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Кереш 

 

Бүгенге көндә илебезнең күп халыклары алдына милли мәдәниятнең мөһим 

бер элементы булган туган телне яклау, аны торгызу, үстерү һәм саклау, аннан 

файдалана белү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып килеп баса. Чөнки тел 

ярдәмендә кешенең  һәм иҗтимагый төркемнәрнең уй-фикерләре формалаша. 

Ул – шул телдә сөйләшүче халыкның мәдәниятен яклаучы да, саклаучы да. Бер 

генә милләт тә үз мәдәнияте кысаларында гына бикләнеп кала алмый. Без 

икетеллелек шартларында, күп телләр чолганышында яшибез, эшлибез, фикер 

йөртәбез. Татарча матбугатта чыга торган материалның зур өлеше тәрҗемә 

буларак яши. Заман тәрҗемә гыйлеменең зарурилыгын көн саен, сәгать саен 

күрсәтеп тора. Татар журналистның бер көне дә тәрҗемәсез үтми. Хәтта гел 

шуның белән генә мавыгып эш итүче иҗатчыларыбыз да юк түгел. Шуна күрә 

әлеге курс бик актуаль.    

Хәзер массакүләм мәглүмат чараларында теләсә кем тәрҗемә эше белән 

шөгыльләнә һәм нәтиҗәдә зур хаталар җибәрелә, хәтта министрлыклар тәрҗемә 

иткән документларда да хаталар – еш күренеш.  Хатасыз тәрҗемә итү өчен ике 

телне дә камил белергә кирәк. Әлеге даирәдә теоретик әзерлек белән беррәттән 

иҗадилык та зур әһәмияткә ия.  

Курсның максаты һҽм бурычлары: тәрҗемә теориясе һәм тәрҗемә 

белеменең актуаль мәсьәләләре белән танышу, фикер алышу; төрле жанрларга 

караган текстларны тәрҗемә итү, үзенчәлекләрен ачыклау; язма тәрҗемә белән 

беррәттән, телдән синхрон тәрҗемә итү; рус һәм татар телләрен чагыштырма 

аспектта өйрәнү.  

Ул бакалаврлар әзерләү планы буенча алып барылганда, “Татар теленең 

актуаль проблемалары” дигән курсның бер модуле буларак укытылачак һәм аны 

үзләштерү ахырына студентларга аерым таләпләр куела. 

“Иҗтимагый-сҽяси тҽрҗемҽ теориясе һҽм практикасы” дисциплинасын 

өйрәнү процессы түбәндәге компетенциялҽрне формалаштыруга 

юнәлдерелгән: фикерләү рәвешен үстерү, мәгълүматны кабул итү, анализлау, 

гоммумиләштерү максатына ирешү, язма һәм сөйләм телен аерып аңлап эш итү, 

рус телендәге төрле текстларны татарчага, һәм татарчадан русчага тәрҗемә 



 

 

 

 

итәргә өйрәнү, еш китә торган хаталар өстендә эшләү (дәүләт стандарты буенча 

ОК- 1, ОК- 4, ПК-18, ПК-31 пунктлар).  

Курсны өйрәнү ахырында студент: 

- тәрҗемәнең төп принципларын, алшартларын, төрләрен, ялгыш һәм дөрес 

тәрҗемә төшенчәләрен белергә, тәрҗемәченең һөнәри этикасы, әхлакый 

принциплары белән таныш булырга тиеш;  

- татар теленең фонетик, лексик, семантик, стилистик нормаларын 

бозмыйча, алган белемнәрен практикада куллана белергә тиеш; 

- массакүләм мәглүмат чараларында, тәрҗемә процессына иҗади күзлектән 

карап, хатасыз эшләргә тиеш. 

“Иҗтимагый-сҽяси тҽрҗемҽ теориясе һҽм практикасы” дисциплинасы 

көндезге һәм читтән торып уку бүлегенең IV курс студентлары өчен. 03060.65 

(021400) – “Журналистика” белгечлеге буенча әзерләнә. I семестр. План буенча 

36 cәгать каралган (зачет белән төгәлләнә). 

Әлеге курс бакалаврлар әзерләү планы буенча алып барылганда, ул “Татар 

теленең актуаль проблемалары” модуль курсы кысаларында алып барыла, 2 

курсның I семестрында укытыла.   

 

ПРОГРАММА 

 

Беренче тема: Тҽрҗемҽ тҿшенчҽсе 

Тәрҗемә теориясенең предметы, бурычлары һәм башка фәннәр белән 

бәйләнеше. Тәрҗемә теориясенең төрләре, максаты. Фәнни объект буларак 

тәрҗемә теориясе. Тәрҗемәнең төп принциплары: төгәллек һәм иҗадилык. 

Тәрҗемәнең алшартлары. Тәрҗемәнең төрләре: синхрон тәрҗемә, телдән 

эзлекле тәрҗемә, язма тәрҗемә, машина тәрҗемәсе, текстны эшкәртеп тәрҗемә 

итү. 

 

Икенче тема: Дҿрес һҽм ялгыш тҽрҗемҽ тҿшенчҽлҽре 

 Дөрес һәм ялгыш тәрҗемә төшенчәләре. Төгәл тәрҗемә, сүзгә-сүз тәрҗемә, 

калькалаштыру, буквализм, формализм, адекват тәрҗемә, алмаштыру күренеше.  



 

 

 

 

Тәрҗемә алымнары: компенсация, реалистик тәрҗемә, натуралистик, 

романтик алым һ.б.  

 

Өченче тема: Тҽрҗемҽнең берҽмлеклҽре һҽм тҽрҗемҽдҽ тҽңгҽллеклҽр 

Тәрҗемәнең берәмлекләре: текст, фраза, җөмлә, период, сүз, сүзтезмә. Төп 

берәмлек мәсьәләсенә карата галимнәрнең фикерләре. 

Тәрҗемәдә тәңгәллекләр. Җөмлә тәңгәллекләре – сүзгә-сүз  тәрҗемә ителә 

торган җөмләләр, өлешчә тәрҗемә ителгән һәм сүз тәңгәллеге булмаган 

җөмләләр. Сүз тәңгәллекләре: туры мәгънәле сүзләр, күчерелмә мәгънәдәге 

сүзләр тәңгәллекләре. Сүзтезмә тәңгәллекләре. 

 

Дүртенче тема: Татар һҽм рус теллҽренең лексик-семантик 

үзенчҽлеклҽре  

Билингвлар сөйләме. Татар һәм рус телләре өчен тәңгәллекләр: 1 рус сүзгә - 

берничә татар сүзе, 1 рус сүзгә - 1 күпмәгънәле татар сүзе, бер татар сүзенә - 

берничә рус сүзе, бер рус сүзгә - кушма яки тезмә татар сүзе.  

Контекст белән эш итү. Тәрҗемә вакытында еш очрый торган хаталар: 

ялгыш мәгънәле, аңлаешсыз, ясалма сүзләр. 

 

Бишенче тема: Хҽзерге татар ММЧда тҽрҗемҽнең роле, урыны һҽм 

күлҽме 

ММЧ текстларының төрлелеге һәм аларны тәрҗемә итү үзенчәлеге. Телдән 

тәрҗемә итү. Синхрон тәрҗемә, гид-тәрҗемә. Текстларның типлары һәм тел 

гыйлемендә булган төркемләү үрнәкләре. К. Бюллер классификациясе: 

экспрессив функцияле текстлар, мәгълүмати функцияле текстлар, аппелятив 

функцияле текстлар. Текстагы мәгълүмат төрләре: когнитив (объективлык, 

абстрактлылык, компрессивлык), оператив мәгълүмат, эмоциональ мәгълүмат. 

Тәрҗемә агентлыкларның эшчәнлеге. Татар һәм рус телендә нәшер ителүче 

ММЧ: “Идел”, “Чаян”, “Гасырлар авазы”, “Салават күпере”, “Татмедиа” 

кушымтасы, район газеталары һ.б.. Тәрҗемәченең һөнәри этикасы, әхлакый 

принциплары.   

 



 

 

 

 

Алтынчы тема: Хҽзерге татар ҽдҽби теленең иҗтимагый-сҽяси 

лексикасы  

Гарәп-фарсы алынмалары (уңай һәм тискәре ягы). Татар теленең үз сүзләре 

һәм алынмалар. Алынма сүзләрнең әйтелеше һәм язылышы. Терминнарны 

тәрҗемә итүгә, язуга һәм яңа сүзләр ясауга карашлар. 

 

Җиденче тема: Тҽрҗемҽдҽ ялгызлык исемнҽре 

Тәрҗемәдә ялгызлык исемнәренең төркемнәре, әйтелеше, язылышы. 

Реалийләрне белдерә торган сүзләрне тәрҗемә итү. Тәрҗемәдә рус сүзләрнең 

урынсыз куллануы. 

 

Сигезенче тема: Фразеологизмнарны тҽрҗемҽ итү 

Татар һәм рус телендәге гомуми фразеологик фонд. Бер тел өлгесе 

нигезендә икенче телдә ясалган фразеологизмнар. Тәрҗемәдә ялгызлык 

исемнәре. Журналистикада уңышсыз, ясалма фразеологизмнар төзү очраклары. 

 

Тугызынчы тема: Татар һҽм рус теленең лексик сурҽтлҽү чаралары 

Ассоциатив сурәтләү чаралары яки троплар - чагыштыру, метафора, эпитет, 

метонимия, синекдоха, перифраз, эпитет, оксюморон, аллегория, гипербола, 

литота, сынландыру, җанландыру (персонификация), анилизм, антропоморфик 

метафоралар һ.б. тәрҗемә итү ысуллары. Аларның уртак мәгънәви төркемнәре.  

 

Унынчы тема: Тҽрҗемҽдҽ грамматика тармагына караган 

үзенчҽлеклҽр 

ММЧ исем, фигыль сүз төркемнәренә караган морфологик ялгышлар. Рус 

һәм татар теленең синтаксик модельләре. Ике телдәге сүзтезмәләр нисбәте. 

Татар телендә грамматик җенес категориясенең (родның) булмавы. Рус телендә 

тартым категориясенең булмавы. Татар телендә фигыльнең заман 

формаларының рус теле белән чагыштырганда күпкә артык булуы. 

Унберенче тема: Татар һҽм рус теллҽрендҽ сүзлҽрнең бҽйлҽнеш 

чаралары 



 

 

 

 

Татар телендә кушымчалар, ярдәмлек сүзләр кулланышы. Тел нормаларын 

бозу очраклары. Икетелеллек төшенчәсе. Тәрҗемәдә җөмлә төзелеше. Рус 

телендә предлогларның мөстәкыйль сүзләрдән алда килүе, аларның татар 

телендә мөстәкыйль сүзләрдән соң килүе. 

 

ЯКЫНЧА СҼГАТЬЛҼР БҮЛЕНЕШЕ 

 

Индекс 

 

Темалар Сҽг.саны 

белгечлек 

буенча 

Сҽг.саны 

бакалавриат 

буенча 

ОПД.В.3 

белгечлек 

буенча 

Тәрҗемә төшенчәсе 2 2 

 Дөрес һәм ялгыш тәрҗемә төшенчәләре 2 2 

 Тәрҗемәнең берәмлекләре һәм тәрҗемәдә 

тәңгәллекләр 

2 2 

Б1.ДВ3 

бакалавриат 

буенча 

Татар һәм рус телләренең лексик-

семантик үзенчәлекләре  

2 2 

 Хәзерге татар ММЧда тәрҗемәнең роле, 

урыны һәм күләме 

4 2 

 Хәзерге татар әдәби теленең иҗтимагый-

сәяси лексикасы  

1 2 

 Тәрҗемәдә ялгызлык исемнәре 1 2 

 Фразеологизмнарны тәрҗемә итү 1 2 

 Татар һәм рус теленең лексик сурәтләү 

чаралары 

1 2 

 Тәрҗемәдә грамматика тармагына караган 

үзенчәлекләр 

1 2 

 Татар һәм рус телләрендә сүзләрнең 

бәйләнеш чаралары 

1 2 

 Практик дҽреслҽр: семинар, контроль 

эш, төрле җанрларга караган текстларны 

18 10 



 

 

 

 

тәрҗемә итү 

    

 Барысы 36 32 

 

ЗАЧЕТ ҺҼМ ИМТИХАН ҾЧЕН СОРАУЛАР 

 

1. Бүгенге җәмгыятьтә тәрҗемәгә ихтыяҗ һәм тәрҗемәнең роле. 

2. Уңышлы һәм нәтиҗәле тәрҗемәнең алшартлары. 

3. Тәрҗемәдә оригиналның эчтәлеге, мәгънәсен төгәл бирү юллары. 

4. Тәрҗемәдә теманың форма һәм жанр үзенчәлекләрен, автор стилен 

тулы гәүдәләндерү мөһимлеге. 

5. Тәрҗемә - иҗади эш төре. 

6. Тәрҗемәченең иҗат иреге һәм буквализм төшенчәләре. 

7. Тәрҗемәченең ике телнең дә төзелешен, сөйләм нормаларын белүенең 

әһәмияте. 

8. Тәрҗемәнең төп берәмлекләре. 

9. Адекват яки тулы кыйммәтле тәрҗемә төшенчәсе. 

10. Төгәл тәрҗемә - оригиналга мөмкин кадәр якынаю. 

11. Сүзгә-сүз тәрҗемәдә һәм калькалаштыруда уңай һәм тискәре 

күренешләр. 

12. Тәрҗемәдә җөмлә тәңгәллекләре. 

13. Сүз тәңгәллекләре, аларның төрләре. 

14. Рус һәм татар телләрендә сүзләр нисбәте.  

15. Сүзтезмә тәңгәлекләре. 

16. Рус теллендәге фразеологик берәмлекләрне дөрес тәрҗемә итү 

мәсьәләсе. 

17. Лексик сурәтләү чараларын тәрҗемә итү. 

18. Башисемнәрне уңышлы тәрҗемә итү. 

19. Рус һәм татар телләрендә җөмлә төзелеше һәм сүз тәртибенә караган 

үзенчәлекләр. 

20. Грамматик чаралар системасындагы үзенчәлекләр. 



 

 

 

 

21. Рус һәм татар телләрендә төрле сүз төркемнәренә караган сүзләр: исем, 

фигыль, алмашлыкларны тәрҗемә итү. 

22. Рус теленнән татар теленә бәйләүче чараларны тәрҗемә итү. 

23. Матбугат телендә неологизмнар, аларны оригиналдагыча куллану һәм 

тәрҗемә итү. 

24. Хәзерге татар һәм рус телләренең иҗтимагый-сәяси лексикасы. 

25. Хәзерге ММЧда тәрҗемәнең роле, урыны һәм күләме. 

26. Ике телдә нәшер ителүче басмаларга күзәтү. 

27. Хәбәри жанрга караган язмаларны тәрҗемә итү. 

28. Аналитик мәкаләләрне тәрҗемә итү үзенчәлекләре. 

29. Әдәби-публицистик жанрлардагы мәкаләләрне тәрҗемә итү 

үзенчәлекләре. 

30. Русчадан татарчага уңышлы тәрҗемә текстларына күзәтү. 

31. Соңгы еллар иҗтимагый-сәяси лексикасындагы яңа күренешләр һәм 

искергән сүзләр. 

32. Татар телендә тәрҗемә мәсьәләсенә караган хезмәтләр. 

33. “Русча-татарча” һәм “Татарча-русча” сүзлекләрдә сүзләрне тәрҗемә итү 

үзенчәлекләре. 

34. Татар матбугатында һәм гыйлемендә халыкара терминнарны тәрҗемә 

итүгә карашлар. 

ЯЗМА ЭШ ТЕМАЛАРЫ 

 

1. Соңгы еллар иҗтимагый-сәяси лексикасындагы яңа күренешләр һәм 

искергән сүзләр. 

2. Бүгенге җәмгыятьтә тәрҗемәгә ихтыяҗ һәм тәрҗемәнең роле. 

3. Төгәл тәрҗемә-оригиналга мөмкин кадәр якынаю. 

4. Тәрҗемә - иҗади эш төре. 

5. Тәрҗемәдә теманың форма һәм жанр үзенчәлекләрен, автор стилен 

тулы гәүдәләндерү мөһимлеге. 

6. Татарча терминнар үсешендә журналистиканың роле. 

7. Татар матбугатында терминнар куллану проблемасы. 



 

 

 

 

8. Тәрҗемә вакытында еш очрый торган хаталар (конкрет басма 

мисалында). 

9. Икетеллек шартларында ММЧда тәрҗемәнең роле, урыны һәм 

күләме. 

10. Ике телдә нәшер ителүче басмаларга күзәтү. 

11. Матбугат телендә неологизмнар, аларны оригиналдагыча куллану һәм 

тәрҗемә итү (берәр басма мисалында). 

12. Икетеллелек һәм татар рекламы. 

13. Бүгенге тәрҗемәчеләрнең эшчәнлеге. 

 

МҾСТҼКЫЙЛЬ ЭШ ҮРНҼКЛҼРЕ 

 

№ 1. Синтаксик модельлҽрне тҽрҗемҽ итү  

Бирем: Түбәндәге синтаксик модельләрнең хаталарын төзәтеп, аңлатып 

китегез. Мисаллар “Ватаным Татарстан” һәм “Юлдаш” газеталарыннан 

алынган. Мәсәлән, “Тәрәзәләребез бик тирли (“Юлдаш”)” – Тәрәзәләребез бик 

парлана кирәк.  

1) автомобиль картая (“В.Т”) – 

2) мич салу (“Юлдаш”) – 

3) дозаны зурайту – 

4) мускул көче кечерҽя – 

5) биек буй – 

6) аяк кулларда, гәүдәдә чҽч үсү –  

7) биредә һәр таш тарих белән сулый – 

8) туфракны эшкәртү –  

9) җимерелгҽн детальләр –  

10) забастовка күтҽрү –  

11) хезмәт хакын тере акча белән бирә алдык – 

12) күкрҽк балалары – 

13) калын гәүдәле –  

14) тыйнак җиһазланган – 

15) син калдырган кҿйне җырлыйлар – 



 

 

 

 

16) яхшы уңышлар – 

17) агачларны бәс баса –  

18) вулкан эшлҽп тора –  

19) теш авырта –  

20) пенсиягә китү –  

21) бәрәңге җыю –  

22) аңа начар була башлый –  

23) шҽхси затлар –  

24) аклы-каралы тҿсле телевизор –  

25) чи сөтне эчмәгез -  

 

№ 2. Фразеологизмнарны тҽрҗемҽ итү 

Бирем: 1) Фразеологизмнарны рус теленнән татарчага тәрҗемә итегез. 

Мәсәлән,  первый блин комом – беренче коймак төерле була. 

1) где хочу, там и топчу – 

2) всякий дурак, красному рад –  

3) ум не в летах, а в голове – 

4)  каков привет, таков ответ -  

5) кому много дано, с того и спросится –  

6) плечом к плечу –  

7) локоть не укусишь –  

8) засучив рукава –  

9) не место красит человека, а человек место -   

10) поднявший меч, от мечя гибнет –  

11) находить общий язык –  

12) перегнуть палку –  

13) под ногами земля горит –  

14) за словом в карман не полезет –  

15) что написано пером, то не вырубишь топором – 

2) Фразеологизмнарны татар теленнән русчага тәрҗемә итегез.  

1) бер чиктән икенче чиккә ташлану – 

2) икенче яшьлеген кичерү –  



 

 

 

 

3) бармак аша карау –  

4) кем эшләми, шул ашамый –  

5) без капчыкта ятмый –  

6) җир белән күк арасында –  

7) судан коры чыгу –  

8) ике ут арасында –  

9) тамыр җибәрү –  

10) тавык төшенә тары керә -  

11) сай йөзү –  

12) ни чәчсәң, шуны урырсын –  

13) үз көчендә калу  -  

14) болганчык суда балык тоту –  

 

№ 3. Хаталар ҿстендҽ эшлҽү 

Бирем: Тәрҗемә текстларында киткән хаталарны төзәтегез. Мәсәлән, 

Ваграк оешмаларның бурычтан чыгуы әле сорау астында кала бирә (“Ш.К.”) 

җөмләсен Кечкенәрәк оешмаларның бурычтан чыгуы хәл ителмичә 

(ишетелмәгән килеш) кала бирә дип үзгәртеп тәзәсең, оригинал фикере 

сакланачак, һәм сорау астында кала дигән татарча булмаган тәгъбирдән 

арыначакбыз.  

1) Балалар музыка астында залга керәләр (“Т.я.”) – 

2) Эшнең үтәлешен һәрвакыт контроль астында тотарга кирәк (“Т.х”)  

3) Рим, гомумән, - ачык һава астындагы музей ул (“Т.я.”) –  

4) Көнбатыш Европаның музыка мәдәнияте исеме астында кичә узган 

(радио) 

5) Тирә-юнь, эш, коллектив, җәмгыять тҽэсире астында кешедә аерым 

холык формалаша (“Юлдаш”) – 

6)  Уртанчы улы Бамбанг Джакартаның халыкара аэропортын үз кул 

астында тоткан (“В.Т”) –  

7) Сигезенче номер астында чыгыш ясаучы (“В.Т”) –  

8) Елмаю аша сөйлиләр (“М.җ.”) –  

9)  Агулы гөмбәләрне сабы аша белергә була (“В.Т.”) –  



 

 

 

 

10) Баскыч аша күтҽрелеп, люктан эчкә үтәләр (“Юлдаш”) –  

11) Укучылар телендәге кимчелекләрне бетерү ҿстендҽ эшлҽү (“В.Т.”) -   

12) Проект ҿстендҽ эшлҽү (“Ш.К.”) –  

13) Фашизм ҿстеннҽн җинү (“М.җ.”) –  

14) Диссертация ҿстендҽ эшлҽү –  

15) Хайваннар ҿстендҽ тәҗрибә уздыруны кешелек җәмгыяте кануннары 

рөхсәт итә (“Т.я.”)
1
 –  

 

 

БАЛЛ-РЕЙТИНГ СИСТЕМАСЫ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

№ эш төре максималь 

балл 

          

1 

Мөстәкыйль эшләр:  

1. Синтаксик модельләрне тәрҗемә итү  

2. Фразиологизмнарны тәрҗемә итү  

3. Хаталар өстендә эшләү 

20 

 

          

2 

Семинар дәресләр: 

1. Бүгенге җәмгыятьтә тәрҗемәгә ихтияҗ 

һәм тәрҗемәнең роле 

2. Хәзерге татар һәм рус телләренең 

иҗтимагый-сәяси лексикасы 

3. Ике телдә нәшер ителүче басмаларга 

күзәтү 

10 

3  Текстларны тәрҗемә итү: 

1. Хәбәри текстлар 

2. Аналитик текстлар 

3. Әдәби-публицистик жанрга караган 

текстлар 

20 

4. Зачет, имтихан 50  

 

                                                           
1
 Биремнәр Р. Юсуповның “Тәрҗемә һәм сөйләм культурасы” китабына нигезләнеп төзелде. 



 

 

 

 

ТҾП ҼДҼБИЯТ 

 

1. Татар теленең терминологиясен камилләштерү проблемалары. Казан, 

2006. 

2. Юсупов Р.А. Мәгълүмат чаралары теле һәм сөйләм культурасы. Казан: 

ТДГПУ, 2007. 

3. Юсупов Р.А. Тәрҗемә һәм сөйләм культурасы. Казан, Тат. кит. нәш-ты. 

2008. 

ҾСТҼМҼ ҼДҼБИЯТ 

 

1. Абдуллин И.П., Ганиев Ф.А. [и др.]. Татарско-русский словарь.  

Казань: Татар. кн. изд-во, 2009. 

2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. Учебное пособие. М., 

Академия, 2004. 

3. Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. Казан: 

Мәгариф, 2007. 

4. Байрамова Л.К. Татарстан: языковая симетрия и ассиметрия. Казань: 

КГУ, 2001. 

5. Гарифуллин В.З. Журналист эшчәнлегенең нигезләре. Уку ярдәмлеге. 

Казан, 2009. 

6. Ганиев Ф.А. Русско-татарский словарь.  Казань: Татар. кн. изд-во, 

2009. 

7. Ибрагимов Т.И. Ускоренное обучение татарскому языку: Обучение 

общению и составлению деловых бумаг на татарском языке: Методические 

указания и учебные задания. Казань: Изд-во Казанского гос. тех. ун-та, 1998.  

8. Мәгълүмат чаралырында терминнар куллану. Фәнни-гамәли 

конференция материаллары. Казан; Каз. дәү. ун-ты нәшр., 2007. 

9. Ермолович Д.И. Основы профессионального перевода. М., 1996. 

10. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.  

11. Максимов Н.В. Калькирование в татарском языке. Казань, 1999. 

12. Махиярова Р.Х. XXгасырның 80-90 нчы елларында татар әдәби теле 

лексикасы. Дәреслек-кулланма. Яр Чаллы, 2000. 



 

 

 

 

13. Низамов И.М. Тәрҗемә нигә татарча түгел? Казан: КПССның Татарстан 

өлкә комитеты нәшрияты, 1989. 

14. Русча – татарча иҗтимагый-сәяси сүзлек / Ганиев Ф.А. и [и др.]. Казан, 

Тат. кит. н-ты, 1997. 

15. Салимова Д. Система частей речи русского и татарского языков. Казань, 

2000. 

16. Сафиуллина Ф.С. Телебезгә чын ихтирам белән. Яр Чаллы, 1992.  

17. Сафиуллина Ф.С. Татар телен рус теле белән чагыштырып өйрәнү // 

Мәгариф, 1996. № 3. 12-14 б.  

18. Сафиуллина Ф.С. Иҗтимагый тормыш һәм хәзерге татар теле // 

Мәгариф, 1998. № 8. 38 - 42 б.  

19. Сафиуллина Ф.С. Татарча русча фразиологик сүзлек. Казан: Мәгариф, 

2001.  

20. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного перевода. Учебное 

пособие для студентов вузов. М., Академия, 2005.  

21. Юсупов Р.А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы 

перевода. Казань, 2005.  


