə бара»; Д. Аппакова. «Тагын
урамга», «Март башы»; Ш. Галиев. «Рус казлары: га-га-га», «Рəхмəт»;
Р. Миңнуллин. «Гаҗəп кунак», «Үзем белəн үзем», «Сабантуй бүген
бездə»; Р. Вəлиева. «Иң матур җир», «Туган көндə».
Рус балалар язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: Н. Носов. «Эшлəпə»;
Л. Толстой. «Көймə».

4 нче СЫЙНЫФ (170 сәгать)
АРАЛАШУ ҺƏМ ƏДƏБИ УКУ ТЕМАЛАРЫ

1. Мəктəптə.
2. Татарстан Республикасының дəүлəт символлары.
3. Татарстанның тарихы белəн танышабыз.
4. Табигатьне саклыйбыз.
5. Музейларга барабыз.
6. Үзəк универмагта.
7. Һөнəрлəр.
8. Зоопаркта.
9. Исəнме, җəй!
10. Балачак китапларым.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Мəктəптə (17 сəгать)
акыллы, тапкыр, сəлəтле, белемле, сабыр, уйларга, тикшерергə,
санарга, кушарга, алырга (отнять), бүлəргə, тапкырларга, чишəргə,
мəсьəлə, чагыштырырга
2. Татарстанның дəүлəт символлары (17 сəгать)
Дəүлəт гербы, дəүлəт флагы, дəүлəт гимны, дəүлəт теле, барлык
(бөтен), тасма, намус, тынычлык, көч, халык, матурлык, канатлы,
ак барс, боҗра, калкан, кашкарый, җилфердəргə, яңгырарга, хөрмəт
итəргə
3. Татарстанның тарихы белəн танышабыз (17 сəгать)
Болгар дəүлəте, Казан ханлыгы, тарих, тарихи, хəтер, хəтерлəргə,
галим, ачыш, казаныш, үсеш алырга, Казан Кремле, Кол Шəриф мəчете,
Благовещение соборы, Сөембикə манарасы, Спасс манарасы
4. Табигатьне саклыйбыз (17 сəгать)
Кызыл китап, сакларга, яхшыртырга, байлык, пычратырга, өзəргə,
таптарга, агулы, зарарлы, саф һавалы, каршы, əллə, икəн, йөрергə, шатланырга
5. Музейларга барабыз (17 сəгать)
күргəзмə, сынлы сəнгать, милли, сакланырга, корал, шəхси əйберлəр,
таш, мəрмəр, алтын, көмеш, сын, сынчы, гасыр, борынгы
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6. Үзəк универмагта (17 сəгать)
үзəк, бүлек, сатып алырга, сатарга, өй җиһазлары, бизəнү əйберлəре,
баш киемнəре, өс киемнəре, аяк киемнəре, алка, йөзек, муенса, белəзек,
киеп карарга, килешергə (быть к лицу), игътибар, игътибарлы, ачык,
ябык
7. Һөнəрлəр (17 сəгать)
оешма, җитəкче, эш, эшче, эшкуар, рəис, урынбасар, ярдəмче, тəрҗемəче, нефтьче, хисапчы, мактарга, ихтирам итəргə, тиеш
8. Зоопаркта (17 сəгать)
дөя, фил, арыслан, юлбарыс, көнгерə, ишəк, бака, ташбака, маймыл,
су үгезе, елан, ишəк, лəклəк, лачын, торна, бөркет, ябалак, тукран,
аккош, акчарлак, шуышырга, читлек
9. Исəнме, җəй! (17 сəгать)
озакламый, күптəн (түгел), яңадан, əлбəттə, бигрəк тə, ашыгырга,
күңел ачарга, аралашырга, кызыксынырга, мавыгырга, рəхəтлəнеп, биредə (монда), тегендə (анда)
10. Балачак китапларым (17 сəгать)
сөйлəргə, кызыксынырга, яратып укырга, халык əкияте, тылсымлы
əкият, балалар əдəбияты, мавыктыргыч, мəкаль, санамыш, табышмак,
тизəйткеч, батырлык, дуслык, тырышлык, намуслылык, тынычлык,
куркаклык, явызлык, наданлык, көлəргə, еларга
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Берлек һəм күплек сандагы уртаклык һəм ялгызлык исемнəрне,
сан, тартым һəм килеш белəн төрлəндереп, сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен үстерү.
2. Актив үзлəштерелгəн сыйфатларны төп, чагыштыру һəм артыклык дəрəҗəлəрендə куллануга ирешү.
3. Хикəя фигыльнең өйрəнелгəн заман формаларын аера белергə
һəм гамəли кулланырга күнектерү.
4. Гына/генə, кына/кенə кисəкчəлəре белəн җөмлəлəр төзергə өйрəтү.
5. Күрсəтү алмашлыкларының (бу, теге) килеш формаларын, əнə,
менə алмашлыкларын дөрес куллануга ирешү.
6. Таба, соң, кадəр бəйлеклəрен сөйлəмгə кертү.
7. Билгеле килəчəк заман хикəя фигыльне, барлыкта һəм юклыкта
зат-сан белəн төрлəндереп, сөйлəмдə кулланырга өйрəтү.
8. Татар һəм рус җөмлəлəрендə сүз тəртибе үзенчəлеклəрен искəртү.
9. Грамматик белемнəрне гомумилəштерү нигезендə укучыларның
сөйлəм күнекмəлəрен үстерү.
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СӨЙЛƏМ ҮРНƏКЛƏРЕ

1. Хəллəр ничек? Рəхмəт, яхшы.
2. Иртəгəгə кадəр! Кичкə кадəр!
3. Җəен ул кая барачак (бармаячак)? Ул авылга кайтачак (кайтмаячак).
4. Анда нəрсə бар? Анда сүзлек бар. Монда кемнəр бар? Монда
балалар бар.
5. Əнə универмаг. Менə зоопарк.
6. Əнə анда кем бар? Анда бер кеше бар.
7. Ул вокзалга таба бара.
8. Яздан соң җəй килə.
9. Без сəгать икегə кадəр укыйбыз. Без театрга кадəр җəяү бардык.
10. Бүген сезгə кемнəр килə? Бүген безгə кунаклар килə. Кунаклар
бүген кемнəргə килə? Кунаклар бүген безгə килə. Кунаклар сезгə кайчан
килə? Кунаклар безгə бүген килə.
ОРФОЭПИК ҺƏМ ОРФОГРАФИК МИНИМУМ

1. Лексик темаларга караган сүзлəрне дөрес əйтүгə ирешү.
2. Сингармонизм законының асылын гамəли үзлəштерү.
3. Сүзлəрне, аерым җөмлəлəрне үзгəрешлəр кертеп язуга ирешү.
4. Исемнəрнең — сан, тартым, килеш кушымчаларын, фигыльлəрнең
барлык-юклык, зат-сан, заман кушымчаларын дөрес язарга өйрəтү.
5. Җөмлə ахырында нокта, сорау яки өндəү билгелəрен куеп язарга
күнектерү.
6. Кеше исемнəрен һəм фамилиялəрен, шəһəр, авыл һəм елга исемнəрен, хайван кушаматларын баш хəрефтəн язарга күнектерү.
7. Əйтелеше белəн язылышы арасында аерма булган сүзлəрне дөрес
əйтү һəм язу күнекмəлəрен системалаштыру.
8. Сөйлəмне орфоэпик һəм орфографик яктан дөрес оештыруга
ирешү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Авазларны тыңлап, аларны белдергəн хəрефлəрне күрсəтү;
укытучы əйткəн сүзлəрне, җөмлəлəрне тыңлап тəрҗемə итү;
1,5—2 минутлык текстны тыңлап, эчтəлеге буенча сөйлəшү;
дəрестə катнашучыларның җанлы сөйлəмен тыңлап, эчтəлегенə
төшенү.
Диалогик сөйлəм

Сорау һəм җавап репликаларын кулланып, көндəлек тормыш белəн
бəйле ситуациялəргə диалог төзеп сөйлəү (һəр укучының репликалар
саны 6 дан ким булмаска тиеш);
танышу, исəнлəшү, саубуллашу, рəхмəт əйтү, гафу үтенү, котлау
сүзлəрен, сөйлəм этикеты үрнəклəрен урынлы куллану;
укылган яки тыңланган текстның эчтəлеге буенча сөйлəшү үткəрү.
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Монологик сөйлəм

Тасвирлау һəм хикəялəү элементларын кертеп, лексик тема буенча
эзлекле сөйлəм оештыру (җөмлəлəр саны 7 дəн ким булмаска тиеш);
укылган яки тыңланган текстның эчтəлеген сөйлəгəндə, төрле
җөмлə калыпларын урынлы куллану һəм фикерне эзлекле белдерү.
Уку

Хикəялəү һəм тасвирлау элементларын үз эченə алган əдəби текстларны сəнгатьле итеп уку;
тексттагы яңа сүзлəрнең мəгънəлəрен контексттан чыгып аңлату;
татар балалар язучылары əсəрлəреннəн алынган өзеклəрне укып,
эчтəлеген сөйлəү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Язу

Гаилə-көнкүреш һəм уку хезмəтенə бəйле темаларга яки сюжетлы
рəсемнəр буенча кечкенə сочинение язу;
тыңланган яки укылган текстның эчтəлеге буенча сорауларга язмача
җавап бирү;
аерым сүзлəрне, җөмлəлəрне, бəйлəнешле текстларны үзгəрешлəр
кертеп язу.
ƏДƏБИ УКУ

Əдəби укуга өйрəтүнең төп максатлары:
1) гамəли үзлəштергəн белемнəрне əдəби əсəрлəр уку аша ныгыту
һəм сөйлəмдə куллануга ирешү;
2) укучыларның татар телендə аралашу осталыкларын үстерү;
3) татар балалар əдəбиятының күренекле вəкиллəре, аларның иҗаты
турында өстəмə мəгълүмат бирү;
4) əдəби əйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сəнгатьле итеп укуны камиллəштерү һəм уку тизлеге нормаларын үтəргə
өйрəтү;
5) татар телендə укуга кызыксыну уяту, əдəби уку тəҗрибəсен үстерү һəм əдəби зəвык тəрбиялəү;
6) əсəрнең темасы һəм төп геройның характерын, гамəллəре һəм
гамəл кылырга этəргəн сəбəплəрне, геройның эмоциональ һəм əхлакый
кичерешлəрен аңларга һəм əсəрдəге вакыйгаларга, геройларга карата үз
фикерлəрен белдерергə өйрəтү;
7) халык əкиятлəрен һəм кече фольклор жанрларын, автор əкиятлəрен, хикəя, шигырь, мəсəллəрне əдəби жанр буларак танырга өйрəтү;
8) укучыларда əхлакый-эстетик сыйфатлар, төрле миллəт вəкиллəре
арасында дуслык хислəре тəрбиялəү.
ƏДƏБИ УКУ ДƏРЕСЛƏРЕНЕҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Əдəби һəм фəнни-популяр текстлар. Татар халык авыз иҗаты əсəрлəре (табышмаклар, санамышлар, мəкальлəр, тизəйткечлəр, татар һəм
рус халык əкиятлəре).
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Татар балалар əдəбиятының күренекле язучылары əсəрлəре:
Г. Тукай. «Кызыклы шəкерт», «Яңгыр», «Туган тел», «Умарта
корты һəм чебеннəр», «Һава», «Су»; М. Җəлил. «Бакчачы»;
А. Алиш. «Нечкəбил»; Б. Рəхмəт. «Иң күңелле чак», «Ашаганда»;
Ə. Бикчəнтəева. «Апрель»; Җ. Тəрҗеманов. «Җепшек көндə», «Кыш
бабай»; М. Фəйзуллина. «Маяк», «Чисталык яратабыз», «Ял итми
калам»; Д. Аппакова. «Шыгырдавыклы башмаклар»; Ш. Галиев.
«Буш вакыт», «Авылча, бабайча ял», «Шөпшə», «Тү-тү-тү-түт»;
Р. Миңнуллин. «Җəйне озатканда», «Отличник», «Авырып ятканда»;
Р. Вəлиева. «Туган көндə», «Сөбханалла!»
Рус балалар язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: М. Пришвин.
«Кеш»; А. Гайдар. «Чук һəм Гек»; Л. Толстой. «Алмагачлар».
Балалар əдəбиятының дөньякүлəм танылган классиклары тəрҗемə
əсəрлəре: Ш. Перро. «Көлкəй»; Я. Гримм, В. Гримм. «Күңелле
музыкантлар».
Төрле энциклопедиялəр материаллары, белешмəлек-сүзлеклəр
материаллары һəм балалар өчен басылган вакытлы матбугат
мəгълүматлары.

ТӨП ҺƏМ УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МƏКТƏПЛƏРЕ
(5—11 нче СЫЙНЫФЛАР)

АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Төп белем бирү һəм урта гомуми белем бирү мəктəплəрендə укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен камиллəштерү
белəн беррəттəн, татар дөньясы, мəдəнияте, сəнгате, əдəбияты турында
күпкырлы мəгълүмат бирү, ягъни укучыларның коммуникатив компетенциялəрен үстерүне дəвам итү гомуми максат итеп билгелəнə.
Моңа ирешү өчен, татар сөйлəмен фонетик, лексик, грамматик яктан
дөрес төзергə күнектерү; сөйлəмне тыңлап аңлау күнекмəлəрен тирəнəйтү; бирелгəн ситуация буенча диалогик яки монологик сөйлəм булдыруга ирешү; карап чыгу, танышу, өйрəнү, эзлəнү максаты белəн уку
төрлəреннəн файдаланып, төрле жанрлардагы текстларны аңлап уку һəм
текстта күтəрелгəн проблемаларны төгəл билгелəргə һəм аларга карата
үз мөнəсəбəтеңне белдерергə өйрəтү; татар халкының фəн, мəгариф,
сəнгать, мəдəният өлкəсендəге казанышлары, күренекле шəхеслəре
һəм əдиплəре белəн таныштыру юнəлешендə эзлекле эш алып бару
зарур. Төп гомуми белем бирү һəм урта гомуми белем бирү мəктəбендə
сөйлəм эшчəнлегенең барлык төрлəренə (сөйлəү, тыңлап аңлау, уку,
язу) үзара бəйлəнештə өйрəтү төп максатларның берсе булып тора.
Укучыларда аралашу барышында куелган коммуникатив максатларга
ирешү; укылган (тыңланган) текстларның эчтəлеген эзлекле итеп
сөйли алу һəм телдəн белдерелгəн фикерлəрне язмача оештыра алу
күнекмəлəре булдыру иң мөһим эшлəрдəн саналырга тиеш.
Татар телен дəүлəт теле буларак укытуның төп принциплары, методлары, эчтəлеге башлангыч гомуми белем бирү мəктəбе программасында төгəл билгелəнгəн. Төп белем бирү һəм урта белем бирү мəктəбендə дə укытучы, аңлы-коммуникатив методка нигезлəнеп, телгə
өйрəтүне гамəли эшчəнлеккə юнəлтергə тиеш.
Укучыларның фонетик күнекмəлəрен тирəнəйтү өчен, сөйлəмне
орфоэпик һəм орфографик яктан дөрес оештырырга күнектерү мөһим.
Мондый күнекмəлəргə ия булганда гына, укучылар татар телендə аралашу барышында үз фикерлəрен төгəл белдерə алалар. Укучыларның
лексик күнекмəлəрен үстерү өчен, сүзлəрнең мəгънəсен, башка сүзлəр белəн бəйлəнешен, сөйлəмдə куллану үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерүгə игътибарны арттыру зарур. Моның белəн беррəттəн, татар
һəм рус сүзлəренең мəгънə ягыннан аермаларын күрсəтеп бару да (пешерергə — варить, готовить, печь; юарга — стирать, мыть), рус
телендə эквивалентлары булмаган сүзлəрне (каз өмəсе, карга боткасы)
аңлатып бирү дə, сүзлəрнең антонимнары һəм синонимнары белəн таныштыру һəм аларны сөйлəмдə кулланырга өйрəтү дə əһəмияткə ия.
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Татар телендə күпмəгънəлелек күренешенең аеруча киң таралуын истə
тотып, укытучы сүзнең тиешле мəгънəсен контексттан чыгып аңларга
өйрəтүгə аерым игътибар бирергə тиеш. Болай эшлəү укучыларның
сүзлек байлыгын арттыру, телдəн һəм язма сөйлəмне дөрес оештыру
өчен нигез булып тора. Укучыларның грамматик күнекмəлəрен үстерү
һəм камиллəштерү төрле сүз төркемнəренең морфологик формаларын,
җөмлə калыпларын, тотрыклы сөйлəм гыйбарəлəрен гамəли үзлəштерү
һəм аларны сөйлəмдə кулланырга күнектерүдəн гыйбарəт. Рус телле
балаларга, татар телен укытканда, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездə үзлəштерү принцибына таянып эш итү кирəк, чөнки,
сүзлəр башка сүзлəр белəн бəйлəнештə булганда гына, сөйлəм барлыкка килə. Димəк, мондый күнекмəлəр җөмлəнең, диалогик яки монологик хəбəрлəмəнең, бəйлəнешле текстның грамматик дөреслеген
һəм төгəллеген тəэмин итəргə тиешлəр. Укучыларның ана теле үзенчəлеклəрен исəпкə алу принцибы да укытучы игътибарыннан читтə
калмаска тиеш, чөнки татар һəм рус җөмлəлəрендə сүзлəрне үзара
бəйлəү закончалыклары күпкə аерыла, ə бу исə укучылар сөйлəмендə
интерферент хаталарга китерə.
Урта гомуми белем бирү мəктəбендə (10 —11 нче сыйныфлар)
укытучы төп игътибарны укучыларның лексик-грамматик белемнəрен гомумилəштерүгə һəм системалаштыруга, телдəн һəм язма сөйлəм
күнекмəлəрен камиллəштерүгə, фикер йөртү сəлəтен үстерүгə, аларда
мөстəкыйльлек, иҗади активлык, əхлаклылык тəрбиялəүгə юнəлтергə тиеш. Санап чыккан бурычларны уңышлы хəл иткəндə генə, татар телен укытуның сыйфатын яхшыртып, урта гомуми белем бирү
мəктəбен тəмамлаучы укучыларны татар теленнəн Бердəм республика
имтиханын (БРИ) уңышлы тапшырырга əзерлəп була. Бердəм республика имтиханы 3 өлештəн тора (А, Б, С). А өлешендəге тестлар
укучыларның гамəли белемнəрен, сөйлəм нормаларын үзлəштерүне
тикшерүгə юнəлтелгəн; В өлешендəге биремнəр, укылган текстка нигезлəнеп, тел берəмлеклəренең кулланылышын дөрес билгелəүне үз эченə
ала; ə С өлешендə укучылар, укылган текстның эчтəлегеннəн чыгып,
анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтлəрен белдереп, инша язарга тиешлəр.

5 нче СЫЙНЫФ (175 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Яңа уку елы белəн!
2. Кеше һəм сəламəтлек.
3. Өйдə һəм кунакта.
4. Туган ягыбызның табигате.
5. Татарстан — минем республикам.
6. Уйныйбыз да, биибез дə.
7. Һөнəрлəр дөньясында.
8. Музейлар һəм театрлар.
9. Сəяхəт итү.
10. Җəй.
11. Татар балалар язучылары һəм шагыйрьлəре.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Яңа уку елы белəн! (15 сəгать)
аваз, хəреф, сузык, тартык, яңгырау, саңгырау, калын, нечкə, искə
төшерергə, истə тотарга, кулланырга, кагыйдə, барысы да, һəрбер,
сыйныфташ, димəк, котларга, телəргə, уңыш, ярыйсы, уртача, шəп,
беркөе
2. Кеше һəм сəламəтлек (15 сəгать)
сəламəт, гəүдə, каш, керфек, ирен, тəн, терсəк, яңак, тез, саф һава,
чиста, күзлек, уңайлы, шатланырга, елмаерга, өлкəн, олы, чыныгырга,
шөгыльлəнергə, йөзү, йөгерү
3. Өйдə һəм кунакта (15 сəгать)
рəхим итегез, рөхсəт итəргə, гафу итəргə, гафу үтенергə, сыйларга,
сый, əзерлəргə, əзер, пешерергə, авыз итəргə, кунакчыл, кунак итəргə,
урнаштырырга, табын, куярга, бергəлəп, чын күңелдəн, зинһар өчен,
өченчекөн, берсекөнгə
4. Туган ягыбызның табигате (15 сəгать)
ала карга, песнəк, чəүкə, саескан, урман тавыгы, ач, ачлык, үлəргə,
үлəн, үсемлек, бака яфрагы, гүзəл, гүзəллек, нəфис, нəфислек, сокланырга, тигез, иркен, алан, бурсык, җəнлек, дала
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5. Татарстан — минем республикам (15 сəгать)
миллəт, төрле, тату, җитештерелергə, төзелергə, мул, уңыш (урожай), якын (около), артык (более), билгеле (танылган), очратырга, күрсəтергə, озынлык, тирəнлек, биеклек
6. Уйныйбыз да, биибез дə (15 сəгать)
тиздəн, көлкеле, əйбер, каршыларга, сикерү, чүлмəк вату, көрəш,
аркан тартышу, катнашырга, чыгыш ясарга, ятларга, дəвам итəргə,
түзəргə, тəбриклəргə, шатланырга
7. Һөнəрлəр дөньясында (15 сəгать)
белгеч, нəшрият, китапханə, китапханəче, остаханə, кулъязма, тарихчы, хəрби хезмəткəр, янгын сүндерүче, хəбəрче, игенче, терлекче,
урам себерүче, җыештыручы
8. Музейлар һəм театрлар (15 сəгать)
тарих, тарихи, əдəбият, əдəби, милли, миллəт, фəн, фəнни, борынгы,
əйбер, хəзинə, кызыклы, рəсем, рəсем ясарга, карачкы, төрле, башка
(другой), таныштырырга, төрле, корал, дөнья
9. Сəяхəт итү (15 сəгать)
юл, юлчы, юлдаш, хыял, хыялланырга, ышанырга, озатырга, тимер
юл вокзалы, елга порты, ил, чит ил, инглиз, кытай, гарəп, төрек, диңгез,
ял йорты
10. Җəй (15 сəгать)
ком, комлык, кызынырга, су коенырга, балык тотарга, сөенергə,
чикерткə, күбəлəк, черки, чебен, эссе, күлəгə, җилəс, учак ягарга, күк,
йолдыз, орлык чəчəргə, үстерергə, беренчедəн, икенчедəн, өченчедəн,
минемчə, синеңчə
11. Татар балалар язучылары һəм шагыйрьлəре (25 сəгать)
хəтердə калдырырга, тормыш юлы, иҗат, иҗат итəргə, əдəби, əсəр,
хикəя, мəсəл, чынбарлык, кимчелек, уңай сыйфатлар, тискəре, көлке
хəл, тапкыр (находчивый), булдыклы, булдыксыз, надан, алдакчы, саран, юмарт, ошарга, эзлəргə, табарга
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Сан, тартым белəн төрлəнгəн исемнəргə килеш кушымчаларын
ялгау тəртибен үзлəштерү (апа + лар + ым + ны; дəф + тəр + лəр +
егез + гə; гимназия + лəр + ебез + дə).
2. Зат алмашлыкларын җөмлə төзүдə куллану үзенчəлеклəрен аңлату (Бу — абыем. Аның исеме — Марат. Бу — безнең мəктəп. Ул яңа.
Без аны яратабыз).
3. Берлек һəм күплек сандагы тартымлы исемнəрне сөйлəмдə дөрес
куллануга ирешү. Тартым кушымчасының рус теленə тəрҗемə итү
үзенчəлеклəрен искəртү.
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4. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзлəр белəн кулланып,
җөмлə төзергə күнектерү: барырга кирəк (кирəкми), алырга ярый (ярамый), сөйлəргə тиеш (түгел).
5. Хикəя фигыльнең заман формаларын сөйлəмдə дөрес куллануга
ирешү.
6. Билгесез килəчəк заман хикəя фигыльнең барлыкта-юклыкта затсан белəн төрлəнешен гамəли үзлəштерү.
7. Буенда, буйлап, буенча бəйлек сүзлəрен урынлы куллануга ирешү.
8. Бəлки, билгеле, димəк, беренчедəн, икенчедəн, минемчə, синеңчə
кебек кереш сүзлəрне сөйлəмгə кертү.
9. -даш/-дəш, -таш/-тəш (сыйныфташ, юлдаш); -лык/-лек (дуслык,
шатлык) кушымчалы исемнəрне үзлəштерү; кушма (башваткыч, тизəйткеч) һəм парлы (бала-чага) исемнəрнең мəгънəлəренə төшендерү.
10. Җөмлəнең баш кисəклəрен билгелəргə өйрəтү.
11. Хикəя, боеру, сорау җөмлəлəрдə сүз тəртибе үзенчəлеклəрен рус
теле белəн чагыштырып өйрəтү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

1,5—2 минутлык бəйлəнешле текстны тыңлап, эчтəлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү яки сөйлəү;
дəрестə җанлы сөйлəмне аңлап аралашу.
Диалогик сөйлəм

Сорау һəм җавап репликаларын дөрес кулланып, тəкъдим ителгəн
ситуация буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының репликалар саны 7 дəн
ким булмаска тиеш);
укылган яки тыңланган текстның эчтəлеге буенча əңгəмə кору.
Монологик сөйлəм

Җыйнак җөмлəлəрне җəенкелəндереп, хикəя төзү;
лексик тема буенча бəйлəнешле текст төзеп сөйлəү (җөмлəлəр саны
8 дəн ким булмаска тиеш);
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеген сөйлəп бирү.
Уку

Төрле жанрлардагы текстларны сəнгатьле итеп һəм тулысынча аңлап уку; төп мəгълүматны табып əйтү;
татар балалар язучылары һəм шагыйрьлəре турында уку;
əдəби əсəрлəрдəн алынган өзекне укып, андагы вакыйгалар турында
кыскача əйтеп бирү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Язу

Актив үзлəштерелгəн сүзлəрдəн диктант язу;
лексик тема буенча хикəя язу;
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеге буенча сорауларга язмача
җавап бирү.
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ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) татар əдəбияты əсəрлəре аша укучыларны татар халкының тарихы,
рухи казанышлары, тормыш-яшəеш үзенчəлеклəре белəн таныштыру;
2) укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен һəм осталыкларын камиллəштерү, фикер эшчəнлеген үстерү, татар телен укытуның сыйфатын яхшырту;
3) татар əдəбиятының алтын хəзинəсен тəшкил иткəн əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəр һəм аларның авторлары турында мəгълүматлы
булу;
4) гомумкешелек əхлакый сыйфатлар тəрбияли алырдай əсəрлəр аша
укучыларның дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар
булдыру, əдəбиятка кызыксынуларын арттыру;
5) танылган язучы һəм шагыйрьлəрнең иҗаты, тормыш юлы турында
кыскача белешмə бирү;
6) вакытлы матбугат язмаларын, мəгълүмати текстларны укырга
һəм аларга күзəтү ясарга, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз
мөнəсəбəтен дəлиллəп белдерергə күнектерү.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Татар əдəбиятын өйрəнү өчен эчтəлек сайлау əдəбият белемендə
кабул ителгəн эстетик һəм əдəби принципларга бəйле.
Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре: əкиятлəр, телəклəр, тизəйткечлəр, санамышлар.
Төрле əдəби жанрлардагы əсəрлəрдəн (хикəя, повесть, роман, драма) əхлакый проблеманы үз эченə алган өзеклəр.
Татар əдиплəренең əсəрлəре: К. Насыйри. «Хикəят», «Патша белəн
карт»; Г. Тукай. «Су анасы», «Кəҗə белəн сарык», «Эшкə өндəү»,
«Сабыйга»; Г. Ибраһимов. «Яз башы»; М. Җəлил. «Кызыл ромашка»,
«Имəн», «Алтынчəч» (өзек); Ф. Кəрим. «Кыр казы», «Үлем турында
уйлама»; А. Алиш. «Чуар тавык», «Сертотмас үрдəк»; Ф. Хөсни.
«Чыбыркы»; Ф. Яруллин. «Зəңгəр күлдə ай коена», «Ике чəчəк»;
М. Əгълəм. «Инешнең илгə кайтуы», «Матурлык минем белəн»;
Н. Исəнбəт. «Мыраубай батыр», «Туган ил», «Əбием янында»;
Н. Дəүли. «Бəхет кайда була?»; Р. Миңнуллин. «Аяз кайта мəктəптəн»,
«Берəү, икəү өчəү...», «Туган тел»; Д. Аппакова. «Рөстəм».
Биографик белешмəлəр: К. Насыйри, Г. Тукай, Г. Ибраһимов,
М. Җəлил, Ф. Хөсни, А. Алиш, Ф. Яруллин, Р. Миңнуллин.
Рус язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А. Платонов. «Ягъфəр бабай»; А. Гайдар. «Зəңгəр чынаяк».
Дөнья əдəбияты классикларының тəрҗемə əсəрлəре: М. Твен. «Том
Сойер маҗаралары».
Прагматик текстлар: белдерүлəр, реклама үрнəклəре.
Эпистоляр жанр текстлары: котлаулар.

6 нчы СЫЙНЫФ (175 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Белем һəм хезмəт.
2. Сəламəтлек — зур байлык.
3. Туганлык мөнəсəбəтлəре.
4. Кешенең рухи дөньясы.
5. Табигать — безнең йортыбыз.
6. Бакча эшлəре.
7. Авыл тормышы.
8. Татарстан Республикасы.
9. Татар халкының күренекле шəхеслəре.
10. Татар балалар язучылары һəм шагыйрьлəре иҗатыннан.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Белем һəм хезмəт (15 сəгать)
белем алырга, кабатларга, уйларга, тəрҗемə итəргə, төзəтергə,
файдаланырга, кулланырга, хəтер, хəтерлəргə, яттан, ятларга, атаклы,
танылган, нəтиҗə, нəтиҗəдə, кызганыч, кызганычка каршы, бəхеткə
каршы, киресенчə
2. Сəламəтлек — зур байлык (15 сəгать)
шифаханə, хастаханə, шəфкать туташы, шəфкатьле, шифалы, əрекмəн, тузганак, үги ана яфрагы, җыярга, киптерергə, кайнатырга, кəеф, хис итəргə, талəп, үтəргə, төгəл, сакланырга, хəл, тəэсир итəргə,
аркасында, сəбəп, сəбəпле, гадəт, шуңа күрə, исəн-сау булырга
3. Туганлык мөнəсəбəтлəре (15сəгать)
кардəш, туганнан туган, бертуган, бердəнбер, онык, игезəк, кияү,
кəлəш, кияүгə чыгарга, өйлəнергə, туй, юмарт, саран, ялгыз, горефгадəт, өй туе, бəби туе, каз өмəсе
4. Кешенең рухи дөньясы (15 сəгать)
рухи, телəк, телəргə, иҗат итəргə, уздырырга, үткəрергə, бушка,
юкка, омтылырга, маҗара, башваткыч, фотога төшерергə, башка (бүтəн), соң (поздно), бигрəк тə (аеруча), каршы булырга, лаек булырга,
хаклы булырга, заманча, аралашырга, хəбəрлəшергə
5. Табигать — безнең йортыбыз (15 сəгать)
ел фасылы, кар күмə, боз каплый, кар бөртеге, һəр, һəркем, һəрвакыт,
кайвакыт, кар эри, гөрлəвек ага, кош-корт, бал корты, кырмыска,
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сайрарга, тургай, ау, ауларга, атарга (стрелять), чүл, əрəмə, алан, куаклык, Идел, Мишə, Агыйдел, Нократ
6. Бакча эшлəре (15 сəгать)
казырга, көрəк, түтəл ясарга, утыртырга, орлык, су сибəргə, су сипкеч, чүп үлəне, чүп утарга, тырмаларга, тырма, эшчəн, ялкау, май коңгызы, бөҗəк, бал корты, чикерткə
7. Авыл тормышы (15 сəгать)
ишегалды, капка, сарай, койма, мунча, чилəк, кыр (басу), иген,
игенче, үстерергə, ашлык, борчак, чөгендер, көнбагыш, кукуруз, урыпҗыю, терлекче, дуңгыз, көтү, көтү көтəргə, ашатырга, эчерергə, ат
карарга, печəн чабарга
8. Татарстан Республикасы (15 сəгать)
миллəт, күпмиллəтле, күпчелек, ил башлыгы, җитəкче, эшкуар, хөкүмəт, сəясəт, икътисад, мəдəният, сəяси, мəдəни, фəнни, үсеш алырга,
дəүлəт теле, тигез хокуклы, халыкара, кабул итəргə, билгелəп үтəргə,
горурланырга
9. Татар халкының күренекле шəхеслəре (15 сəгать)
шəхес, күренекле, вəкил, мəгърифəтче, нигез салучы, бөек, дан, дан
казанырга, көч куярга, өлеш кертергə, иҗат итəргə, киңəш, киңəшче,
киңəш итəргə, казаныш, үрнəк алырга, сəхнə остасы, галим
10. Татар балалар язучылары һəм шагыйрьлəре иҗатыннан (40 сəгать)
шагыйрь, язучы, балалар язучысы, чит ил язучысы, өзек, бүлек,
эчтəлек, төп, кыскача, тулысынча, ошарга, геройның холкы, китап укучы, китап киштəсе, тəкъдим итəргə, риза булырга, кайтарырга, сорап
торырга, алып торырга
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Төрле килешлəрдəге тартымлы исемнəрне сөйлəмдə дөрес кулланырга күнектерү.
2. Асыл сыйфатларны чагыштыру һəм артыклык дəрəҗəлəрендə
дөрес əйтергə, язарга һəм сөйлəмдə кулланырга күнектерү.
3. Микъдар, тəртип, җыю саннарының кулланылышын кабатлау.
4. Бүлем һəм чама саннарын гамəли үзлəштерү.
5. Билгелəү (һəр, һəркем, барлык, бөтен, үз), билгесезлек (кемдер,
кайчандыр, əллə кем, əллə нəрсə), юклык (беркая, берничек) алмашлыкларын гамəли үзлəштерү.
6. Хикəя фигыльнең хəзерге, билгеле һəм билгесез үткəн заман,
билгеле һəм билгесез килəчəк заман формаларын сөйлəмдə урынлы
куллануга ирешү.
7. Шарт фигыльне (-са/-сə) сөйлəмдə кулланырга өйрəтү.
8. Телəк фигыльне (барыйм əле, килим əле) сөйлəмдə куллану күнекмəлəре булдыру.
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9. Боерык фигыльне барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн төрлəндереп кулланырга күнектерү.
10. Фигыль һəм исем хəбəрлəрнең гади, кушма һəм тезмə төрлəрен
танып белергə өйрəтү.
11. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен билгелəргə өйрəтү.
12. Башка, бүтəн, бирле, соң, таба, каршы бəйлеклəрен, сəбəпле,
аркасында бəйлек сүзлəрен урынлы куллануга ирешү.
13. Кереш сүзлəрдəн файдаланырга күнектерү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Ике минутлык текстны тыңлап, эчтəлеген эзлекле итеп телдəн яки
язмача сөйлəп бирү;
төрле жанрлардагы текстларны тыңлап аңлау һəм эчтəлеге буенча
биремнəр башкару.
Диалогик сөйлəм

Җəенкелəндерелгəн репликаларны кулланып, аралашу ситуациясе
буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының репликалар саны 8 дəн ким
булмаска тиеш);
сөйлəм гыйбарəлəрен урынлы кулланып, диалог төзеп сөйлəү.
Монологик сөйлəм

Лексик тема буенча хикəя төзеп сөйлəү (җөмлəлəр саны 9 дан ким
булмаска тиеш);
тасвирлау, хикəялəү, фикер йөртү элементларын кертеп, укылган
(тыңланган) текстның эчтəлеген сөйлəү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Уку

Төрле жанрлардагы текстларны сəнгатьле итеп һəм эчтəлегенə
тулысынча төшенеп уку;
укылган текстның эчтəлегенə, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə, төп
геройларына карата үз мөнəсəбəтеңне белдерү;
татар балалар əдəбиятының күренекле вəкиллəре турында сөйлəү.
Язу

Лексик тема буенча бəйлəнешле текст язу;
җөмлə калыпларын, бəйлəнешле текстларны үзгəрешлəр кертеп язу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) татар əдəбияты əсəрлəре аша укучыларны татар халкының тарихы,
рухи казанышлары, тормыш-яшəеш үзенчəлеклəре белəн таныштыру;
2) укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен һəм
осталыкларын камиллəштерү, фикер эшчəнлеген үстерү, татар телен
укытуның сыйфатын яхшырту;
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3) татар əдəбиятының алтын хəзинəсен тəшкил иткəн əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəр һəм аларның авторлары турында мəгълүматлы
булу;
4) гомумкешелек əхлакый сыйфатлар тəрбияли алырдай əсəрлəр аша
укучыларның дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар
булдыру, əдəбиятка кызыксынуларын арттыру;
5) танылган язучы һəм шагыйрьлəрнең иҗаты, тормыш юлы турында кыскача белешмə бирү;
6) вакытлы матбугат язмаларын, мəгълүмати текстларны укырга
һəм аларга күзəтү ясарга, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтен дəлиллəп белдерергə күнектерү.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Татар əдəбиятын өйрəнү өчен эчтəлек сайлау əдəбият белемендə
кабул ителгəн эстетик һəм əдəби принципларга бəйле.
Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре: тизəйткечлəр, табышмаклар,
санамышлар.
Төрле əдəби жанрлардагы əсəрлəрдəн (хикəя, повесть, роман, драма), əхлакый проблеманы үз эченə алган өзеклəр.
Татар əдиплəренең əсəрлəре: Г. Тукай. «Шүрəле», «Туган авыл»;
М. Гафури. «Ана», «Сарыкны кем ашаган?»; Һ. Такташ. «Мокамай»;
М. Җəлил. «Балалар, вакытында уйнагыз...», «Имəн», «Чəчəклəр»;
Ə. Еники. «Матурлык»; Г. Бəширов. «Безнең Татарстан», «Сабантуй»;
Ш. Маннур. «Исəнмесез, минем шаян дуслар!», «Яшь туристлар җыры», «Кошлар килде», «Иң матур җыр»; Г. Афзал. «Суларда йөз, эшлə
кырда!»; И. Гази. «Онытылмас еллар»; М. Мəһдиев. «Фронтовиклар»;
Ф. Яруллин. «Өмəлəр»; Ш. Галиев. «Кунаклар», «Кеше урман кисə»,
«Буш кеше», «Рəсем ясадым»; Г. Гыйльманов. «Ана», «Əнкəй образы»,
«Иртəнге əкият».
Биографик белешмəлəр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури,
Ə. Еники, Ш. Галиев, М.Мəһдиев.
Рус язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А.Чехов. «Анюта»;
С. Радзиевская. «Урман хикəясе»; В. Распутин. «Француз теле
дəреслəре».
Дөнья əдəбияты классикларының тəрҗемə əсəрлəре: Д. Свифт.
«Гулливер лилипутлар илендə»; Э. Сетон-Томпсон. «Бинго».
Прагматик текстлар: рецептлар, радио һəм телевидение программалары, белдерүлəр, реклама үрнəклəре.
Эпистоляр жанр текстлары: шəхси һəм рəсми хатлар.

7 нче СЫЙНЫФ (175 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Белем һəм тормыш.
2. Өлкəннəр һəм кечкенəлəр.
3. Табигать һəм кеше.
4. Ял итү.
5. Спорт һəм сəламəт яшəү рəвеше.
6. Син һəм синең яшьтəшлəрең.
7. Ел фасыллары.
8. Татарстанның казанышлары.
9. Сəүдə үзəгендə.
10. Татар əдиплəре иҗатыннан.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Белем һəм тормыш (15 сəгать)
мəгариф, мөгаллим, шəкерт, мəгълүмат, катлаулы, төшенергə, тасвирларга, фикер йөртергə, фикер алышырга, күчереп язарга, тəҗрибə,
тəҗрибəле, мəсəлəн, мисал өчен, имтихан бирергə, чирек, түгəрəк (кружок), сочинение, мəкалə
2. Өлкəннəр һəм кечкенəлəр (15 сəгать)
шəҗəрə, нəсел, өлкəн, олы, кече, туган-тумача, таныш-белеш, кадерлəргə, хезмəттəш, лаеклы ял, пенсиягə чыгарга, кода, кодагый, каенана, каената, кешелекле, гадел, җитди, сөйкемле, холык, уңай, сыйфат
(качество), ханым, əфəнде, туташ
3. Табигать һəм кеше (15 сəгать)
кешелек, иксез-чиксез, кадерен белергə, чара күрергə, пычратырга,
зарарлы, матдə, тыюлык, тыярга, каршы торырга, бушлык, чишмə, күл,
бөркет, карлыгач, күке, тукран, торна, болан, ак төлке
4. Ял итү (15 сəгать)
күңел ачарга, күңел ачу үзəге, бергəлəп, моң, көй, үзешчəн сəнгать,
тылсымлы, мəһабəт, зəвык, зəвыклы, Нəүрүз бəйрəме, Сөмбелə бəйрəме,
халыкчан, багышларга, башланырга, тəмамланырга, дəвам итəргə
5. Спорт һəм сəламəт яшəү рəвеше ( 15 сəгать)
спортчы, чаңгычы, тимераякта шуучы, хоккейчы, футболчы, көрəшче, йөзүче, җиңəргə, җиңелергə, көндəш, беренчелек, исəп, алка
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(шайба), Спорт сарае, Боз сарае, фигуралы шуу, тау чаңгысы, су
чаңгысы
6. Син һəм синең яшьтəшлəрең (15 сəгать)
яшьтəш, мөнəсəбəт, тыгыз, ышанычлы, урнаштырырга, дуслашырга,
дус-иш, сəламлəргə, бергə, буш вакыт, əңгəмə корырга, бəхəслəшергə,
дөреслек, эзлəргə, табарга, аңлатырга
7. Ел фасыллары (15 сəгать)
ел фасылы, якынлашырга, үтəргə, кырау, томан, яшен, буран, салават күпере, һава торышы, офык, вакыт-вакыт, көнаралаш, көннəнкөн, юеш, дымлы, коры, искиткеч, лəззəтлəнергə, сокланырга, күз алдына китерергə, куанырга
8. Татарстанның казанышлары (15 сəгать)
казаныш, икътисад, икътисади, югары сыйфатлы, йөк машиналары,
җиңел машиналар, əйбер, тегү əйберлəре, күн əйберлəре, йорт
җиһазлары, көнкүреш кирəк-яраклары, азык-төлек, алыш-биреш, исəпхисап, көндəшлек, салым, керем, чыгым, табыш, бурычка алырга, акча
күчерергə, акча алмаштырырга, күплəп сатарга, хосусыйлаштырырга,
хосусый, алдынгы, эшсез, эшсезлек
9. Сəүдə үзəгендə (15 сəгать)
сəүдə, сəүдə итəргə, сəүдəгəр, сəүдəгəрлек, сатып алучы, баш киеме
бүлеге, аяк киеме бүлеге, өс киеме бүлеге, заманча, модалы, ташлама,
түлəүле, түлəүсез, ярминкə, кыйбат, кыйммəтле, арзан, бəя (хак), артык
(слишком), акчасыз, акчасызлык
10. Татар əдиплəре иҗатыннан (40 сəгать)
матур əдəбият, дөньякүлəм танылган, əдип, вəкил, тəнкыйть, тəнкыйтьче, тəнкыйтьлəргə, иҗат эшчəнлеге, иҗади, танылу алырга, сурəтлəргə, яктыртырга, дан җырларга, кайгыртырга, язмыш, күпкырлы,
күп санлы, үзенчəлекле, мактаулы исем, лаек булырга, тормышчан,
тирəн эчтəлекле
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен билгелəргə өйрəтү.
2. Аныклагыч белəн таныштыру. Аныклаучы теркəгечлəр һəм теркəгеч сүзлəрне (ягъни, аеруча, бигрəк тə) кулланып, җөмлəлəр төзергə
һəм аныклагычлар янында тыныш билгелəрен куярга өйрəтү.
3. Кушма (бөтендөнья), парлы (туган-тумача, алыш-биреш,
азык-төлек, мал-туар) исемнəрнең сөйлəмдə куллану үзенчəлеклəрен
үзлəштерү.
4. Лексик темаларга караган сыйфатларның исемлəшүен аңлату.
5. Хикəя фигыльнең үткəн заман формаларын, барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн төрлəндереп, сөйлəмдə урынлы куллануга һəм рус
теленə дөрес тəрҗемə итүгə ирешү.
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6. Хикəя фигыльнең килəчəк заман формаларын сөйлəмдə барлыкта
һəм юклыкта зат-сан белəн төрлəндереп кулланырга күнектерү.
7. Хикəя фигыльнең үткəн һəм килəчəк заман формаларын аера
белү һəм, фикерне төгəл белдерү өчен, сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен
камиллəштерү.
8. Сыйфат фигыльнең заман формалары белəн таныштыру һəм аларны куллану үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерү.
9. Хəл фигыль формаларын кулланып, сөйлəм булдыруга ирешү.
10. Исем фигыльне сөйлəмдə куллану һəм аның рус теленə тəрҗемə
ителү үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерү.
11. Телəк (барасым килə), ният (бармакчы булам), мөмкинлек/мөмкин
түгеллек (бара алам, бара алмыйм), кирəклек/кирəк түгеллек (барасым
бар, барасым юк), боеру (барасы бул, барасы булма) мəгънəлəрен
белдерə торган аналитик фигыльлəрне дөрес кулланырга һəм тəрҗемə
итəргə күнектерү.
12. Процессның башлануын, дəвам итүен, тəмамлануын белдерə торган аналитик фигыльлəрне (укый башлады, укып ята, укып бетерде)
танып белергə һəм сөйлəмдə кулланырга өйрəтү.
13. Эндəш, кереш сүзлəрне сөйлəмдə урынлы куллануга ирешү.
14. Җыючы (һəм, вə, да/дə, та/тə, ни ... ни), каршы куючы (лəкин,
ə, əмма, тик), бүлүче (я, яки, яисə) теркəгечлəр белəн җөмлəлəр төзү
күнекмəлəрен системалаштыру.
15. Синонимнарны, антонимнарны сөйлəмдə куллануга ирешү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Аралашуда катнашучыларның сөйлəмен тыңлап аңлап, үз фикереңне аңлаешлы белдерү;
өч минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтəлегенə караган биремнəрне телдəн яки язмача эшлəү.
Диалогик сөйлəм

Төрле репликаларны кулланып, лексик темага сөйлəшү үткəрү (һəр
укучының репликалар саны 9 дан ким булмаска тиеш);
сөйлəшү барышында үз фикереңне төгəл һəм эзлекле белдерү.
Монологик сөйлəм

Тəкъдим ителгəн темага монолог төзеп сөйлəү (җөмлəлəр саны
10 нан ким булмаска тиеш);
өстəмə чыганаклардан һəм вакытлы матбугаттан файдаланып, яңалыклар турында хəбəр итү;
укылган яки тыңланган текстның эчтəлеген кыскача яки тулысынча
сөйлəү.
Уку

Төрле жанрлардагы текстларны эчтəн уку һəм эчтəлеген кыскача
сөйлəп бирү;
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текст белəн танышып чыгып, эчтəлеге буенча төп мəгълүматны
əйтеп бирү;
татар əдиплəренең иҗаты турында белгəннəрне əйтеп бирү;
шигырьлəрне яттан сөйлəү.
Язу

Лексик темаларга караган сүзлəрне дөрес язу;
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеген язмача сөйлəп бирү;
тəкъдим ителгəн темага инша язу;
аралашу гыйбарəлəрен кулланып, хат язу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) татар əдəбияты əсəрлəре аша укучыларны татар халкының тарихы, рухи казанышлары, тормыш-яшəеш үзенчəлеклəре белəн таныштыру;
2) укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен һəм осталыкларын камиллəштерү, фикер эшчəнлеген үстерү, татар телен укытуның сыйфатын яхшырту;
3) татар əдəбиятының алтын хəзинəсен тəшкил иткəн əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəр һəм аларның авторлары турында мəгълүматлы
булу;
4) гомумкешелек əхлакый сыйфатлар тəрбияли алырдай əсəрлəр аша
укучыларның дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар
булдыру, əдəбиятка кызыксынуларын арттыру;
5) танылган язучы һəм шагыйрьлəрнең иҗаты, тормыш юлы турында кыскача белешмə бирү;
6) вакытлы матбугат язмаларын, мəгълүмати текстларны укырга
һəм аларга күзəтү ясарга, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтен дəлиллəп белдерергə күнектерү.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Татар əдəбиятын өйрəнү өчен эчтəлек сайлау əдəбият белемендə
кабул ителгəн эстетик һəм əдəби принципларга бəйле.
Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре: əкият, мəкаль, əйтем, сынамыш.
Төрле əдəби жанрлардагы əсəрлəрдəн (хикəя, повесть, роман, драма) əхлакый проблеманы үз эченə алган өзеклəр.
Татар əдиплəренең əсəрлəре: Г. Тукай. «Милли моңнар»; Г. Ибраһимов. «Табигать балалары»; С. Хəким. «Бакчачылар», «Янар
өчен илһам эзли дилəр»; Һ. Такташ. «Иптəшлəр», «Алсу»; Ф. Кəрим. «Үлем уены»; Г. Кутуй. «Рəссам»; Ə. Еники. «Кем җырлады?»;
Г. Бəширов. «Менə сиңа мə!»; Г. Əпсəлəмов. «Алтын йолдыз»;
Ф. Хөсни. «Малай белəн солдат»; И. Гази. «Йолдызлы малай»;
Ə. Баянов. «Тау ягы повесте», «Сəяхəтнамə»; М. Мəһдиев. «Без —
кырык беренче ел балалары»; Ф. Яруллин. «Яралы язмышлар»;
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М. Галиев. «Нигез»; М. Əгълəм. «Тукайдан хатлар»; Т. Миңнуллин.
«Монда тудык, монда үстек», «Минһаҗ маҗаралары».
Биографик белешмəлəр: Г. Тукай, С. Хəким, Г. Əпсəлəмов,
Ə. Еники, Т. Миңнуллин, Р. Миңнуллин.
Рус язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А. Пушкин. «Кышкы кич»,
«Тоткын»; Д. Мамин-Сибиряк. «Ялгызак», К. Паустовский. «Алама
чыпчык».
Дөнья əдəбияты классикларының тəрҗемə əсəрлəре: Д. Дефо. «Диңгез гизүче Робинзон Крузоның тормышы һəм аның башыннан
кичкəн гаҗəп хəллəр»; Э. Распэ. «Барон Мюнхгаузен маҗаралары».
Прагматик текстлар: рецептлар, радио һəм телевидение программалары, белдерүлəр, реклама үрнəклəре.
Эпистоляр жанр текстлары: шəхси һəм рəсми хатлар, эш кəгазьлəре.

8 нче СЫЙНЫФ (175 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Белем һəм фəн.
2. Кешенең холкы.
3. Гаилə этикасы.
4. Яраткан шөгыльлəребез.
5. Табигатьне саклау.
6. Рəсми сөйлəм.
7. Татарстан шəһəрлəре.
8. Татарстанның казанышлары.
9. Халыкка багышланган гомер.
10. Татар əдиплəре иҗатыннан.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Белем һəм фəн (15 сəгать)
уку-язу əсбаплары, кулланма, уйланырга, хəл итəргə, үзлəштерергə,
гамəли, күнегергə, дəлиллəргə, каршы килергə, тынычландырырга, күлəмле, камил белергə, тикшеренү, чыгыш ясарга, белгеч, белгечлек
2. Кешенең холкы (15 сəгать)
холык, намуслы, ихтирамлы, түземле (сабыр), түземлек, уйчан,
максатчан, өлгер, горур, үткен, ягымлы, оялчан, тəкəббер, тупас, явыз,
үзсүзле, ваемсыз, игътибар күрсəтергə, яхшылык, игелекле, борчырга,
гаеплəргə, начарлык, ия булырга, уңай, тискəре
3. Гаилə этикасы (15 сəгать)
мəхəббəт, хатын, ир, гомер итəргə (көн итəргə), үзара аңлашу, кайгыртырга, тəрбиялəргə, тугры, тугрылык, итагатьле, юл куярга, үкенергə, югалтырга, битараф, бəялəргə, күп балалы, үги бала, үги əни, үги
əти, ятим, ятимлек, мəнфəгать
4. Яраткан шөгыльлəребез (15 сəгать)
шөгыль, мавыктыргыч, максат куярга, ирешергə, сүз бирергə, көч
куярга, тормышка ашырырга, нəтиҗəле, гаҗəплəнергə, фаразларга, сарыф итəргə, еш, сирəк, кайвакыт, һəрвакыт, даими, мөрəҗəгать итəргə,
шəхес, рəхəтлəнеп
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5.Табигатьне саклау (15 сəгать)
килəчəк, мохит, тынлык, үзгəреш, кискен, янгын, җир тетрəү, сакчыл, сак булырга, үсенте, чирəм, оя, коткарырга, сусаклагыч, җир-су,
коточкыч, зарарланырга, ташларга, имгəтергə, үтерергə, торгызырга
6. Рəсми сөйлəм (15 сəгать)
сөйлəм, рəсми, əдəби, гади, җирле, җыелыш, утырыш, мəҗлес, корылтай, идарə итəргə, рəис, рəсми кəгазь, белдерү, расларга, имза куярга,
карар, беркетмə, аңлатма язуы, ышаныч язуы, таныклык, җаваплылык,
сəркатип, вазифа, тавыш бирергə, кабул итəргə
7. Татарстан шəһəрлəре (15 сəгать)
көньяк-көнчыгыш, көньяк-көнбатыш, төньяк-көнчыгыш, төньяккөнбатыш, чиклəшергə, чик, тоташтырырга, бəйлəргə, нигез салырга,
бүленергə, өлеш, мəйдан, мəйданчык, күпер, яр, данлыклы, таш дивар,
тартып торырга, сокландыргыч, гаҗəеп
8. Татарстанның казанышлары (15 сəгать)
эре, тармак, машина төзелеше, алга китəргə, алдынгы, эшкəртергə,
эшлəп чыгарырга, куəтле, матди, чимал, ягулык, арадашчы, арадашлык
итəргə, тəртипкə салырга, бəйлəнеш, элемтə, турыдан-туры, ныгытырга, киңəйтергə, хезмəттəшлек итəргə, килешү төзергə, өлкə, төбəк
9. Халыкка багышланган гомер (20 сəгать)
хəзинə, ачыш ясарга, өлеш кертергə, тынгысыз, бертуктаусыз, эзлəнергə, чын, дөнья күрергə, җитəкчелек итəргə, билгелəп үтəргə, бүгенге,
кичəге, килəсе, буын, хезмəт, дəүлəт бүлəге, олы җанлы, үлемсез, кабатланмас, искə алырга, оештыручы
10.Татар əдиплəре иҗатыннан (35 сəгать)
əдəбиятчы, əдəби-нəфис, бай, мирас, нəшрият, матбугат, җыентык,
эшлекле, эшчəнлек, чара, баетырга, замандаш, төркем, тупларга, рухи,
бөеклек, көчле рухлы, авырлык, җиткерергə, фикер алышырга
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен аера белергə өйрəтү.
2. Кушма исем һəм кушма фигыль хəбəрлəрне билгелəргə күнектерү.
3. Затланышлы һəм затланышсыз фигыльлəрне сөйлəмдə дөрес куллануга ирешү.
4. Аналитик фигыльлəрне сөйлəмдə аңлап кулланырга һəм рус теленə тəрҗемə итəргə өйрəтү.
5. Фигыльнең төшем һəм йөклəтү юнəлешлəрен гамəли үзлəштерү.
6. Тəрҗемəле, антонимнар, синонимнар, фразеологик һəм башка төр
сүзлеклəрдəн файдаланырга күнектерү.
7. Бер составлы фигыль җөмлəнең сөйлəмдə актив кулланыла торган
төрлəрен гамəли үзлəштерү.
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8. Атау җөмлəлəрне сөйлəмдə танып белергə өйрəтү.
9. Диалогик сөйлəмгə хас булган сүз җөмлəлəр белəн таныштыру.
10. Тулы һəм ким, җыйнак һəм җəенке җөмлəлəрне аера белергə гадəтлəндерү.
11. Татар җөмлəсендə сүз тəртибе үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерү.
12. Туры сөйлəм турында мəгълүмат җиткерү.
13. Актив үзлəштерелгəн сүзлəрнең синонимнарын, антонимнарын,
фразеологик берəмлеклəрне сөйлəмдə куллануга ирешү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Өч минутлык текстны тыңлап, аның эчтəлеге буенча сөйлəшү (полилог) үткəрү;
диктор сөйлəмен тыңлап, эчтəлеге буенча мөстəкыйль эшлəр эшлəү.
Диалогик сөйлəм

Укылган (тыңланган) текстның эчтəлеге буенча фикер алышуда
катнашу;
кара-каршы сөйлəшү барышында аралашу максатына ирешү һəм үз
фикереңне белдерү;
тəкъдим ителгəн ситуация буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының
репликалар саны 10 нан ким булмаска тиеш).
Монологик сөйлəм

Табигать күренешлəрен, төрле вакыйгаларны тасвирлау;
иҗтимагый һəм мəдəни тормыш яңалыклары турында хəбəр итү
(җөмлəлəр саны 12 дəн ким булмаска тиеш);
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеген эзлекле итеп сөйлəп бирү.
Уку

Əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəрнең, фəнни-популяр текстларның
эчтəлеген тулысынча аңлап уку, кирəкле мəгълүматны табып əйтү;
шигырьлəрне яттан өйрəнү һəм сəнгатьле итеп сөйлəү.
Язу

Лексик темага караган бəйлəнешле текст язу;
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеген язу;
бирелгəн үрнəк буенча рəсми кəгазьлəрне (тəрҗемəи хəл, белдерү,
белешмə, аңлатма язуы) язу;
котлау (чакыру) хатлары язу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) татар əдəбияты əсəрлəре аша укучыларны татар халкының тарихы, рухи казанышлары, тормыш-яшəеш үзенчəлеклəре белəн таныштыру;
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2) укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен һəм
осталыкларын камиллəштерү, фикер эшчəнлеген үстерү, татар телен
укытуның сыйфатын яхшырту;
3) татар əдəбиятының алтын хəзинəсен тəшкил иткəн əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəр һəм аларның авторлары турында мəгълүматлы
булу;
4) гомумкешелек əхлакый сыйфатлар тəрбияли алырдай əсəрлəр аша
укучыларның дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар
булдыру, əдəбиятка кызыксынуларын арттыру;
5) танылган язучы һəм шагыйрьлəрнең иҗаты, тормыш юлы турында кыскача белешмə бирү;
6) вакытлы матбугат язмаларын, мəгълүмати текстларны укырга
һəм аларга күзəтү ясарга, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтен дəлиллəп белдерергə күнектерү.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Татар əдəбиятын өйрəнү өчен эчтəлек сайлау əдəбият белемендə
кабул ителгəн эстетик һəм əдəби принципларга бəйле.
Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре: мəзəк, җыр.
Төрле əдəби жанрлардагы əсəрлəрдəн (хикəя, повесть, роман, драма) əхлакый проблеманы үз эченə алган өзеклəр.
Татар əдиплəренең əсəрлəре: Г.Тукай. «Пар ат»; Г. Ибраһимов
«Алмачуар»; Ш. Камал. «Буранда»; С. Хəким. «Җырларымда телим»,
«Яратам мин»; Ф. Кəрим. «Бездə яздыр»; Ф. Хөсни. «Сөйлəнмəгəн
хикəя»; Ш. Маннур. «Муса»; Г. Афзал. «Юл газабы», «Йөз кабат»;
М. Мəһдиев. «Кеше китə, җыры кала»; Ш. Галиев. «Киңəш», «Саумы,
Казан!», «Кышкы төн»; Ф. Садриев. «Бəхетсезлəр бəхете»; М. Əгълəм.
«Каеннар илендə», «Йөгер, калəм»; Р. Харис. «Ике гөл», «Көз килү»,
«Ак сөлге»; Т. Миңнуллин. «Моңлы бер җыр».
Биографик белешмəлəр: Г. Тукай, Ш. Камал, Ф. Кəрим, Г. Афзал,
Ф. Садриев, М. Əгълəмов.
Рус язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А. Пушкин. «Дубровский»;
А. Куприн. «Олеся».
Дөнья əдəбияты классикларының тəрҗемə əсəрлəре: М.Твен.
«Гекльберри Финн маҗаралары».
Прагматик текстлар: рецептлар, радио һəм телевидение программалары, белдерүлəр, реклама үрнəклəре.
Эпистоляр жанр текстлары: шəхси һəм рəсми хатлар, эш кəгазьлəре,
котлаулар.

9 нчы СЫЙНЫФ (140 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Кешелəрнең тормышын бизəү.
2. Иллəр һəм шəһəрлəр.
3. Язмышыма үзем хуҗа.
4. Һөнəр сайлау.
5. Гаилə бюджеты.
6. Белем һəм китап.
7. Милли сəнгать.
8. Кеше һəм мохит.
9. Аралашу.
10. Татар əдиплəре иҗатыннан.
ЛЕКСИК МИНИМУМ

1. Кешелəрнең тормышын бизəү (13 сəгать)
мəрхəмəтле, ачык йөзле, йомшак күңелле, шат күңелле, рəхмəтле,
итагатьле, əдəпле, өметле, гадел, гыйлем, гыйлемле, кунакчыл, ярдəмчел, дус булырга, ихлас күңелдəн, хупларга, мөһим, куркырга, ялгышырга, тыелырга, ия булырга
2. Иллəр һəм шəһəрлəр (13 сəгать)
Берлəшкəн Миллəтлəр оешмасы, Америка Кушма Штатлары, Бөекбритания, Якын Көнчыгыш, Ерак Көнчыгыш, Берлəшкəн Гарəп Əмирлеклəре, Төркия, Истанбул, Һиндстан, Кытай, Мисыр, Əфганстан, Үзбəкстан, Əрмəнстан, өлкə, Мəскəү, Чилəбе, Төмəн, Ижевск, Əстерхан
3. Язмышыма үзем хуҗа (13 сəгать)
юнəлеш, язмыш, хезмəт итəргə, Россия Федерациясе Кораллы көчлəре, ихтыяр көче, ихтыярлы, талəпчəн, тыйнак, хөрмəт яуларга, зыялы,
абруйлы, тəртипле, тотрыклы, үрнəк булырга, инанырга, түзəргə
4. Һөнəр сайлау (13 сəгать)
һөнəр иясе, хезмəткəр, хезмəттəш, оешма, осталык, мөмкинлек,
үзенчəлекле, хыял, хыялланырга, очучы, хəбəрче, мөхəррир, алтын
куллы, сүзеңдə торырга, канəгать калырга, югары белем, һөнəри белем,
кирəкле
5. Гаилə бюджеты (13 сəгать)
хезмəт хакы, арттырырга, тоткарларга, вакытында, җитəргə (хватать), айлык, еллык, матди, акчаны белеп тотарга, исəплəргə, тукла163

нырга, вак-төяк, кием-салым, бурыч, бурычка бирергə, бурычка алырга,
түлəүле, түлəүсез, очраклы
6. Белем һəм китап (13 сəгать)
кулъязма, елъязма, теркəргə, тупларга, басма (издание), махсус,
фəнни-техник, фəлсəфи, тирəн эчтəлекле, төшенергə, фикер алышырга,
фикердəш, əзерлекле, гаять, мəгънə, ачыктан-ачык
7. Милли сəнгать (13 сəгать)
халык иҗаты, эшкəртергə, күн, ясарга, келəм, бизəргə, асылташ,
музыка коралы, курай, гөслə, гармун, көй, моң, моңлы, серле, дəртле,
җəүһəр, мəхəббəт казанырга, гашыйк булырга, таң калдырырга, дастан,
бəет, каһарман, кыйсса
8. Кеше һəм мохит (13 сəгать)
тирə-юнь, мохит, табигать кочагы, җир-су, елга-урманнар, кошкорт, тереклек, буйсындырырга, чыганак, калдыклар, үле, туфрак, кисəргə, яндырырга, юкка чыгарга, югалту, аянычлы, коточкыч, җавапка
тартырга, кимергə, күбəергə
9. Аралашу (13 сəгать)
аралашырга, эшлекле аралашу, үз-үзеңне тоту кагыйдəлəре, килешү, табигыйлек, кəеф күтəрергə, тəэсир итəргə, уртак, уртаклашырга, шатлык, кайгы, шəхси тормыш, бер-береңне аңларга, мактарга,
ачуланырга, рəнҗетергə, түбəнсетергə, зарланырга, каршы куярга,
əдəпсезлек, усаллык
10. Татар əдиплəре иҗатыннан (23 сəгать)
хис-тойгы, охшарга тырышу, тəрбияви, җанлы сөйлəм, акыл хəзинəсе, рухи дөнья, аңлаешлы, таныштырырга, үткен телле, күңелгə
ятышлы, батырлыкка барырга, хезмəт сөяргə, уен-көлке, бизəлеш
ГРАММАТИК МИНИМУМ

1. Гади һəм кушма җөмлəлəрне дөрес кулланырга өйрəтү.
2. Теркəгечле һəм теркəгечсез кушма җөмлəлəрне сөйлəмдə куллану
күнекмəлəре булдыру.
3. Иярченле кушма җөмлəлəрнең сөйлəмдə актив булган аналитик
һəм синтетик төрлəрен, аларга хас бəйлəүче чараларны һəм рус теленə
тəрҗемə итү үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерү.
4. Тезмə һəм иярченле кушма җөмлəлəрдə тыныш билгелəрен дөрес
кую һəм аларны тиешле интонация белəн əйтү күнекмəлəре булдыру.
5. Сөйлəмнең иң зур берəмлеге — текст турында мəгълүмат бирү.
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Өч минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтəлеге турында үз фикереңне белдерү;
164

лексик темаларга караган яңалыкларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап, аларның эчтəлеген башкаларга җиткерү.
Диалогик сөйлəм

Күмəк сөйлəшү (полилог) күнекмəлəренə ия булу;
аралашу барышында коммуникатив максатка ирешү;
тəкъдим ителгəн ситуация буенча сөйлəшү үткəрү (һəр укучының
репликалар саны 12 дəн ким булмаска тиеш).
Монологик сөйлəм

Эзлекле һəм аңлаешлы, грамматик яктан дөрес сөйлəм булдыру
(җөмлəлəр саны 14 тəн ким булмаска тиеш);
монологик сөйлəмдə фикерне төгəл һəм эзлекле белдерү;
укылган (тыңланган) текстның эчтəлеген аңлап, авторның позициясен аңлату һəм анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтеңне белдерү.
Уку

Фəнни-популяр, публицистик, əдəби текстлар белəн танышып, алардагы əһəмиятле мəгълүматны табып əйтү;
əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəрне сəнгатьле итеп уку һəм образлы
итеп кабул итү;
татар əдиплəренең иҗаты турында сөйлəү;
татар һəм рус əдəбиятындагы əсəрлəрне чагыштырып, үз фикереңне
əйтү.
Язу

Эшлəрне грамоталы, эзлекле итеп язу;
текстларны русчадан татарчага язмача тəрҗемə итү;
рəсми кəгазьлəрне (гариза, белдерү, белешмə, эшлекле хат) дөрес язу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) татар əдəбияты əсəрлəре аша укучыларны татар халкының тарихы,
рухи казанышлары, тормыш-яшəеш үзенчəлеклəре белəн таныштыру;
2) укучыларның телдəн һəм язмача аралашу күнекмəлəрен һəм
осталыкларын камиллəштерү, фикер эшчəнлеген үстерү, татар телен
укытуның сыйфатын яхшырту;
3) татар əдəбиятының алтын хəзинəсен тəшкил иткəн əдəби əсəрлəрдəн алынган өзеклəр һəм аларның авторлары турында мəгълүматлы булу;
4) гомумкешелек əхлакый сыйфатлар тəрбияли алырдай əсəрлəр аша
укучыларның дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар
булдыру, əдəбиятка кызыксынуларын арттыру;
5) танылган язучы һəм шагыйрьлəрнең иҗаты, тормыш юлы турында кыскача белешмə бирү;
6) вакытлы матбугат язмаларын, мəгълүмати текстларны укырга
һəм аларга күзəтү ясарга, анда күтəрелгəн мəсьəлəлəргə карата үз мөнəсəбəтеңне дəлиллəп белдерергə күнектерү.
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ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Татар əдəбиятын өйрəнү өчен эчтəлек сайлау əдəбият белемендə
кабул ителгəн эстетик һəм əдəби принципларга бəйле.
Татар халык авыз иҗаты үрнəклəре: бəет, мөнəҗəт.
Төрле əдəби жанрлардагы əсəрлəрдəн (хикəя, повесть, роман, драма) əхлакый проблеманы үз эченə алган өзеклəр.
Татар əдиплəренең əсəрлəре: Г. Тукай. «Татар кызларына»,
«И, калəм»; Г. Ибраһимов. «Сөю — сəгадəт», «Татар хатыны нилəр
күрми»; Ф. Əмирхан. «Хəят»; Г. Камал. «Беренче театр»; Ə. Еники.
«Əйтелмəгəн васыять»; Г. Əпсəлəмов. «Ак чəчəклəр»; А. Гыйлəҗев.
«Җомга көн кич белəн»; Г. Афзал. «Өф-өф итеп», «Мыек борам»;
Р. Мингалим. «Сап-сары көзлəр», «Сөйлəшəсе һаман алда сыман»;
Р. Əхмəтҗанов. «Сандугач керде күңелгə», «Əкияттəн», «Əнкəй, мин
монда»; Ш. Хөсəенов. «Əни килде».
Биографик белешмəлəр: Ф. Əмирхан, Г. Ибраһимов, А. Гыйлəҗев,
Г. Камал, Ш. Хөсəенов, Р. Мингалим.
Рус язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А. Пушкин. «Пəйгамбəр»;
А. Чехов. «Ионыч»; К. Паустовский. «Аннушка».
Дөнья əдəбияты классикларының тəрҗемə əсəрлəре: Р. Стивенсон.
«Хəзинəлəр атавы».
Прагматик текстлар: рецептлар, радио һəм телевидение программалары, белдерүлəр, реклама үрнəклəре.
Эпистоляр жанр текстлары: шəхси һəм рəсми хатлар, эш кəгазьлəре,
котлаулар.

10 нчы СЫЙНЫФ (105 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Татарстан Республикасының халыкара мөнəсəбəтлəре (5 сəгать).
2. Чит иллəрдəге татарлар (5 сəгать).
3. Теллəр белгəн — иллəр белгəн (5 сəгать).
4. Татарстан Республикасының Милли китапханəсе (5 сəгать).
5. Татар матбугаты (5 сəгать).
6. Казанның тарихи һəм истəлекле урыннары (5 сəгать).
7. Сынлы сəнгать (5 сəгать).
8. Асылташлар дөньясында (5 сəгать).
9. Эш кəгазьлəре (5 сəгать).
10. Халыкка багышланган гомер (5 сəгать).
11. Татар əдиплəре иҗатыннан (55 сəгать)

11 нче СЫЙНЫФ (105 сәгать)
АРАЛАШУ ТЕМАЛАРЫ

1. Югары белем (5 сəгать).
2. Татарстанның фəнни казанышлары (5 сəгать).
3. Һөнəр сайлау (5 сəгать).
4. Ял итү һəм спорт (5 сəгать).
5. Татар музыка сəнгате һəм фестивальлəр (5 сəгать).
6. Татарстан радиосы һəм телевидениесе (5 сəгать).
7. Татарстан музейлары (5 сəгать).
8. Тарихка сəяхəт (5 сəгать).
9. Татарстанның истəлекле урыннары (5 сəгать).
10. Халыкка багышланган гомер (5 сəгать).
11. Татар əдиплəре иҗатыннан (55 сəгать).
ТЕЛ МАТЕРИАЛЫН ҮЗЛƏШТЕРҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

1. Татар сөйлəмен фонетик яктан дөрес оештыру.
2. Татар телендə сүз басымының үзенчəлеклəрен белү һəм аерым
грамматик формалардагы сүзлəрдə басымны дөрес кую.
3. Сөйлəмдə иҗек чигендəге фонетик үзгəрешлəрне истə тоту:
күк — күге, кунак — кунагы, тап — таба, тек əле — тегəле.
167

4. Хикəя, сорау, боеру һəм тойгылы җөмлəлəрне дөрес интонация
белəн əйтү.
5. Актив үзлəштерелгəн лексик берəмлеклəрне, шул исəптəн кушма,
тезмə, парлы һəм кыскартылма сүзлəрне, дөрес куллану һəм язу.
6. Антоним, синоним, омонимнарны сөйлəмдə урынлы куллану.
7. Татарча-русча, русча-татарча һəм башка төр сүзлеклəрдəн файдалану.
8. Лексик берəмлеклəрнең күчерелмə мəгънəлəрен, башка сүзлəр
белəн бəйлəнешкə керү үзенчəлеклəрен белү.
9. Аерым сүз төркемнəренə хас грамматик формаларның татар һəм
рус теллəрендə тəңгəл килү-килмəвен белү: татар телендə исемнең
род категориясе булмавы һəм аның лексик берəмлеклəр белəн бирелеше; татар телендə исемнең тартым категориясе булуы һəм аның
рус телендə бирелеше; татар телендə хикəя фигыльнең заман формаларының мəгънəви үзенчəлеклəре; татар телендə фигыльнең вид
категориясе булмавы һəм аның аналитик формалар белəн бирелеше;
татар телендə сыйфатның сыйфатланмыш белəн ярашмавы; бəйлек һəм
бəйлек сүзлəрнең татар телендə сүздəн соң килүе; татар сөйлəмендə
кисəкчəлəрнең препозитив (иң,үтə, тома, шыр, əллə) һəм постпозитив
(түгел, бит, инде, əле,гына/генə, кына/кенə, ук/үк) булуы; татар телендə
саннарның һəм сыйфатларның исем янында килеш белəн төрлəнмəве
(өч малайда — у трёх мальчиков; бишенче сыйныфта — в пятом
классе; җиде баланың — у семи детей; матур бинада — в красивом
здании); микъдар саны белəн янəшə килгəндə, исемнəрнең сан белəн
төрлəнмəве.
10. Җөмлəдə сүзлəрне бəйлəүче чараларны гамəли куллана белү.
11. Татар телендəге хикəя җөмлəнең хəбəр белəн тəмамлану үзенчəлеген истə тотып, сөйлəм оештыра алу.
12. Татар җөмлəсендə сөйлəм яңалыгының хəбəр алдында урнашуын
белү. (Бүген безгə кунаклар килə. Кунаклар безгə бүген килə. Кунаклар
бүген безгə килə.)
13. Иярченле кушма җөмлəлəрнең сөйлəмдə актив кулланыла торган
төрлəреннəн файдалана алу. Синтетик иярчен җөмлəлəрнең һəрвакыт
баш җөмлə алдыннан килү үзенчəлеген истə тотып, сөйлəм оештыра
алу.
14. Бер үк фикерне төрле синтаксик калыплар белəн белдерə алу.
15. Язма сөйлəмдə тыныш билгелəрен дөрес куя белү: ия белəн хəбəр
арасында сызык; җөмлəнең аерымланган кисəклəре, модаль сүзлəр,
тиңдəш кисəклəр янында, кушма җөмлəдə тыныш билгелəре (өтер, ике
нокта, сызык).
СӨЙЛƏМ ЭШЧƏНЛЕГЕНЕҢ ТӨРЛƏРЕНƏ ӨЙРƏТҮГƏ ТАЛƏПЛƏР

Тыңлап аңлау

Җанлы сөйлəмне тыңлап аңлап, күмəк сөйлəшүдə катнашу;
тыңланган мəгълүматны аңлатып бирү.
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Диалогик сөйлəм

Аралашканда, төрле репликалардан (сораштыру, кабатлап сорау,
тəкъдим итү, риза булу һ.б.) урынлы файдалану;
əңгəмəдəшнең социаль хəлен исəпкə алып, сөйлəшү оештыру;
аралашу барышында фикерне төгəл җиткерү;
киңəйтелгəн репликалар кулланып, сөйлəшү үткəрү;
укылган текстларның эчтəлеге буенча бəхəслəрдə катнашу, үз карашларыңны раслау һəм дəлиллəү;
укылган əдəби əсəрлəрнең эчтəлеге буенча əңгəмə кору.
Монологик сөйлəм

Төрле җөмлə калыпларын урынлы кулланып, мөһим вакыйгалар,
дөнья яңалыклары турында хəбəр итү һəм аларга карата үз мөнəсəбəтеңне һəм фикерлəреңне белдерү;
сөйлəм нормаларына нигезлəнеп, кирəкле темага телдəн бəйлəнешле текст төзү, сөйлəмне эзлекле һəм аңлаешлы итеп оештыру;
татар классик əдиплəренең тормышы һəм иҗаты турында сөйлəү;
əдəби əсəрлəрдə күтəрелгəн проблемаларны аңлау һəм үз фикерлəреңне əйтү;
əсəрдəге геройларны характерлап, алар турында фикер əйтү.
Уку

Уку төрлəреннəн файдаланып, тексттан кирəкле мəгълүматны табу
һəм аның эчтəлеген телдəн яки язмача белдерү;
текст белəн мөстəкыйль эшлəү күнекмəлəренə ия булу;
шигъри текстларны яттан сөйлəү;
автор позициясен, геройларның теге яки бу эш-гамəленə нигез булган мотивларны һəм конфликтның асылын ачыклау;
татар һəм рус теллəрендəге əдəби əсəрлəрнең уртак һəм милли үзенчəлеклəрен билгелəү, əхлакый кыйммəтлəрне чагыштырып бəялəү;
татар əдəбияты классикларын һəм аларның танылган əсəрлəрен
əйтеп бирү;
аерым автор һəм аның əсəрлəре, татар əдəбияты турында кирəкле
мəгълүматны белешмə əдəбият, Интернет аша табу.
Язу һəм язма сөйлəм

Аралашу ситуациясенə карата фикерлəрне язмача белдерү;
өйрəнелгəн темага яки укылган текстның эчтəлегенə нигезлəнеп,
сочинение язу;
укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтəлеген
язмача сөйлəп бирү;
тəкъдим ителгəн темага реферат язу.

10 нчы СЫЙНЫФ
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) матур əдəбият текстларын кабул итү, төп əдəби-тарихи мəгълүматларны белү; əдəби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;
2) гуманлык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хислəре,
татар əдəбиятына, татар халкының рухи һəм мəдəни кыйммəтлəренə
ихтирам тəрбиялəү;
3) телдəн һəм язма сөйлəм аша əдəби зəвык үстерү;
4) татар классик əдəбияты, балалар əдəбияты, хəзерге татар əдəбиятының күренекле вəкиллəрен атый белү, аларның əсəрлəреннəн
өзеклəрнең эчтəлеген аңлау һəм фикер алыша белү;
5) татар халкының əдəбияты, тарихы, мəдəнияте буенча мəгълүматлы булу;
6) татар сəнгатенең күренекле вəкиллəре турында хəбəрдар булу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Халык авыз иҗаты үрнəклəре: легендалар, риваятьлəр.
Сүз сəнгатенең барлык жанрларына да кагылган күренекле татар
əдиплəренең əсəрлəреннəн (хикəя, шигырь, поэма, повесть, роман)
өзеклəр:
Дəрдемəнд . «Калəмгə Хитаб» (Калəмгə эндəшү), «Шагыйрьгə»,
«Кояшның нурлары»; С. Рəмиев. «Авыл», «Уку», «Сызыла күңел»; Г. Тукай. «Мəхəббəт», «Шагыйрь», «Хөррият хакында»;
Г. Исхакый. «Кəлəпүшче кыз», «Остазбикə»; К. Тинчурин. «Сүнгəн
йолдызлар»; М. Хəбибуллин. «Кубрат хан»; А. Гыйлəҗев. «Ягез, бер
дога»; И. Юзеев. «Гашыйклар тавы»; Р. Харис. «Сабантуй», «Чулпы»,
«Ак сөлге»; Р.Фəйзуллин. «Яшь чак», «Туган ягым», «Яран гөл»;
Зөлфəт. «Колын», «Тылсым», «Дүрт җыр»; З. Хəким. «Кишер басуы»;
Р. Зəйдулла. «Төнге əкият», «Кизлəү».
Татар халкының сəнгате, тарихы, мəгърифəт үсешен чагылдырган
мəгълүмати материаллар. Вакытлы матбугат язмалары. Прагматик һəм
эпистоляр жанр текстлары.

11 нче СЫЙНЫФ
ƏДƏБИЯТ УКЫТУ

Татар əдəбиятын укытуның төп максатлары:
1) матур əдəбият текстларын кабул итү, төп əдəби-тарихи мəгълүматларны белү; əдəби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;
2) гуманлык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хислəре,
татар əдəбиятына, татар халкының рухи һəм мəдəни кыйммəтлəренə
ихтирам тəрбиялəү;
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3) телдəн һəм язма сөйлəм аша əдəби зəвык үстерү;
4) татар классик əдəбияты, балалар əдəбияты, хəзерге татар əдəбиятының күренекле вəкиллəрен атый белү, аларның əсəрлəреннəн
өзеклəрнең эчтəлеген аңлау һəм фикер алыша белү;
5) татар халкының əдəбияты, тарихы, мəдəнияте буенча мəгълүматлы булу;
6) татар сəнгатенең күренекле вəкиллəре турында хəбəрдар булу.
ƏДƏБИЯТ УКЫТУНЫҢ ТӨП ЭЧТƏЛЕГЕ

Халык авыз иҗаты үрнəклəре: дастаннар.
Сүз сəнгатенең барлык жанрларына да кагылган күренекле татар əдиплəре əсəрлəреннəн (хикəя, шигырь, поэма, повесть, роман)
өзеклəр:
Һ. Такташ. «Мəхəббəт тəүбəсе»; М. Җəлил. «Хуш, акыллым»,
«Кошчык», «Бүрелəр»; Г. Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар»; Ф. Əмирхан. «Шəфигулла агай»; М. Əмир. «Агыйдел»; Г. Əпсəлəмов. «Алтын
йолдыз»; Х. Туфан. «Кайсыгызның кулы җылы?», «Илдə нилəр бар
икəн?», «Луиза»; М. Мəһдиев. «Бəхиллəшү»; Ф. Хөсни. «Утызынчы
ел»; И. Юзеев. «Очты дөнья читлегеннəн», «Мəңгелек белəн очрашу»,
«Өчəү чыктык ерак юлга...»; Т. Миңнуллин. «Əлдермештəн Əлмəндəр»;
М . Хəсəнов. «Язгы аҗаган»; Р. Вəлиев. «Кыңгырау», «Сөембикə»;
Р. Гаташ. «Ирлəр булыйк», «Укытучы»; Р. Зəйдулла. «Битлек».
Татар халкының сəнгате, тарихы, мəгърифəт үсешен чагылдырган
мəгълүмати материаллар.
Вакытлы матбугат язмалары.
Прагматик һəм эпистоляр жанр текстлары.

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМ ҺƏМ КҮНЕКМƏЛƏРЕН ТИКШЕРҮ ҺƏМ
БƏЯЛƏҮ НОРМАЛАРЫ

Укучыларның белем һəм күнекмəлəрен тикшереп бару һəм бəялəү
укытуның əһəмиятле өлешен тəшкил итə. Тикшерүнең төп максаты —
укучыларның белем һəм сөйлəм күнекмəлəрен даими күзəтеп бару,
дөрес һəм гадел бəя бирү. Ə бу үз чиратында укучының кайсы теманы
яхшы үзлəштерүен яисə җитəрлек дəрəҗəдə үзлəштерə алмавын күрсəтə, укытуның сыйфатын һəм нəтиҗəлелеген яхшыртуга китерə.
Тикшерүнең төп объекты укучыларның программа талəплəренə туры китереп үзлəштерелгəн белем һəм аралашу күнекмəлəреннəн
гыйбарəт. Тикшерүне методик яктан дөрес оештыру шартларының
берсе — тикшерү вакытында укучыларга тəкъдим ителгəн эшлəрнең
катлаулылыгы ягыннан мөмкин кадəр бердəй булуы.
Укучыларның белем һəм күнекмəлəрен тикшерү эшен системалы
үткəрү максатыннан, чирек барышында агымдагы, тематик һəм йомгаклау характерындагы тикшерү эшлəре үткəрелə. Алар укытучыга
чирек билгесен дөрес чыгарырга ярдəм итə. Шуны да əйтергə кирəк:
тикшерү эшен үткəргəндə, укучылар өчен тыныч шартлар тудыру, укучыларның үз-үзлəрен тыныч тотулары, җавап бирүчелəргə игътибарлы
булулары да бик əһəмиятле.
Укучыларның белем һəм күнекмəлəрен тикшерү дөрес нəтиҗə бирсен өчен, сөйлəм эшчəнлегенең һəр төре буенча иң уңай ысуллардан
файдаланырга кирəк.
Тыңлап аңлау күнекмəлəрен тикшерү биремнəре түбəндəгелəрдəн
гыйбарəт: тыңланган текстның эчтəлеге буенча сорауларга телдəн җавап
бирү; бирелгəн җөмлəлəр арасыннан тыңланган текстның эчтəлегенə
туры килгəннəрен билгелəү; тыңланган текстның төп эчтəлеген сөйлəп
бирү һ. б.
Диалогик сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү биремнəре: рəсемнəргə
(предметларга) карата сораулар кую; сорауларга җавап бирү; лексик
тема яки бирелгəн ситуация буенча кечкенə диалоглар төзеп сөйлəү;
дəреслектəге диалогларны яттан сөйлəү; укылган яки тыңланган текстның эчтəлеге буенча сөйлəшү үткəрү.
Монологик сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү биремнəре: предметны
(табигатьне, шəһəрне, кешелəрне) тасвирлау; лексик тема буенча
хикəя төзеп сөйлəү; укылган яки тыңланган текстның эчтəлеген сөйлəп
бирү.
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Уку күнекмəлəрен тикшерү биремнəре: текстны тулысынча аңлап
һəм сəнгатьле итеп кычкырып яки эчтəн уку; төрле жанрлардагы текстларны укып, кирəкле мəгълүматны табу; əдəби əсəрлəрдəн алынган
өзеклəрне уку һəм эчтəлегенə карата үз мөнəсəбəтеңне белдерү.
Язу һəм язма сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү биремнəре: аерым
сүзлəрне, җөмлəлəрне, бəйлəнешле текстны үзгəрешсез яки үзгəрешлəр
кертеп күчереп язу; нокталар урынына кирəкле сүзлəрне куеп, җөмлəлəрне (текстны) күчереп язу; сүзлəрне хəтердəн язу, диктант язу. Башлангыч сыйныфларда изложение һəм сочинение өйрəтү эшлəре буларак
кына кулланыла.
Санап чыккан алымнардан тыш, укучыларның белем һəм сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү өчен, тестлар, шул исəптəн компьютер
тестлары куллану файдалы. Тест куелган сорауга бирелгəн җаваплар арасыннан дөресен сайлап алудан гыйбарəт. Тестларның
уңайлыгы шунда: алар тикшерү эшен тиз һəм төгəл оештыруны
тəэмин итə.
Башка тикшерү чараларыннан аермалы буларак, компьютер
тестларына түбəндəге өстенлеклəр дə хас:
— тикшерү үткəрүне техник яктан күпкə җиңелəйтү;
— барлык укучыларга да бер типтагы биремнəр тəкъдим итү
һəм аларның тиз кабул ителүе;
— нəтиҗəлəрне объектив рəвештə бəялəү;
— тикшерү үткəрүче укытучының субъектив фикерен исəпкə
алмау;
— тел һəм сөйлəм материалын максималь дəрəҗəдə куллану;
— төрле төркемнəрдəге укучыларның белем дəрəҗəлəрен чагыштырып анализлау;
— тестларны кəгазьдə бастырмау һəм кулдан тикшермəү.
Моннан тыш, компьютер тестларының тагын берничə уңай
ягын ассызыклап үтəргə кирəк: беренчедəн, укучылар, сынау бетүгə үк, аның нəтиҗəлəрен, ягъни җыйган балларының санын һəм
үз билгелəрен белə алалар; икенчедəн, компьютер һəр укучының
белем дəрəҗəсе турындагы оператив мəгълүматны ачык күрсəтə
һəм башкалар да моның белəн таныша ала, ягъни тикшерү нəтиҗəлəре үтə күренмəле була. Педагогик тикшерү чарасы буларак,
компьютер тестларыннан файдалану татар теленнəн белем бирүнең эчтəлеген яңартуга юнəлдерелгəн җитди адым булып тора.

ТЕЛДƏН ҖАВАП БИРҮНЕ ТИКШЕРҮ

Рус телле балаларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен, аралашу
осталыкларын тикшерү — иң мөһим эшлəрнең берсе. Телдəн җавап бирүне тикшергəндə, укытучы турыдан-туры укучының үзе
белəн эш итə, ə бу исə баланың шəхси үзенчəлеклəрен, белем һəм
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сөйлəм күнекмəлəренең ни дəрəҗəдə үсеш алуын, өйрəнелгəн
тел берəмлеклəреннəн, җөмлə калыпларыннан файдалана белүен
күзалларга мөмкинлек бирə. Шул ук вакытта телдəн җавап бирүне
тикшерү укытучыдан зур осталык та талəп итə. Ул, барыннан да
элек, укытучының сораулар бирə белүе белəн бəйле, чөнки укучылар белəн сөйлəшү үткəрү телдəн җавап бирүне тикшерүнең
төп өлешен тəшкил итə. Агымдагы контроль барышында укытучы,
алдагы дəреслəрдə өйрəнелгəн тел һəм сөйлəм материалы белəн
бəйлəп, сораулар бирергə тиеш. Болай эшлəгəндə, укучылар алда
үткəннəрне кабатларга өйрəнəлəр.
Укучыларның телдəн җавап бирү күнекмəлəрен тикшергəндə,
сораудагы һəр сүзнең укучыга аңлаешлы булуы мөһим. Сораулар
биргəндə, укуның шушы чорында балаларга аңлашылмаган сүзлəрне кулланырга ярамый. Сорауның артык озын булуы да аны
аңлауны кыенлаштыра, шуңа күрə укучыларга бирелергə тиешле
сораулар алдан ук уйланылырга тиеш. Сыйныфтагы барлык укучылар да яхшы төшенсен өчен, сорауны ашыкмыйча һəм ачык
итеп əйтергə кирəк.
Укучыларның җавабын тыңлый белү — телдəн җавап бирүне
тикшерүнең икенче əһəмиятле ягы. Күп кенə укытучылар, балаларның җавапларын тыңлаганда, аларны төрле сораулар белəн бүлдерəлəр. Бу исə укучыга кире тəэсир ясый, чөнки ул
каушап кала һəм белгəнен дə сөйли алмый. Шуңа күрə укытучы
баланың җавабын тыңлап бетерергə, шуннан соң гына өстəмə сораулар бирергə тиеш. Укучы озын паузалар ясап җавап бирсə яки
ачыктан-ачык читкə китсə генə, укытучының катнашуы урынлы
була.
Укучыларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен тикшерү фронталь
рəвештə дə оештырылырга мөмкин. Беренчедəн, фронталь тикшерү
укучылар белəн күбрəк аралашырга мөмкинлек бирə; икенчедəн,
бу вакытта укучыларның белемнəре гомумилəштерелə; өченчедəн,
тикшерү эше тагын да җанлана төшə.
Укучыларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен тикшергəндə һəм
бəялəгəндə, билге җавапның сыйфатына карап һəм түбəндəге талəплəрне искə алып куелырга тиеш:
1) сөйлəмнең орфоэпик, лексик һəм грамматик яктан дөреслеге һəм
төгəллеге;
2) сөйлəмнең эчтəлеге ягыннан тулылыгы һəм эзлеклелеге;
3) сөйлəмнең аңлаешлылыгы;
4) сөйлəмдə сүз байлыгы, җөмлə калыпларының төрлелеге.
Укучының җавабын бəялəгəндə, укытучы, аның уңай һəм кимчелекле якларын əйтеп, килəчəктə нəрсəгə игътибар итəргə кирəклеген дə ассызыкларга тиеш.
Йомгаклау билгесе чирек һəм уку елы ахырында куела. Ул беренче чиратта укучыларның телдəн сөйлəм күнекмəлəрен, татар телендə
аралаша алу осталыгын, шулай ук язма эшлəрнең нəтиҗəлəрен исəпкə
алып куелырга тиеш.
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Укучыларның белем һəм күнекмəлəрен телдəн һəм язмача тикшерү
эшлəренең күлəме:
№

Эш төрлəре

Сыйныфлар
2
3

1

1.

Тыңлап аңлау

—

2.
3.
4.

Диалогик сөйлəм
Монологик сөйлəм
Язу: 1) күчереп язу (җөмлə саны)
2) сүзлек диктанты (сүзлəр саны)
3) диктант (сүзлəр саны)
4) изложение (сүзлəр саны)
5) сочинение (җөмлə саны)

3
4
1—2

4

0,5—1 1—1,5 1,5—2
мин
мин
мин
4
5
6
5
6
7
3—4
5—6
7— 8
6—7
8—9 10—12
25—30 30—35 35—40
40— 45 50 —55
6—7
7—8

Тыңлап аңлауны бəялəү

Тыңланган татар сөйлəмен тулаем аңлап, төп эчтəлеген сөйлəп бирə
алганда, «5»ле куела.
Тыңланган татар сөйлəмен аңлап, эчтəлеген якынча дөрес сөйли
алганда, «4»ле куела.
Тыңланган татар сөйлəмен аңлап, эчтəлеген өлешчə генə сөйли
алганда, «3»ле куела.
Тыңланган татар сөйлəменең эчтəлеген тулаем аңламаганда, «2»ле
куела.
Диалогик сөйлəмне бəялəү

Бирелгəн ситуация яки лексик тема буенча əйтелеше һəм грамматик
төзелеше ягыннан дөрес, эчтəлеге ягыннан эзлекле һəм тулы диалогик
сөйлəм төзегəндə, «5»ле куела.
Бирелгəн ситуация яки лексик тема буенча репликаларның əйтелешендə һəм аерым сүзлəрнең грамматик формаларында 2 — 3 хата
җибəреп, эчтəлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйлəм төзегəндə, «4»ле куела.
Өстəмə сораулар ярдəмендə генə əңгəмə кора алганда, репликаларның
əйтелешендə һəм сүзлəрнең грамматик формаларында 4—6 хата җибəреп,
эчтəлеге ягыннан эзлексез диалогик сөйлəм төзегəндə, «3»ле куела.
Бирелгəн ситуация яки лексик тема буенча диалог төзи алмаганда,
«2»ле куела.
Монологик сөйлəмне бəялəү

Əйтелеше һəм грамматик төзелеше ягыннан дөрес һəм эчтəлеге
ягыннан тулы, эзлекле монологик сөйлəм өчен «5»ле куела.
Аерым сүзлəрнең əйтелешендə, грамматик формаларында яки җөмлə төзелешендə 2—3 хатасы булган, эчтəлеге ягыннан тулы монологик
сөйлəм өчен «4»ле куела.
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Сүзлəрнең əйтелешендə, җөмлə төзелешендə 4— 6 хаталы, эчтəлеге
ягыннан эзлекле булмаган монологик сөйлəм өчен «3»ле куела.
Лексик темага монолог төзи алмаганда, «2»ле куела.
Укуны бəялəү

Текстның эчтəлеген тулаем аңлап, сəнгатьле итеп укыганда, «5»ле
куела.
Текстның эчтəлеген аңлап, сəнгатьле һəм аңлаешлы итеп укыганда,
əмма 2—3 орфоэпик хата (авазларның əйтелешен бозу, басымны дөрес
куймау, интонацияне сакламау) булганда, «4»ле куела.
Текстның эчтəлеген өлешчə аңлап укыганда, 4 — 6 тупас орфоэпик
хата булганда, «3»ле куела.
Текстның эчтəлеген тулысынча аңламыйча, орфоэпик кагыйдəлəрне бозып укыганда, «2»ле куела.
Язма эшлəрне тикшерү

Башлангыч мəктəптə, укучыларның телдəн сөйлəм күнекмəлəре
белəн бергə, язу һəм язма сөйлəм күнекмəлəре дə үсеш алырга тиеш.
1 нче сыйныфта балалар баш һəм юл хəрефлəрен, кыска сүзлəрне һəм
җөмлəлəрне күчереп язарга күнегəлəр. Укучыларның язу күнекмəлəрен
тикшергəндə, мондый күлəмне истə тотарга кирəк: 1 нче сыйныфта
1 юл; 2 нче сыйныфта 2 юл; 3 нче һəм 4 нче сыйныфларда 4 юл.
2— 4 нче сыйныфларда татар теленнəн язма эшлəр ике төркемгə
бүленə:
1) өйрəтү эшлəре (изложение, сочинение);
2) контроль эшлəр (күчереп язу, сүзлек диктанты, диктант).
1—2 нче сыйныфларда аерым җөмлəлəрне яки бəйлəнешле текстны
үзгəрешсез күчереп язу талəп ителсə, 3—4 нче сыйныфларда сүзлəрне
кирəкле формада куеп яки нокталар урынына туры килгəн сүзлəрне
куеп күчереп язу эшлəре кулланыла.
Диктант яздыру өчен, төрле характердагы тел материалы (аерым
сүзлəр, аерым җөмлəлəр, бəйлəнешле текст) сайланырга мөмкин. Диктант яздыру өчен сайланган бəйлəнешле текст уртача авырлыкта, эчтəлеге һəм грамматик төзелеше ягыннан укучыларга аңлаешлы булырга
тиеш, ə инде үзлəштерелмəгəн сүзлəр очраса, укытучы аларны тактага
язып аңлата.
Укучыларның язма сөйлəм күнекмəлəрен тикшергəндə, эчтəлекнең
тулылыгына һəм эзлеклелегенə, җөмлə калыпларының грамматик яктан дөреслегенə һəм төрлелегенə игътибар итəргə кирəк. Язма эшлəрнең эчтəлеген бəялəү белəн беррəттəн, укытучы орфографик һəм пунктуацион хаталарны да төзəтергə тиеш. Күп эшлəрдə бер үк төрле хата
кабатланса, бу кагыйдəне тагын бер тапкыр аңлату һəм дəрестə аңа
махсус тукталу сорала. Əгəр дə хаталар индивидуаль характерда булса,
укучылар белəн шəхси эш алып барырга кирəк.
1—2 нче сыйныфларда орфографик хаталарга гына игътибар ителсə, 3 — 4 нче сыйныфларда пунктуация хаталары да исəпкə алына.
Хəрефне төшереп калдыру, кирəкмəгəн хəреф өстəп яки хəрефлəрне
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алыштырып язу, сүзне юлдан-юлга дөрес күчермəү орфографик хатага
карый. Əгəр дə сүз берничə урында дөрес, ə аерым бер урында хаталы
язылган икəн, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничə сүздə
кабатланса, бу бер ялгыш дип исəплəнə.
Тикшерү характерындагы язма эшлəр, программаның иң əһəмиятле
бүлеклəрен үткəч, чирек яки уку елы ахырында уздырыла, һəм укучыларның билгелəре сыйныф журналына куела. Өйрəтү характерындагы язма эшлəргə килгəндə, аларның санын һəм төрлəрен укытучы үзе
билгели, һəм бу очракта сыйныф журналына бары тик уңай билгелəр
генə куела.
Контроль күчереп язуны бəялəү

Пөхтə, төгəл һəм орфографик хатасыз язылган эшкə «5»ле куела.
Пөхтə, төгəл язылган, əмма 1—3 төзəтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкə «4»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 4—5 төзəтүе яки 3—5 орфографик
хатасы булган эшкə «3»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы
булган эшкə «2»ле куела.
Диктантны бəялəү

Пөхтə һəм төгəл язылган, 1 орфографик хаталы диктантка «5»ле
куела.
Пөхтə һəм төгəл язылган, 2—3 орфографик хаталы диктантка «4»ле
куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 4—6 орфографик хаталы диктантка
«3»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 7 яки артыграк орфографик хаталы
диктантка «2»ле куела.
Язма сөйлəмне бəялəү

2—4 нче сыйныфларда укучыларның язма сөйлəм күнекмəлəрен
үстерү өчен, өйрəтү характерындагы изложениелəр һəм сочинениелəр
яздырыла. Аларны бəялəгəндə, эшнең эчтəлеге ягыннан тулы һəм эзлекле язылуы, грамоталы булуы исəпкə алына. Башлангыч сыйныфларда
изложение һəм сочинениелəр өчен бер билге куела.
Эзлекле язылган, 1 орфографик һəм 1 пунктуацион яки 1 грамматик
хаталы эшкə «5»ле куела.
Эзлекле язылган, лəкин эчтəлектə ялгыш җибəрелгəн, 2—3 орфографик һəм пунктуацион яки 2—3 грамматик хаталы эшкə «4»ле
куела.
Эзлекле язылмаган, 4—6 орфографик һəм пунктуацион яки
4—6 грамматик хаталы эшкə «3»ле куела.
Эзлекле язылмаган һəм эчтəлеге ачылмаган, 7 дəн артык орфографик һəм пунктуацион яки 7дəн артык тупас грамматик хаталы эшкə
«2»ле куела.
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Телдəн җавап бирү күнекмəлəрен тикшерү эшлəренең күлəме:
№

Эш төрлəре

1.

Тыңлап аңлау
(минутларда)
Диалогик сөйлəм
(репликалар саны)
Монологик сөйлəм
(фразалар саны)

2.
3.

Сыйныфлар

5

6

7

8

9

10—11

2

2

3

3

3

4

7

8

9

10

12

14

8

9

10

12

14

16

Тыңланган текстның эчтəлеге буенча сорауларга
җавап бирүне бəялəү

Тыңланган текстның эчтəлеген тулаем аңлап, тəкъдим ителгəн барлык сорауларга язмача дөрес җавап бирелгəн, 1 орфографик хатасы яки
эчтəлеккə бəйле 1 хатасы булган эшкə «5»ле куела.
Тыңланган текстның эчтəлеген аңлап, тəкъдим ителгəн сорауларга
дөрес җавап бирелгəн, əмма 2—3 орфографик, 3 пунктуацион яки эчтəлеккə бəйле 2—3 хатасы булган эшкə «4»ле куела.
Тыңланган текстның эчтəлеген өлешчə аңлап, тəкъдим ителгəн сорауларга төгəл җавап бирелмəгəн, 5 орфографик, 5 пунктуацион яки
эчтəлеккə бəйле 4—5 хатасы булган эшкə «3»ле куела.
Тыңланган текстның эчтəлеге буенча тəкъдим ителгəн сорауларга
бирелгəн җавапларның яртысы дөрес булмаса, 6 орфографик, 6 пунктуацион яки эчтəлеккə бəйле 5 тəн артык хатасы булган эшкə «2»ле
куела.
Диалогик сөйлəмне бəялəү

Бирелгəн ситуация яки өйрəнелгəн тема буенча əңгəмə кора алганда, əйтелеше һəм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтəлеге ягыннан
эзлекле һəм тулы диалогик сөйлəм төзегəндə, «5»ле куела.
Бирелгəн ситуация яки өйрəнелгəн тема буенча əңгəмə кора алганда, əмма репликаларның əйтелешендə һəм аерым сүзлəрнең грамматик
формаларында 2—3 хата җибəреп, эчтəлеге ягыннан эзлекле диалогик
сөйлəм төзегəндə, «4»ле куела.
Өстəмə сораулар ярдəмендə генə əңгəмə кора алганда, репликаларның əйтелешендə һəм сүзлəрнең грамматик формаларында 4—6 хата
җибəреп, эчтəлеген бозып диалогик сөйлəм төзегəндə, «3»ле куела.
Бирелгəн ситуация яки өйрəнелгəн тема буенча диалог төзи алмаганда, «2»ле куела.
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Монологик сөйлəмне бəялəү

Өйрəнелгəн яки тəкъдим ителгəн тема буенча əйтелеше, грамматик
төзелеше ягыннан дөрес һəм эчтəлеге ягыннан тулы, эзлекле монологик
сөйлəм өчен «5»ле куела.
Өйрəнелгəн яки тəкъдим ителгəн тема буенча эзлекле төзелгəн,
əмма аерым сүзлəрнең əйтелешендə, грамматик формаларында яки
җөмлə төзелешендə 2—3 хаталы монологик сөйлəм өчен «4»ле куела.
Өйрəнелгəн яки тəкъдим ителгəн тема буенча эзлекле төзелмəгəн,
сүзлəрнең əйтелешендə, җөмлə төзелешендə 4—7 хаталы монологик
сөйлəм өчен «3»ле куела.
Өйрəнелгəн яки тəкъдим ителгəн темага монолог төзи алмаганда,
«2»ле куела.
Укуны бəялəү

Тəкъдим ителгəн текстның эчтəлеген тулаем аңлап, сəнгатьле һəм
аңлаешлы итеп укыганда, «5»ле куела.
Тəкъдим ителгəн текстның эчтəлеген аңлап, сəнгатьле һəм аңлаешлы итеп укыганда, əмма 2—3 орфоэпик хата булганда, «4»ле куела.
Тəкъдим ителгəн текстның эчтəлеген өлешчə аңлап укыганда,
4—6 тупас орфоэпик хата булганда, «3»ле куела.
Тəкъдим ителгəн текстның эчтəлеген бөтенлəй аңламыйча, орфоэпик кагыйдəлəрне бозып укыганда, «2»ле куела.
Язма эшлəрне тикшерү һəм бəялəү

Укучыларның тел һəм сөйлəм материалын үзлəштерү дəрəҗəсен
тикшерү өчен, татар теле дəреслəрендə төрле язма эшлəр үткəрелə.
Рус телле укучылар өчен татар теленнəн язма эшлəр ике төркемгə
бүленə:
1) өйрəтү характерындагы эшлəр (изложение, сочинение);
2) контроль эшлəр (сүзлек диктанты; хəтер, күрмə, иҗади диктантлар).
Диктант яздыру өчен, төрле характердагы материал (аерым сүзлəр,
аерым җөмлəлəр, бəйлəнешле текст) сайланырга мөмкин. Диктант
яздыру өчен сайланган бəйлəнешле текст уртача авырлыкта, лексикасы,
эчтəлеге һəм грамматик төзелеше ягыннан укучыларга аңлаешлы булырга тиеш, ə инде үзлəштерелмəгəн сүзлəр очраса, укытучы аларны
тактага яза һəм аңлата. Диктантны яздырганчы, укытучы текстны тиешле интонация белəн һəм укучыларның яшь үзенчəлеклəренə туры килгəн
темпта укып чыгарга, ə диктантны язып бетергəч, аны тикшереп чыгу
өчен балаларга мөмкинлек бирергə тиеш. Язма эшлəрне тикшергəндə,
укытучы аларның эчтəлеген бəяли, укучыларның орфографик һəм
пунктуацион хаталарын төзəтə. Күп эшлəрдə бер үк төрле хата кабатланса, укытучы бу материалны тагын бер тапкыр аңлатырга тиеш. Əгəр
хаталар индивидуаль характерда булса, укучылар белəн шəхси эш алып
барырга кирəк. Сүз берничə урында дөрес, ə аерым бер урында хаталы
язылган икəн, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничə сүздə кабатланса, бу бер ялгыш дип исəплəнə.
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Язма контроль эшлəр өчен барлык укучыларның билгелəре сыйныф
журналына куела. Өйрəтү характерындагы язма эшлəргə килгəндə,
сыйныф журналына бары тик уңай билгелəрне генə куярга мөмкин.
Уку елы дəвамында язма эшлəрнең саны һəм төрлəре укучыларның
лексик-грамматик һəм сөйлəм материалын үзлəштерү дəрəҗəсен тикшерү максатыннан чыгып билгелəнə.
Сүзлек диктанты һəм аны бəялəү
Сыйныфлар

Сүзлəр саны

5
6
7
8
9
10
11

12—15
15—17
18—20
22—25
25—28
28—33
33—35

Пөхтə, төгəл һəм орфографик хатасыз язылган эшкə «5»ле куела.
Пөхтə, төгəл язылган, əмма 1—3 төзəтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкə «4»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 4—5 төзəтүе яки 3—5 орфографик
хатасы булган эшкə «3»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы
булган эшкə «2»ле куела.
Диктантның күлəме һəм аны бəялəү
Сыйныфлар

Уку елы башында
(сүзлəр саны)

Уку елы ахырында
(сүзлəр саны)

5
6
7
8
9
10
11

35— 40
45 — 50
55— 60
65— 75
80— 90
95—105
110—120

40 — 45
50 — 55
60— 65
75 — 80
90—100
105—115
115—125

Пөхтə һəм төгəл язылган, 1 орфографик, 1 пунктуацион хаталы
диктантка «5»ле» куела.
Пөхтə һəм төгəл язылган, 2—3 орфографик, 2—3 пунктуацион хаталы диктантка «4»ле куела.
Пөхтə һəм төгəл язылмаган, 4—6 орфографик, 6 пунктуацион хаталы диктантка «3»ле куела.
Пөхтə язылмаган, 7 дəн артык орфографик, 7 дəн артык пунктуацион
хаталы диктантка «2» ле куела.
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Язма сөйлəмне тикшерү һəм бəялəү

Укучыларның бəйлəнешле язма сөйлəм күнекмəлəре өйрəтү характерындагы изложениелəр һəм сочинениелəр ярдəмендə тикшерелə.
Алар белəн беррəттəн башка язма эшлəр дə кулланыла: сорауларга
язмача җавап бирү; рус телендəге текстларны татар теленə язмача тəрҗемə итү; укылган яки тыңланган текстның эчтəлеген язмача сөйлəп
бирү (изложение); бирелгəн ситуация яки тəкъдим ителгəн тема буенча
фикерлəрне язмача белдерү (сочинение) һ. б. Язма сөйлəмне бəялəгəндə, эчтəлекнең тулылыгына һəм эзлеклелегенə, җөмлə калыпларының
грамматик яктан дөреслегенə һəм төрлелегенə, стиль бердəмлегенə
игътибар итəргə кирəк. Изложение һəм сочинение өчен ике билге куела:
беренчесе — эшнең эчтəлеге өчен, икенчесе — грамоталы язуга.
Изложениелəрне бəялəү

Изложение яздыру өчен, хикəялəү, тасвирлау һəм фикер йөртү характерындагы текстлар яки өзеклəр алына. Алар рус телле балаларга
аңлаешлы булырга, аларның яшь үзенчəлеклəренə туры килергə һəм
бəйлəнешле сөйлəм күнекмəлəрен үстерүне истə тотып сайланырга
тиеш.
Укылган яки тыңланган текст белəн эшлəү барышында укучыларның фикер йөртүлəренə, текст эчтəлегеннəн чыгып, нəтиҗəлəр ясый
белүлəренə, сүз байлыгыннан һəм җөмлə калыпларыннан урынлы файдалана алуларына төп игътибар бирелə:
Сыйныфлар

Уку елы башында
(сүзлəр саны)

Уку елы ахырында
(сүзлəр саны)

5
6
7
8
9
10
11

55— 65
70— 80
90— 95
110—120
130—140
150—160
175—180

65— 75
85— 95
100—110
120—130
140—150
165—175
190—210

Тыңланган текстның эчтəлеге тулы, эзлекле һəм дөрес язылган,
1 орфографик, 1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкə «5»ле
куела.
Тыңланган текстның эчтəлеге эзлекле һəм дөрес язылган, лəкин
1—2 эчтəлек ялгышы җибəрелгəн, 2—3 орфографик, 2—3 пунктуацион
яки 2—3 грамматик хаталы эшкə «4»ле куела.
Тыңланган текстның эчтəлеге өлешчə эзлекле язылган, 4—5 орфографик, 4 пунктуацион яки 4—5 грамматик хаталы эшкə «3»ле куела.
Тыңланган текстның эчтəлеге бөтенлəй ачылмаган һəм эзлекле
язылмаган, 6 дан артык орфографик, 5 тəн артык пунктуацион яки
6 дан артык грамматик хаталы эшкə «2»ле куела.
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Сочинениелəрне бəялəү

Сочинение укучыларның тормыштагы күзəтүлəреннəн алган тəэсирлəрен язмада грамоталы һəм эзлекле бирə белү, əдəби əсəрнең эчтəлеген үз сүзлəре белəн бəйлəнешле итеп яза алу мөмкинлеклəрен
тикшерү максатыннан яздырыла. Алар укучыларның тел һəм əдəбият
дəреслəрендə алган белемнəрен ныгыту, тирəнəйтү һəм камиллəштерүгə юнəлтелə.
Тəкъдим ителгəн темага эзлекле язылган һəм эчтəлеге тулы ачылган,
1 орфографик, 1 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булган эшкə
«5»ле куела.
Тəкъдим ителгəн темага эзлекле язылган, лəкин 2—3 эчтəлек ялгышы, 2—3 орфографик, 2—3 пунктуацион хатасы булган эшкə «4»ле
куела.
Тəкъдим ителгəн темага өлешчə эзлекле язылган, эчтəлеге тулысынча ачылмаган, 4—5 орфографик, 4—5 пунктуацион һəм грамматик
хатасы булган эшкə «3»ле куела.
Тəкъдим ителгəн темага эзлекле язылмаган һəм эчтəлеге ачылмаган,
6 дан артык орфографик, 6 дан артык пунктуацион һəм грамматик
хатасы булган эшкə «2»ле куела.
Татар теленнəн белем бирүнең нəтиҗəлəре турындагы мəгълүматка
ия булу өчен, укытучы укучыларның телдəн һəм язма күнекмəлəрен
даими рəвештə тикшереп бару ысулларын методик яктан дөрес билгели
белергə һəм алардан уңышлы файдаланырга тиеш. Шунысын да истə тоту мөһим: тикшерү эшлəре белем бирү процессының əһəмиятле өлешен
тəшкил итə, чөнки укучыларның белем дəрəҗəсе белəн беррəттəн
укытучының методик эшчəнлеге дə сынала, кулланыла торган укыту
чараларының ни дəрəҗəдə уңышлы булуы да ачык күренə.

