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Аңлатма язуы  

ХХ гасырның 80-90 нчы елларында илдҽ барган иҗтимагый 

яңарыш мҽгариф ҿлкҽсенҽ, шул исҽптҽн татар телен һҽм ҽдҽбиятын 

укыту методикасы фҽннҽренҽ дҽ үзгҽрешлҽр алып килде. Татар телен, 

ҽдҽбиятын гамҽлгҽ кую барышында, аларны  укыту юлларын, алым-

чараларын тҿрлелҽндерү, камиллҽштерү дҽ алга куелды.  

Татар һҽм рус мҽктҽплҽрендҽ татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан белем 

бирүнең нҽтиҗҽлелеген, сыйфатын арттыру теоретик материалны 

аңлату барышында, тирҽн белем бирү белҽн беррҽттҽн, укучыларда 

телгҽ, ҽдҽбиятка  карата кызыксыну уятуны, логик фикерлҽргҽ 

ҿйрҽтүне, заманча технологиялҽрне файдаланып, телнең 

психолингвистик, ҽдҽбиятның сҽнгати  үзенчҽлеклҽренҽ игътибар 

бирүне дҽ талҽп итҽ.  

Тел, ҽдҽбият укыту методикалары курсы барышында студентлар,  

уку-укыту процессын оештыру теориясен үзлҽштерделҽр, алган 

белемнҽрен гамҽлдҽ, аудитор практика дҽреслҽрендҽ кулланып 

карадылар. Методик, филологик белемнҽрне мҿстҽкыйль куллану, 

хҽзерге мҽктҽп, аңа куелган заман талҽплҽрен күзаллау 

максатларыннан, дүртенче һҽм бишенче курс студентлары Казан 

шҽһҽренең тҿрле мҽктҽплҽрендҽ укыту программалары нигезендҽ 

педагогик практика узалар. Практика вакытындагы эшчҽнлекне 

нҽтиҗҽле итү максатыннан, Казан (Идел буе) федераль университеты 

татар филологиясе һҽм тарихы факультетының хҽзерге ҽдҽбият һҽм 

укыту методикасы кафедрасы карары белҽн ―Педагогик практика‖ 

исеме астында укыту-методик ҽсбабы ҽзерлҽнде. 

Тҽкъдим ителҽ торган ҽсбапта татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан 

педагогик практика үтүче филолог студентлар ҿчен практика узуның 

талҽплҽре, студентларның хокук һҽм бурычлары, практика 

йомгакларына бҽйле эш тҿрлҽре урын алды. Шулай ук практика 

барышында студентның мҿстҽкыйль эшлҽвен күздҽ тотып, тҿрле 

темаларга караган дҽрес эшкҽртмҽлҽре үрнҽклҽре, тел һҽм ҽдҽбият 

дҽреслҽренҽ методик анализ ясау схемалары да урнаштырылды.  

Дҽреслеклҽрнең методик аппаратын билгелҽү, календарь һҽм тематик 

планнар тҿзү үрнҽклҽре белҽн беррҽттҽн, кайбер темаларга караган 

күнегү үрнҽклҽре дҽ урын алды. Ҽсбап ахырына педагогик практика 

үтү талҽплҽре нигезендҽ практика кҿндҽлеге урнаштырылды. Ҽсбапта 

факультетта тҿрле елларда белем алган студентларның методистлар 



 5 

җитҽкчелегендҽ башкарылган эшлҽре үрнҽк буларак тҽкъдим ителде. 

Дҽрес эшкҽртмҽлҽрендҽ студентлар стилен саклау кулай күрелде. 
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Педагогик практиканың нигезлҽре 

―Мҽктҽптҽ татар телен һҽм ҽдҽбиятын укыту методикасы‖  

курсларыннан педагогик практика филолог студентларны килҽчҽк 

һҿнҽри эшчҽнлеклҽрендҽ педагогик, психологик яктан дҿрес юнҽлешле 

итү, тиешле технологиялҽрне гамҽлдҽ кулланырга ҿйрҽтү 

күнекмҽлҽрен формалаштыруны күздҽ тота.    

 

Педагогик практиканың бурычлары 

1) Студентларны хҽзерге мҽктҽптҽ татар телен һҽм ҽдҽбиятын 

укытуның максат-бурычлары белҽн таныштыру;  

2) мҽктҽптҽ татар теле һҽм ҽдҽбияты курсларының эчтҽлеген 

үзлҽштерү; 

3)  студентларда татар теле һҽм ҽдҽбияты мҽктҽп курсларын 

планлаштыру күнекмҽлҽрен формалаштыру, тҿрле типтагы дҽреслҽрне 

кора, укучыларның эшчҽнлеклҽрен, белем һҽм күнекмҽлҽрне 

үзлҽштерү дҽрҽҗҽлҽрен тикшерҽ, бҽяли белергҽ ҿйрҽтү; 

4)  заман методикасы казанышларыннан, тҽҗрибҽле укытучылар 

эшчҽнлегеннҽн, тиешле фҽнни-методик ҽдҽбияттан мҿстҽкыйль 

файдалана белү күнекмҽлҽрен формалаштыру. Студентларның гомум 

педагогик  культураларын үстерү.  

 

Педагогик практика үткҽн студентларның ҽзерлеклҽренҽ 

талҽплҽр 

1) Татар теле һҽм ҽдҽбияты укытуның заман методикасы 

үзенчҽлеклҽрен, аларның тикшерү предметларын, максат-бурычларын, 

эчтҽлеген белү; 

2) җҽмгыятьтҽ белем бирүгҽ мҿнҽсҽбҽтле талҽплҽр үзгҽрешенҽ 

туры килерлек педагогик технологиялҽрдҽн, инновациялҽрдҽн 

хҽбҽрдар булу, аларны методик яктан оптималь файдалана белү; 

3) татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан мҽктҽптҽ белем бирү ысуллары, 

алымнары, чараларын максатчан файдаланырга ҿйрҽнү, дҽрес 

типларын, аларга мҿнҽсҽбҽтле структур элементларны дҿрес сайлый 

һҽм куллана белү. Дҽрес бирүнең яңа формаларын кулланып карау; 

4) фҽнни-тикшеренү  методларын белү; 

5) татар теле һҽм ҽдҽбияты мҽктҽп курсларының белем бирү 

учреждениелҽре тҿрлҽренҽ бҽйле (лицей, гимназия, гуманитар 

фҽннҽрне тирҽнтен ҿйрҽнү мҽктҽплҽре һ.б.) үзенчҽлеклҽрен белү; 
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6) татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан сыйныфтан тыш чараларны 

үткҽрү методикасын гамҽлдҽ  куллана белү. 

 

Педагогик практика этаплары 

Беренче атна: практиканың максат-бурычлары, программасы 

белҽн танышу ҿчен, университет конференциясендҽ катнашу, мҽктҽпкҽ 

бару, анда мҽктҽпнең паспорты, эшлҽү тҽртибе, предмет буенча 

эшлҽүче методик берлҽшмҽнең еллык эшчҽнлек планы, укытучылар, 

сыйныф җитҽкчелҽре, мҽктҽп администрациясе, расписаниелҽр белҽн 

танышу эше оештырыла. Атна барышында практика үтүче студентлар 

билгелҽнгҽн класс укытучысының  татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан 

тематик планнары, дҽреслҽрдҽ кулланырга мҿмкин булган дидактик 

ярдҽмлеклҽре, иҗат лабораториясе белҽн танышалар. Икенче кҿннҽн 

практикантлар белҽн эшлҽү ҿчен билгелҽнгҽн укытучыларның 

дҽреслҽрен карыйлар, аларны анализлауда катнашалар. Атна 

барышында предметларга бҽйле сыйныфтан тыш үткҽрелҽ торган 

чаралар булса, аларда катнашалар, анализлыйлар. Беренче кҿннҽн үк 

практика кҿндҽлеге тутырыла башлый, практика барышының гомум  

графигы тҿзелҽ. Атна ахырында график практика үтү вакытына 

сайланган старостага бирелҽ, һҽм староста барлык студентларның  

берлҽштерелгҽн графигын кафедра методистларына  тапшыра. 

Икенче-бишенче атна: бу атналарда практикант студентлар 

тҿзелгҽн график нигезендҽ татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан дҽреслҽр 

бирҽлҽр, иптҽшлҽренең, укытучыларның  дҽреслҽрен карыйлар, 

аларны анализлауда катнашалар, планлаштырылган сыйныфтан тыш 

чаралар үткҽрҽлҽр. Соңгы атнада практика программасын тҿгҽллилҽр, 

практикага кагылышлы документларны тутыралар. 

 

Практика үтү ҿчен сайланган мҽктҽпкҽ  талҽплҽр 

Практика гомум белем бирү мҽктҽплҽрендҽ дҽ, кайбер 

предметларны тирҽнтен ҿйрҽнү мҽктҽплҽрендҽ дҽ, гимназия, 

лицейларда да үтҽргҽ мҿмкин. Лҽкин практика үтү ҿчен сайланган 

мҽктҽпнең яхшы матди-техник базасы, укучыларының дҽүлҽт 

стандартлары куйган күлҽмдҽ белемнҽрне кабул итүгҽ тиешле 

сҽлҽтлҽре булу шарт. Бу белем бирү учреждениесендҽ практика үтү 

предметларын укытучыларның беренче һҽм югары категорияле булуы 

да зарур.  
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Практиканы оештыру 

Практика дүртенче курс студентлары ҿчен 8 нче семестр башында 

(5 атна дҽвамында), бишенче курслар ҿчен 10 нчы семестрда (6 атна 

дҽвамында) Казан шҽһҽре мҽктҽплҽрендҽ үткҽрелҽ. Практика 

җитҽкчелҽре итеп кафедра укытучылары билгелҽнҽ. Җитҽкчелҽр алдан 

ук консультациялҽр кҿнен игълан итҽлҽр. Аларның графигы 

университет конференциясе кҿнне студентларга җиткерелҽ.  

 

Студентларның практика барышындагы эшчҽнлеклҽрен  

бҽялҽү критерийлары 

1) Дҽрес эшкҽртмҽлҽренең тиешле талҽплҽргҽ туры китереп 

башкарылуы; 

2) дҽрескҽ куелган талҽплҽргҽ туры китерелгҽн дҽрес бирелү; 

3) укытучыларның дҽреслҽренҽ йҿрү; 

4) студентларның дҽреслҽрен карап, аларга анализ ясауда 

катнашу; 

5) предмет буенча сыйныфтан тыш чара үткҽрү, аның 

талҽплҽргҽ туры     килүе;  

6) практикага җаваплы караш, мҿстҽкыйльлек, укытучылар һҽм 

мҽктҽп методистлары белҽн үзара  эшчҽнлек булдыра алу; 

7) практика йомгаклары документларын үз вакытында тапшыру. 

 

Практикага хисап ясау 

Практиканың соңгы атнасында студентлар мҽктҽптҽ практикасын 

җитҽклҽгҽн татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучыларыннан билгелҽр 

куйдыралар, аларны мҽктҽп мҿһере белҽн раслаталар. Студентлар 

шҽхси планнарын тҿгҽллилҽр, кҿндҽлеклҽренең махсус битенҽ 

практикага гомуми хисап язалар, кафедра җитҽкчелҽренҽ тапшыру 

ҿчен,  киңҽйтелгҽн дҽрес эшкҽртмҽлҽре ҽзерлилҽр. 

 

Практика йомгагы буларак кафедра  методистларына 

тапшырыласы документлар 

1) 4 курс студентлары: татар теленнҽн, ҽдҽбияттан берҽр дҽрес 

эшкҽртмҽсе; сыйныфтан тыш үткҽрелгҽн бер предмет чарасының 

киңҽйтелгҽн планы; 

2) 5 курс студентлары: татар теленнҽн һҽм ҽдҽбияттан икешҽр 

дҽрес эшкҽртмҽсе; сыйныфтан тыш үткҽрелгҽн бер предмет 

чарасының киңҽйтелгҽн планы; 
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3) барлык талҽплҽргҽ туры китерелеп тутырылган кҿндҽлек; 

4) дҽреслҽргҽ анализ дҽфтҽре. 

 

Практикант студентның хокуклары һҽм бурычлары 

1. Студент практикага   куелган талҽплҽрнең барысын да үти. 

2. Практика үтү ҿчен сайланган мҽктҽпнең эчке тҽртиплҽренҽ, 

мҽктҽп, практика җитҽкчелҽре боерыкларына  буйсына.  Куелган 

талҽплҽргҽ буйсынмаган очракта практикадан азат ителҽ.  

3. Практикадан азат ителгҽн, яисҽ практика хисабын тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ башкармаган студент уку планын үтҽмҽгҽн булып исҽплҽнҽ. 

Факультет Советы карары нигезендҽ, аңа практиканы кабат үтҽргҽ 

мҿмкинлек бирелҽ ала. 

4. Студент методистларның, укытучыларның, класс 

җитҽкчелҽренең консультациялҽренҽ йҿри, дҽрес бирергҽ бер-ике кҿн 

кала үзе ҽзерлҽгҽн дҽрес эшкҽртмҽлҽренҽ алардан куллар куйдырта. 

Педагогик практика графигында килеп чыккан үзгҽрешлҽр турында 

методистларга алдан хҽбҽр итҽ. 

5. Программа нигезендҽ студент, практика тҽмамланып,  10 кҿн 

үтүгҽ, практика йомгаклары документларын кафедра методистларына 

тапшыра.  

6. Студент-практикант практикага кагылышлы туган барлык 

сораулар белҽн методистларга, мҽктҽп администрациясенҽ, 

укытучыларына мҿрҽҗҽгать итҽ ала. Мҽктҽп җитҽкчелеге белҽн 

килешенгҽн очракта, мҽктҽп китапханҽсе, методик берлҽшмҽнең   

материалларыннан файдаланырга мҿмкин.   

7. Практика йомгаклары дифференциаль билге белҽн бҽялҽнҽ. 

 

Практика старостасы вазифалары 

- Практиканың беренче атнасында  методистларга, практика 

җитҽкчелҽренҽ дҽреслҽр расписаниесен һҽм студентларның дҽрес 

бирү, сыйныфтан тыш чаралар үткҽрү  графигын  бирҽ; 

- расписаниедҽ, графикта килеп чыккан барлык  үзгҽрешлҽр 

турында методистларга, практика җитҽкчелҽренҽ хҽбҽр итҽ. 
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Педагогик практика кҿндҽлеге 

Педагогик практика планы (8 семестр) 

 

/

№ 

Дҽрес темалары Үткҽрелү 

вакыты 

Куелган 

бҽя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Студент: 

Укытучы: 

Методист: 



 11 

 

Сыйныфтан тыш башкарылган эш 

/

№ 

Эшенең темасы Үткҽрелү 

вакыты 

Куелган 

бҽя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

Укытучы: 
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Методист: 

К Ҿ Н Д Ҽ Л Е К 

Дата             Һҽр кҿнне туган фикерлҽр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

Сыйныф җитҽкчесе: 



 22 

Педагогик практиканы үтү турында гомумилҽштерелгҽн 

хисап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 
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Мҽктҽпнең бҽялҽмҽсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы: 

Сыйныф җитҽкчесе: 

Директор: 
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ПЕДАГОГИК ПРАКТИКА ПЛАНЫ (10 семестр) 

Уку-укыту эшлҽре 

 

/

№ 

Дҽрес темалары Үткҽрелү 

вакыты 

Куелган 

бҽя 
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Студент: 

Укытучы: 

Методист: 
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Сыйныфтан тыш үткҽрелгҽн чара 

/

№ 

Эшенең темасы Үткҽрелү 

вакыты 

Куелган 

бҽя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Студент: 

Укытучы: 

Методист: 
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К Ҿ Н Д Ҽ Л Е К 

Дата Һҽр кҿнне туган фикерлҽр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

Сыйныф җитҽкчесе: 
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Педагогик практиканы үтү турында гомумилҽштерелгҽн 

хисап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 
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Мҽктҽпнең бҽялҽмҽсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы: 

Сыйныф җитҽкчесе: 

Директор: 
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Календарь һҽм тематик планнар 

Календарь план программада бирелгҽн материалны чиреклҽргҽ 

бүлүдҽн гыйбарҽт. Календарь план тҿзегҽндҽ, түбҽндҽгелҽрне истҽ 

тоту мҿһим: 

1. Программада бирелгҽн сҽгатьлҽр санын; 

2. Атналык сҽгатьлҽр санын; 

3. Еллык календарь вакытны; 

4. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү сҽгатьлҽрен. 

Мҽсҽлҽн, 6 нчы сыйныфта татар телен үзлҽштерүгҽ программада 

136 сҽгать каралган. 

136 сҽг. – 1 сҽг. (ҽңгҽмҽ) = 135 сҽг. 

136 сҽг. – 18 сҽг.  (бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү сҽгате) = 118 сҽг. 

18 : 118 = 0,15 сҽг. 

4 сҽг. (кабатлау) × 0,15 = 1 сҽг. 

17 сҽг. (исем) × 0,15 = 3 сҽг. 

42 сҽг. (фигыль) × 0,15 = 6 сҽг. 

8 сҽг. (сыйфат) ×  0,15 = 1 сҽг. 

8 (сан) × 0,15 = 1 сҽг. 

9 (рҽвеш) × 0,15 = 1 сҽг. 

9 (алмашлык) × 0,15 = 1 сҽг. 

4 (бҽйлек) × 0,15 =  1 сҽг. 

4 (теркҽгеч) × 0,15 = 1 сҽг. 

4 (кисҽкчҽ) × 0,15 = 1 сҽг. 

2 (хҽбҽрлек сүзлҽр) × 0,3 =  0 сҽг. 

3 (ымлыклар һҽм аваз ияртемнҽре) × 0,15  = 0,5 сҽг. 

3 (кабатлау) × 0,15 = 0,5 сҽг. 

 

Календарь план  үрнҽге. Татар теле дҽресе (6 сыйныф). 

№ Программада 

күрсҽтелгҽн            

темалар 

Телгҽ һҽм бҽйлҽнешле 

сҿйлҽмне үстерүгҽ бирелгҽн 

сҽгатьлҽр саны 

Ҿйрҽн

үгҽ 

бирелгҽн 

календарь 

вакыт 

  

 

 

 

1. 

2. 

Беренче 

яртыеллык  - 2008 ел 

 

I чирек (37 сҽгать) 

Ҽңгҽмҽ 

Кабатлау 

 

 

 

1 

4+1 

17+3 

 

 

 

1/ΙX 

3/IX-10/IX 

11/IX-16/X 
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3. 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

Исем 

Фигыль (башлам) 

 

ΙI чирек (28 сҽгать) 

Фигыль (дҽвамы) 

 

Икенче яртыеллык 

– 2009 ел 

ΙΙΙ чирек (40 

сҽгать) 

Фигыль (ахыры) 

Сыйфат  

Сан 

Рҽвеш 

Алмашлык (башлам) 

 

IV чирек (31 

сҽгать) 

Алмашлык (ахыры) 

Бҽйлек 

Теркҽгеч 

Кисҽкчҽ 

Хҽбҽрлек сүзлҽр 

Ымлыклар һҽм 

аваз ияртемнҽре 

Кабатлау 

 

 

 

БАРЛЫГЫ: 

9+2 

 

 

25+3 

 

 

 

 

 

 

8+1 

8+1 

8+1 

9+1 

3 

 

 

 

6+1 

4+1 

4+1 

4+1 

2 

3 

 

3+1 

 

 

 

118+18 

17/X -3/XI 

 

 

12/XI-9/XII 

 

 

 

 

 

 

15/I-28/I 

29/I-12/II 

14/II-27/ΙΙ 

28/II-17/III 

19/III-22/III 

 

 

 

31/III-12/ΙV 

14/IV-28/IV 

30/IV-6/V 

7/V-14/V 

15/V-19/V 

20/V-26/V 

 

27/V-30/V 

 

 

 

136 сҽгать 

 

 

 

 

 

Тематик план 

Тематик план ел буена укытылачак теоретик материалны 

сҽгатьлҽргҽ бүлүне үз эченҽ ала. Мҽсҽлҽн, татар урта гомуми белем 

мҽктҽплҽренең 6 нчы сыйныфында программада тел материалын һҽм 

бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерүгҽ 136 сҽгать каралган. Шуңа күрҽ һҽр тема 
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аерым күрсҽтелҽ, дҽреслҽр саны тел материалына – 1 сҽгать, 

бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерүгҽ – + 1 сҽгать дип бирелҽ. 

                  

Тематик план үрнҽге (8 нче сыйныф) 

  

№ 

Тема Дҽре

слҽр 

саны 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

27 

28 

Иярченле кушма җҿмлҽ турында тҿшенчҽ 

Иярченле кушма җҿмлҽнең тҿзелеше турында гомуми 

тҿшенчҽ 

Синтетик иярчен җҿмлҽлҽр 

Аналитик иярчен җҿмлҽлҽр 

―Гаилҽ - тормыш учагы‖ дигҽн темага инша 

Синтетик иярчен җҿмлҽлҽр янында тыныш билгелҽре 

Аналитик иярчен җҿмлҽлҽр янында тыныш билгелҽре 

Иярченле кушма җҿмлҽнең мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре 

―Хҽйрия елы‖ дигҽн темага ҽңгҽмҽ 

Иярчен ия җҿмлҽлҽр 

Иярчен хҽбҽр җҿмлҽлҽр 

Иярчен ия һҽм иярчен хҽбҽр җҿмлҽлҽрне ҽдҽби 

ҽсҽрлҽр яссылыгында кабатлау 

Иярчен тҽмамлык җҿмлҽлҽр 

Иярчен аергыч җҿмлҽлҽр 

Алда үткҽн иярчен җҿмлҽлҽрне кабатлау 

Иярчен вакыт җҿмлҽлҽр 

Иярчен урын җҿмлҽлҽр 

Иярчен рҽвеш җҿмлҽлҽр 

Иярчен аергыч һҽм иярчен рҽвеш җҿмлҽлҽр 

арасындагы охшаш һҽм аермалы якларны табу 

Иярчен күлҽм җҿмлҽлҽр 

Иярчен сҽбҽп җҿмлҽлҽр 

Иярчен максат җҿмлҽлҽр 

Изложение 

Иярчен шарт җҿмлҽлҽр 

Иярчен кире  җҿмлҽлҽр 

Иярчен җҿмлҽлҽрнең аналитик тҿрлҽрен синтетик, 

синтетик тҿрлҽрен аналитик тҿрлҽргҽ күчерү 

Иярчен җҿмлҽлҽрне гомумилҽштереп кабатлау 

Контроль диктант 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

+1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

+ 1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

+ 1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

1 сҽг. 

 

1 сҽг. 

+1 сҽг. 
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Татар теленнҽн дҽрес эшкҽртмҽлҽре 

 

Татар теленең диалектларын, җирле сҿйлҽм үрнҽклҽрен ҽдҽби 

тел нормаларыннан аера белү (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

I. Дҽреснең максатлары: 

1) фҽнни максат: татар теленең диалектлары, җирле сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽре турында гомуми мҽгълүмат бирү;  

2) тҽрбияви максат: диалектларга карата хҿрмҽт хисен тҽрбиялҽү. 

II. Дҽреснең бурычлары: 

1) җирле сҿйлҽм үрнҽклҽрен ҽдҽби тел нормаларыннан аера 

белергҽ ҿйрҽтү; 

2) диалектларның татар ҽдҽби теленҽ ясаган йогынтысын аңлату. 

III. Дҽреснең принциплары:  

1) дидактик принциплар: фҽннилек, эзлеклелек, предметара 

бҽйлҽнеш; 

2) лингвистик принциплар: функциональ, бүлекара бҽйлҽнеш; 

3) гомумметодик принцип: бүлекара бҽйлҽнеш; 

4) хосусый методик принциплар: стилистик нормаларның 

кулланылыш принцибы. 

IV. Укыту ысуллары: материалны турыдан-туры ҽзер килеш 

бирү; ҿлешчҽ эзлҽнү. 

V. Укыту алымнары: темага карата фикер алышу. 

VI. Дҽреснең тҿре:  катнаш. 

VI. Җиһазлау: диалектологик карта. 

 

Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше (1 мин.) 

II.Актуальлҽштерү этабы: (5 мин.) 

1) укучыларның татар диалектлары турындагы белемнҽрен барлау. 

III. Яңа материал бирү:  (20 мин.) 

1) лекция уку. 

IV. Белем  һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту этабы:  (14 мин.) 

1) картадан тҿрле диалектларның таралыш ареалларын күрсҽтү; 

2) лекциядҽге материал буенча фикер алышу, сорауларга җавап 

бирү; 

3) татар теле диалектларын, җирле сҿйлҽм үрнҽклҽрен ҽдҽби тел 

нормаларыннан аеруга күнегүлҽр эшлҽү. 

V. Ҿйгҽ эш: (3 мин.) 
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лекция материалын ҿйрҽнү; сорауларга җавап  бирергҽ ҽзерлҽнү; 

ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн диалекталь вариантларны куллануга 5 җҿмлҽ табып 

язу. 

VI. Дҽрескҽ йомгак:  (2 мин.) 

1) сорау- җавап формасында. 

 

Дҽрес барышы 

I. Исҽнлҽшү. 

II.  Укытучы: Укучылар, сез татар теленең дҿнья теллҽре 

системасында, аерым алганда тҿрки теллҽр дҿньясында тоткан урыны 

белҽн берникадҽр таныштыгыз. Ҽ менҽ телебезнең искиткеч бай 

сүзлек составы турында сездҽ нинди мҽгълүмат бар икҽн?  

- Укучы: Безнең һҿнҽрчелек лексикасы, жаргон сүзлҽр, архаизмнар 

турында ишеткҽнебез бар.  

- Укытучы: Ҽйе, сез хаклы. Ҽ менҽ диалекталь сүзлҽр турында 

ишеткҽнегез бармы? Диалект тҿшенчҽсе сезгҽ танышмы? 

- Укучы: Бу термин турында безгҽ рус теле дҽреслҽрендҽ 

сҿйлҽгҽннҽре булды.  

III. Укытучы:Укучылар, без бүген татар теленең диалектлары 

кебек искиткеч кызыклы бер  проблема хакында сүз алып барачакбыз. 

Ҽлеге тема шактый катлаулы, материал күп, шуңа күрҽ мин дҽресне 

лекция формасында бирүне кулай күрдем. Хҽзер, укучылар, 

дҽфтҽлҽрне ачыйк, бүгенге числоны, сыйныф эше һҽм лекциябезнең 

темасын язып куегыз. Тема исҽ болай яңгырый: Татар теленең 

диалектларын, җирле сҿйлҽм үрнҽклҽрен ҽдҽби тел нормаларыннан 

аера белү. 

Лекциябезне башлыйбыз (кара белҽн билгелҽнгҽн җҿмлҽлҽрне 

яздыртабыз): 

Татар халкының ҽдҽби теле һҽм язма мҽдҽнияте күптҽннҽн 

барлыкка килҽ. Ул үзенең традицион-дҽвамчан, эшкҽртелгҽн, тҿрле 

яссылыктагы нормаларга ия булуы, таралу тирҽлегенең киңлеге 

ягыннан аерылып тора һҽм үзенең тарихы белҽн ерак гасырларга 

барып тоташа. Ҽдҽби тел – гомумхалык сҿйлҽме һҽм халык авыз 

иҗаты ҽсҽрлҽре теле нигезендҽ борынгы заманнардан бирле үсеп, бер 

телдҽ сҿйлҽшүче халыкның барысы ҿчен дҽ уртак дҽрҽҗҽгҽ 

китерелгҽн, тҿрле сҿйлҽм стильлҽрен (ҿслүблҽрне) эченҽ алган һҽм 

гасырлар дҽвамында эшкҽртелеп, шомартылып килгҽн тел ул. Ҽдҽби 

тел нормаларының үсешендҽ ҿч чыганакны искҽ алу ҽһҽмиятле. 
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Беренчедҽн, элек-электҽн билгеле бер җирлектҽ - халык тупланган 

урыннарда үсеп чыккан гомумхалык теле зур роль уйный. Икенчедҽн, 

ҽдҽби телне үстерүдҽ диалектларның – җирле сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽренең дҽ тоткан урыны зур. Ҿченчедҽн, халык 

тарафыннан иҗат ителеп, тҿрле жанрларда киң таралган, буыннан 

- буынга күчеп килгҽн фольклор ҽсҽрлҽре дҽ ҽдҽби тел нормаларын 

үстерүдҽ мҿһим чыганаклардан санала. 

Хҽзерге татар ҽдҽби теленең барлыкка килүендҽ нигез 

диалектлар булып урта һҽм кҿнбатыш диалектлар тора. Диалект – 

ул билгеле бер телнең территориаль уртаклык белҽн бҽйлҽнгҽн, даими 

һҽм турыдан-туры аралашып яшҽүче кешелҽр тарафыннан кулланыла 

торган аерым бер тҿре. Дилектизмнарның 3 тҿре билгеле: ҽдҽби тел 

вариантында булмаган сүзне куллану лексик диалектизмнар, 

авазларны үзенчҽлекле ҽйтү фонетик, ҽ сүз формаларындагы үзгҽлек 

морфологик диалектизмнар дип атала.“Нигез диалект” – абсолют 

тҿшенчҽ түгел, ҽ чагыштырма тҿшенчҽ. Гадҽттҽ бер яки ике 

диалект билгеле бер милли телнең нигезендҽ ята, аңардан шушы 

телдҽ сҿйлҽшүчелҽргҽ ныграк аңлаешлы, кыйммҽтле, ныграк 

шомарган, эшкҽртелгҽн нҽрсҽлҽр алына. 

Татар телендҽ ҿч диалект бар (схема рҽвешендҽ бирү кулай): 

урта, кҿнбатыш (мишҽр), кҿнчыгыш (кҿнбатыш Себер татарлары) 

диалектлар. Урта диалект вҽкиллҽре Татарстанда, Башкортстанда, 

ҿлешчҽ Мари, Удмурт һҽм Чуваш республикаларында, шулай ук Киров, 

Куйбышев, Пермь, Рязань, Свердловск һҽм Чилҽбе ҿлкҽлҽрендҽяши. Ул 

15 сҿйлҽшне (тоташ бер административ-экономик район халкы 

теленҽ хас) үз эченҽ ала. Мҽсҽлҽн, тау ягы, казан арты, минзҽлҽ, бҿре, 

сафакүл, златоуст сҿйлҽшлҽре. Ул башка диалектлардан й не җ - 

лҽштерүе, калын увуляр [къ], [гъ] һҽм фрикатив ( [ч] – [җ] нең 

саңгырау пары) авазларның киң кулланылышы, [а] авазын 

иренлҽштерүе белҽн аерыла. Морфологик яктан инфинитив 

формаларының күп булуы (барырга, бармалы, бармага, барма), 

тартым һҽм юнҽлеш килеш кушымчаларының кабатлап кулланылуы ( 

тегесесе, бусысы, миңарга) белҽн характерлана. 

Татар теленең мишҽр диалекты вҽкиллҽре күбрҽк хҽзерге 

Горький, Пенза, Ульяновск ҿлкҽлҽрендҽ, Татарстан, Мордва, Чуваш 

һҽм Башкортстан республикаларында яши. Мишҽр диалектының да 

сҿйлҽшлҽре шактый күп, алар 11. Шундыйлардан сергач, чистай, 

чүпрҽле, лҽмбрҽ, эстҽрлетамак сҿйлҽшлҽрен атарга була. Мишҽр 
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сҿйлҽше башка диалектлардан [а] авазын иренлҽштермҽве, калын 

[къ], [гъ] авазларының булмавы, бер тҿр сҿйлҽшлҽрдҽ - [ч (тч)] 

аффрикатының, икенчелҽрендҽ [ц (тс)] аффрикатының булуы белҽн 

аерыла.  

Кҿнчыгыш диалект, ягъни кҿнбатыш себер татарлары сҿйлҽше 

саңгыраулаштыручы диалектка керҽ. Ҽлеге диалект ҿч зур тҿркемгҽ 

бүленҽ: тубыл-иртыш, бараба һҽм том. Ул башка татар 

диалектларыннан яңгырау тартыкларны саңгыраулаштырып ҽйтү 

һҽм III заттагы хҽзерге заман хикҽя фигыленҽ -ты/-те кушымчасын 

кушып сҿйлҽү белҽн аерыла. Мҽсҽлҽн, [параты] (ҽдҽби телдҽ: [бара]). 

Ҽгҽр диалектларның сҿйлҽү формасы гына булса, ҽдҽби тел 

һҽрвакыт язу белҽн ныгытыла. Язу белҽн ныгытылуы диалектлар 

белҽн чагыштырганда ҽдҽби тел аспектларының тотрыклыгын 

тҽэмин итҽ. Ҽдҽби телнең язма һҽм сҿйлҽмҽ формалары үзара даими 

бҽйлҽнештҽ яши. Ҽдҽби тел белгечлҽр тарафыннан эшкҽртелгҽн 

ныклы нормаларга буйсына. Бу - ҽдҽби телнең орфография һҽм 

пунктуация кагыйдҽлҽре белҽн ныгытылган язма формасында ачык 

күренҽ. Ҽдҽби сҿйлҽм теле дҽ нормаларга салына, орфоэпия 

кагыйдҽлҽренҽ буйсына. Сүзлеклҽрдҽ теркҽлгҽн грамматик нормалар 

һҽм сүз куллану нормалары ҽдҽби телнең язма һҽм шулай ук сҿйлҽмҽ 

формасында кулланыла. Диалектларның исҽ махсус эшлҽнгҽн 

нормалары булмый. 

Ҽдҽби телдҽ синонимнары булмаган диалекталь сүзлҽр еш кына 

ҽдҽби телне баету ҿчен үзлҽреннҽн зур ҿлеш кертҽлҽр. Мҽсҽлҽн, 

җайдак, онык кебек сүзлҽр нҽкъ менҽ шундый, кайчандыр диалекталь, 

ҽ бүген инде ҽдҽби телдҽ кулланылган сүзлҽр булып торалар. Язучылар 

исҽ үз ҽсҽрлҽрендҽ диалектизмнарны билгеле бер урын колоритын 

бирү, экспрессияне арттыру ҿчен кулланалар.  

Диалектлар ҽдҽби телне баютуга, телнең үз эчке ресурслары 

нигезендҽ үсешенҽ ҽһҽмиятле, кыймҽтле ҿлеш кертҽлҽр. Шуңа күрҽ 

аларга сакчыл, игътибарлы караш тел белемендҽ мҿһим 

мҽсьҽлҽлҽрнең берсе булып тора. 

Укытучы: Укучылар, ҽлеге картадан сез урта, кҿнбатыш һҽм 

кҿнчыгыш диалектларның таралу урыннарын күрҽ аласыз. 

IV. Укытучы: Укучылар, лекция буенча барысы да 

аңлашылдымы? Темага кагылышлы сорауларыгыз бармы? 

Укытучы: Укучылар, без еш кына ҽйтүдҽ һҽм язуда [къ] урынына 

[к], [гъ] урынына [г] ҽйтү кебек диалекталь хата ясыйбыз. Шулай ук 
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[ч] тартыгын [ч
т
] дип ҽйтү күренеше киң таралган. Ҽдҽби телдҽ исҽ 

[къ], [гъ] тартыклары кече тел калтыраганда ясала, [ч] авазын ҽйткҽндҽ 

тел очының ҿске ҿлеше каты аңкауга таба якыная, лҽкин тулысынча 

тими – ачыклык кала. Шуннан һава агымы чыгып китҽ. Еш кына сүз 

башындагы [җ] авазын ҽйтмичҽ, аның урынына [j] авазын кулланабыз. 

Хҽзер мин сезгҽ карточкалар ҿлҽшҽм, анда күп нокталар урынына ―җ‖ 

яки ―й‖, ―е‖ хҽрефлҽрен, я булмаса, [й] авазын куярга кирҽк (я, е 

хҽрефлҽренең ике аваз белдерҽ алуларын истҽ тотып) авазлары: 

...ҿгерү, ...илҽк, ...ебегҽнлек, ...ҽберлҽү, ...ҿзлек, ...ҿзү, ...ҽфа, ...ҽтим, 

...ҿмлҽ, ...ир, ...гет, ...авап, ...ыр, ...иң, ...итен,  ...фҽк, ...лак, ...рак, 

...иңел, ...лга, ...лмаю. 

Икенче карточкада сез багана буенча язылып тҿшкҽн диалекталь 

сүзлҽрне күрҽсез, сезнең бурыч һҽр сүз турысына аның ҽдҽби 

вариантын язу: 

ызба                                                       бҽбҽк 

сыктау                                                   кыржын 

ҽпҽй                                                       дыңгылдык 

алма                                                        аслык 

дустыган                                                 ять 

сазлату                                                    атау 

ындыр                                                     япкыч 

Алдагы күнегүдҽ ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ диалекталь вариантларны 

куллануга мисаллар китерелҽ. Сез исҽ диалектизмнарны аерып алып 

күрсҽтергҽ тиеш: 

1. Җизнилҽр бакчасында айбагар бар, сезгҽ дҽ бирермен. 2. Аның 

тҿбенҽ аягым барып йитми. 3. Ҽни каймалы зҽңгҽр йирлекле читек 

күтҽреп килде. 4. Берсе кҿйлҽнеп киткҽндҽ, икенчесе егылып мҽдҽри. 5. 

Угыллары урыс булган дип җар суенда сҿйлҽнгҽн хҽбҽрнең дҿрест 

түгеллегенҽ шатландылар (Г.Исхакый). 6. Ҽйдҽ бар, кайнар суы да, 

салкыны да җитҽрлек, баш җуарга ҽче катыгы бар, миллеге лҽгҽндҽ 

булыр  (М.Мҽһдиев). 7. Инҽйне ничек тҽ юатырга тырышыгыз инде. 

8.Бҽй, Сҿмбелем түгелме соң анда ( Х.Сарьян). 

Ҽ хҽзер авазларны дҿрес ҽйтергҽ тырышып, берничҽ тизҽйткеч 

ҿйрҽник: 

1) Кара кара калмады 

Кара инде караны! 

Син карамасаң караны, 

Кем карар ул караны. 
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2) Ҿйгҽ кергҽн бер чыпчык, 

Очып йҿри чык-чык, 

- Чыпчык, чыпчык, чык, чыпчык, 

Очып чык, чыпчык, чык, кошчык! 

Чык, чык, кошчык, очып чык! 

V. Укучылар, сездҽн ҿйдҽ дҽфтҽрегезгҽ язылганнарны яхшылап 

укып, үзлҽштереп килүегез сорала. Килҽсе дҽрестҽ мин лекция буенча 

сораулар ҽзерлҽп килҽчҽкмен. Сез аларга җавап бирергҽ ҽзер булырга 

тиеш. Шулай ук матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽреннҽн диалекталь вариантларны 

куллануга 5 җҿмлҽ табып килүегез кирҽк булыр. 

VI. Укучылар, шулай итеп сез хҽзер татар телендҽ ничҽ диалект 

барын белҽсез. Алар ничҽү? 

- Укучы: 3. 

- Укытучы: Ҽдҽби телнең нигезендҽ нинди диалектлар ята? 

- Укучы: Урта һҽм кҿнбатыш диалект. 

- Укытучы: Диалектларны саклауның ҽһҽмияте нҽрсҽдҽ? 

- Укучы: Диалектлар ҽдҽби телне баютуга, телнең үз эчке 

ресурслары нигезендҽ үсешенҽ ҽһҽмиятле, кыймҽтле ҿлеш кертҽлҽр. 

- Укытучы: Ҿй эше, гомумҽн, дҽрес буенча башка сорауларыгыз 

юкмы? Булмаса, дҽрес тҽмам. Чыгарга мҿмкин. 

 

 

                    Сҿйлҽм стильлҽре  ( дҽрес эшкҽртмҽсе )  

I. Дҽреснең максатлары: 

    1) коммуникатив: тҿрле сҿйлҽм стильлҽрен кулланып, ―Халык 

санын исҽпкҽ алу‖ темасына карата фикер алышу; 

    2) фҽнни: сҿйлҽм стильлҽре турында тирҽн мҽгълүмат бирү; 

    3) тҽрбияви: татар миллҽтенҽ карата мҽхҽббҽт хисе уяту. 

Укучыларны җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽргҽ, вакыйгаларга игътибарлы 

булырга ҿндҽү. 

II. Дҽреснең бурычлары:  

1) фҽнни, рҽсми, публицистик, сҿйлҽмҽ, матур ҽдҽбият 

стильлҽрен танырга, бер-берсеннҽн аерырга ҿйрҽтү; 

2) сҿйлҽмдҽ сирҽк очрый торган рҽсми стильне куллану 

күнекмҽлҽрен булдыру; 

3) ублицистик, матур ҽдҽбият, сҿйлҽмҽ стильлҽрне куллану 

күнекмҽлҽрен булдыру. 

III. Принциплар: 
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1) дидактик: фҽннилек, күрсҽтмҽлелек, эзлеклелек, укучыга 

индивидуаль якын килү, предметара бҽйлҽнеш (тарих); 

2) лингвистик: функциональ һҽм бүлекара бҽйлҽнеш 

(синтаксис, пунктуация); 

3) гомумметодик: коммуникатив, ситуатив-тематик. 

4) хосусый: лексик-семантик, теория белҽн сҿйлҽм 

практикасы берлеге. 

IV. Укыту ысуллары: аңлату-күрсҽтү; ҿлешчҽ эзлҽнү; тикшеренү 

ысуллары.  

V. Укыту алымнары: карточкалар; текстлар; схема; такта белҽн 

эшлҽү.  

VI. Дҽрес тҿре: катнаш дҽрес. 

VII. Җиһазлау:  карточкалар, схема, эпиграф.  

 

Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше  (1 мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы:        (2 мин.) 

    1) сорау-җавап алу                                                                                                             

III. Яңа материалны аңлату:    (25 мин.)               

    1) тҿрле стильдҽге текстлар белҽн эшлҽү;                                                              

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту:          (12 мин.)     

    1) рҽсми стильне куллану  күнекмҽсен булдыру: гариза, 

ышанычнамҽ, белдерү язу; публицистик,  сҿйлҽмҽ, матур ҽдҽбият 

стильлҽрен кулланып, текст язу. 

V. Йомгаклау:     (1 мин.) 

    1) сорау-җавап формасында                                          

VI. Ҿй эше (+ билгелҽр)   (2 мин.)           

    1) 64-73 битлҽрне укырга; 

    2) сҿйлҽм стильлҽрен кулланып, ―Ватан ҿчен һҽрберебез 

мҿһим‖ дигҽн темага иҗади эш. 

                                            Дҽрес барышы 

I. - Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз! Кҽефлҽрегез ничек? Нинди 

яңалыкларыгыз бар? (җавап бирҽлҽр). 

- Ярый, бик ҽйбҽт.  Барыгыз да дҽрескҽ ҽзерме? Алайса, 

башлыйбыз.  

II.  - Укучылар, узган дҽрестҽ без нинди тема үттек  ҽле? 

(стилистика һҽм аның тҿрлҽрен). 
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- Ҽйдҽгез, искҽ тҿшереп үтик ҽле, нҽрсҽ соң ул стилистика? 

(телдҽге стильлҽрне ҿйрҽнҽ торган фҽн). 

- Татар телендҽ ничҽ сҿйлҽм стиле бар ҽле? (биш). 

- Алар ничек аталалар? (ҽдҽби стиль, публицистик, фҽнни, рҽсми, 

сҿйлҽмҽ стильлҽр). 

III.  - Ҽйе, укучылар, сез дҿрес билгелҽдегез. Бүгенге дҽрестҽ без 

һҽр стильгҽ тукталып, текстлар нигезендҽ аларга хас үзенчҽлеклҽрне 

билгелҽрбез һҽм яңа алган белем һҽм күнекмҽлҽребезне ныгытырбыз. 

Белгҽнебезчҽ, стилистика фҽне егерменче гасыр башында  гына аерым 

фҽн буларак формалаша. Лҽкин, кеше элек-электҽн нҽрсҽ һҽм ничек 

сҿйлҽве турында уйланган. Шул рҽвешле, бу мҽсьҽлҽ һҽрвакытта да 

актуаль һҽм стилистиканы белү – зарур. ..., эпиграфны укы ҽле. 

(“Телне камил белү – аның стильлҽрен белү”). 

- Димҽк, без сезнең татар телен никадҽр белүегезне, стильлҽр 

белҽн файдалана алу мҿмкинлеклҽрегезне тикшерҽчҽкбез. 

Дҽфтҽрлҽрегезне ачып, бүгенге числоны, теманы язып куегыз.  

(язалар). 

- Сезнең  уйлавыгызча, ни ҿчен сҿйлҽм стильлҽрен аера белергҽ 

кирҽк? 

(чҿнки һҽркайсының үзенчҽлеклҽре, куллану даирҽсе бар...) 

- Дҿрес, һҽрбер стильнең  үзенчҽлеге, куллану кагыйдҽлҽре, хас 

сыйфатлары бар. Һҽм аларны теге яки бу текст белҽн эшлҽгҽндҽ истҽ 

тотарга кирҽк. Укучылар, тактага күз салыгыз ҽле. Сез ―Сҿйлҽм 

стильлҽре‖ дип аталган схема күрҽсез.                                                           

                                                                                                   * 

Сҿйлҽм 

стильлҽре 

 

Ҽдҽби сҿйлҽм  Гади 

сҿйлҽм 

 

Публицист

ик 

стиль 

 Фҽ

нни  

сти

ль 

 Рҽс

ми 

стиль 

 

 

 

 

Сҿйлҽм 

стиле 

Матур 

ҽдҽбият стиле 
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* Һҽр шакмак яшеренгҽн булырга тиеш 

Без бу схема белҽн дҽрес дҽвамында эшлҽячҽкбез. Димҽк, 

аралашуның максатыннан чыгып, аның ике тҿре бар. Ниндилҽр ҽле? 

(ҽдҽби сҿйлҽм һҽм гади сҿйлҽм). 

- Дҿрес, ҽйдҽгез схемага язып куябыз. Ҽ хҽзер, беренче номерлы 

текстның нинди стильгҽ караганын билгелибез. Ҽлеге биремне үтҽргҽ 

җиңелрҽк булсын ҿчен, тактада бирелгҽн план белҽн файдалана 

аласыз. ..., укып кит ҽле.  

План: 

1.  Кулланыш даирҽсе; 

2. Стильне куллану максаты; 

3. Лексик үзенчҽлеклҽре; 

4. Хас сыйфатлары. 

- Рҽхмҽт, хҽзер текстны укыйбыз, нинди стильгҽ караганын 

билгелибез, чараларын күрсҽтҽбез. Барысы да аңлашылса, эшли 

башлагыз. 

Текст № 1. 

Сираҗи эшкҽ генҽ түгел, җыр-моңга да булган кеше икҽн. 

Без түгел, кошлар моңая, 

Кайтырга иллҽренҽ... 

“Туган ил” кҿе – Сираҗиның йҿрҽк  түреннҽн чыккан җырлавы – 

барыбызны да ҽллҽ нишлҽтеп җибҽрде. Җанның иң нечкҽ кылларына 

моң сарылды... Никадҽрле аһҽң, никадҽрле илаһи кҿч, кодрҽт, сихри 

дҽрт иде бу кҿйдҽ. Бҿтен дҿнья тынсыз-ҿнсез калды. Урамдагы 

җиллҽр дҽ исмҽс булып калды кебек. Бу моң ата-бабаларыбызның 

күңеленнҽн, үзебезнең туган як, туган туфрагыбыздан шытып 

чыккан, гасырлар буена халкыбыз тарафыннан кадерлҽп сакланган, 

назлап үстерелгҽн рухның сүз белҽн ҽйтеп, аңлатып булмаслык бер 

аһҽңе иде... 

(Мҽхмүт Хҽсҽнов). (Укып чыккач, балалар җавап бирҽлҽр). 

- Булдырдыгыз, укучылар. Ҽйдҽгез, хҽзер буш квадратка матур 

ҽдҽбият стиле дип язып куябыз. Матур ҽдҽбият стиле кайсы сҿйлҽмгҽ 

карый ҽле? (ҽдҽби сҿйлҽм). 

- Ҽйе, шулай язып та куябыз. Ҽйдҽгез, икенче номерлы текст 

белҽн нҽкъ шул эшне башкарабыз. Аңлашылмаса, сорагыз. 
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Текст № 2. 

Солдат хаты                                                                     

Исеңдҽме, синнҽн бүлҽк –  

Бер балдагым бар иде; 

Сҿю билгең югалды шул - 

Уң бармагымда иде. 

 

Шул ук балдак белҽн бергҽ 

Шул кҿнне үк, шул ук җирдҽ 

Дошман югалтты танкын, 

Экипаж белҽн бергҽ. 

 

Бүген шатлык: хирург миңа 

Тапшырды балдагымны! 

Тик хатым ямьсез...кичер,бел 

Сулагай язганымны... 

 

Күңелең бизмҽсме миннҽн? – 

Шуны уйлыйм инде гел. 

Балдак табылды бит, җаным, 

Кул гына берни түгел! 

                          (Салих Баттал) 

 

(укып чыккач, җавап бирҽлҽр) 

- Дҿрестҽн дҽ, бу сҿйлҽмҽ стиль. Укучылар, ҽ бу стильне схемада 

без кая язабыз? (гади сҿйлҽмгҽ, чҿнки хатлар сҿйлҽмҽ стильгҽ карый, ҽ 

сҿйлҽмҽ стиль ул гади сҿйлҽмгҽ керҽ). 

- Шулай дип язып та куябыз, алайса. Гади сҿйлҽмгҽ сҿйлҽмҽ стиль 

генҽ карый. Шул рҽвешле, калган текстлар ҽдҽби сҿйлҽмгҽ караячак. 

Хҽзер ҿченче номерлы тест белҽн танышабыз һҽм стилен билгелибез, 

чараларын күрсҽтегез. 

 

Текст № 3 

Татарстанстат оешмасыннан хҽбҽр итүлҽренҽ караганда, 

дүшҽмбе иртҽсенҽ республика халкының 97,1 проценты җанисҽптҽ 

катнашкан булган инде. Кайбер районнарда исҽ бу күрсҽткеч узган 

атна ахырында ук 100 процентка җиткҽн. 2010 елның октябрендҽ 
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Русиядҽге халыкны санаячаклар. Җанисҽп кҽгазьлҽрендҽге бик күп 

сорауларның җиденчесе: “Сезнең миллҽтегез нинди?”. Үзенчҽлек бар. 

Бу юлы шушы сорауны сан алучылар беркемгҽ дҽ бирмҽскҽ тиеш. 

Һҽркем үз кулы белҽн язса гына дҿрес була.  

Шушы матдҽ үтҽлерме? Кешелҽр үзлҽренең миллҽтен күрсҽтерме? 

Хҽзер миллҽтне паспортта да күрсҽтмилҽр бит. Кайберҽүлҽр үз 

миллҽтен хҽтта хҽтерлҽми дҽ. Күп миллҽтле гаилҽлҽрдҽ ҽти миллҽте, 

ҽни миллҽте дип баш вату да булачак.  

Узган җанисҽп вакытында Русия татарлары 36 меңгҽ генҽ артты. Бу 

ярты процент чамасы. Ҽ башка миллҽтлҽр 20, 25, 50 %ка 

артканнары бар. (Римзил Вҽлиев) 

(укып чыккач, балалар җавап бирҽлҽр). 

- Ҽйе, бу публицистик стиль. Димҽк, ҽлеге стильне  кая 

язабыз?(ҽдҽби сҿйлҽмгҽ). 

- Дҿрес, хҽзер дүртенче текстны укып, стиль чараларын 

билгелибез . 

 

Текст № 4. 

Халык санын исҽпкҽ алу – билгеле бер вакыт аралыгында ил 

территориясендҽ яшҽүчелҽр турында демографик, икътисади, 

социаль мҽгълүматны җыю, туплау, бҽялҽү, анализлау һҽм  бастырып 

чыгару.  

Бүгенге заман халык санын исҽпкҽ алуның тҿп принциплары: 

1. Җанисҽп үткҽрелгҽн территорияне тулысынча колачлау; 

2. Халык санын исҽпкҽ алуны даими рҽвештҽ үткҽрү; 

3. Халык санын исҽпкҽ алуның дҽүлҽтнең билгеле бер 

максатлары белҽн бҽйле булмавы; 

4. Җанисҽпне барлык территориядҽ дҽ бердҽм кагыйдҽлҽр 

һҽм бердҽм программа нигезендҽ үткҽрү; 

5. Теркҽлүнең индивидуаль булуы; 

6. Мҽгълүматны турыдан-туры халыкның үзеннҽн алу; 

7. Алынган мҽгълүматның аноним булуы; 

8. Үзбилгелҽнү принцибына таянып эш итү; 

9. Җанисҽпнең билгелҽнгҽн вакыт кысаларында үткҽрелүе; 

10. Җанисҽп белҽн үзҽклҽштерелгҽн рҽвештҽ  җитҽкчелек 

итү. (укып чыккач, балалар җавап бирҽ). 
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- Ҽйе, укучылар, ҽлеге текст фҽнни стильгҽ карый. Һҽм аны 

схемабызга теркҽп тҽ куябыз. Һҽм соңгы бишенче текстыбыз белҽн дҽ 

шул эшне башкарып чыгарга кирҽк.  

Текст № 5. 

Россия Федерациясенең Бҿтен халык санын исҽпкҽ алу турындагы 

федераль законы. Халык санын исҽпкҽ алу (җанисҽп) – Россиядҽ 

яшҽүчелҽрнең санын һҽм структурасын, ил территориясендҽ таралышын, 

миллҽтен һҽм телен  ачыклау максаты белҽн тупланган рҽсми статистик 

мҽгълүмат.     

1 нче маддҽ. Россиядҽ халык санын исҽпкҽ алу  һҽм аның тҿп аның тҿп 

принциплары. 

1. Россиядҽге халык санын исҽпкҽ алу (алга таба - җанисҽп) 

билгеле бер датага Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽүчелҽр 

турында мҽгълүмат туплаудан гыйбарҽт. Җанисҽп бҿтен ил 

территориясендҽ кабул ителгҽн рҽсми методологик нигездҽ социаль, 

демографик  һҽм икътисади процесслар турындагы рҽсми статистик 

мҽгълҽмат туплау максатын күздҽ тотып үткҽрелҽ (28.11.2009 дҽн 

293нче номерлы ФЗ редакциясендҽ). 

2. Җанисҽп кеше хокукларын истҽ тотып үткҽрелҽ.  

3. Җанисҽп вакытында алынга мҽгълүматлар кешелҽргҽ мораль, 

яки материаль зыян салуда, кеше хокуларын кысрыклауга китерүдҽ 

кулланылырга тиеш түгел.  

4. Җанисҽптҽ катнашу кешелҽрнең һҽм гражданнарның 

җҽмгыяви бурычы булып тора. 

2 нче маддҽ. Бҿтен Россиядҽ халык санын исҽпкҽ алуның хокукый 

нигезе.  

Җанисҽпнең хокукый нигезе булып Россия Федерациясе 

Конституциясе, ҽлеге Федераль Закон, Россия Федерациясенең башка 

законнары һҽм хокук актлары санала. 

(балалар текст белҽн танышкач, стилен, үзенчҽлеклҽрен 

билгелилҽр). 

- Булдырдыгыз, укучылар, һҽм соңгы буш квадратка без рҽсми 

стиль дип язып куябыз. Афҽрин, схеманы язып бетердек. Хҽзер, ҽлеге 

схеманы дҽфтҽрлҽрегезгҽ язып куегыз (язалар). 

- Димҽк, аралашу максатыннан чыгып, сҿйлҽмнең ничҽ һҽм нинди 

тҿрлҽре була? (гади сҿйлҽм, ҽдҽби сҿйлҽм). 

- Дҿрес,  гади сҿйлҽмгҽ нинди стиль карый? (сҿйлҽмҽ). 

- ..., ҽ ҽдҽби сҿйлҽмгҽ ниндилҽр? 
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(фҽнни, рҽсми, матур ҽдҽбият, публицистик). 

- Бик дҿрес. Һҽрбер стильнең үзенчҽлеген без нҽрсҽ ярдҽмендҽ 

ачыкладык? (текстлар). 

- ..., сҿйлҽмҽ стильгҽ нинди үзенчҽлеклҽр хас? (җавап бирҽ, калган 

стильлҽр дҽ башка балалардан сорала). 

IV. – Дҿрес, ҽ хҽзер рҽсми стиль буенча белем һҽм 

күнекмҽлҽребезне ныгытачакбыз. Һҽр рҽткҽ  мин теге яисҽ бу рҽсми 

документ үрнҽген таратам. Кемгҽдер ышанычнамҽ, кемгҽдер гариза, ҽ 

кемгҽдер белдерү. Сез шул үрнҽклҽрне  файланып, үзегезнекен язарга 

тиешсез. Барыгызга да аңлашыламы? Аңлашылса, башлыйбыз (эшне 

башкаралар, укып чыгалар).  

- Булдырдыгыз, укучылар. Мин сезгҽ тагын бер бирем бирҽм. 

Ҽлеге бирем шулай ук рҽтлҽр буенча булачак. Һҽр рҽткҽ терҽк сүзлҽр 

һҽм теге яки бу стиль  язылган бит бирҽм. Һҽм сез ҽлеге сүзлҽрне 

файдаланып, үзегезнекен дҽ ҿстҽп, стиле сакланган текст язарга тиеш 

буласыз. Аңлашылган булса, башлыйбыз. 

1. “Созвездие-йолдызлык”, гала-концерт, Президент, 

“Пирамида”, бүлҽклҽр, дипломнар, Казан шҽһҽре һ.б. – публицистик 

стиль. 

2. Яз, ягымлы кояш, гҿрлҽвеклҽр, кошлар, беренче чҽчҽклҽр, 

мҽхҽббҽт, каникуллар һ.б  – матур ҽдҽбият стиле. 

3. Сагыну, ҽби, каникуллар, адрес, сҽламлҽү, хат, кунак һ.б. – 

сҿйлҽмҽ стиль (биремне үтилҽр, укыйлар). 

V. - Бик матур, тҿгҽл, дҿрес текстлар тҿзегҽнсез балалар. Мин бик 

канҽгать калдым. Укучылар, сез инде игътибар иткҽнсездер, без 

эшлҽгҽн текстларның күбесе халык санын исҽпкҽ алуга бҽйле. Быел, 

ундүртенче октябрьдҽн алып егерме бишенче октябрьгҽ кадҽр җанисҽп 

узды. Бу ил ҿчен, гомумҽн һҽр кеше ҿчен мҿһим чара. Кайбер гаилҽлҽр 

ҿчен ул бҽйрҽм дҽ кебек ҽле.  Ничек уйлыйсыз, халык санын исҽпкҽ 

алу нҽрсҽ  ҿчен кирҽк? (илнең демографик, икътисади, иҗтимагый 

хҽлен һ.б.  билгелҽр ҿчен...) 

- Ҽйе, ҽ сез катнаштыгызмы соң ҽлеге чарада? (ҽйе). 

- Ҽ җанисҽп алучыларның махсус атрибутикалары, киемнҽре бар 

идеме соң? (ҽйе, шарф, зур сумка...). 

- Ҽ нинди сораулар бирделҽр? (санап китҽлҽр). 

- Миллҽтегезне кем дип яздырдыгыз соң? (җавап бирҽлҽр). 

- Ҽлеге чарага җаваплы каравыгызга мин бик шат, укучылар. 

Илебез эчендҽ, җҽмгыятебездҽ үзгҽрешлҽргҽ, вакыйгаларга 
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игътибарлы булырга, миллҽтебзгҽ карата битараф булмаска  тиешбез. 

Шуңа бҽйле, мин сезгҽ ―Ватан ҿчен һҽрберебез мҿһим‖ дигҽн темага 

иҗади эш бирҽм. Сез тҿрле стильлҽрне кулланып, ҽлеге эшне 

башкарырга тиеш буласыз. Җанисҽпнең тарихына кагылып, матбугат 

битлҽрендҽ басылган материалларын карап, ҽлеге эшне башкара 

алачаксыз. Кҿндҽлеклҽрегезгҽ иҗади эш һҽм 64-73 битлҽрдҽге 

материалны укып килҽсе дип язып куегыз. Кемгҽ аңлашылмады 

сорагыз.  Дҽрес бетте. Сау булыгыз!  

 

Аныклагыч турында гомуми тҿшенчҽ (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

I. Дҽреснең максатлары: 

1) коммуникатив максат: Универсиада – 2013 дигҽн темага 

аныклагычлар кулланып фикер алышу; 

2) фҽнни максат: аныклагыч турында гомуми тҿшенчҽ бирү, 

аныклагычның  башка иярчен кисҽклҽрдҽн аермалы яклары; 

3) тҽрбияви максат: Универсиада үткҽрү ҿчен Казанның сайлануы, 

балалар күңелендҽ башкалабызга карата ихтирам, хҿрмҽт хисе 

булдыру. 

II. Дҽреснең бурычлары: 

1) иярчен кисҽклҽрне кабатлау; 

2) аныклагыч турында тҿшенчҽ; 

3) аныкланмыш турында аңлату; 

4) башка җҿмлҽ кисҽклҽреннҽн аермалы ягы; 

5) аныклагыч һҽм аныкланмышларны кулланып, укучыларның 

сҿйлҽм теллҽрен баетуга юнҽлеш бирү. 

III. Дҽреснең принциплары:  

1) дидактик принциплар: фҽннилек, эзлеклелек, күрсҽтмҽлелек, 

теориянең практика белҽн бҽйлҽнеше; укучыларга индивидуаль 

якын килү принциплары; 

2) лингвистик принциплар: бүлекара бҽйлҽнеш принцибы 

(лексикология белҽн бҽйлҽп бирү); 

3) гомумтеоретик принцип: коммуникатив; 

IV. Укыту ысуллары: аңлату – күрсҽтү ысулы.  

V. Укыту алымнары: тактадагы җҿмлҽлҽр белҽн эшлҽү; дҽреслек 

белҽн эшлҽү; күнегү эшлҽү; тестлар эшлҽү. 

VI. Дҽреснең тҿре: яңа материалны ҿйрҽтү. 

VII. Җиһазлау: дҽреслек, тест, схема (таблица), карточкалар.   
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                                         Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше   (1мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы:     (11мин.) 

1) аерымланган хҽллҽр турында ҿйрҽнгҽннҽрне кабатлау 

максатыннан тест эшлҽтү; 

2) сорауларга җавап бирү. 

    III. Яңа материалны аңлату:     (8мин.) 

1) тактадагы җҿмлҽ белҽн эшлҽү;                                                                    

2) дҽреслектҽге материал белҽн танышу;                                                      

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту этабы:   (20 мин.) 

1) дҽреслектҽге 195 нче күнегүне эшлҽү (телдҽн);                                       

2) карточкалар белҽн эшлҽү(язмача)                                                  

V. Ҿйгҽ эш: (2мин.) 

   Вакытлы матбугаттан Универсиадага кагылышлы, аныклагычы 

булган 4 – 5 җҿмлҽ язып алырга.                                                                                                    

    VI. Дҽрескҽ йомгак:     (3 мин.) 

1) сорау – җавап формасы. 

 

                                 

Дҽрес барышы 

I. Укытучы: Исҽнмесез, хҽерле кҿн укучылар! Урыннарыгызга 

утырыгыз. Кҽефлҽрегез яхшымы?   

II. Укытучы: Укучылар, сезгҽ нинди ҿй эше бирелгҽн иде? 

     - Укучы: аерымланган хҽллҽр турында ҿйрҽнгҽннҽрне кабатлап 

килҽсе иде. 

    - Укытучы: Ҽйдҽгез тикшереп карыйк. Мин сезгҽ тестлар 

таратам. Игътибарлы булыгыз, берничҽ вариант та дҿрес булырга 

мҿмкин. 

Тест 

1. Нинди хҽллҽр аерымланмый? Астына сызыгыз: 

 Рҽвеш хҽле   Урын хҽле 

 Күлҽм хҽле            Шарт хҽле 

2. Җҿмлҽлҽрдҽ нинди хҽллҽр аерымланган?   

а)  Казанны күрергҽ дип,  шҽһҽргҽ килде. (сҽбҽп хҽле).  

б)  Алда, кояш үзенең нурларын чҽчкҽн кебек, Сҿембикҽ 

манарасы балкый. (рҽвеш хҽле).  

3. Кайсы очракта аерымланган хҽллҽр янында ҿтер бер 

яктан гына куела: 
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а) аерымланган хҽл җҿмлҽ уртасында килҽ; 

б) аерымланган хҽл җҿмлҽ ахырында килҽ; 

        в) аерымланган хҽл җҿмлҽ башында килҽ; 

г) һҽрвакыт ике яктан куела. 

- Укытучы: Укучылар, ҽйдҽгез ҽле, , тестларыгызны тикшерү ҿчен 

миңа җеп бирегез. 

III. Укытучы: Балалар, дҽреслекнең 114 битендҽ ясалган, 193 

күнегүгҽ күз салыйк ҽле. Схемага карап, җҿмлҽ кисҽклҽре турында 

белгҽннҽрне искҽ тҿшерик һҽм схеманы тутырыйк. Җҿмлҽ кисҽклҽре 

нинди ике тҿркемгҽ бүленҽ? 

       Укучы: баш һҽм иярчен. 

       Укытучы: Баш кисҽклҽр үзлҽре ничек бүленҽ?  

       Укучы: ия һҽм хҽбҽр. 

       Укытучы: Балалар, безгҽ таныш булган иярчен кисҽклҽрне 

санап китегез ҽле. 

       Укучы: аергыч, тҽмамлык, хҽл.  

       Укытучы: Балалар, иярчен кисҽклҽр дигҽндҽ тагын бер ук бар. 

Димҽк, ҽле тагын бер иярчен кисҽк бар икҽн. Без бүген ҿйрҽнҽчҽк яңа 

тема - Аныклагыч дип атала. Сүзнең тамырын ҽйтегез.  

- Укучы: анык. 

- Укытучы:Бу сүзнең мҽгънҽсен аңлатып карыйк ҽле.  

- Укучы: ачыклый, тҿгҽллек кертҽ. 

- Укытучы: Ҽйе, балалар, дҿрес ҽйттегез. Ҽ русча ничек булыр?  

- Укучы: уточняет, поясняет. 

- Укытучы: Бүген без сезнең белҽн җҿмлҽнең тагын бер кисҽге – 

аныклагыч белҽн танышырбыз. Аны җҿмлҽдҽ таный белергҽ, сҿйлҽмдҽ 

кулланып карарга тиешбез. Укучылар, тактадагы җҿмлҽгҽ игътибар 

итик ҽле. Эчтҽн генҽ укып чыгыгыз. ... , җҿмлҽне сҽнгатьле, матур итеп 

укы ҽле. 

- Укучы: Тиздҽн җҿмһүриятебез башкаласында, Казанда, 

универсиада була. 

- Укытучы: Укучылар, игътибар итегез ҽле, тактадагы җҿмлҽ 

нҽрсҽ турында? 

- Укучы: Казан шҽһҽрендҽ үткҽрелҽчҽк Универсиада турында.  

- Укытучы: Сез Казанда булачак Универсиада турында 

белҽсезме? Казан шҽһҽре һҽм Универсиада турында нҽрсҽлҽр ҽйтҽ 

аласыз? 

- Укучы: Казан күпьеллык тарихы, бай мирасы булган шҽһҽр. 
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Бүгенге кҿндҽ Казанда яңарту, тҿзеклҽндерү эшлҽре алып барыла.  

- Укытучы: Бу нҽрсҽ белҽн бҽйле? 

- Укучы: Тиздҽн, Казан шҽһҽрендҽ студентларның җҽйге 

Универсиадасы булачак.  

- Укытучы: Ҽйдҽгез, бу җҿмлҽгҽ синтаксик анализ ясыйк. 

Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре: 

- Укучы: Универсиада була. 

- Укытучы: Җҿмһүриятебез – кайсы?  

- Укучы: аергыч. 

- Укытучы: Башкаласында – кайда?  

- Укучы: хҽл.  

- Укытучы: Тиздҽн – кайчан? 

- Укучы: хҽл. 

- Укытучы: Балалар, ҽ Казанда нинди җҿмлҽ кисҽге булыр икҽн? 

Ул кайсы сүзне ачыклап килҽ? Дҿрес, җҿмһүриятебез башкаласында. 

Ҽ нигҽ кирҽк икҽн соң Казанда сүзе бу җҿмлҽгҽ? Башкаласында сүзенҽ 

берҽр нинди мҽгънҽ ҿстиме?  

- Укучы: ачыклап килҽ, тҿгҽллек кертҽ.  

- Укытучы: Димҽк, ул нинди җҿмлҽ кисҽге булыр? Ҽйе, дҿрес, 

аныклагыч. Аның астына ике дулкынлы сызык сызарбыз. Укучылар, 

җҿмһүриятебез башкаласында нинди сорау җавап бирде?  

- Укучы: Кайда?  

- Укытучы: Ҽ аныклап килгҽн сүз, ягъни аныклагыч нинди 

сорауга җавап бирер? Уйлап карагыз ҽле. 

- Укучы: Кайда?  

- Укытучы: Дҿрес, ул үзе ачыклап килгҽн сүзнең соравына җавап 

бирҽ. Ҽйтеп карыйк ҽле, ягъни кайда? Тагын бер ҽйбергҽ игътибар 

итик: аныклагыч үзе ачыклап килгҽн сүздҽн алда урнашканмы, яки 

арттамы?  

-Укучы: Үзе ачыклап килгҽн сүздҽн соң, ягъни ияртүче кисҽктҽн 

соң килҽ. 

- Укытучы: Ҽ башка җҿмлҽ кисҽклҽре үзлҽре ачыклап килгҽн сүз 

янында ничек урнашалар? 

- Укучы: алдан. 

- Укытучы: Дҿрес, нҽкъ менҽ шушы күренеш аныклагычны башка 

җҿмлҽ кисҽклҽреннҽн аерып тора. Сез ничек уйлыйсыз, аныклагыч 

ачыклап килгҽн сүз ничек аталыр? Исегезгҽ тҿшерегез аергыч-

аерылмыш. 
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- Укучы: Аныкланмыш. 

- Укытучы: Дҿрес. Аныклагычлар, гадҽттҽ, аныкланмышлары 

белҽн бер грамматик формада килҽ. Безнең җҿмлҽдҽ аныклагыч белҽн 

аныкланмыш нинди килештҽ? 

- Укучы: Урын – вакыт  килешендҽ. 

- Укытучы: Нинди санда? 

-Укучы: Берлек санда. 

- Укытучы: Ярашканнармы?  

- Укучы: Ҽйе. 

- Укытучы: Укучылар, ҽйдҽгез ҽле тактада бирелгҽн җҿмлҽне рус 

теленҽ тҽрҗемҽ итеп карыйк. 

- Укучы: Скоро в столице нашей Республики, в Казани будет 

Универсиада. 

- Укытучы: Дҿрес ҽйттең, молодец! Ҽ рус телендҽ бу җҿмлҽ 

кисҽге ничек атала? (уточняющий член предложения (обстоятельство 

места). Дҿрес ҽйттегез, ҽ хҽзер дҽфтҽрлҽрегезне ачып бүгенге датаны 

һҽм теманы язып куегыз ҽле. Һҽм тактада бирелгҽн җҿмлҽне дҽ 

күчереп языгыз. Хҽзер дҽреслекнең 115 нче битен ачабыз һҽм мин 

ҽйтмҽгҽн фикерне эзлҽп табыгыз. ... ҽйдҽ ҽле, кагыйдҽне кычкырып 

укы. 

- Укучы: Аныклагыч җҿмлҽнең телҽсҽ кайсы кисҽген ачыклый. 

- Укытучы: Ҽйе, дҿрес, ул хҽтта аныклагычның үзен дҽ ачыклап 

килҽ ала.  

- Укучы: Аныклагыч алдыннан килүче бҽйлҽүче чаралар. 

- Укытучы: Дҿрес. Укучылар, хҽзер аныклагычка бҽя биреп 

карыйк. Билгелҽмҽне һҽркем ҽйтеп карасын. (Җаваплар тыңлана). 

Дҿрес, укучылар.  

IV.Укытучы: Хҽзер 195 нче күнегүне эшлибез. … , биремне укы 

ҽле. Күнегүне телдҽн эшлҽрбез. Бу җҿмлҽдҽ Агыйделнең аргы як 

читендҽге сирҽк камышлыкта сүзе аныклагыч була. Ҽнҽ тегендҽ сүзен 

ачыклый. Ҽнҽ тегендҽ – аныкланмыш. Ҽнҽ тегендҽ сүзенҽ сорау 

куегыз. Аныклагычка сорау куегыз.  

- Укучы:  Кем?  

- Укытучы: Дҿрес, алга таба җҿмлҽлҽрне тикшерик. Рҽхмҽт, 

укучылар. Мин хҽзер сезгҽ карточкалар таратам, карточкадагы 

биремнҽрне эшлҽрсез. Һҽр кешегҽ тҿрле вариант һҽм эшлҽр, шуңа күрҽ 

бер-берегезгҽ комачауламагыз. Матур итеп утырыгыз. Чиста, пҿхтҽ 

языгыз. Карточкада бирелгҽн җҿмлҽлҽрдҽге аныклагычның астына 
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сызарга, аныкланмышның ҿстенҽ X билгесе куярга. Тестларның дҿрес 

җавабын гына язарга. Эшлҽп бетергҽч, карточкаларны  

дҽфтҽрлҽрегезнең эченҽ тыгып, партаның уң ягына куегыз. Үзем җыеп 

алырмын. Шаулашмагыз!  

V. Укытучы: Укучылар, кҿндҽлеклҽрегезне ачып, ҿйгҽ эше язып 

куегыз: вакытлы матбугаттан аныклагыч кергҽн һҽм Универсиадага 

кагылышлы 5 җҿмлҽне ҿстҽмҽ эшлҽр дҽфтҽренҽ язып алырга. 

Дҽреслекнең 115, 116, 117 битендҽге кагыйдҽлҽрне кагыйдҽлҽр 

дҽфтҽренҽ язып куерга. 114 - 117 нче битлҽрне укырга.  

VI. Укытучы: Балалар, миңа җавап бирегез ҽле, аныклагыч башка 

җҿмлҽ кисҽклҽреннҽн кайсы ягы белҽн аерыла.  

- Укучы: Аныклагыч һҽрвакыт ияртүче сүздҽн соң килҽ. Ияртүче 

сүзне ачыкламый, ҽ аның мҽгънҽсенҽ аныклык, тҿгҽллек ҿсти.  

- Укытучы: Бик дҿрес ҽйттең, булдырдың! Бүген мин сиңа ―5‖ле 

куйдым, шулай ук ...,  ―5‖ле, ҽ ..., ..., ..., ―4‖ле куйдым. Тема буенча 

сорауларыгыз юкмы? Булмаса дҽрес бетте, чыгарга була, 

билгелҽрегезне куйдырырга миңа кҿндҽлеклҽрегезне алып килегез. 

Сау булыгыз. 

 

Кереш сүзлҽр һҽм аларның мҽгънҽви тҿркемчҽлҽре  

(дҽрес эшкҽртмҽсе) 

I.  Дҽреснең максатлары: 

1) фҽнни максат: кереш сүзлҽр турында  мҽгълүмат бирү; 

2) коммуникатив максат: кереш сүзлҽрнең тҿрле 

тҿркемчҽлҽрен кулланып,  ―Чишмҽлҽрне саклау‖ темасына фикер 

алышу; 

3) тҽрбияви максат: укучыларда чишмҽлҽрне саклап калу 

телҽге уяту, табигатькҽ карата мҽхҽббҽт хислҽре тҽрбиялҽү. 

II. Дҽреснең бурычлары: 

1) кереш сүзлҽрне танырга, мҽгънҽви тҿркемчҽлҽрен 

аера белергҽ ҿйрҽтү; 

2) сҿйлҽмдҽ кереш сүзлҽрне дҿрес куллану күнекмҽлҽрен 

формалаштыру; 

3) кереш сүзлҽрне куллану ярдҽмендҽ, укучыларны 

чишмҽлҽрне саклау турында уйланырга, мҿстҽкыйль фикер 

йҿртергҽ этҽрү, табигатьне сакларга ҿндҽү. 

 Ш. Дҽреснең принциплары: 
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1) дидактик принциплар: фҽннилек, предметара 

бҽйлҽнеш, күрсҽтмҽлелек, эзлеклелек, уку-укытуның тормыш белҽн 

бҽйлҽнеше; 

2) лингвистик принциплар: функциональ (кереш 

сүзлҽрне сҿйлҽм оештыруда билгелҽнгҽн роленнан чыгып аңлату); 

3) гомумметодик принциплар: коммуникатив, ситуатив-

тематик; 

4)  хосусый методик принциплар: граммматик теория 

белҽн сҿйлҽм практикасының берлеге. 

III. Укыту ысуллары: аңлату-күрсҽтү; ҿлешчҽ эзлҽнү. 

IV. Укыту алымнары: таблица белҽн эшлҽү; дҽреслек белҽн 

эшлҽү; карточкалар белҽн эшлҽү; рҽсем буенча җҿмлҽлҽр тҿзү; темага 

карата фикер алышу. 

V.      Дҽреснең тҿре: яңа материалны аңлату. 

VI. Җиһазлау: ―Кереш сүзлҽр һҽм аларның мҽгънҽви 

тҿркемчҽлҽре‖ исемле таблица, дҽреслек, ―Чишмҽлҽрне саклау‖ 

темасына караган фоторҽсем, карточкалар, ―Җидегҽн чишмҽ‖ җыр 

язмасы (магнитофон). 

 

Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше  (1 мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы:   (5 мин.) 

1) җҿмлҽ тикшерү;                                                                                                                                                                              

2) кереш сүзгҽ, аның мҽгънҽсенҽ игътибар юнҽлтү.                       

 III.   Яңа материалны аңлату:   (12 мин.) 

1) ―Кереш сүзлҽр‖, ―Кереш сүзлҽрнең мҽгънҽ ягыннан  тҿрлҽре‖  

дигҽн таблицалар белҽн эшлҽү;           

2) теманы аңлату;                                                                                     

3) нҽтиҗҽ ясау.                                                                                         

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту этабы:     (20 мин.) 

1) дҽреслек белҽн эшлҽү: 139 нчы күнегү (язма);         

2) карточкалар белҽн эшлҽү (телдҽн);     

3) ―Чишмҽлҽрне саклыйк‖ дигҽн темага монолог тҿзү.                       

V.   Ҿйгҽ эш: кереш сүзлҽрне дҽ кертеп, ―Чишмҽлҽрне саклыйк!‖               

дигҽн  инша-ҿндҽмҽ язып килергҽ.   (2 мин.)                                                  

VI.   Дҽрескҽ йомгак: сорау-җавап формасында.    (5 мин.)                                                     

                                     

Дҽрес барышы. 
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I. Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз! Хҽллҽрегез 

ничек? Кайсыгыз дежур? Бүген биредҽ барыгыз да бармы?  

- Укучы: Барыбыз да бар. 

- Укытучы: Яхшы! Укучылар, искҽ тҿшереп үтик ҽле, узган 

дҽреслҽрдҽ нинди тема үттек? 

- Укучы: Эндҽш сүзлҽр турында. 

- Укытучы: Ҽйе, без сезнең белҽн ―Эндҽш сүзлҽр‖не ҿйрҽндек. 

Кайсыгыз эндҽш сүзгҽ билгелҽмҽ биреп китҽ? 

- Укучы: Сҿйлҽм тҿбҽлгҽн затны белдереп килгҽн сүз эндҽш сүз 

дип атала. Эндҽш сүз булып телҽсҽ нинди сүзлҽр килергҽ мҿмкин: 

кеше исемнҽре, табигать күренешлҽре, хайваннарны, кошларны, тҿрле 

предметларны атаучы сүзлҽр һ.б. 

- Укытучы: Яхшы, булдырдың. Укучылар, яңа темага күчкҽнче, 

кечкенҽ генҽ бирем эшлҽп алырбыз. Игътибар белҽн тактага карыйбыз. 

Җҿмлҽне укып китик, ҽйдҽ ҽле, ..., матур итеп укы ҽле: 

- Укучы: Балалар, элек-электҽн чишмҽ тапкан, аны чистарткан 

кешене халык зурлаган, гадҽттҽ, чишмҽгҽ аның исемен биргҽн. 

- Укытучы: Хҽзер җҿмлҽне синтаксик яктан тикшерербез! 

- Укучы: Балалар – эндҽш сүз, элек-электҽн – вакыт хҽле, чишмҽ - 

тҽмамлык, тапкан - аергыч, аны – тҽмамлык, чистарткан – аергыч, 

кешене – тҽмамлык, халык – ия, зурлаган – хҽбҽр, гадҽттҽ - ?, чишмҽгҽ 

- тҽмамлык, аның – аергыч, исемен биргҽн (атаган) – хҽбҽр. 

- Укытучы: Укучылар, игътибар итсҽгез, бу җҿмлҽдҽ алдагы 

дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнелгҽн җҿмлҽ кисҽклҽре урын алган. Гадҽттҽ сүзенең 

синтаксик вазыйфасы билгелҽнмичҽ калды, иң элек без аның 

мҽгънҽсенҽ игътибар итик:  

- Укучы: Бу сүз ярдҽмендҽ фикернең гадҽтилеге белдерелҽ. 

- Укытучы: Сҿйлҽүченең чынбарлыкка, сҿйлҽмнең эчтҽлегенҽ 

тҿрлечҽ мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ торган мондый сүзлҽр кереш сүзлҽр дип 

атала. Алдагы дҽрестҽ модаль җҿмлҽ кисҽклҽреннҽн эндҽш сүзлҽрне 

ҿйрҽнсҽк, бүгенге дҽресебездҽ каралачак кереш сүзлҽр шулай ук 

модаль җҿмлҽ кисҽклҽренең берсе булып тора, шартлы билгесе: 

............ (нокталар белҽн билгелҽнҽ). 

        Ҽ хҽзер дҽфтҽрлҽрегезне ачып, бүгенге числоны язып куегыз. 

Сыйныф эше. Тема - кереш сүзлҽр һҽм аларның мҽгънҽви 

тҿркемчҽлҽре. (Укучылар язалар). 

- Укытучы: Укучылар, таблицага карыйбыз. Билгелҽмҽне укыйк:  
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- Укучы: Сҿйлҽүченең чынбарлыкка, сҿйлҽмнең эчтҽлегенҽ 

тҿрлечҽ мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ торган сүзлҽр кереш сүзлҽр дип атала. 

- Укытучы: Ҽ хҽзер мисалларга күз салыйк, кереш сүзлҽрнең 

нинди мҽгънҽ белдерүлҽрен ачыклыйк: 

 - Укучылар: - Имештер, сандугач та аларның җырларына хҽйран 

кала (А.Алиш)-  фикернең шикле булуын белдерҽ; 

- Габдрахман карт, чыннан да, Камилне бер сүздҽн аңлады. 

(Ф.Бҽйрҽмова) – фикернең шиксезлеген белдерҽ; 

-  Үзең дҽ, бҽлки, гҿллҽрдҽн 

   Тҽкыя үрҽсеңдер? (Р.Фҽйзуллин) – шиклҽнүне белдерҽ; 

       - Һҽркем үз урынын, үз дҽрҽҗҽсен белергҽ тиеш, ахыр чиктҽ!             

(Ҽ.Еники) – сҿйлҽүченең тойгысын белдерҽ. 

 

Укытучы: дҿрес ҽйттегез, укучылар, булдырдыгыз! Мисаллардан 

күренгҽнчҽ, һҽр кереш сүз сҿйлҽүченең сҿйлҽм эчтҽлегенҽ билгеле бер 

мҿнҽсҽбҽтен белдереп килҽ. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, кереш сүзлҽрнең 

мҽгънҽви тҿркемчҽлҽрен аерып чыгаралар, алар түбҽндҽгелҽр 

(таблицага карыйк): 

Мҽгънҽлҽре Мисаллар 

Шиклҽнү ихтимал, күрҽсең, бҽлки, ахрысы, 

никтер, шҽт, мҿгаен 

Фикернең шиксез икҽнлеге ҽлбҽттҽ, шҿбһҽсез, шиксез, дҿрес, 

һичшиксез, бҽхҽссез, билгеле, 

чынлап та 

Фикернең чыганагы минемчҽ, синеңчҽ, аныңча, минем 

уемча 

Үтенү зинһар 

Фикерең гадҽтилеге табигый, гадҽттҽ, билгеле 

булганча, мҽгълүм булганча 

Сҿйлҽүченең тҿрле 

тойгылары 

бҽхеткҽ, кызганычка каршы, имеш, 

янҽсе, ичмасам, валлаһи, биллҽһи 

Игътибар җҽлеп итү кара ҽле, тыңла ҽле, белҽсең килсҽ, 

ҽйтсҽм ҽйтим, гафу ит, тукта ҽле 

Фикерлҽрнең үзара 

мҿнҽсҽбҽте 

мисал ҿчен, ниһаять, гомумҽн, 

ҽйтик, мҽсҽлҽн, беренчедҽн, икенчедҽн, 

бер яктан, киресенчҽ, икенче яктан, 

димҽк, хҽер 
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- Укытучы: Ҽйдҽгез ҽле, кереш сүзлҽрнең мҽгънҽви 

тҿркемчҽлҽрен         мисаллары белҽн укып үтик, кем укырга тели? 

(ҽйдҽ, ... , беренче дүрт тҿркемчҽне укып кит! Калганын, ..., син укы 

ҽле! Укучылар, сезгҽ бар да аңлашыламы? Игътибарлы булыгыз, 

кереш сүзлҽрне башка җҿмлҽ кисҽге булып килҽ торган сүзлҽр белҽн 

бутамагыз. Мҽсҽлҽн, ―Ихтимал, эшкҽ дҽ урнашыр‖ һҽм ―Эшкҽ 

урнашуы ихтимал‖ дигҽн җҿмлҽлҽрне карасак, ―ихтимал‖ сүзе нинди 

синтаксик функциялҽрдҽ килҽ. 

- Укучы: Беренче очракта - кереш сүз, фикерне шиклҽнеп ҽйтү; 

икенче очракта – хҽбҽр булып килҽ, хҽбҽр итү. 

- Укытучы: Ҽйе, укучылар, сизеп алгансыздыр: кереш сүзлҽр 

махсус интонация, темп белҽн ҽйтелҽлҽр, ҽ башка җҿмлҽ кисҽге булган 

сүзлҽр үзлҽре бҽйлҽнгҽн сүзлҽр белҽн бергҽ ҽйтелҽлҽр. Сез моны 

тыныш билгелҽре куелышында да күрҽсез. Игътибар итсҽгез, кереш 

сүзлҽр җҿмлҽдҽ ҿтерлҽр белҽн аерылганнар, безнең ҽле килҽсе дҽрестҽ 

―Кереш сүзлҽр янында тыныш билгелҽре‖ нҽ багышланган аерым 

дҽресебез булачак. 

- Укытучы: Ҽ хҽзер без сезнең белҽн дҽреслектҽн күнегү 

эшлҽрбез. Дҽреслекнең 88 нче битен ачыгыз, 139 нчы күнегү. Биремне 

бераз гына үзгҽртҽм: ―Кереш сүзлҽрне генҽ күчереп алыгыз һҽм 

мҽгънҽви тҿркемчҽсен күрсҽтегез, кабатланган очракта берсен генҽ 

языгыз‖. Ягез, укучылар, кем ничҽ мисал тапты?.. 

 1980 нче елны исҽ Свердловск ҿлкҽсендҽ Гҽйнҽ авылында 

―Нуры Содур‖ның, дефектлы гына булса да, ҿченче күчермҽсенҽ 

очрадык. Элекке чорда, мҽгълүм булганча (фикернең гадҽтилеге), 

Барда һҽм Гҽйнҽ яклары бер тҿбҽк булып исҽплҽнҽ... 

                Димҽк (фикерлҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽте), бу ерак 

Кҿнбатыш Уралда да Казан чоры шагыйренең поэмалары XVI йҿз 

азагыннан алып XIX гасыр ахырларына кадҽр укылып килгҽн икҽн. Бу 

исҽ башкортлар белҽн аралашып яшҽгҽн Барда һҽм Гҽйнҽ 

татарларының ерак дҽвердҽн үк казанлы туганнары белҽн ҿзлексез һҽм 

тыгыз мҽдҽни мҿнҽсҽбҽттҽ торуларын күрсҽтҽ. Ихтимал (фикерне 

шиклҽнебрҽк ҽйтү), шушы Уралда табылган ҿч күчермҽгҽ нигез булган 

элгҽреге бер күчермҽне бу якларга, ханлык җимерелгҽч, ҿлкҽдҽ кҿчҽеп 

киткҽн милли-колониаль изүлҽрдҽн качучы татарлар алып 

килгҽннҽрдер?.. Димҽк, бу Урал якларында татар ҽдҽбиятының башка 

борынгы истҽлеклҽре табылу да бик мҿмкин. Димҽк.... 
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 Хҽер (сҿйлҽүченең тойгысы белдерелҽ), табыш белҽн 

рухланып, ул кичне без ҽйткҽн ―димҽк‖лҽрнең һҽммҽсен саный 

башласак, сүз бик күпкҽ, ҽңгҽмҽ еракка китҽр иде...(М.Госманов). 

- Укытучы: укучылар, ҽ хҽзер мин сезгҽ карточкалар таратам. 

Анда җҿмлҽлҽр бирелгҽн, сез кереш сүзлҽрне табып, мҽгънҽви 

тҿркемчҽлҽрен билгелҽргҽ тиеш буласыз! Биремне телдҽн башкарабыз, 

фикер тупларга бераз вакыт бирҽм. Ягез ҽле, ...! 

1. Татарстан чишмҽлҽргҽ гаять бай, мҽсҽлҽн, Ҽлмҽт районында 

720 чишмҽ барлыгы билгеле. (ҽйтелгҽн фикерлҽрнең үзара 

мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ). 

2. Ҽмир Шҽрифуллин – Татарстан районнары буенча 

чишмҽлҽрне ҿйрҽнгҽн кеше, аның фикеренчҽ, Татарстанда иң зур 

чишмҽ - Зҽңгҽр күл, ул тҿбеннҽн бҽреп чыккан чишмҽлҽр белҽн туена 

(фикернең чыганагын белдерҽ). 

3. Нефть чыккан районнарда, кызганычка каршы, табигатькҽ бик 

зур зыян килҽ (сҿйлҽүченең тҿрле тойгылары). 

4. Һҽр авылда диярлек чишмҽлҽр бар, гадҽттҽ, алар кемнеңдер 

исеме белҽн атала, ниндидер тарихы була. Мҽсҽлҽн, Исмҽгыйль, 

Габдрахман, Суфиян һ.б. исемле кизлҽүлҽр еш очрый (фикернең 

гадҽтилеге һҽм ҽйтелгҽн фикерҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽте). 

5. Сҽфҽрдҽ йҿргҽндҽ, матур итеп киртҽлҽп алынган, ял итҽр ҿчен 

эскҽмиялҽр куелган чишмҽ янына туктап хҽл алу үзе бер рҽхҽтлек, 

кызганычка каршы, кайчак ташландык хҽлдҽ, чүп-чар тулган җирлҽргҽ 

тап буласың...(сҿйлҽүче тойгысы). 

6.   Кешелҽр, зинһар, чишмҽлҽрне саклыйк, алар безнең ярдҽмгҽ  

мохтаҗ! (үтенү). 

Укытучы: Укучылар, сезнең игътибарыгызга фоторҽсем! 

(Фоторҽсемдҽ - чишмҽ). 

    Анда нҽрсҽ сурҽтлҽнгҽн? Ҽйе, чишмҽ - бик матур, челтерҽп 

агып яткан чишмҽ ҽлеге рҽсемдҽ. Укучылар, сез инде ялларда авылга 

ҽби-бабайларыгыз янына кайтасыздыр, ҽйеме? Кайтмаганнар сҽяхҽткҽ, 

урман буена чыгалардыр? Чишмҽлҽрне барыгызның да күргҽне бардыр 

дип уйлыйм, шулаймы?! Нинди исемле чишмҽлҽр белҽсез? Ни ҿчен 

шулай аталганнар (укучыларның җавапларында кереш сүзлҽр 

кулландыру: минемчҽ...)? 

 -  Ҽйе, укучылар, авылларыбыз чишмҽлҽрдҽн башлана, гомумҽн, 

җир куеныннан агып чыгучы чишмҽлҽр һҽркемгҽ кадерле. Чишмҽлҽр  - 

кечкенҽ булсалар да, зур елгаларга, диңгез океаннарга башлангыч 
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бирүчелҽр! Шуңа күрҽ без аларны сакларга, чистартып торырга 

тиешбез. Кызганычка каршы, чишмҽ буйларында ял итеп, соңыннан 

чүплҽрен җыймыйча китүчелҽр дҽ бар... Укучылар, икенче рҽсемгҽ дҽ 

карагыз ҽле! (Икенче фоторҽсемдҽ - чүплеккҽ ҽйлҽнгҽн чишмҽ). 

 Безне чишмҽлҽрнең бүгенге кҿндҽге хҽле борчый, ҽлбҽттҽ. Ҽ 

чишмҽлҽр үзлҽренең хҽллҽре турында нҽрсҽ дип серлҽшҽ икҽн? Сез 

хҽзер чишмҽ роленҽ кереп, кереш сүзлҽр дҽ кулланып, зур булмаган (5-

6 җҿмлҽдҽн торган) монолог тҿзергҽ тиешсез! Ҽйдҽгез, тырышыгыз! 

Мин сезгҽ Г.Бҽширов сүзлҽре, С.Садыйкова кҿенҽ язылган 

З.Сҽхҽбиева башкаруындагы ―Җидегҽн чишмҽ‖ исемле матур җыр 

тыңлатырмын, җыр тҽэсирендҽ фикерлҽрегез баеп, тагын да 

матурланып китҽр дип уйлыйм! (Җыр яңгырый). 

- Укучы: Без ага башлаганга күп еллар үтте, кызганычка каршы, 

элекке матурлыгыбыз югала бара, суларыбыз кими, ярларыбыз 

җимерелҽ, ҽ без һаман агабыз! Безне саклагыз, безгҽ ярдҽм итегез: 

беренчедҽн, безнең тирҽбезгҽ рҽшҽткҽлҽр кирҽк, икенчедҽн, 

тҿбебезнең дҽ ел саен чистартылуын телибез... Тирҽ-юнебезгҽ, чишмҽ 

башларына агачлар утыртсыннар иде. Шул вакытта без, ниһаять, 

җиңел сулыш алып, сезне һҽрчак чиста суыбыз белҽн шатландыдыр, 

елгаларны да туендырыр идек. Кешелҽр, без, һичшиксез, сезнең 

ярдҽмгҽ мохтаҗ! 

Укытучы: Укучылар, иптҽшегез сҿйлҽмендҽ нинди кереш сүзлҽр 

кулланды? (Укучылар ҽйтеп күрсҽтҽлҽр). Ярый, бик яхшы, 

тырыштыгыз - булдырдыгыз. Кҿндҽлеклҽрегезне ачып ҿй эшен язып 

куегыз: сез чишмҽ буенда игълан тактасына элеп куя алырлык 

―Чишмҽлҽрне саклыйк!‖ исемле ҿндҽмҽ язарга тиеш буласыз, эшегездҽ 

кереш сүзлҽрне дҽ кулланыгыз. 

 VI. Укытучы: Укучылар, дҽресебезне йомгакларга да вакыт 

җитте.            Шулай итеп, нинди сүзлҽргҽ кереш сүзлҽр дип ҽйтҽбез? 

- Укучы: Сҿйлҽүченең чынбарлыкка, сҿйлҽмнең эчтҽлегенҽ 

тҿрлечҽ мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ торган сүзлҽр кереш сүзлҽр дип 

атала. 

- Укытучы: Кереш сүзлҽр нинди мҽгънҽлҽр белдерергҽ 

мҿмкин? 

-  Укучы: Фикернең шиксез булуын яки шиклҽнеп ҽйтүне, 

үтенүне, фикернең чынанагын, сҿйлҽүченең фикерне гадҽти итеп 

каравын, ҽйтелгҽн фикерлҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽтен, фикернең ҽйтү 

ысулын, сҿйлҽүченең тҿрле тойгыларын. 
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- Укытучы: Бик яхшы. Укучылар, бүген дҽрестҽ барыгыз да актив 

катнаштыгыз. Ҽ менҽ ..., ... аеруча тырышып эшлҽделҽр, шуңа күрҽ 

мин аларга ―5‖ле билгесе куям. Сорауларыгыз юкмы, укучылар? Дҽрес 

бетте, чыгарга мҿмкин. 

 

Сорау алмашлыклары (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

 I. Дҽреснең максатлары: 

1) коммуникатив максат: балаларның бҽйлҽнешле сҿйлҽм 

телен, фикерлҽү сҽлҽтлҽрен үстерү юнҽлешендҽге эшне дҽвам 

итү; ҽйлҽнҽ - тирҽне саклау темасына фикер алышу; 

2) фҽнни максат: укучыларны сорау алмашлыклары белҽн 

таныштыру, аларны башка алмашлык тҿркемчҽлҽреннҽн аера 

белүлҽренҽ ирешү; 

3) тҽрбияви максат: табигатьне яратырга, матурлыкны күрҽ, 

тоя белергҽ ҿйрҽтү, ҽхлак тҽрбиясе бирү. 

II. Дҽреснең бурычлары: 

1) укучыларны сорау алмашлыкларын танырга ҿйрҽтү; 

2) сорау алмашлыкларын башка тҿркемчҽлҽрдҽн аера белүгҽ 

карата күнекмҽлҽр формалаштыруга игътибар юнҽлтү. 

III. Дҽреснең принциплары: 

1)дидактик принциплар: фҽннилек; күрсҽтмҽлелек; эзлеклелек; 

укучыларга индивидуаль якын килү принциплары; 

2)лингвистик принциплар: функциональ; бүлекара бҽйлҽнеш; 

3)гомумметодик принциплар: коммуникатив. 

IV. Укыту ысуллары: аңлату-күрсҽтү; ҿлешчҽ эзлҽнү; 

тикшеренү.  

V. Укыту алымнары: темага карата фикер алышу; дидактик 

уеннар; тест сорауларына җавап бирү; тҿркемлҽп эшлҽү; индивидуаль 

бирем үтҽү; иҗат итү. 

VI. Дҽреснең тҿре: яңа теманы аңлату; үткҽн дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнгҽн 

темаларны ныгыту. Дҽрес-сҽяхҽт. 

VII. Җиһазлау: Индивидуаль биремле тҿсле карточкалар, тест 

сораулары, хат, табышмаклар, мҽкальлҽр, ―Иң алдынгы укучы 

медале‖. 

 

                                          Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше  (1 мин.)                                                                                                       

II. Актуальлҽштерү этабы:   (5 мин.) 
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1) укучыларны урман патшалыгыннан килгҽн ―хат‖ белҽн 

таныштыру; 

2) үткҽн теманы ныгыту максатыннан тест үткҽрү.                           

III. Яңа материалны аңлату:    (12 мин.) 

1) сорау алмашлыклары турында мҽгълүмат;  

2) тексттан сорау алмашлыкларын табу;                          

3) дҽреслек белҽн эш: 385нче күнегү (язмача).                                             

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту этабы:  (20 мин.) 

1) тҿрле тҿстҽге карточкалар белҽн эш;                                        

2) сорау алмашлыклары кергҽн мҽкальлҽр белҽн эш;             

3) дҽреслек белҽн эш: 383нче күнегү (телдҽн).                                            

V. Ҿйгҽ эш: ―Урманда кунакта‖ темасына диалог тҿзеп килү   (2 

мин.) 

VI. Дҽрескҽ йомгак:    (5 мин.) 

1) сорау бирү – җавап алу;                                                                              

2) билгелҽр кую.                                                                                               

                                 Дҽрес барышы 

 I.  Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз! Барыгыз да 

дҽрескҽ ҽзерме? Алайса, башлыйбыз. Без бу дҽрестҽ ҽкият дҿньясына 

сҽяхҽт итҽрбез, тҿрле ҽкият геройлары белҽн очрашырбыз, алар 

алдында үзебезнең белемебезне күрсҽтергҽ тырышырбыз. Ҽ инде иң 

актив катнашкан укучыга ―Иң алдынгы укучы‖ медале бирелҽчҽк. 

Укучылар, урман патшалыгыннан бер хат килде, шуны укыйк ҽле. 

―Хҿрмҽтле 6 нчы сыйныф укучылары! Сезгҽ Тукай абыегызның 

―Шүрҽле‖се җавап хаты яза. Безнең патшалыкта буласыгыз килҽ икҽн. 

Без каршы түгел. Шулай да берничҽ шартны һҽм биремне үтҽргҽ кирҽк 

булыр. 

1. Урманда йҿргҽндҽ, минем якыннарымның тынычлыгын 

бозмаска! 

2. Агачларны сындырмаска, кошларны куркытмаска! 

3) Мин җибҽргҽн биремнҽрне үтҽгҽч, урманга керергҽ рҿхсҽт 

итҽм...‖ 

- Укучылар, узган дҽрестҽ сез нинди тема үттегез? 

- Укучы: ―Алмашлык‖ темасын ҿйрҽндек. 

- Укытучы: Яхшы. Алай булгач, сезнең белемегезне тикшереп алу 

максатыннан, кечкенҽ генҽ тест үткҽреп алырбыз. Мин сорауны һҽм 

җавапларын укыйм, ҽ сез кул күтҽреп җавап бирерсез. Башладык! 

Укытучы: Нинди сүз тҿркеме алмашлык дип атала? 
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   а) мҿстҽкыйль сүз тҿркеме;  

   ҽ) исем, сыйфат, сан яки рҽвеш сүз тҿркемнҽрен алыштырып 

килҽ ала торган сүзлҽр; 

   б) сҿйлҽмдҽ еш кулланыла торган сүз тҿркеме. 

- Укучы: Алмашлык дип исем, сыйфат, сан яки рҽвеш сүз 

тҿркемнҽрен алыштырып килҽ ала торган сүзлҽргҽ ҽйтҽлҽр. 

- Укытучы: Алмашлыкларны ничҽ тҿркемчҽгҽ бүлеп ҿйрҽнҽлҽр? 

   а) 5; 

   ҽ) 7; 

   б) 8. 

- Укучы: Мҽгънҽлҽре буенча алмашлыкларны җиде тҿркемгҽ 

бүлҽлҽр.  

- Укытучы: Алмашлыклар сҿйлҽмдҽ нинди ҽһҽмияткҽ ия? 

   а) алмашлыклар сҿйлҽмне җыйнак һҽм матур яңгырашлы итҽ; 

   ҽ) урынсызга бер үк сүзне кабатлаудан коткаралар; 

   б) тҿрлҽнмилҽр. 

- Укучы: алмашлыклар сҿйлҽмне җыйнак һҽм матур яңгырашлы 

итҽ. 

- Укытучы: афҽрин укучылар! 

II.  Укытучы: Безнең бүгенге темабыз – ―Сорау алмашлыклары‖. 

Укучылар, дҽфтҽрлҽрне ачып, бүгенге числоны язып куегыз. 

Сыйныф эше. Тема – сорау алмашлыклары (укучылар язалар). 

- Укытучы: Предметны, затны, билгене, санны яки рҽвешне 

ачыклау максатында кулланыла торган алмашлыклар – сорау 

алмашлыклары дип атала. Кем? ни? нҽрсҽ? сораулары – зат һҽм 

предметны; нинди? кайсы? – билгене; ничҽ? ничҽнче? – санны; кайда? 

кайчан? нигҽ? ни ҿчен? ни сҽбҽпле? сораулары рҽвешне ачыклаганда 

куела. Исемне алыштырып килгҽн сорау алмашлыклары сан, тартым, 

килеш белҽн тҿрлҽнҽ. 

- Укытучы: Балалар алга таба безне тҿлке каршы алыр. Ҽгҽр без 

бирелгҽн тексттан сорау алмашлыкларын таба алсак, ул безне урман 

янына  кыска юлдан илтеп куяр. 

 

Кҿтелмҽгҽн очрашу 

Кҽрим бай Галимҗанны очратуга: 

- Тукта, тукта ҽле. Син ник безнең бакчада йҿрисең? Ни эшлисең 

монда? 

- Сыерчык карыйм... 
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- Нинди сыерчык? Кайсы агачка кунган? 

- Ҽнҽ, шул алмагачта гына. Я, Кҽрим абзый, башмакларыгыз 

табылмадымы? Инде ничҽнче кҿн эзлисез? 

- Аны сиңа кем ҽйтте? 

- Бҿтен шҽһҽр халкы сҿйли бит...   (М. Фҽйзи). 

- Укучы: Ҽлеге текстта ник? ни? нинди? кайсы? ничҽнче? кем? 

сорау алмашлыклары күрсҽтелгҽн. 

- Укытучы: Бик яхшы. Ҽ хҽзер дҽреслектҽн 385нче күнегүне 

эшлҽрбез. Укучылар, дҽфтҽрегезгҽ 385 нче күнегү дип язып куегыз. 

Чиста һҽм матур итеп табышмакларны җаваплары белҽн күчереп 

язабыз. (Укучылар яза). 

- Укытучы: Булдымы? Кем сорау алмашлыкларының җҿмлҽдҽге 

функциясен аңлата ала? 

- Укучы: Нҽрсҽ? нҽрсҽне? соравы зат һҽм предметны; кайсы? 

нинди? соравы зат һҽм предметның билгесен күрсҽтҽ.  

III.  Укытучы: Дҿрес. Молодец. Тҿлкенең безгҽ бик кызыклы 

биремнҽре бар. Ул тҿрле тҿстҽге карточкалар алып килгҽн. Беренче 

бирем сары карточка белҽн булыр. Ҽлеге биремдҽ күп нокталар 

урынына тиешле алмашлыкларны куеп язырга кушылган. 

Дҽфтҽрлҽрегезгҽ 1 нче бирем дип язып куегыз. Биремне уйлап һҽм 

дҿрес итеп эшлҽргҽ тырышыгыз (укучылар яза). 

- Укытучы: кайсыгыз бик кыю? Кем җавап бирергҽ ҽзер? 

- Укучы: Галимҗанның ҽтисе белҽн минем ҽти бер туган. 

Галимҗанның ҽтисе минем ҽтидҽн берничҽ яшькҽ олырак. Ҿйлҽребез 

янҽшҽ. Ике гаилҽ бер – берлҽре белҽн дус, тату. Мин дҽ Галимҗан 

белҽн дус. Галимҗан миннҽн яшьрҽк.  

- Укытучы: Молодец! Ҽлеге биремдҽ алмашлыкларның нинди 

тҿре кулланылган? Кем җавап бирҽ? 

- Укучы: Биредҽ зат алмашлыклары кулланылган. 

- Укытучы: Дҿрес. Икенче биремебез кызыл карточка белҽн. Безгҽ 

алмашлыклар кулланып, табигать темасына кечкенҽ генҽ хикҽя тҿзергҽ 

кирҽк булыр. Черновикларны алып яза башладык (укучылар яза). 

- Укытучы: Кем узенен хикҽясен укып китҽ? 

- Укучы: Урман табигатьнең иң матур җире. Монда тҿрле – тҿрле 

агачлар үсҽ, кошлар, җҽнлеклҽр яши. Ҽнҽ тукран агачта тукылдатып 

утыра. Ул агачка зыян китерүче кортларны чүпли. Урманда нинди генҽ 

җилҽк-җимеш юк. Алар шундый тҽмле. Урманның һавасы чиста,саф. 

Монда бик рҽхҽт.  
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- Укытучы: Бик матур һҽм эчтҽлекле хикҽя, молодец. Безнең 

ҿченче биремебез дҽ бар бит ҽле. Монда зҽңгҽр карточкалар белҽн 

эшлҽү булыр. Безгҽ күп нокталар урынына сорау алмашлыклары куеп 

язарга кирҽк. Дҽфтҽрлҽрегезгҽ 2 нче бирем дип язып куегыз. 

Булдымы? Алайса эшли башладык. 

- Укытучы: Кем җавап бирергҽ ҽзер? ... ҽйдҽ сине тыңлап карыйк 

ҽле?. 

- Укучы: Кая барсам, кайда торсам, нишлҽсҽм дҽ, 

              Хҽтеремдҽ мҽңге калыр туган җирем. 

- Укытучы: Яхшы. Укучылар саескан безгҽ бик кызыклы уен алып 

килгҽн. Мҽкальнең беренче яртысы минем телемдҽ, ҽ икенче яртысы 

шушы тҿендҽ. Мин  мҽкальнең яртысын ҽйтеп, шушы кулъяулыкны 

кайсыгызга да булса ыргытам. Ҿчкҽ кадҽр санаганчы сез тҿенне чишеп 

икенче яртысын ҽйтергҽ тиешсез. Барыгыз да ҽзерме? 

- Укытучы: Кем эшлҽми, ... 

- Укучы:  ..., шул ашамый. 

- Укытучы: Дҿньяда иң йомшак нҽрсҽ - ...  

- Укучы: ... - ҽнием кулы. 

- Укытучы: Кем арбасына утырсаң, ... 

- Укучы: ..., шуның җырын җырларсын. 

- Укытучы: Асыл сҿяк зур булмас, ... 

- Укучы: ..., кая барса хур булмас. 

- Укытучы: Молодцы укучылар! Ҽйдҽгез дҽреслектҽн 383 нче 

күнегүне эшлҽп алыйк ҽле. Биредҽ сорау алмашлыкларын табарга 

кушылган. Бер кат биремне карап чыгыгыз ҽле. Кем ҽзер? 

- Укучы: Ҽллҽ нҽрсҽ булды минем 

              Ҽти белҽн ҽнигҽ 

               Йҿдҽтҽлҽр сорау биреп: 

              ―Ник?‖ тҽ, ―Нҽрсҽгҽ?‖, ―Нигҽ?‖ 

Ник ―ике‖ле алдың? – дилҽр 

Нигҽ соңга калдың? – дилҽр. 

-Укытучы: Яхшы. Тагын кем җавап бирергҽ тели? 

- Укучы:   -   Ник дҽресең карамадың? 

Белмҽгҽч, ник сорамадын? 

Ник тагын пычракка кердең? 

Нигҽ дип су ерып йҿрдең? 

Ник сугыштың Салих белҽн? – 

Ҽйтерсең инде мин белҽм. 
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- Укытучы: Бик яхшы укучылар. 

 IV. Укытучы: Укучылар, сезгҽ ҿйдҽ ―Урманда кунакта‖ дигҽн 

темага диалог тҿзеп килергҽ кирҽк булыр. Диалогта сорау 

алмашлыкларын кулланырга тырышыгыз. 

V.  Укытучы: Укучылар безнең дҽрес ахырына якынлашып килҽ. 

Үтелгҽн материалны ничек үзлҽштереп калуыгызны белү ҿчен мин 

сезгҽ берничҽ сорау бирҽм: 

- Сорау алмашлыклары дип нинди сүзлҽрне ҽйтҽлҽр? 

- Укучы: Предметны, затны, билгене, санны яки рҽвешне ачыклау 

максатында кулланыла торган сүзлҽрне сорау алмашлыклары дилҽр. 

- Укытучы: Сорау алмашлыкларына нинди сүзлҽр карый? 

- Укучы: Кем, нҽрсҽ, ни, нинди, кайсы, ничҽнче, ничҽ, ник, ни 

сҽбҽпле? сораулары карый. 

- Укытучы: Сорау алмашлыкларының нинди тҿрлҽре бар? 

- Укучы: Зат һҽм предметны, билгене, санны, рҽвешлҽрне 

ачыклаганда кулланыла торган сорау алмашлыклары бар. 

- Укытучы: Укучылар, бүген барыгыз да бик актив катнаштыгыз, 

молодцы. Ҽ менҽ бик тырышып катнашкан укучылар да бар. Алар ... , 

... . Мин аларга ―5‖ билгесе куям.  ―Иң алдынгы укучы‖ медален без ... 

бирербез. Укучылар, мин сезнең белҽн бу дҽрестҽн бик канҽгать 

калдым.  

Дҽрескҽ кагылышлы сорауларыгыз юкмы? Булмаса дҽрес тҽмам, 

чыгарга мҿмкин. 

 

 Cаф сҿйлҽм (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

I. Максатлар: 

1) фҽнни: саф сҿйлҽм тҿшенчҽсенҽ аңлатма бирү; 

2) коммуникатив: саф татар телендҽ ҽңгҽмҽлҽр алып 

бару; 

3) тҽрбияви: укучыларны күмҽклҽшеп эшлҽргҽ ҿйрҽтү; 

укучыларга театрның файдалы, матур сҽнгать тҿре булуын 

тҿшендерү. 

II. Бурычлар:  

1) укучыларны дҽрес буена саф татар телендҽ 

сҿйлҽштерү; 

2) саф татар телендҽ фикереңне ҽйтергҽ ҿйрҽтү; 

3) сҿйлҽмдҽге хаталарны табарга ҿйрҽтү; 

III. Принциплар:  



 77 

1) дидактик: фҽннилек; укытуның тормыш белҽн 

бҽйлҽнеше; предметара бҽйлҽнеш; укучыларга индивидуаль, 

дифференциаль якын килү; күрсҽтмҽлелек. 

2) лингвистик: функциональ,  стилистик аерымлау. 

3) гомумметодик: коммуникатив; ситуатив-тематик; 

башка теллҽргҽ хас үзенчҽлеклҽрне истҽ тоту; аспектлы 

комплекслылык. 

4) хосусый методик: теориянең практика белҽн берлеге. 

IV. Укыту ысуллары: аңлату-күрсҽтү; ҿлешчҽ эзлҽнү; 

тикшеренү ысуллары. 

V. Укыту алымнары: диск язмасын тыңлау; карточкалар 

белҽн эшлҽү; ребуслар чишү; уеннар үткҽрү. 

VI. Дҽреснең тҿре: яңа материалны аңлату. 

VII. Җиһазлау: компьютер, карточкалар, фоторҽсемнҽр, 

дҽреслек. 

 

Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше        (1 мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы:  (4 мин.) 

1) сорау-җавап.                                                                           

 III. Яңа материалны аңлату:     (5 мин.) 

1) дҽреслектҽге параграфны сҿйлҽү;                                          

2) диск язмасын тыңлап алу;                                                     

3) нҽтиҗҽ.                                                                                    

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту:    (32 мин.) 

1. уен формасында ике команда ярышы: 

1) текст белҽн эшлҽү 

2)  ―Мин башлыйм, син дҽвам ит‖уены;                             

3) ребус чишү;                                                                          

4) карточкалар белҽн эшлҽү;                                                   

5) диск язмасын тыңлап, биремне үтҽү;                                         

6) спектакль эчтҽлеген кыскача сҿйлҽү;                                

7) 1 укучының команда эшчҽнлегенҽ нҽтиҗҽсе.                       

V. Дҽрескҽ йомгак:  нҽтиҗҽ ясау:     (2 мин.) 

1) ҿйгҽ эш: 30 нчы параграфны укырга; ―Минем яраткан 

спектакль...‖  дигҽн темага инша язып алып килергҽ (12-15 җҿмлҽ);                                                  

2) билгелҽр кую.                                                                         
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Дҽрес барышы 

I. Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз! Барыгыз да 

дҽрескҽ ҽзерме? Китап-дҽфтҽрлҽрегез ҿстҽлдҽме? Алайса, башлыйбыз. 

Укучылар, бүгенге дҽреснең темасы  – ―Саф сҿйлҽм‖. 

II. Укытучы: Ягез ҽле, укучылар, кем белҽ: сҿйлҽм саф булсын 

ҿчен нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк? Белүчелҽр  кул күтҽреп җавап бирегез. 

(Башка тел сүзлҽрен кушмыйча сҿйлҽшергҽ, һ.б....). 

Укытучы: Ҽйе, укучылар, сез дҿрес билгелҽдегез. Сҿйлҽм 

сафлыгына ирешү туган телне ничек  белүгҽ, аның байлыгын яхшы 

үзлҽштерүгҽ бҽйле. Бу мул байлыктан, гаҗҽеп зур  һҽм кыйммҽтле 

хҽзинҽдҽн оста, сак файдалана белергҽ кирҽк.  

а)  Туган телдҽ сҿйлҽшкҽндҽ, башка тел сүзлҽрен катнаштырып 

җҿмлҽ тҿзү бу талҽпне бозуга китерҽ. Ҽлбҽттҽ, язучылар аларны үз 

ҽсҽрлҽрендҽ файдалана алалар, лҽкин бу бары укучыга персонажның 

асылын ачып бирү ҿчен генҽ; 

б)   Язучы, диалекталь үзенчҽлеклҽрне мул итеп кулланганда да, 

шушы максатны күз алдында тота; 

в)   Сүз сҿрешенҽ бҿтенлҽй катнашы булмаган һҽртҿрле лексик 

берҽмлеклҽрне – ымлык, кереш сүз һҽм алынмаларны – ҿстҽү дҽ 

сҿйлҽмнең сафлыгына зарар итҽ.  

- Ҽйдҽгез ҽле, дҽреслекнең 86 нчы битен ачыйк, 30 нчы параграф 

эчендҽ бирелгҽн мисалларны укыйк. Кайсыгыз сҿйлҽм сафлыгына 

зыян китерүче урыннарны табып алды? Язучы аларны нинди максат 

белҽн кулланган? (Укучыга персонажның асылын ачып бирү ҿчен). 

- Ҽ хҽзер саф сҿйлҽмнең бер мисалы булган ―Тамырлар‖ 

дискыннан  ҿзекне тыңлап алыйк (10 нчы трек). 

- Димҽк, нҽтиҗҽ ясап ҽйтсҽк, сҿйлҽм саф булсын ҿчен нинди 

шартлар булырга тиеш? (Сҿйлҽмебезгҽ урынсыз алынмаларны, 

диалекталь сүзлҽрне, ымлык, кереш сүзлҽрне кертмҽскҽ һ.б.). 

III. Укытучы: Укучылар, хҽзер дҽреснең темасына бҽйле ярыш 

үткҽрҽбез. Моның ҿчен безгҽ ике командага бүленергҽ кирҽк була. 

Беренче команда уң якка, икенче команда сул якка утыра.  Димҽк, 

командалар ҽзер. Ярышның шартлары белҽн таныштырып үтҽм. Ярыш 

7 этаптан тора, һҽр этапны үткҽн саен сезгҽ спектакльнең бер күренеше 

тҿшерелгҽн фоторҽсемнең кисҽклҽре бирелҽчҽк,ул бонус булачак.  

Ярыш ахырында сез аларны бербҿтен итеп тҿзеп, 1-2 җҿмлҽ белҽн генҽ  

шул ҽсҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽргҽ тиеш булачаксыз; һҽр этапның үз 

билгеле вакыты бар, мин аларны ярыш барышында ҽйтеп барырмын; 
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һҽр этапта биремнҽр команда эчендҽ бергҽлҽп башкарылырга тиеш, 

лҽкин чыгышны 1 генҽ укучы ясый, һҽм ярыш ахырына команданың 

һҽр ҽгъзасы чыгыш ясаган булырга тиеш. Лҽкин шунысы шарт: сезнең 

һҽрберегезнең сҿйлҽме саф булырга тиеш. Ҽ ярыш ахырында инде 1 

укучы үз командасының эшчҽнлегенҽ кыскача нҽтиҗҽ ясарга тиеш 

була.  Аңлашылмаган урыннар бармы? Булмаса, башлыйбыз. 

Командалар исемсез булмый, шуңа күрҽ тиз генҽ командагызга  театр, 

спектакльлҽр белҽн бҽйле берҽр исем бирегез. 

1 нче этап: текст белҽн эшлҽү. Хҽзер мин һҽр командага берҽр 

текст бирҽм, сез анда сҿйлҽмнең сафлыгына зыян китерүче сүзлҽрне, 

гыйбарҽлҽрне табырга, аерым кҽгазьгҽ язып алырга, аңлатырга 

ҽзерлҽнергҽ тиеш.    

      Татар театры һҽркем ҿчен дҽ аңлаешлы халык сҽнгате 

буларак туа. Аны зыялылар, эшчелҽр, ил эчендҽге чуалышларда 

катнашкан ҿчен мҽдрҽсҽдҽн куылган шҽкертлҽр, приказчиклар дҿньяга 

китерҽ. 

Татар телендҽге халыкка уйналган беренче спектакльлҽр бер үк 

вакытта Уфа, Казан, Оренбург, Ҽстерхан Октябрь революциясенҽ  

кадҽр татарның культура үзҽклҽре булган шҽһҽрлҽрдҽ уза. Бу кҿн 

татар театрының туган кҿне дип санала диярлек. 1907 нче елның 

маенда Ильяс Кудашев – Ашказарский җитҽкчелегендҽге беренче 

татар театр труппасы  мҿгаен гастрольгҽ чыгып китҽ. 

Шушы ук чорда Гаяз Исхакый, Гафур Колахмҽтов, Фатих Һалиди 

кебек ҽдиплҽрнең дҽ яңа произведениялҽре бер-бер артлы язылып 

тора. 

1906-11 нче елларны бердҽнбер профессиональ “Сҽйяр” труппасы 

күчмҽ хҽлдҽ яши. Аның постоянный эш урыны да, эшлҽр ҿчен 

условиелҽре дҽ булмый. 1911 нче елны труппа Шҽрык клубы штатына 

алына. 

1912, 1915 нче елларда татар театрының тагын ике труппасы – 

“Нур” һҽм “Ширкҽт” тҿзелҽ. Режиссура сҽнгатенҽ сначало беренче 

татар артисткасы Сҽхипҗамал Гыйззҽтуллина – Волжская килҽ. 

Шулай да “Сҽйяр” труппасы руководителе Габдулла Кариев бу ҿлкҽдҽ 

беренчелекне саклый. 1920 нче елда Беренче татар пример труппа 

оештырыла. 1922 нче елда ул –  Кызыл Октябрь исемендҽге Татар 

дҽүлҽт театры;  1926 нчы елда – Татар дҽүлҽт академия театры; 

1939 нчы елда – Г.Камал исемендҽге татар дҽүлҽт академия театры.  
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 – Укытучы: Вакыт чыкты, ҽйдҽгез, һҽр командадан бер укучының 

чыгышын тыңлап үтик. Димҽк, текстларда сҿйлҽмнең сафлыгына зыян 

китерүче нинди  сүзлҽрне, гыйбарҽлҽрне таптыгыз? 

     1 команда: революциясенә (инкыйлабына), культура 

(мҽдҽният), диярлек,     мөгаен,  произведенияләре (ҽсҽрлҽре), 

постоянный (даими), условиеләре (шартлары), сначало (башта), 

руководителе (җитҽкчесе), пример (үрнҽк).  

    2 команда: революциясенә (инкыйлабына), культура 

(мҽдҽният), диярлек,     мөгаен,  произведенияләре (ҽсҽрлҽре), 

постоянный (даими), условиеләре (шартлары), сначало (башта), 

руководителе (җитҽкчесе), пример (үрнҽк).                                              

- Укытучы: Дҿрес, димҽк, һҽр командага берҽр бонус. 

2 этап: ҽ хҽзер ―Мин башлыйм, син дҽвам ит‖ уены. Мин һҽр 

командага җҿмлҽлҽр ҽйтҽчҽкмен, сез  шуларны бер-бер артлы бҽйлҽп, 

эзлекле рҽвештҽ һҽрберегез җҿмлҽлҽр уйлап табып дҽвам итҽргҽ 

тиешсез, ягъни бер кечкенҽ генҽ хикҽя барлыкка килҽчҽк.  

1 команда: Мин быел җҽй кҿне ҽбилҽргҽ кайттым... 

2 команда: Мин быел җҽй кҿне чит илгҽ бардым... 

- Укытучы: Булдырдыгыз, менҽ сезгҽ бонуслар. 

3 этап: хҽзер катлаулырак уен. Һҽр командага карточкалар бирелҽ. 

Сез аның биремен күмҽклҽшеп карарга, чишү юлларын табарга, 

соңыннан дҽфтҽргҽ язып эшлҽргҽ тиеш. Ҽ икенче карточкадагы 

мҽкальнең дҽвамын табасыз, аны тормыштан мисаллар белҽн бер 

укучы дҽлилли.  

1 нче карточка: 

1 күнегү. Бирелгҽн тексттан сҿйлҽм сафлыгын боза торган 

сүзлҽрне күчереп алыгыз. 

Ике агай сҿйлҽшҽ: 

- Сереңне напрасна сҿйлҽгҽнсең, никагда сер тотмый ул. 

- Чурт белҽмени аның алай икҽнен, муж бит, берни булмас. 

- Фсудки, сҿйлҽмҽгҽн яхшы булыр иде. 

- Ну, туган, эш үтте, ничава не падилаеш, терсҽкне тешлҽп 

булмый. (М.Гафури) 

Сҽйфи докладын дҽвам итте: 

- Без, иптҽшлҽр, шуны күрҽбез: диствительни, түгел мирни 

вримидҽ генҽ, сугышның шундый куркынычлы и шундый, стал-быт, 

авыр чагында да безнең “Чулпан”ыбыз махы бирмҽде. (Г.Бҽширов) 
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2 нче карточка: 

  Буена карама, уена... (кара). 

Йҿзе күркҽмнең холкы да... (күркҽм). 

- Укытучы: Командалар ҽзер булса, рҽхим итегез. 

1 нче карточка: 

1 команда: напрасна, никагда, чурт,һ.б. 

2 команда: напрасна, никагда, чурт,һ.б. 

2 нче карточка: 

 1 команда:  Буена карама, уена кара. 

 2 команда: Йҿзе күркҽмнең холкы да күркҽм.  

4 этап: Укытучы: Ҽ хҽзер 2 команда да дисктан билгеле бер 

диалектка караган язма тыңлый. Шул язмада сҿйлҽмне боза торган 

берҽмлеклҽрне, диалекталь сүзлҽрне язып алырга. Командалар, рҽхим 

итегез. 

5 этап:  Укытучы: Укучылар, шуның белҽн безнең уеныбыз 

ҽкренлҽп ахырына якынлаша. Сезнең бонусларыгыз бар, ҽйдҽгез 

аларны бербҿтен итеп тҿзегез, һҽм сез анда бер спектакльнең рҽсемен 

күрерсез. Командадан бер укучы ул спектакльнең кыскача эчтҽлеген 

сҿйлҽргҽ тиеш була. Ҽзер булсагыз, башлыйк (укучылар килеп чыккан 

ҽсҽрнең кыскача эчтҽлеген сҿйлилҽр). 

6 этап: Укытучы: Ҽ хҽзер нҽтиҗҽлҽр...Һҽр командадан бер укучы 

рҽхим итегез. Нҽрсҽ сезгҽ кыен булды, ошамады, команда белҽн 

эшлҽргҽ авыр булдымы, саф сҿйлҽмгҽ зыян китерүче берҽмлеклҽрне 

аңладыгызмы? (Укучылар җавабы). 

IV. 1) Укытучы: Молодцы, балалар, булдырдыгыз. Шуның 

белҽн безнең ярышыбыз тҽмам. Мин үзем сезнең дҽрестҽге 

эшчҽнлегегез белҽн бик канҽгать.  Димҽк, бу эшлҽгҽннҽребездҽн 

нҽтиҗҽ ясап шуны ҽйтергҽ кирҽк: урынсыз кулланылган чит тел 

сүзлҽре, алынмалар, диалекталь, ымлык, кереш сүзлҽр безнең туган 

телебезгҽ зыян салалар, алар аның сафлыгын киметҽлҽр, шуңа күрҽ 

сҿйлҽмебез бозыла, ямьсезлҽнҽ. 

2) Укытучы: Тактадан ҿй эшен язып алыгыз. Аны сез саф татар 

телендҽ башкарып килергҽ тиеш. Сизгҽнсездер инде, бүген безнең 

дҽресебез театр сҽнгате белҽн тыгыз үрелеп барды. Ҽ сез, укучылар, 

театрларга йҿрергҽ яратасызмы? Кайсы спектакльлҽр сезгҽ күбрҽк 

ошый? Нинди артистларны якын күрҽсез? Ҽгҽр инде, арагызда 

спекталь карарга бер генҽ тапкыр да бармаучылар булса, һичшиксез, 

барырга тҽкъдим итҽм. Шуның белҽн безнең дҽресебез тҽмам.  
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3)  Укытучы: Ҽ хҽзер билгелҽр кую ҿчен кҿндҽлеклҽрегезне миңа 

бирсҽгез була.  

 

                             Неологизмнар (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

 I. Максатлар: 

1) фҽнни: неологизмнар тҿшенчҽсенҽ аңлатма бирү; 

2) коммуникатив: сҿйлҽмдҽ неологизмнарны дҿрес һҽм 

урынлы кулланырга ҿйрҽтү; укучыларның сүзлек запасын арттыру; 

3) тҽрбияви: укучыларда үз фикерлҽрен белдерү сҽлҽтлҽрен 

арттыру; анализлау, чагыштыру, гомумилҽштерү күнекмҽлҽрен 

ныгыту; телгҽ карата кызыксыну һҽм ярату хисен арттыру. 

II.Бурычлар: 

1) неологизмнар турында тҿшенчҽ бирү, аларны танырга 

ҿйрҽтү; 

2) неологизмнарның актив лексикадан һҽм архаизмнардан 

аермалы сыйфатларын күрсҽтү; 

3) сүзлҽрне һҽм шул исҽптҽн, неологизмнарны урынлы һҽм 

дҿрес куллану күнекмҽлҽрен булдыру. 

III. Принциплар: 

1) дидактик: фҽннилек; укытуның тормыш белҽн бҽйлҽнеше; 

предметара бҽйлҽнеш; укучыларга индивидуаль, 

дифференциаль якын килү; күрсҽтмҽлелек; 

2) лингвистик: функциональ; стилистик аерымлау; 

3) гомумметодик: коммуникатив; ситуатив-тематик; башка 

теллҽргҽ хас үзенчҽлеклҽрне истҽ тоту; аспектлы 

комплеслылык. 

4) хосусый методик: теориянең практика белҽн берлеге. 

IV.Укыту ысуллары: аңлату-күрсҽтү; ҿлешчҽ эзлҽнү; тикшеренү 

ысуллары. 

V.Укыту алымнары: слайдлар карау, карточкалар белҽн эшлҽү; 

рҽсем ясату; тест эшлҽтү; сүзлек белҽн эшлҽү; диалог тҿзү. 

VI.Дҽреснең тҿре: яңа материалны аңлату. 

VII.Җиһазлау: компьютер, карточкалар, такта, акбур,сүзлек. 

 

                                       Дҽрес планы 

I. Башлам ҿлеше   (1 мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы:  (2 мин.) 

1) сорау- җавап.                                                                           
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III. Яңа материалны аңлату:  (9 мин.) 

1) слайдлар мисалында яңа теманы сҿйлҽү;                      

2) нҽтиҗҽ ясау.                                                                             

IV. Белем һҽм күнемҽлҽрне ныгыту: (28 мин.) 

1) карточкалар белҽн эшлҽү;                                                  

2) сүзлек белҽн эшлҽү;                                                              

3) неологизм уйлап табу;                                                          

4) диалоглар тҿзү;                                     

5) тест эшлҽү.                                                                  

V. Дҽрескҽ йомгак:  (5 мин.) 

1) Нҽтиҗҽ ясау (сорау-җавап формасында);                              

2) Ҿйгҽ эш: 2 неологизм табарга һҽм шулар белҽн 2 җҿмлҽ 

тҿзергҽ. 

3) Билгелҽр кую.                                                                           

 

                                   

Дҽрес барышы 

I. Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! Утырышыгыз! Бүген кем 

дежур? Кемнҽр юк сыйныфта? Барыгыз да дҽрескҽ ҽзерме? Китап, 

дҽфтҽрлҽрегез ҿстҽлдҽме? Алайса башлыйбыз. Укучылар, бүгенге 

дҽресебезнең темасы – ―Неологизмнар‖ 

II. Укытучы:  Ягез ҽле укучылар, кем белҽ: неологизм 

тҿшенчҽсе нҽрсҽне аңлата, һҽм нҽрсҽ ул неологизм? Кемнҽр белҽ, кул 

күтҽреп җавап бирегез. 

- Ярый алайса, нео сүзен ачыклап карыйк, нҽрсҽне анлата икҽн ул? 

Кем белҽ? (Яңа дигҽн сүзне аңлата) 

- Укытучы: Бик ҽйбҽт, рҽхмҽт! Ҽ хҽзер укучылар, дҽфтҽрлҽрне 

ачабыз датаны һҽм яңа теманы язып куябыз. 

III. Укытучы: Ҽйе, укучылар, сез дҿрес билгелҽдегез. Нео сүзе, 

яңа дигҽнне аңлата. Димҽк, телдҽге яңа сүзлҽр неологизмнар дип 

атала. Тормыш алга киткҽн саен, яңа күренешлҽр, тҿшенчҽлҽр 

барлыкка килҽ, алар яңа исемнҽр белҽн атала башлый. Һҽрбер 

барлыкка килгҽн сүзне урынлы һҽм дҿрес куллана белергҽ кирҽк. 

Һҽрбер сүзнең үз вакыты, үз урыны бар. Ягез ҽле, укучылар, 

слайдларга игътибар итик. Яле... укып кит ҽле сыйныфка! 

(Суны сип – сеңҽр җиргҽ,  

Сүзне ҽйт – сыяр җиргҽ! (Татар халык мҽкале) 
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- Укытучы: Рҽхмҽт, утыр. Ҽ хҽзер шушы мҽкальгҽ туры килгҽн 

рус аңлатмасын укып үтик, кемнең укыйсы килҽ? ... (Слово - 

могущество, которое дано человеку.  Не говори ничего лишнего. Следи 

за своей речью, не роняй понапрасну лишних слов, поскольку “слово не 

воробей, вылетит - не поймаешь”. Думай, прежде чем сказать.) 

- Укытучы. Ҽйе, укучылар, бик дҿрес сүзлҽр. Сүзнең мҽгънҽсен 

белеп урынлы кулланган очракта гына без уңышка ирешҽчҽкбез. 

Һҽрбер сүзнең үз биографиясе була. Иҗтимагый күренешлҽргҽ бҽйле 

яңа сүз туа, еллар үтү нҽтиҗҽсендҽ бу сүз актив лексика берҽмлегенҽ 

ҽйлҽнҽ һҽм соңыннан искергҽн сүз дҽрҽҗҽсенҽ тҿшеп, хҽтта безнең 

лексикадан юкка чыгарга мҿмкин. Димҽк, яңа сүзлҽр туып тора, 

искелҽре юкка чыга яисҽ бары кулланылмый башлый. Ҽ хҽзер 

неологизм сүзенең тҿзелешен карыйк. ―Нео‖ сүзе яңа дигҽнне аңлата, ҽ 

―логос‖ сүз дигҽнне аңлата. Мҽсҽлҽн:  модем, зебромобиль, 

лифтомобиль – болар бар да яңа сүзлҽр. Без аларның аңлатмаларына 

соңрак игътибар итҽрбез. Неологизмнар тҿрле юллар белҽн ясала: 

а) телдҽ инде кулланылышта булган сүзлҽрнең тамырына яңа  

кушымчалар ялгау: барслы, үткҽргеч, синтезлагыч һ.б.; 

б) башка теллҽрдҽн алынган сүзлҽр: импорт, инвестор, имидж, 

интервью, промоутер һ.б.; 

в) яңа сүзлҽр уйлап табу: санак, тычкан, җанатар, бердҽм дҽүлҽт  

имтиханы. 

- Укытучы: Укучылар аңлашыламы? Сез үзегез нинди яңа сүзлҽр 

ҽйтҽ аласыз? Кайсыгыз ҽйтҽ ала? (Җавап бирҽлҽр). 

- Укытучы: Ҽйе, бик дҿрес, рҽхмҽт! Димҽк неологизм тҿшенчҽсе 

нҽрсҽне аңлата инде? Кем ҽйтҽ? (Җавап). Ҽйе, рҽхмҽт, утыр. 

Неологизмнар – телебездҽге яңа сүзлҽр. Шуны ҽйтеп үтҽргҽ кирҽк, 

неологизмнар лексикологиянең бер тармагы. Укучылар, ҽ 

лексикология нҽрсҽне ҿйрҽнҽ ҽле ул? Кем ҽйтеп бирҽ? (Телнең сүзлек 

составын ҿйрҽнҽ). Ҽйе, бик дҿрес, рҽхмҽт утыр. 

IV. Укытучы: Ҽ хҽзер укучылар, без неологизм иленҽ сҽяхҽт 

кылырга ҽзерлҽнҽбез. Ул ил ―Белемос‖ планетасы дип атала. Ул 

планетага элҽгер ҿчен, яңа сүзлҽр запасы булырга тиеш. Мин сезгҽ 

карточкалар таратам. Ул карточкаларда яңа сүзлҽр һҽм искергҽн сүзлҽр 

бирелгҽн. Сез аларны дҽфтҽрегезгҽ ике баганага аерып язарга тиеш. 

Карточка №1 

Бирем. Сүзлҽрне 2 баганага, яңа сүзлҽргҽ һҽм искергҽн сүзлҽргҽ 

аерып, дҽфтҽрегезгҽ языгыз. 



 85 

Сингл ,калҽм, ремейк (римейк), верстак, космос, чабата ,имидж, 

кабилҽ, дизайн ,ыругъ, постер. 

- Яздыгызмы укучылар? Ҽ хҽзер такта янына 2 укучы чыга, 

берегез неологизмнарны, икенчегез архаизмнарны яза. Ҽ калганнар 

дҿреслеген дҽфтҽрлҽренҽ карап тикшерҽ. Рҽхмҽт, утырыгыз. 

- Укытучы: Укучылар, сез бу неологизмнарның, ҽлбҽттҽ, нҽрсҽ 

аңлатканнарын белмисез. Шуңа күрҽ мин сезгҽ аларның аңлатмаларын 

ҽйтеп үтҽм, ҽ сез сүзлек дҽфтҽрлҽрегезгҽ язып куегыз. 

Сингл – инглиз сүзеннҽн, бер, бердҽнбер дигҽнне аңлата; 

Ремейк (римейк) – инглиз сүзеннҽн, үзгҽртеп кору дигҽнне аңлата; 

Имидж – инглиз сүзе образ дигҽнне анлата; 

Дизайн – инглиз сүзе бизҽү, зҽвыкландыру; 

Постер – артистның портреты  сурҽтлҽнгҽн кечкенҽ генҽ плакат, 

афиша. 

- Укытучы: Укучылар, бу планетага барганчы без һҽрберебез 

билгеле бер образ тудырырга тиешбез, ягъни без һҽрберебез үзебез 

тудырган образга керҽчҽкбез. Аласыз берҽр бит кҽгазь, шул кҽгазьгҽ 

үзегезнең яңа образыгызның рҽсемен ясыйсыз. Һҽм шунысы шарт: бу 

образ беркая да очрамаган булсын. Шуңа яңа исем дҽ кушасыз. Эшегез 

тҽмам булуга, без һҽрберебез үзенең яңа образы белҽн таныштырып 

үтҽчҽк. 

- Укытучы: Укучылар, эшегез беткҽндер дип уйлыйм, ҽ хҽзер 

танышуга күчҽбез (укучылар таныштырып китҽлҽр). Булдыргансыз, 

менҽ бит сезнең фантазия нинди бай. Мондый образлар белҽн телҽсҽ 

кайсы неологизмнар планетасына барып була инде. Ҽ белҽсезме, 

балалар, сез уйлап тапкан образлар, аларның исемнҽре неологизм. Ҽйе, 

нҽкъ шулай, сез үзегез яңа гына, бу дҽрестҽ, бу минутта яңа сүз, 

неологизм уйлап таптыгыз. Молодцы! Ҽ хҽзер, слайдка игътибар итик, 

безгҽ яңа планетага барыр ҿчен транспорт та кирҽк бит. Шуңа күрҽ 

ҽйберлҽр кибетенҽ барабыз. Монда, ҽлбҽттҽ, искергҽн ҽйберлҽр дҽ 

булыр, лҽкин безнең максат – шулар арасыннан иң яңаларын сайлап 

алу. Карыйк ҽле, монда нҽрсҽлҽр сурҽтлҽнгҽн? (Каба, уклар һ.б.). 

- Укытучы: Ҽ сез бу яңа сүзлҽрнең нҽрсҽ аңлатканын белҽсезме? 

Ҽйдҽгез, укып үтик һҽм сүзлек дҽфтҽрлҽребезне ачып язып куйыйк. 

Кемнең укыйсы килҽ? Ҽйдҽ...укып кит ҽле. Рҽхмҽт, менҽ хҽзер язып 

куябыз. Безгҽ бу яңа сүзлҽрне кулланып иркен аралаша да белергҽ 

кирҽк бит ҽле, шуңа күрҽ, ҽйдҽгез ҽле, укучылар, һҽрберегез, үзегезгҽ 
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ошаган предметны сайлап алыгыз, һҽм үзара шул сүзлҽрне кулланып, 

парлашып, кыска гына диалог тҿзегез. Сезгҽ вакыт бирҽм. 

- Укытучы: Ягез ҽле, килеп чыктымы? Кемнҽрнең укып китҽсе 

килҽ? Ҽйдҽ ҽле....укыгыз (укучылар укый). Рҽхмҽт, утырыгыз. 

- Укытучы: Укучылар, шулай итеп, без барлык баскычларны үттек 

диярлек, лҽкин ҽле тулысынча түгел. Тулысынча ҽзер булыр ҿчен безгҽ 

белемнҽрне ныгытырга – тест эшлҽп алырга кирҽк. Хҽзер мин сезгҽ 

тестлардан торган карточкалар ҿлҽшҽм, сез сорауларга дҿрес 

җавапларны табып + тамгасы куегыз. 

 

Тест 

 1.  Сүз биографиясенең баскычлары: 

а) пассив лексика, неологизм, актив лексика; 

б) неологизм, архаизм, пассив лексика; 

в) архаизм, пассив лексика, неологизм; 

г) неологизм, актив лексика, искергҽн сүзлҽр. 

2. Неологизм нҽрсҽ ул? 

а) архаизм; 

б) пассив лексика; 

в) актив лексика; 

г) яңа сүз. 

3. Неологизмнар ничҽ юл белҽн барлыкка килҽ? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

4. Безнең телдҽ  неологизм кайсы юл белҽн ешрак барлыкка килҽ? 

а) алынмалар утеп керү; 

б) кушымчалар ялгану; 

в) яна суз уйлап табу юлы белҽн. 

5.  Неологизм булган рҽтне сайлап алыгыз: 

а) почта, бандероль; 

б) каба, уклар; 

в) зебромобиль, ремейк; 

г) студент, университет. 

- Укытучы: Эшегез беткҽндер дип уйлыйм, ҽйдҽгез җыеп алыйк. 

Менҽ шулай итеп, укучылар, без ―Белемос‖ планетасына барырга ҽзер, 
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ҽ сҽяхҽтне сез үзегез генҽ башкарырсыз, шул чакта гына ул күңелле, 

мавыктыргыч, истҽ кала торган була. 

У. 1) Укытучы: Димҽк, укучылар, бүген без дҽресебездҽ нинди 

яңа тема үттек? Алар нҽрсҽ дигҽнне аңлата? Кем миңа мисаллар ҽйтҽ 

ала? Булдырдыгыз, укучылар, мин сезнең бүген эшчҽнлегегездҽн бик 

канҽгать. Дҿрес, неологизмнар лексикология бүлегенең бер тармагын 

тҽшкил итҽлҽр. Алар яңа сүзлҽр дигҽнне аңлата. Мисал итеп, 

зебромобиль, модем сүзлҽрен китереп була. Алар безнең 

лексикабызны баеталар, яңа тҿшенчҽлҽр формалаштыруда катнашалар. 

2) Укытучы: Ҽ хҽзер кҿндҽлеклҽрегезне ачып, ҿй эшен язып 

куегыз. Һҽрберегез ҿйдҽ икешҽр неологизм табып килергҽ, аны 

аңлатмасы белҽн сүзлек дҽфтҽрегезгҽ язып куярга һҽм шуларны 

кулланып, ике җҿмлҽ тҿзеп, эш дҽфтҽрегезгҽ язып килергҽ тиеш 

буласыз. Сез үзегез белгҽн сайтларны, интернетны куллана аласыз. 

Менҽ бу сезнең ―Белемос‖ иленҽ сҽяхҽт була да инде. Мондый 

сҽяхҽтлҽр сезнең тормышыгызда бик күп булачак, шуңа күрҽ сүзлҽрне 

дҿрес, мҽгънҽсен белеп кенҽ, урынлы кулланырга кирҽк дигҽн фикерне 

һҽрвакыт истҽ тотыгыз. 

3) Укытучы: Ҽ билгелҽргҽ килгҽндҽ, сез бу дҽрес ҿчен һҽберегез 

үз билгесен алачак, лҽкин икенче дҽрестҽ генҽ. Мин сезнең бу 

тестларыгызны һҽм бүген дҽрестҽ актив катнашуыгызны исҽптҽ тотып, 

билгелҽр куячакмын. Аларны мин сезгҽ  икенче дҽрестҽ ҽйтермен. 

Шуның белҽн безнең дҽресебез тҽмам.  Сау булыгыз. 
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Татар ҽдҽбиятыннан дҽрес эшкҽртмҽлҽре һҽм аларга  

анализ ясау методикасы 

Ҽдҽбият дҽресенҽ комплекслы анализ ясау схемасы 

1. Дҽрес темасы. Аның нигезле һҽм тҿгҽл булуы. 

2. Дҽрес темасының  ҽдҽбият укыту программасына туры 

килүе. Андагы темалар белҽн ретроспектив һҽм перспектив 

бҽйлҽнеше. 

3. Дҽрес максаты һҽм бурычларының нигезлелеге.  

Аларның  программа концепциясенҽ туры килүе. 

4. Дҽрес эчтҽлегенең куелган максат-бурычларга, мҽгариф 

концепциясенҽ, дидактик системага  туры килүе. 

5. Дҽресне оештыра белү дҽрҽҗҽсе: дҽреснең темасын, 

максат-бурычларын атау, укучыларның  дҽрестҽ күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽрне чишҽ алулары (укучыларның тиешле белем һҽм 

күнекмҽлҽре булуы, ҽзерлек дҽрҽҗҽлҽре, кирҽкле текстларның, 

сүзлеклҽрнең, белешмҽ материалларның булуы). 

6. Дҽреснең максатчан җиһазландырылган булуы: алмаш 

стендлар, күргҽзмҽлҽр, язучылар портретлары, ҿйрҽнелҽ торган 

ҽсҽргҽ бҽйле иллюстрациялҽр һ.б. 

7. Дҽрес структурасы. Дҽрес этапларыннан максатчан, 

бҽйлҽнешле күчҽ белү. Күчешлҽрнең акланганлыгы, вакытында 

тиешле нҽтиҗҽлҽрнең чыгарыла баруы. Дҽрес композициясенең 

гомум ҽһҽмияте. 

8. Дҽрес тҿре. Сайланган ысул, алым, чараларның туры 

килүе. Укучыларның ҽдҽби үсешенҽ, яшь үзенчҽлеклҽренҽ тҽңгҽл 

булуы. Кулланылган ысул, алым, чараларның нҽтиҗҽлелеге. 

9. Дҽреснең теоретик нигезлелеге. Тарихи-ҽдҽби 

материалны сайлау критерийлары, теоретик һҽм фактик тҿгҽллек. 

10. Ҽдҽби ҽсҽрне тирҽнтен ҿйрҽнү ҿчен сайланган алым, 

чаралар. Текст белҽн эшлҽү тҿрлҽре һҽм шартлары. 

Укучыларның аларны куллана белү дҽрҽҗҽсе. 

11. Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен формалаштыру 

дҽрҽҗҽсе. 
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12. Укучыларның ҽдҽби ҽсҽрне кабул итү сҽлҽтлҽрен 

үстерү. Кабул итүнең тҿрле якларын куллану (образлы, 

ассоциатив, эмоциональ, анализ, синтез һ.б.). 

13. Укучыларның иҗадилыгын үстерү. Аның 

креативлыгын, оештыру сҽлҽтен күрсҽтерлек мҿмкинлеклҽр 

тудыру. Ҽдҽби ҽсҽрне субъектив кабул итү принципларын 

саклау. 

14. Ҽдҽби ҽсҽр анализлауга кагылышлы махсус 

күнекмҽлҽр формалаштыру. Ҽсҽр анализы вакытында ҽдҽби-

теоретик тҿшенчҽлҽрне дҿрес һҽм урынлы куллана белүлҽре. 

15. Укучыларның язма һҽм сҿйлҽм теллҽренең күлҽме һҽм 

аларны үстерү. 

16. Дҽрес барышында предметара бҽйлҽнеш булдыру. 

17. Дҽрестҽ укытучы һҽм укучы эшчҽнлеге. Репродуктив, 

иҗади, тикшеренү эшчҽнлеклҽренең урыны һҽм күлҽме. 

18. Дҽрес барышында күмҽк, тҿркем белҽн, индивидуаль  

эшлҽү тҿрлҽреннҽн файдалану, аларның үзара керешүе. 

19. Укучыларның дҽрестҽ мҿстҽкыйль эшли алулары. 

20. Укучыларның үзлҽштергҽн белемнҽрен актуальлҽштерҽ 

алу. 

21. Дҽреснең системалылыгы (белем, күнекмҽлҽр, ысул,  

алым, чаралар системасы). 

22. Укучыларның ҽдҽби белем һҽм күнекмҽ дҽрҽҗҽлҽрен 

бҽялҽү нормаларын, критерийларын белү, балаларны эмоциональ 

бҽялҽү юлларын куллана алу. 

23. Ҿй эшен тҽгҽл, аныклап бирҽ белү. Ҿй эшенең күлҽме, 

характеры укучыларның яшь үзенчҽлегенҽ туры килү. 

24. Дҽрестҽ күрсҽтмҽлелектҽн файдалану. Техник 

чараларны урынлы куллану. 

25. Дҽреснең тиешле темпта үтүе. 

26. Тиешле эмоциональ атмосфера. 
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27. Укытучының педагогик такты, дҽрестҽ эшлекле 

атмосфера тудыра алуы, сҿйлҽм аһҽңлелеге, тышкы кыяфҽте. Үз-

үзен тотышы. 

28. Инновацион һҽм педогогик технологиялҽрне куллана 

белүе. 

29. Үстерелешле белем бирүдҽ дҽрес нҽтиҗҽлҽре. 

 

 

 

 

 

Ҽдҽбияттан дҽрес эшкҽртмҽлҽре 

Фатих Кҽримнең 1941-1942 еллар иҗаты лирик герое  

(дҽрес эшкҽртмҽсе) 

І. Дҽреснең максатлары: 

1) ҽсҽрлҽрдҽ лирик геройга хас сыйфатларны аерып чыгару 

күнекмҽсен булдыру, мҿстҽкыйль фикер йҿртү күнекмҽсен үстерү; 

2) шигырьлҽрне анализлау күнекмҽсен максатчан үстерү 

(Ф.Кҽримнең ―Сибҽли дҽ сибҽли‖, ―Окоп‖, ―Кайгы‖ ҽсҽрлҽре белҽн 

эшлҽү вакытында); 

3) балаларның Бҿек Ватан сугышы белҽн кызыксынуын арттыру, 

сугыш ветераннарына хҿрмҽт хисе тҽрбиялҽү. 

ІІ. Дҽреснең принциплары: 

1) дидактик принциплар: фҽннилек, тарихилык, 

коммуникативлык, оптимальлек, укыту һҽм тҽрбия берлеге, 

гомумкешелек; 

2) хосусый принциплар: ҽдҽби ҽсҽрне сүз сҽнгате буларак кабул 

итү, ҽсҽрне субъектив кабул итү. 

III. Укыту ысуллары: ҿлешчҽ эзлҽнү, репродуктив, шҽрехлҽү, 

иҗади уку. 

IV. Укыту алымнары: сорау-җавап алымы, таблица тҿзү, 

укытучы сҿйлҽме, сҽнгатьле уку, ҽсҽрне үзлектҽн уку. 

V. Укыту барышын оештыру чаралары: программа, дҽреслек, 

ҽдҽби материал. 

VI. Җиһазлау: Ф.Кҽрим портреты, ҽсҽрлҽргҽ туры килгҽн фон 

музыкасы, магнитофон, такта, акбур, А4 битлҽре, тҿсле маркерлар. 
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VІI. Дҽреснең тҿре: катнаш дҽрес. 

 

Дҽрес планы 

І. Оештыру: (1 мин.) 

1) исҽнлҽшү; 

2) укучыларның дҽрескҽ ҽзерлеген тикшерү.  

ІІ. Актуальлҽштерү этабы: (6 мин.) 

1) алдагы белемнҽр белҽн бүген үзлҽштерелҽсе белем арасында 

бҽйлҽнеш булдыру (сугыш чорында иҗат иткҽн ҽдиплҽрне барлау, 

Ф.Кҽримнең тормыш юлын искҽ тҿшерү, лирик герой тҿшенчҽсен 

кабатлау) (4 мин.);           

2) укучыларны сугыш чоры атмосферасына кертү                                 

(2 мин.). 

ІІІ. Яңа белем һҽм күнекмҽлҽр формалаштыру этабы:               

(30 мин.) 

1) шигырьлҽргҽ ―хис-сҽбҽп-күрсҽткеч‖ формуласы яки 

оппозицион вариантлар табу юлы белҽн анализ ясау (25 мин.); 

2) ҽсҽрлҽрдҽге лирик геройларның сыйфатларын билгелҽү (5 

мин.).  

IV. Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту этабы: (4 мин.) 

1) кҿчле укучылардан ҽсҽрлҽрдҽ табылган лирик геройларга хас 

сыйфатларны искҽ тҿшертү, уртача укучыдан кабатлату (1 мин.); 

2) укучылардан ―1941-1942 елларда Ф.Кҽримнең лирик герое‖на 

хас сыйфатларны гомумилҽштереп билгелҽтү һҽм шул сыйфатларның 

градациясен тҿзетү (иң еш очраган сыйфаттан кимү тҽртибе буенча) (3 

мин.). 

V. Йомгаклау: (4 мин.) 

1) йомшак укучыдан дҽрестҽ эшлҽгҽннҽрне ҽйттерү, аларны дҽрес 

темасы белҽн бҽйлҽттерү (1 мин.); 

2) ҿйгҽ эш бирү: ―Сибҽли дҽ сибҽли‖ шигырен яттан сҿйлҽргҽ 

ҿйрҽнеп килергҽ; ―Фатих Кҽримнең 1941-1942 еллар иҗаты лирик 

герое‖ темасы буенча контроль эшкҽ ҽзерлҽнергҽ (1 мин.);                                                                                    

3) укучыларның дҽрестҽге эшчҽнлеклҽрен бҽялҽү (2 мин.).    

                                                        

Дҽрес барышы 

I. Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! 

Укучылар: Исҽнмесез! 

Укытучы: Бүген сыйныфта кем дежур? Класста кемнҽр юк? 
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Укучы: ... 

II. Укытучы: Узган дҽрестҽ без кайсы ҽдип иҗатын ҿйрҽнгҽн 

идек? 

Укучы: Үткҽн дҽрестҽ без Муса Җҽлилнең иҗатын ҿйрҽнгҽн идек. 

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Без М.Җҽлилнең сугыш чорында язылган 

ҽсҽрлҽрен анализладык. Укучылар, сез Бҿек Ватан сугышы вакытында 

иҗат иткҽн тагын нинди ҽдиплҽрне белҽсез? 

Укучылар: Абдулла Алиш, Фатих Кҽрим, Гадел Кутуй, Нур Баян, 

... . 

Укытучы: Бик яхшы. Гомумҽн, сугыш елларында татар ҽдҽбияты 

чор белҽн бҽйле рҽвештҽ катлаулы һҽм авыр юл үтҽ. Йҿзгҽ якын татар 

язучысы фронтка китҽ. Аларның беришлҽре фронт газеталарында 

хезмҽт итҽлҽр, икенчелҽре турыдан-туры алгы сызыкта кҿрҽшҽлҽр. 

Шундый ҽдиплҽрнең берсе булып, сез алда билгелҽп үткҽнчҽ, Фатих 

Кҽрим тора Безнең бүгенге дҽресебез аның иҗатына багышлана. 

(Тактага плакат эленҽ). Укучылар, сез Фатих Кҽримнең тормыш юлын, 

иҗатын үткҽн идегез инде. Кайсыгыз ҽдипнең биографиясен кыскача 

сҿйлҽп китҽ, бишенче сыйныфта аның нинди ҽсҽрлҽрен ҿйрҽндегез? 

(.....) 

Укытучы: Димҽк, җыеп ҽйткҽндҽ, Фатих Кҽрим кем була? 

Укучы: Фатих Кҽрим – шагыйрь, прозаик, штрафник (штрафной 

батальон солдаты), разведчик, шул ук вакытта кҿрҽшче, патриот, туган 

иле ҿчен сугышта үзенең җанын кызганмаган, батырларча һҽлак 

булган шҽхес (бу информация динамик җиһазлау булган портретлы 

плакатта да бирелҽ). 

Укытучы: Бик дҿрес. Укучылар, безнең бүгенге темабызның 

исеме – “Фатих Кҽримнең 1941-1942 еллар иҗаты лирик герое‖. 

Ҽйдҽгез, башта лирик герой тҿшенчҽсен искҽ тҿшерик. Лирик герой 

дип без кемне атыйбыз? 

Укучы: Лирик ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн хисне кичерүчене лирик герой 

дилҽр. 

III. Укытучы: Дҿрес. Бүген дҽрестҽ Ф.Кҽрим лирик героеның тҿп 

сыйфатларын билгелҽү ҿчен, без аның ҿч шигырен анализлап, гомуми 

нҽтиҗҽ чыгарырбыз. (Музыка). Ҽ хҽзер сугыш елларын, шартларын  

күз алдына китереп карагыз. 1942 елның кҿзе. СССР гаскҽрлҽре ҽле 

һҿҗүмгҽ күчмҽгҽн. Ярты ел эчендҽ фашистлар тарафыннан 926 244 

совет солдаты үтерелгҽн яки пленга алынган, 4171 танк, 983 самолет, 

24 478 миномет һҽм орудие сафтан чыгарылган, катюшалар 
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массакүлҽм рҽвештҽ чыгарылмый, яңа системалы Т-34 танклары ҽлегҽ 

шулай ук юк. Сугышның чиге-ахыры күренми, дҿнья болгана, яңа кҿн 

яңа үлемнҽр, яңа тетрҽнүлҽр алып килҽ. Кешелҽр билгесезлектҽ яши... 

(Музыка ҽкренҽя һҽм бетҽ). Шул шартларда Фатих Кҽрим үзенең 

иҗатын дҽвам итҽ, хҽтта сҽнгатилек, тҽэсирлелек ягыннан иң югары 

ноктасына күтҽрелҽ. Моның ачык бер мисалы – шагыйрьнең иң кҿчле 

ҽсҽрлҽреннҽн берсе – ―Сибҽли дҽ сибҽли‖ шигыре. Ҽйдҽгез, шигырьне 

анализлауга күчик. Ҽсҽрне эчтҽн укып чыгыгыз (....) Шигырь нинди 

жанрга карый? (Балалардан ҽсҽрнең күңел лирикасына каравын 

дҽлиллҽтү). Ҽсҽр ничҽ строфадан тора? 

Укучы: Шигырь алты строфадан тора. 

Укытучы: Укучылар, килешҽсезме? (Ҽйе). Беренче строфада 

нинди хис сурҽтлҽнҽ, аның сҽбҽбен һҽм күрсҽткечен табыгыз. 

Укучылар: Беренче строфада шомлылык, билгесезлек хисе, аның 

сҽбҽбе – янындагы иптҽшнең берни сҿйлҽмҽве, күрсҽткече – сибҽли дҽ 

сибҽли, берни сҿйлҽми, тҿнге җил.  

Укытучы: Димҽк, лирик герой монда нинди? 

Укучы: Шомлы билгесезлектҽ яшҽүче лирик герой. (Укучылар 

һҽрбер сыйфатны ҽйткҽндҽ, шул сыйфатларны тактага чыгып язалар – 

таблица рҽвешендҽ). 

Укытучы: Ҽйе, шулай. Икенче строфаны кем анализлар? 

Укучы: Икенче строфада хис – үкенеч катыш билгесезлек (нҽфрҽт 

хисе дҽ күпмедер тоемлана – икенче ҿлештҽ), сҽбҽбе – иптҽшенең 

фашистлар тарафыннан үтерелүе. 

Укытучы: Бу строфада без лирик геройның кем икҽнлеген 

ачыклыйбыз? 

Укучы: Ул солдат, разведчик, иптҽше ҿчен борчылучы. 

Укытучы: Барыгыз да килешҽме? (Ҽйе). Ҿченче строфада нинди 

хис урын алган? 

Укучы: Хис – эч пошу, эчпошыргыч билгесезлек (эчке һҽм тышкы 

халҽттҽ), сҽбҽбе – ҿс-баш юеш – тышкы мохит белҽн эчке халҽтнең 

тҽңгҽл килүе. 

Укытучы: Лирик герой кем? 

Укучы: Эчпошыргыч билгесезлек халҽтендҽ яшҽүче. 

Укытучы: Бик дҿрес. Дүртенче, бишенче һҽм алтынчы 

строфаларда нинди хис алга чыга һҽм лирик герой ничек билгелҽнҽ? 
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Укучы: 4 строфада – эчпошыргыч (балчык сылаша) билгесезлек, 

сҽбҽбе – тынлыкта кабер казу, күрсҽткече – җилнең ыңгырашуы; 

лирик герой алда ҽйткҽнчҽ билгелҽнҽ. 

Укучы 2: 5 строфада – кара кайгы хисе, үкенеч белҽн үрелеп, 

билгесезлек хисенҽ алып чыга, сҽбҽбе – япь-яшь иптҽшне күмү, 

күрсҽткече – япь-яшь нарат, япь-яшь иптҽш, кайгыдан каралган нарат. 

Лирик герой – иптҽше ҿчен кайгыручы, борчылучы. 

Укучы 3: Алтынчы строфада – билгесезлек хисе, сҽбҽбе – беркем 

берни сҿйлҽми, алда нҽрсҽ кҿтҽсен белгҽн кеше юк, күрсҽткече – 

беркем берни сҿйлҽми, сибҽли дҽ сибҽли. Лирик герой – билгесезлек 

хисеннҽн борчылучы солдат. 

Укытучы: Ҽйе, хислҽрне һҽм лирик геройны тҿгҽл билгелҽдегез, 

укучылар. Ҽ яңгыр сүзе шигырьдҽ нинди мҽгънҽлҽрдҽ килгҽн? 

Укучы: Яңгыр сүзе ике мҽгънҽдҽ килгҽн: номинатив һҽм пуля 

мҽгънҽсендҽ. 

Укытучы: (Укучыдан дҽлиллҽтҽбез). Бик дҿрес. Ҽсҽрдҽ доминанта 

хис булып нинди хисне атый алабыз һҽм аның сҽбҽбе нҽрсҽдҽ? 

Укучы: Билгесезлек хисе – тҿп хис, аның сҽбҽбе – лирик герой 

алда аны нҽрсҽ кҿтҽчҽген, сугышның кайчан бетҽчҽген белми. Аны 

―кайчан миңа да пуля тиеп, мин дҽ  шунда ятармын?‖ соравы борчый. 

Укытучы: Килешҽсезме? Нҽтиҗҽ ясап, без ―Сибҽли дҽ сибҽли‖ 

шигыренең лирик героен нинди сыйфатлар белҽн характерлый алабыз? 

Укучылар: Ҽсҽрдҽге лирик герой – солдат, кҿрҽшче, Ватанын 

саклаучы, иптҽшлҽре ҿчен борчылучы, билгесезлектҽ яшҽүче, якын 

иптҽшен югалту хҽсрҽтеннҽн газапланучы кеше.  

Укытучы: Яхшы, укучылар. Шигырьне безгҽ кем сҽнгатьле итеп 

укып бирер икҽн? Ҽйдҽ, Гҿлназ. 

Укытучы: Укучылар, сез Гҿлназның сҽнгатьле укуы белҽн 

канҽгатьме? (Канҽгать булсалар/булмасалар да, ҿйдҽ ҽсҽрне яңадан 

үзлҽренчҽ укып карарга кушу). 

Укытучы: Ҽ хҽзер икенче шигырьне анализлап карыйк. ―Окоп‖ 

шигырен эчтҽн укып чыгыгыз... Ҽсҽр нинди жанрда язылган? (Күңел 

лирикасы икҽнлеген дҽлиллҽтү). Беренче строфада нинди хис 

бирелгҽн? .... Ҽгҽр дҽ сезгҽ хислҽрне табу кыенрак булса, ҽйдҽгез, 

шигырьне бирелгҽн оппозициялҽр ярдҽмендҽ анализлап карыйк. 

Беренче строфада нинди оппозиция чагыла? 
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Укучы: Күпмедер дҽрҽҗҽдҽ тыныч тормыш – сугыш оппозициясе 

сиземлҽнҽ (яки тыл һҽм фронт), чҿнки лирик герой фронтка тылдан 

килҽ. 

Укытучы: Димҽк, лирик герой кем ул? 

Укучы: Лирик герой – тҽҗрибҽле солдат, сугышчы, туган иле ҿчен 

кҿрҽшкҽ килгҽн яклаучы, ватанпҽрвҽр.  

Укытучы: Икенче строфада нинди оппозиция бирелҽ? 

Укучы: Яңа – иске. 

Укытучы: Барыгыз да килешҽме? Ярый. Ҽ ни ҿчен мылтык яңа, 

дуслар яңа, ҽ окоп лирик герой ҿчен иске?  

Укучы: Бҽлки, лирик геройның элекке иптҽшлҽре башка җирдҽ 

калган яки үлгҽн, ҽ окоп, кайда гына булмасын, барыбер бер үк, чҿнки 

сугыш – кайда да сугыш, ҽ лирик герой инде тҽҗрибҽле булып чыга. 

Укытучы: Ҽйе. Ҿченче строфада оппозиция нинди? 

Укучы: Граната һҽм консерва. 

Укытучы: Ҽйе. Ҽ бирелгҽн граната һҽм консерва нҽрсҽ ул? Алар 

бер-берсенҽ нинди мҿнҽсҽбҽттҽ тора? Консерва кешегҽ нҽрсҽгҽ кирҽк, 

ҽ граната? 

Укучы: Консерва – ашау, димҽк, яшҽү ҿчен кирҽк. Ҽ граната – 

үтерү, димҽк, үлем ҿчен кирҽк. Лҽкин лирик геройга, исҽн калу ҿчен, 

граната да кирҽк.  Граната бу очракта – үлем дҽ, яшҽү дҽ. Шулай итеп, 

монда яшҽү-үлем оппозициясе бирелҽ.  

Укытучы: Барыгыз да килешҽме? Ҽ ни ҿчен сержант турында 

лирик герой: ―Дус булып ҿлгерде‖, – дип ҽйтҽ?  

Укучы: Монда сугыш шартларында бер-береңҽ ярдҽм итү, бүлешү, 

иптҽшлҽрнең бер-берсе турында кайгыртып торуы сурҽтлҽнҽ. Шулай 

бер-береңҽ ышанган шартларда гына сугыш афҽтен җиңеп булуы 

ассызыклана. 

Укытучы: Бик дҿрес, укучылар. Димҽк, бу строфада Ф.Кҽримнең 

лирик герое ничек билгелҽнҽ? 

Укучы: Монда лирик герой – иптҽшлҽре, якыннары ҿчен 

кайгыручы, һҽм, гомумҽн, яшҽү ҿчен кҿрҽшүче. 

Укытучы: Сез хаклы. Бишенче строфада нинди оппозиция күзгҽ 

чалына? 

Укучы: Каска – граната. Каска саклый, димҽк, яшҽү ҿчен, ҽ граната 

үлем ҿчен яратылган. Биредҽ яшҽү-үлем оппозициясе урын алган. Ҽ 

лирик герой – яшҽү ҿчен кҿрҽшүче солдат. 
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Укытучы: Ҽсҽрдҽ беренче строфа ахырда ни ҿчен кабатланып 

килҽ? (Тҽэсир итү кҿчен арттыру ҿчен). 

....... Шигырьне сҽнгатьле уку (вакыт җитсҽ). 

Укытучы: Димҽк, укучылар, ―Окоп‖ шигырендҽ тҿп оппозиция 

нинди, ул шигырьнең исемендҽ чагыламы, һҽм авторның ҽйтергҽ 

телҽгҽн фикере ничек билгелҽнҽ? 

Укучы: Ҽсҽрдҽ тҿп оппозиция – яшҽү һҽм үлем. Шигырьнең исеме 

үк шул фҽлсҽфҽне ача: окоп, бер яктан, сугыш детале, димҽк, үлем 

билгесе. Икенче яктан, ул – саклану чарасы, димҽк, яшҽү билгесе. 

Укучы 2: Яшҽү ҿчен үлем белҽн кҿрҽшү шартларында да 

кешелеклелек, бер-береңҽ ярдҽм итү, бүлешү кебек сыйфатларны 

саклау автор тарафыннан чын батырлык буларак бҽялҽнҽ. Мондый 

батырлыкны һҽр кеше дҽ булдыра алмый. 

Укытучы: Ҽйе, шулай. ―Окоп‖ шигырендҽ лирик герой кем булып 

чыкты инде? 

Укучы: Биредҽ лирик герой – тҽҗрибҽле солдат, иле, туганнары, 

иптҽшлҽре, сҿйгҽн яры, яшҽү ҿчен кҿрҽшкҽн һҽм ахыргача кҿрҽшергҽ 

ҽзер герой, патриот, ватанпҽрвҽр. 

Укытучы: Ҽйе, бик дҿрес. Укучылар, ниһаять, ҿченче ҽсҽрне 

анализлауга күчик. ―Кайгы‖ шигырен эчтҽн укып чыгыгыз (...).  

Беренче строфада нинди хис бирелҽ һҽм лирик герой ничек билгелҽнҽ? 

Укучы: Борчылу, газаплану, сагыш катыш юксыну хисе. Аның 

сҽбҽбе – лирик геройның иптҽше югалуда. Күрсҽткечлҽре: җилле кич, 

кҿзге моңсу болыт, үкси-үкси коелган күз яше, саргаю, хҽлсезлҽнү, ... . 

Лирик герой – иптҽшен юксынучы, югалтудан газапланучы. 

Укытучы: Ярый. Икенче строфаны анализлагыз. 

Укучы: Хис – үткҽндҽге бергҽ яшҽгҽн шатлыклы вакытны юксыну. 

Сҽбҽбе – кайчандыр бергҽ яшҽгҽн иптҽшлҽр тарала, югала. 

Күрсҽткечлҽре: саргайдылар, коелалар, таралалар. Лирик герой – 

иптҽшлҽрен, үткҽнен юксынучы. 

Укытучы: Килҽсе строфага күчик. 

Укучы: Асылда, юксыну хисе. Ул лирик геройның үткҽнен 

кайтару телҽгенҽ сҽбҽп тҽ булып килҽ. 

Укытучы: Яхшы. Дүртенче строфаны карагыз. 

Укучы: Хис – үткҽнне юксыну белҽн бүгенге реальлек бҽрелешү 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн үкенеч, канҽгатьсезлек. Күрсҽткече: ҽ 

каршы кую теркҽгече.  Лирик герой – реальлек белҽн 

канҽгатьлҽнмҽгҽн образ. 
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Укытучы: Килешҽсезме? (...) Соңгы строфаны анализлагыз. 

Укучы: Юксыну хисе эмоциональ яктан югарырак дҽрҽҗҽдҽ. 

Сҽбҽбе – иптҽш югалган, күңел аны эзли. Күрсҽткече: үкси-үкси, кара 

кич (...). Лирик герой – иптҽшен юксынучы. 

Укытучы: Укучылар, ҽ хҽзер, лирик геройның кем икҽнлеген 

тҿгҽлрҽк ачыклар ҿчен, безгҽ җил, болыт, яфрак, күке, тыш 

образларының мҽгънҽлҽрен табарга кирҽк. Кайсыгыз билгели? Лҽкин 

ҽсҽрнең 1942 елда иҗат ителгҽнен истҽ тотыгыз. 

Укучы: Җил – беренче строфада сугыш, икенче строфада 

үзгҽрешлҽр мҽгънҽсендҽ килгҽн, димҽк, ул символ дҽрҽҗҽсенҽ 

күтҽрелгҽн образ. Яфрак – лирик геройның үзе, үкси-үкси күз 

яшьлҽрен коючы болыт – халык. Тыш – дҿнья. Ҽ күке санаулы 

гомерне белдерҽ. 

Укытучы: Барыгыз да килешҽме? Тагын нинди фикерлҽрегез бар? 

(...). Димҽк, бу мҽгънҽлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ, лирик герой кем буларак 

билгелҽнҽ?  

Укучы: Лирик герой – сугышта катнашучы солдат, халкын 

яклаучы, димҽк, ватанпҽрвҽр, дҿнья афҽте белҽн кҽрҽшүче, иптҽшлҽре 

ҿчен борчылучы. 

IV. Укытучы: Бик дҿрес. Укучылар, без сезнең белҽн Фатих 

Кҽримнең ҿч шигырен анализлап, лирик героена хас сыйфатларны 

билгелҽп чыктык. Гомумилҽштереп карасак, Фатих Кҽримнең 1941-

1942 еллардагы лирик героен ничек билгелибез икҽн инде? 

Укучы: 1941-1942 елларда Ф.Кҽримнең лирик герое – тҽҗрибҽле 

солдат, сугышчы, патриот; илен яклаучы, сҿюче; сҿйгҽн яры, 

туганнары, иптҽшлҽре ҿчен гомерен бирергҽ ҽзер ватанпҽрвҽр. 

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Ҽйдҽ, ... , бу сыйфатларны ешлыгы кимү 

тҽртибендҽ урнаштырып кара ҽле (Укучы тактада ҿч таблицадан берне 

ясый, башка укучылар аңа ярдҽм итҽ: солдат, патриот, илен (халкын, 

туганнарын, иптҽшлҽрен, сҿйгҽн ярын) саклаучы, яклаучы, (...).) Утыр, 

.... . Укучылар, карагыз ҽле, бу очракта лирик герой белҽн автор нинди 

мҿнҽсҽбҽттҽ тора? 

Укучы: Лирик герой белҽн автор тҽңгҽллҽшҽ. 

V. Укытучы: Ҽйе, бик дҿрес. Күпмедер дҽрҽҗҽдҽ лирик герой 

укучы белҽн тҽңгҽллҽшҽ дисҽк тҽ ялгышмабыз, чҿнки безнең, солдат 

булмасак та, Ф.Кҽримнең шигырьлҽрен укыганда, күңелебездҽ 

телҽктҽшлек хисе туа, без бер-береңҽ ярдҽм итешүнең зур кҿч, 

батырлык икҽнлеген аңлыйбыз, килешҽсезме? (Укучыларның 
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фикерлҽрен тыңларга). Укучылар, сез бүген бик актив эшлҽдегез, 

теманы яхшы үзлҽштердегез дип уйлыйм. Килҽсе дҽрестҽ Фатих 

Кҽримнең 1941-1942 еллардагы ҽсҽрлҽрендҽ сурҽтлҽнгҽн лирик герое 

буенча контроль эш була, ҿйдҽ бүген үткҽннҽрне кабатлагыз. Ҽ 

―Сибҽли дҽ сибҽли‖ шигырен яттан сҿйлҽргҽ ҽзерлҽнеп килегез. 

Сорауларыгыз булмаса, дҽрес тҽмам, чыгарга ярый. Сау булыгыз. 

 

Ҽмирхан Еникинең “Кем җырлады?” хикҽясендҽ образлар 

системасы (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

I.Дҽреснең максатлары: 

1. Фҽнни максат: ҽдҽби ҽсҽрдҽ образлар системасы тҿшенчҽсен 

булдыру (ҽсҽрдҽге тҿс бирелеше аша); ҽсҽрдҽ образлар системасын 

табу күнекмҽсен формалаштыру. 

2. Тҽрбияви максат: укучыларга изге сугыш тҿшенчҽсен 

аңлату, сугышның хҽвефле һҽм афҽтле булуына басым ясау, сугышта 

вафат булганнарның батырлыкларын бҽялҽү һҽм хҿрмҽт уяту; 

укучыларның мҿстҽкыйль фикер йҿртүлҽрен үстерү. 

3. Коммуникатив максат: ҽсҽр вакыйгалары йомгагын чишү 

барышында укучыларның фикерлҽрен ачыклау белҽн бергҽ, ҽдҽби тел 

нормаларын саклап, камил сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтү. 

II.Бурычлар: 

1) Ҽ. Еникинең ―Кем җырлады?‖ хикҽясе мисалында хикҽя 

жанрының хасиятлҽре буенча белемнҽрне яңарту; 

2) ҽдҽби ҽсҽрдҽ образларны барлау күнекмҽлҽрен 

формалаштыру; 

3) тҿс бирелеше аша ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, 

геройларның эчке халҽтен билгелҽргҽ ҿйрҽтү; 

4) җырның туган як рухын саклый торган кҿч, кешене 

мҽңгелеккҽ илтҽ торган кыйммҽт икҽнлеген дҽлиллҽп күрсҽтү; 

5) ҽлеге ҽсҽр багышланган чорның, Бҿек Ватан сугышының 

илебез тарихында зур урын тотуына игътибар итү; 

6) татар ҽдҽбияты үрнҽклҽренең дҿнья ҽдҽбияты шедеврлары 

югарылыгында булуын исбатлау. 

III. Принциплар: 

1. Дидактик принциплар: фҽннилек, күрсҽтмҽлелек, укыту һҽм 

тҽрбия берлеге, коммуникатив, тарихилык. 

2. Гомумметодик принциплар: ситуатив-тематик. 
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3. Хосусый-методик принциплар: ҽдҽби ҽсҽрне сүз сҽнгате 

буларак һҽм субъектив кабул итү. 

IV. Уку-укыту ысуллары: 

1) иҗади уку; 

2) ҿлешчҽ эзлҽнү; 

V. Укыту алымнары: 

1) сайлап уку; 

2) аңлатмалы уку; 

3) схема тҿзү; 

4) сорау-җавап. 

VI. Дҽреснең тҿре: ҽдҽби ҽсҽрне тирҽнтен ҿйрҽнү дҽресе. 

VII. Җиһазлау: ватман, тҿсле стикерлар (яшел, зҽңгҽр, 

сары һ.б.), тҿсле кҽгазьдҽн ясалган булачак схема элементлары (туган 

як фоны, станция пространствосы, фигуркалар: солдат егет, җырчы 

кыз, ак карт, ҽни, Таһирҽ, нарат; кабер), тҿсле акбурлар, 

магнитофон/ноутбук, аудиоязма, такта, акбур. 

 

Дҽрес планы 

I. Оештыру:  (2 мин.) 

1. Исҽнлҽшү. 

2. Укучыларның дҽрескҽ ҽзерлеклҽрен тикшерү. 

II. Актуальлҽштерү этабы:  (8 мин.) 

1. Үтелгҽн хикҽя жанры турындагы белемнҽрне яңарту. 

2. Укучылар белҽн сүзлек эшен башкару. 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽлҽр формалаштыру: (30 мин.) 

1. Ҽсҽрдҽ тҿслҽр бирелеше. 

2. Табылган тҿслҽрнең мҽгънҽлҽрен билгелҽү. 

3. Ҽсҽр тукымасындагы образлар бирелешенҽ (тҿслҽр белҽн 

берлектҽ) игътибар итү. 

4. Образларның (тҿслҽр белҽн берлектҽ) схематик рҽвештҽ 

ватманга тҿшерелүе. 

5. Ҽсҽрнең бҿтен вакыйгаларын бҽйлҽп барган, үзҽк җыр 

образын табу. 

6. Җыр барлыкка китергҽн спиральне күрсҽтү, аның 

мҽңгелегенҽ тҿшендерү. 

7. Нурланып торган кабернең изгелеген укучылардан 

исбатлаттыру. 

IV. Йомгаклау: (5 мин.) 
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1. Дҽрескҽ гомуми нҽтиҗҽлҽр чыгару. 

2. Бер минут тынлык. 

 

Дҽрес эшкҽртмҽсе 

I.Оештыру. 

Укытучы: Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз. Хҽллҽрегез ҽйбҽтме? 

Бүген дҽрестҽ барыгыз да бармы? (Булмаганнарны билгелҽү, 

сҽбҽплҽрен ачыклау.) Яхшы, дҽресне башлап җибҽрик. 

II. Актуальлҽштерү этабы. 

1. Үтелгҽн хикҽя жанры турындагы белемнҽрне яңарту: 

Укытучы: Укучылар, исегездҽме, үткҽн дҽреслҽрнең берсендҽ без 

сезнең белҽн хикҽя жанры тҿшенчҽсен карадык һҽм аның хасиятлҽре 

белҽн таныштык. Ниндилҽр ҽле? Ҽйдҽгез, искҽ тҿшерик. 

Укучылар: Алар ҿчҽү: тҿп герой, тҿп бер вакыйга һҽм бу 

вакыйганың бҽяне. 

Укытучы: Дҿрес, балалар, бик яхшы. Ҽ бүгенгҽ без нинди ҽсҽр 

карарга ҽзерлҽндек, укучылар? Ҿй эшенҽ нҽрсҽ бирелгҽн иде ҽле? 

Укучылар: Ҽмирхан Еникинең ―Кем җырлады?‖ ҽсҽре. 

Укытучы: Ҽйе, шулай. Бу ҽсҽрне без нинди жанрга кертеп 

карыйбыз? 

Укучылар: Хикҽя. 

Укытучы: Дҿрес. Димҽк, хикҽя жанры ҿчен хас булган барлык 

хасиятлҽр монда табылырга тиеш. Ҽйдҽгез ҽле, санап карыйк, тҿп 

герой бармы ҽсҽрдҽ? (Бар. Сугыштан яраланып кайтучы солдат). Ҽ 

тҿп бер вакыйганы күрҽ алабызмы, балалар? (Алабыз. Бу егетнең 

кайту юлында, станциядҽге вакыйгалар). Ҽлеге хҽл бҽян ителҽме? 

(Ҽйе, вакыйга бҽян ителҽ). 

2. Укучылар белҽн сүзлек эшен башкару. 

Укытучы: Бик яхшы, укучылар! Ҽсҽрне бик игътибарлы 

укыгансыз, афҽрин! Ҽсҽрне уку барышында аңлашылып бетми торган 

сүзлҽр очрамадымы? (Ҽйе, очрады). Алай булгач, ҽсҽрне тҽфсиллҽп 

карауга күчкҽнче, бу сүзлҽр белҽн эшлҽп алыйк, дҽфтҽрлҽрне алып, 

бүгенге датаны язып куегыз. Темага ике юл калдырып китегез, без аны 

аз гына соңрак бергҽ чыгарырбыз. Сүзлек эше дип языгыз. Кайсы 

сүзлҽргҽ аерым тукталу кирҽк, сезнеңчҽ? 

Укучылар аңлашылмаган сүзлҽрне ҽйтҽлҽр. 

Сүзлек эше түбҽндҽге таблица мисалында башкарылырга мҿмкин: 

Аңлашылм Килеп Мҽгънҽсе 
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аган сүз чыгышы 

Теплушка 
алынма, 

рус теленнҽн 

тимер мич белҽн җылытып, 

кешелҽрне йҿртергҽ кҿйлҽнгҽн поезд. 

Эшелон 

алынма, 

француз 

теленнҽн 

махсус юнҽлештҽ йҿк/кешелҽр 

тҿяп бара торган поезд. 

Каралты тҿрки-татар тҿрле хуҗалык корылмалары 

Гангрена 

алынма, 

латин 

теленнҽн; 

медицина 

термины 

кан йҿреше бозылу нҽтиҗҽсендҽ, 

биологик тукыманың, тҽннең нинди дҽ 

булса бер ҿлеше үлү-таркалу күренеше. 

 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽлҽр формалаштыру. 

Укытучы: Ҽйдҽгез ҽле, укучылар, хҽзер турыдан-туры ҽсҽр белҽн 

эшлҽүгҽ күчҽбез. Беренче соравым: ҽсҽр ошадымы? (Ҽйе, бик ошады). 

Чыннан да, бик кҿчле язылган ҽсҽр, Ҽмирхан ага Еники тагын бер 

тапкыр үзенең осталыгын дҽлиллҽп күрсҽткҽн. Ҽ хҽзер эшне болай 

оештырып җибҽрҽбез, иң элек, берегез тиз генҽ ҽсҽрдҽге тҿслҽрне 

табып ҽйтҽ. Ҽйдҽгез, телҽүчелҽрдҽн башлыйк. (Телҽгҽн укучы ҽсҽрдҽн 

тҿслҽрне таба һҽм атый, ҽ икенче укучы,  такта янына чыгып, табылган 

тҿслҽрне терки бара).  

Укытучы: Укучылар, янҽшҽдҽ тҿслҽр белдергҽн мҽгънҽлҽрне 

бергҽлҽп барларбыз, моның ҿчен аз гына буш урын да калдырырга 

кирҽк булыр. (Укучылар тҿслҽрне табалар: кара, кызыл, ак, сары, 

яшел, зҽңгҽр, соры. Һҽр тҿс белҽн ҽсҽрдҽ белдерелгҽн мҽгънҽ ачыклана. 

Кара – үлем, чарасызлык, бетү; кызыл – түгелгҽн кан, шул ук вакытта 

кҿч тҽ; ак – ярдҽм, ҿмет; сары – сагыш, кайгы; яшел – туган як, кҿч-

куҽт; зҽңгҽр – ҿмет-хыяллар; соры – тҿшенкелек, ҿметсезлек. Дҽрес 

барышында ҽлеге мҽгънҽлҽрне текст эченҽ куеп бару кирҽк). 

Укытучы: Афҽрин! Рҽхмҽт сезгҽ, хҽзер урыннарыгызга утыра 

аласыз. Ҽмма безнең эш дҽвам итҽ, хҽзер тагын берегезнең ярдҽме 

кирҽк булачак. Кайсыгыз? Ҽйдҽ, Марат, такта янына чык ҽле. Син 

безгҽ хикҽяне матур итеп укып барырсың, ҽ башка укучылар, очрый 

торган тҿслҽр һҽм вакыйгаларда катнашучыларны барлап, бер-бер 

артлы менҽ бу ватманга ябыштыра барырлар (тактада ватман эленеп 

тора, укытучы ҿстҽлендҽ алдан ҽзерлҽнеп куелган, ябышырга 

кҿйлҽнгҽн схема элементлары ята). Башладык! 
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Марат: Кҿзге караңгы тҿндҽ кечкенҽ генҽ җимерек станциядҽ 

ике эшелон очрашып, янҽшҽ туктадылар. Боларның берсе тылдан 

фронтка яңа хҽрби часть алып баручы эшелон, икенчесе фронттан 

тылга яралылар тҿяп кайтучы санитар поезды иде. Эшелоннар икесе 

дҽ, бик озын булып, гел кызыл вагоннардан торалар. 

Укытучы: Монда туктап алабыз. Димҽк, без нҽрсҽне инде билгели 

алабыз? 

Укучылар: Станция, ике поезд. 

Укытучы: Дҿрес, укучылар, игътибарлырак карагыз, тагын 

нҽрсҽлҽр бар икҽн? 

Укучылар: Тыл. 

Укытучы: Ҽйе, ҽ тыл, икенче тҿрле ҽйтсҽк, нҽрсҽ ул? 

Укучылар: Туган як. 

Укытучы: Дҿрес, укучылар! Хҽзер боларны ватманга тҿшерик. 

Кем ярдҽмче булып такта янына чыга? (Бер укучы чыга.) Станцияне 

нинди тҿс белҽн билгелҽрсез? (Кара). Туган якны? (Җавап бирергҽ 

авыр булса, ярдҽм итҽбез. ―Туган як сездҽ нинди тҿс белҽн 

ассоциациялҽнҽ?‖ Яшел). Бик яхшы, ҽ бу ике поездны ничек итеп 

күрсҽтҽбез соң? (Капма-каршы юнҽлгҽн ике кызыл вагон). Болай эшлҽү 

кызыкмы сезгҽ, укучылар? Алга таба дҽвам итҽбезме? (Ҽйе). Алайса, 

Марат, дҽвам ит. 

Марат: Бҿтен станциясендҽ ник бер генҽ тычкан уты 

җемелдҽсен – ҽйлҽнҽ-юнь морҗа эчедҽй кап-кара. Лҽкин еракка күз 

ташласаң, сугыш барган якта, ... , күк чите буйлап сузылган кандай 

кызыл шҽүлҽ тибрҽнҽ. 

Укытучы: Яхшы. Ҽйдҽ ҽле, Гҿлназ, тактага чык! Бу шҽүлҽне 

күрсҽтергҽ тҿсле акбур алсаң да  була (Укучы кызыл тҿсле акбур ала). 

Ҽйдҽ, ничек урнашкан ул (Фронтның кайсы якта урнашканлыгы искҽ 

тҿшерелҽ), күрсҽт һҽм аңлатып бир. (Укучы күрсҽтҽ, аңлата. 

Башкаларның килешүе-килешмҽве ачыклана). Тагын алга таба киттек, 

Марат, дҽвам ит. 

Марат: ... Вакыт-вакыт ул аңына килҽ, шул чакта авыр газаптан 

талган күзлҽрен ача, янында басып торган ак халатлы шҽфкать 

туташын күрҽ, аның салкын кулын маңгаенда тоя. 

Укытучы: Шулай итеп, укучылар, ҽсҽргҽ егет образы килеп керҽ, 

без аны кайда урнаштырабыз? (Санитар поездына). Егет үлем хҽлендҽ 

ята, дҿресме? Димҽк, аны нинди тҿс белҽн бирербез? (Кара). Укучылар 

килешҽме-юкмы? (Ярдҽмче укучы схемага терки бара). Безнең монда 
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тагын бер тҿс күренҽ. (Ак). Ул кем белҽн бҽйлҽнештҽ ачыла? 

(Шҽфкать туташы). Шуңа бҽйлҽп, бу тҿсне дҽ схемабызга кертеп 

куйыйк. (Санитар поездында, солдат егет белҽн янҽшҽ). Алга таба 

барыйк. Марат аргандыр инде, кем дҽвам итҽр? (Бер укучы чыга). 

Укучы: ... Вагон эченҽ сибелгҽн зҽгыйфь сары яктылыкны ... күрде. 

Укытучы: Димҽк, сарыны без нҽрсҽ тҿсе дип билгелҽдек? (Сагыш, 

кайгы). Аны кайда урнаштырабыз? 

Укучы: Санитар поездына, андагы солдатларның сагышы ул. 

Укытучы: Килешҽбезме, балалар? (Килешҽбез). 

[Шул рҽвешле, ҽсҽрдҽ табылган ―күктҽн иңгҽн ак канатлы 

фҽрештҽдҽй‖ Җырчы кыз; чҽчҽкле болында басып торган ак сакаллы 

бер бабай; ак яулык бҽйлҽгҽн, эңгер-меңгердҽ улын кҿтеп утырган ҽни; 

Таһирҽ, аның белҽн тау башына менеп очып китүлҽре; егетнең үлүе 

һҽм ялгыз нарат тҿбендҽ күмелүе; ул наратның яңгыр тамчыларын 

коеп, башын чайкавы; соры болытлар ачылып, кояш чыгу һҽм 

кабернең ―үлмҽгҽн һҽм мҽңге үлмҽячҽк якты хыяллары белҽн кинҽт 

нурланып‖ балкуы хакында нечкҽлеклҽр белҽн сҿйлҽнелҽ]. 

Соңгы абзац укылганда, укытучы аудиоязманы куя. Ул ―Сарман 

буйларында‖ яисҽ башка моңлы татар халык җыры, хҽтта поезд барган 

тавыш та булырга мҿмкин. 

Укытучы: Ҽле ҽйтелмичҽ калган тагын бер образ бар бит, 

укучылар, нҽрсҽ булыр ул? (Җыр). Бу җырны ничек күрсҽтербез икҽн? 

Кем тактага чыга? (Бер укучы такта янына чыга). Ҽйдҽле, Илһам, 

җыр кемнҽн башланып китҽ, аннары кемгҽ ирешҽ, кайсы якка юнҽлҽ, 

сызык белҽн күрсҽтеп бар. Шулай итеп, күргҽнебезчҽ, җыр образы 

ҽсҽрдҽ үзенҽ күрҽ бер спираль тҿзи. Белҽсезме, укучылар, спираль 

мҽңгелекне символлаштырып килҽ. Башкача ҽйтсҽк, җыр кешенең 

күңелен мҽңге үзендҽ саклый, буын-буыннан килгҽн рухны даими 

терелтеп тора. 

Укытучы: Исегездҽме, дҽрес башында без тема ҿчен ике юл 

калдырып киттек. Димҽк, хҽзер бергҽлҽп ҽлеге теманы чыгарып 

карыйбыз. Без ҽсҽрдҽ нҽрсҽлҽр таптык? (Тҿслҽрне, образларны). 

Шулай итеп, без Ҽ. Еникинең ―Кем җырлады?‖ хикҽясендҽ образлар 

системасын барладык һҽм моны тҿслҽр бирелеше аша эшлҽдек. 

Дҽресебезнең темасы: Ҽ. Еникинең ―Кем җырлады?‖ хикҽясендҽ 

образлар системасы. Ҽсҽрдҽ романтик башлангыч та кҿчле сиземлҽнҽ 

– солдат егетнең һҽм Таһирҽнең мҽхҽббҽте зур игътибарга лаек. 

IV.Йомгаклау. 
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Укытучы: Укучылар, сезнеңчҽ, егет күмелгҽн кабер ни ҿчен 

нурлана? Безнең халыкта нур һҽрвакыт изгелҽштерелгҽн. Икенче тҿрле 

ҽйтсҽк, автор егетнең үлемен изге итеп күрсҽтҽ. Ҽ нигҽ шулай? 

Укучылар: Егет туган җирен, ҽнисен, сҿйгҽн ярын, туган як 

җырын саклап калу юлында вафат була, шуңа күрҽ ул изге үлем белҽн 

теге дҿньяга күчкҽн кеше булып сурҽтлҽнҽ. 

Укытучы: Ҽйе, укучылар, мин дҽ сезнең фикерегез белҽн 

килешҽм. Шулай да сугыш, изге бурыч белҽн катнашылган булса да, 

коточкыч фаҗига. Ҽмма тарихта булган вакыйганы без оныта 

алмыйбыз. Шуның ҿчен ул елларның афҽтен күргҽн, туган ил, килҽчҽк 

буын тынычлыгы сагына баскан, ул юлда һҽлак булган кешелҽргҽ без 

хҿрмҽт белҽн карый белергҽ, бүгенге матур, тыныч тормыш ҿчен 

аларга рҽхмҽтле булырга тиеш. Аларга багышлап, бер минут тынлык 

игълан итҽм. 

Укытучы: Дҽрестҽ тҿгҽл, урынлы җаваплар бирҽ алуыгыз белҽн 

мине бик сҿендердегез.  Ҿйгҽ язмача эш бирелҽ. Ул ―Мин белгҽн Ватан 

сугышы‖ дигҽн темага кичереш-сочинение язып килү. Зур күлҽм талҽп 

ителми. Дҽрес тҽмам. Чыгарга мҿмкин, сау булыгыз! 
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Кушымта №1 

 

Килеп чыгарга мҿмкин булган  якынча схема 
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Туган як 
Яшел тҿс белҽн 

бирелҽ 

Фронт чиге, станция 
пространствосы 

Кара тҿс белҽн бирелҽ 

Фронт ягында 

кандай кызыл 

шҽүлҽ тибрҽнҽ 
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Сатира остасы буларак Гамил Афзал (дҽрес эшкҽртмҽсе) 

Дҽреснең максатлары: 

1. Белем бирү максаты:  

 1) Г.Афзалның тормыш юлы белҽн таныштыру (чор белҽн 

бҽйлҽп); 

 2) Г.Афзалның иҗатына гомуми күзҽтү һҽм иҗатының 

үзенчҽлеклҽре турында тҿшенчҽ бирү. 

2. Күнекмҽ формалаштыру: Г.Афзалның шигырьлҽрендҽ 

шагыйрьгҽ хас стиль үзенчҽлеклҽрен табарга ҿйрҽтү. 

3. Тҽрбияви максат: ҽхлак тҽрбиясе бирү. 

Җиһазлау: дҽреслек, магнитофон, портрет. 

Дҽреснең тҿре: теоретик тҿшенчҽлҽр формалаштыру дҽресе. 

Укыту ысуллары:  

 - репродуктив;  

 - ҿлешчҽ эзлҽнү ысулы. 

Укыту алымнары: 

1) укытучы сҿйлҽме; 

2) сорау-җавап; 

3) ҽсҽргҽ максатчан анализ ясау; 

4) ҽңгҽмҽ;  

5) сүзлек эше; 

6) таблица, схема тҿзү. 

Укыту принциплары: 

1) фҽннилек;  

2) оптимальлек; 

3) тарихилык. 

 

Дҽрес  планы 

I. Оештыру этабы: (2 мин.) 

II. Актуальлҽштерү этабы: (6 мин.) 

Чорга хас үзенчҽлеклҽрне искҽ тҿшерү. 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽлҽр формалаштыру этабы: (15 мин.) 

Г.Афзалның тормыш юлы белҽн кыскача таныштыру (чор белҽн 

бҽйлҽп, таблица рҽвешендҽ). Иҗатындагы үзенчҽлеклҽре турында 

тҿшенчҽ бирү. 

IV. Ныгыту этабы: (18 мин.) 

―Ҿф-ҿф итеп‖ шигыренҽ максатчан анализ ясау. 

V.Ҿй эшен бирү этабы: (1 мин.) 
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 ―Сайладым, их сайладым‖ шигыренҽ анализ ясап килергҽ. 

VI. Йомгаклау (3 мин.) 

 Үткҽннҽрне  кыскача сорашып чыгу. 

 Билгелҽр кую. 

                                   

Дҽрес барышы 

I. - Исҽнмесез, укучылар! Утырыгыз! Сыйныфта бүген барыгыз да 

бармы? Кемнҽр юк? (Билгелибез).  Хҽзер дҽресне башлап җибҽрҽбез. 

II. - Укучылар, без бүген сезнең белҽн татар ҽдҽбиятының иң 

кҿчле сатирикларыннан берсе Гамил Афзал иҗатын ҿйрҽнҽ 

башлыйбыз.  

Башта искҽ тҿшереп үтик: хҽзер без ҽдҽбиятның кайсы чорын 

ҿйрҽнҽбез? (60-90 нчы еллар ҽдҽбияты). 

- Сез бу чор турында нҽрсҽ ҽйтҽ аласыз? Илдҽ нинди вакыйга-

хҽллҽр була? (Сталин үлеменнҽн соң илдҽ хҿкем сҿргҽн идеология 

йомшара тҿшҽ, ярымдемократик үзгҽрешлҽр, Сталинның шҽхес 

культы тҽнкыйть ителҽ, “Хрущев җепшеклеге” (“Оттепель”) һ.б.). 

- Бу чорда ҽдҽбиятта нинди үзгҽрешлҽр күзҽтелҽ? (Х.Туфан, 

Дҽрдемҽнд, С.Сүнчҽлҽй, Ш.Бабич, Н.Думави һ.б. иҗатлары киң катлам 

укучыга ҽйлҽнеп кайта; сугыш чорында актив иҗаттан читтҽ торган, 

яки шҽхес культының икенче дулкынын кичергҽн ҽдиплҽр янҽ иҗатка 

ҽйлҽнеп кайталар; 1960-1980 нче еллар татар поэзиясендҽ ике юнҽлеш: 

рҽсми (идеологиягҽ туры килҽ, чынбарлыкны уңай яктан гына күрсҽтҽ) 

һҽм демократик (хакыйкатьне эзлҽү, авыл реализмы, салмак лирика 

(С.Хҽким)). 

III. - Бик яхшы! Хҽзер Г.Афзалның тормыш юлы белҽн танышыйк. 

Бу эшне без болай оештырырбыз: мин сезгҽ аның турында сҿйлим, ҽ 

сез, игътибар белҽн тыңлап, таблица тутыра барырсыз. Соңыннан 

җыеп алып тикшерҽчҽкмен. Таблица шушы формада булачак: 

 

Дата Тормыш һҽм иҗат 

фактлары 

Тарихи вакыйгалар 

1921 

1931 

 

 

1936 

 

Г.Афзал туа. 

Магнитогорскига күчеп 

китҽлҽр (атасы кулак дип 

игълан ителү сҽбҽпле). 

Троицк шҽһҽрендҽге 

педагогия техникумына 

 

Коллективлаштыру 

еллары (1925 елдан), 

репрессиялҽрнең башлангыч 

чоры. 
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1937 

 

 

1939-1949 

 

1954 

 

1955 

 

 

1957 

 

1958 

 

1964 

1975 

 

 

1977 

 

2003 

укырга керҽ. Аяк буыннары 

авырту сҽбҽпле ташлый. 

―Магнитогорск‖ исемле 

беренче шигыре басылып 

чыга. 

Урал заводларында эшли. 

Апасы янына 

Башкортстанга китҽ. 

―Совет ҽдҽбияты‖ 

журналында берьюлы 9 

шигыре басылып чыга. 

Танылу. 

―Кар сулары‖ (балалар 

ҿчен) җыентыгы дҿнья күрҽ. 

―Вҿҗдан сүзе‖ китабы 

(ҿлкҽннҽр ҿчен поэзиясе). 

Ҽлмҽткҽ күчеп килҽ. 

―Кышкы озын кичлҽрдҽ‖ 

китабы (проза ҿлкҽсендҽге 

тҽҗрибҽсе). 

Татарстанның Тукай 

исемендҽге бүлҽге бирелҽ 

Вафат була. 

 

 

 

 

 

Хрущев ―җепшеклеге‖ 

(1953-1964). 

Сталинның шҽхес 

культын тҽнкыйтьлҽү (1956). 

 

 

 

Брежнев, торгынлык 

еллары (1964-1982). Идеология 

янҽ кҿчҽя. 

 

- Эш аңлашылдымы? (...) 

- Хҽзер дҽфтҽрлҽрегезне ачыгыз, бүгенге числоны һҽм теманы 

(Гамил Афзалның тормыш юлы һҽм иҗаты) язып куегыз! Таблицаны 

тиз генҽ күчереп алабыз да эшебезне башлыйбыз! 

- Булды, бу эшне башкардык. Башта ҽйтелеп киткҽнчҽ,  Г.Афзал – 

сатирик шагыйрь. Хҽзер искҽ тҿшереп үтик, нҽрсҽ ул сатира? (Тыштан 

мактаган булып та, асылда шул макталган объекттан кҿлү; буш 

кешенең дҽрҽҗҽгҽ дҽгъвасы; ачы, үтергеч, тҽнкыйтьлҽп кҿлү). 

- Бик дҿрес! Ҽ сатираның нинди алымнары бар, кем ҽйтҽ ала? 

Нинди кҿлү алымнарын белҽсез? (ирония, сарказм, гротеск, 

пародия...). 

 

IV. - Хҽзер без сезнең белҽн аның иҗатын ҿйрҽнүгҽ керешҽчҽкбез. 

Ҿйрҽнелҽчҽк беренче шигырь – ―Ҿф-ҿф итеп‖ булыр. Магнитофоннан 
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аудиоязма тыңлау. Дҽреслекнең 241 нче битен ачабыз һҽм һҽркем 

шигырьне үзлегеннҽн укып чыга.  

- Укыдыкмы?! (Кыскача эчтҽлеген сҿйлҽтү). 

- Шигырьдҽ барысы да аңлашыламы? Аңлашылмаган сүзлҽр 

юкмы? Кайбер сүзлҽрнең мҽгънҽлҽрен ачыклап китик. 

Асыл – затлы, кыйммҽтле  

Затлы – асыл, кыйммҽтле  

Штиблет  – аяк киеме  

Газиз – кадерле  

Парҽ – ҿлеш, кисҽк  

Бостон – материал  

Юллап  – эзлҽп. 

- Укучылар, бу шигырьгҽ анализны ничек ясыйбыз? Аңа кадҽр  

шигырьнең тҿрен билгелик ҽле: бу лирик шигырьме, эпикмы? (Эпик. 

Сюжетлы шигырь). Эпик белҽн лирик шигырьнең аермасы нҽрсҽдҽ? 

(Лирик хискҽ корыла, ҽ эпик – вакыйгага). Димҽк, ҽлеге шигыребезне 

нинди юл белҽн анализлау җиңелрҽк булыр? (Ҿлешлҽргҽ бүлеп).  

- Дҿрес! Хҽзер без шигырьне ике ҿлешкҽ бүлҽбез (242 нче биттҽ 1 

нче сорау). Аның ҿчен без нишлҽргҽ тиешбез? Шигырьне каршы 

якларга ничек аерабыз? (Вакыйгаларны барлыйбыз, охшашларын 

кушабыз һҽм охшаш булмаганнарны аерабыз).  

- Беренче строфада нинди вакыйга сурҽтлҽнҽ һҽм ул нҽрсҽ 

турында? (Малайлары туу, шатлану). 

- Икенчесендҽ... (Уллары белҽн горурлану). 

- Ҿченче? (Баланы артык иркҽлилҽр). 

- Дүртенче строфада? (Егет тҽмҽке тарта, диванда ята). 

- Бишенчедҽ... (Ата-анасын йҿгертҽ). 

- Алтынчысында? (Атасы тҽмҽкегҽ йҿгерҽ). 

- Җиде... (Ата-анасы “газиз парҽлҽренҽ” костюм эзлҽп йҿрилҽр). 

- Сигездҽ? (Укымый, ата-анасын тыңламый, коньяк эчҽ). 

- Соңгысы... (Акча сорап аптырата, кыйнап ташлый). 

- Укучылар, менҽ без вакыйгаларны барладык. Хҽзер охшаш 

вакыйларны үзара кушып, ҿлешлҽргҽ таркатырга кирҽк. Кем ничек 

бүлде, кайсыгызда нинди фикерлҽр бар? Җавап бирегез ҽле. (1-3 нче 

строфалар – бала тууга шатлану, аны тҽрбиялҽү; 4-9 – малайның 

ҽдҽпсез булып үсүе, ата-анага хҽсрҽт китерүе). 

- Бу ҿлешлҽрдҽ уртак якны табыйк. Беренчесендҽ ата-ана һаман 

баласы янында кайнаша, тҿннҽр буе тирбҽтҽлҽр, кием белҽн ризыкның 
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да затлысын гына табалар. Икенчесендҽ дҽ аңа иң яхшысы гына, ата-

ана тагын шҽһҽр буйлап ҽйбер эзлҽп йҿрилҽр, аларга тагын тынычлык 

юк. Димҽк, бу ҿлешлҽрнең уртак ягы нҽрсҽ инде? (Ата-анага һаман 

тынычлык юк). 

- Анысын шулай дидек. Ҽ аермасы кайда? ―Ата-анага тынычлык 

юк‖ дигҽннҽн чыгып ҽйтегез! Ул тынычлык булмауның ҿлешлҽрдҽге 

сҽбҽплҽре нинди? (1 нчесендҽ шатлыктан аның тирҽсендҽ йҿгереп 

йҿрсҽлҽр, 2 нчесендҽ уллары мҽҗбүр итҽ). 

- Димҽк, автор монда нинди фикер, идея үткҽрҽ? Нҽрсҽ ҽйтергҽ 

тели? Җавабыгызны уйлаганда, шигырьнең исеменҽ дҽ игьтибар 

итегез! (Тҽрбия мҽсьҽлҽлҽре: артык иркҽлҽп, “ҿф-ҿф итеп” 

тҽрбиялҽргҽ ярамый, бу ысул белҽн ҽдҽпле, ата-анасына шатлык 

китерҽ торган  ул тҽрбиялҽп булмый). 

- Укучылар, күргҽнегезчҽ, шигырьдҽ бик күп кабатлаулар 

кулланылган (һҽр строфа азагында). Алар нҽрсҽгҽ хезмҽт итҽ? 

(Хиснең дҽрҽҗҽсен арттыралар). 

- Хҽзер дҽреслекнең 242 нче битендҽге 4 нче сорауны карыйк. 

Лирик герой турында нҽрсҽ ҽйтҽ аласыз? (Баласын дҿрес тҽрбиялҽмҽү 

сҽбҽпле хҽсрҽт чигүче кеше). Авторга бҽя бирегез дигҽн. Бу нҽрсҽ 

дигҽн сүз? Ҽсҽрдҽ авторны табу – ул нҽрсҽ дигҽн сүз? (Идеяне, автор 

ҽйтергҽ телҽгҽн фикерне табу дигҽн сүз). Без аны инде таптык.  

- Укучылар, автор шигырьдҽ нинди кҿлү алымнарын куллана? 

(Ирония, гипербола). Тагын нинди кҿлү алымнарын белҽсез? (Гротеск, 

сарказм, ... ). 

V. - Укучылар, ҿй эше итеп сезгҽ ―Сайладым, их, сайладым...‖ 

шигырен анализлап килергҽ кирҽк булачак. Ул шигырь катлаулы 

түгел. Анализны класстагы кебек эшлҽрсез. Ҿй эше буенча сораулар 

бармы? (...). 

VI. - Хҽзер дҽрестҽ үткҽннҽрне  кабатлап алыйк. Без сезнең белҽн 

кайсы чорны ҿйрҽнҽбез? Аңа хас тҿп сыйфатлар нинди? Бүген шул 

чорда иҗат иткҽн кайсы шагыйрьне ҿйрҽнҽ башладык? Гамил Афзал 

иҗатының тҿп билгесе нинди дидек? Кем ул? Аның кайсы шигырен 

ҿйрҽндек? Ул шигырь нҽрсҽ турында?  
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Ф.Ҽмирханның “Хҽят” повестенда образлар системасы  

(дҽрес эшкҽртмҽсе) 

Дҽреснең максатлары:  

1. ―Хҽят‖ повестенда образлар системасын тирҽнтен ҿйрҽнү. 

2. Образларга характеристика бирү күнекмҽсен 

формалаштыру. 

3. Туган халкыңа, миллҽтеңҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлау:  

Ф.Ҽмирханның ―Хҽят‖ ҽсҽре, дҽреслек, такта, схема, 

табличкалар. 

Дҽрес тҿре:  

Ҽдҽби ҽсҽрне тирҽнтен ҿйрҽнү дҽресе. 

Методлар:  

Ҿлешчҽ эзлҽнү методы. 

Алымнар: 

1) сорау – җавап; 

2) схема тҿзү;  

3) сайлап уку. 

Принциплар: 

1) фҽннилек; 

2) оптимальлек;  

3) укыту-тҽрбия берлеге; 

4) ҽсҽрне субъектив тану. 

 

Дҽрес планы: 

I. Оештыру этабы: (1 мин.) 

     1) исҽнлҽшү; 

     2) дҽрескҽ ҽзерлекне барлау.  

II. Актуальлҽштерү этабы: (6 мин.) 

     1) образ тҿрлҽрен искҽ тҿшерү; 

     2) ―Хҽят‖ ҽсҽрендҽге образларны табу; 

     3) ҽсҽрдҽге образларның нинди тҿр образлар икҽнен ачыклау. 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽ формалаштыру: (17 мин.) 

     1) ―Хҽят‖ ҽсҽрендҽге образлар системасын тҿзү; 

     2) Хҽятнең башка образлар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрен ачыклау; 

     3) алган белемнҽрне гомумилҽштерү. 

IV. Ныгыту этабы: (13 мин.) 

     1) образларга характеристика бирү; 
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     2) сайлап уку. 

V. Йомгаклау этабы: (3 мин.) 

     1) нҽтиҗҽ чыгару; 

     2) белемнҽрне ассызыклау; 

     3) Хҽятның формалашуына йогынты ясаган факторлар турында 

фикер алышу, аның каршылыклы шҽхес булуын ҽйтү; 

     4) укучыларның эшлҽрен бҽялҽү; 

     5) ҿйгҽ эш бирү; 

     6) саубуллашу. 

 

Дҽрес барышы 

1. Оештыру этабы:                                                                

- Исҽнмесез, укучылар! Бастык барыбыз да. Ҽзерлҽнеп 

беттекме? Утырыгыз. 

2. Актуальлҽштерү этабы:                                                    

- Үткҽн дҽрестҽ без сезнең белҽн Ф.Ҽмирханның ―Хҽят‖ повесте 

белҽн танышкан идек инде. Ҽ бүген без ҽсҽрне тагын да тирҽнрҽк 

ҿйрҽнербез: ―Хҽят‖ ҽсҽрендҽге образлар системасын тикшерербез. 

Дҽфтҽрлҽрегезне ачыгыз, бүгенге числоны һҽм теманы язып куегыз. 

- Укучылар, сез образның нинди тҿрлҽрен белҽсез? 

- Тҿп образлар була! 

- Килешҽм, Марсель! (тактага ―тҿп образ‖ дип язылган карточка 

беркетелҽ). Укучылар, сез дҽ минем арттан дҽфтҽрлҽрегезгҽ теркҽп 

барыгыз. Ҽ менҽ ―Хҽят‖ ҽсҽрендҽ тҿп образ кем булыр икҽн? 

- Хҽят! (―тҿп образ‖ дигҽн карточка астына язып куям. Башка 

образлар белҽн дҽ шулай ук эшлим). 

- Бик дҿрес, укучылар! Ҽ тагын нинди образлар була, Алинҽ? 

- Ярдҽмче образлар. 

- Ҽйе, Алинҽ, дҿрес. (Тактага ―ярдҽмче образ‖ дип язылган 

карточканы беркетҽм). Безнең повестьтҽ ярдҽмче образлар кем була? 

- Миша!  

- Лиза, Ҽминҽ! 

- Тагын кемнҽрне ярдҽмче образ дип атар идек? Хҽятнең ҽти-ҽнисе 

ярдҽмче образ булырмы? 

- Ҽйе!  

- Безнең тагын бер образ калды. Уйлап карыйк ҽле.  

- Асраулары – Биби. 
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- Ҽйе, Рафаэль, афҽрин! Алсу, безнең тагын нинди образлар 

калды? 

- Эпизодик образлар. Алар ҽсҽр барышында бер эпизодта гына 

очрыйлар. 

- Бик яхшы, Алсу! (тактага ―эпизодик образ‖ дип язылган 

карточканы беркетҽм). Ҽйдҽгез ҽле, ҽсҽрдҽге эпизодик образларны 

санап чыгыйк. 

- Евгений. 

- Рокыя, Сҽгыйть. 

- Укучылар, Хҽят театрда кемне очрата ҽле? 

- Гали Арсланов! 

- Рҽхимҽ абыстай. 

- Рокыя кемне яратып йҿри? 

- Николай Иванович. 

- Без сезнең белҽн эпизодик образларны барладык. Ҽ тагын нинди                                        

образлар була? 

 - Аталучы. 

- Афҽрин, Лҽйсҽн!  (тактага ―аталучы образ‖ дип язылган 

карточканы беркетҽм). Ҽсҽрдҽ кайсы образларны аталучы дип атар 

идек? 

- Салих.  

- Мясниковлар. 

- Анна Петровна. 

- Мостафа Рҽхимов. 

Нҽтиҗҽдҽ, түбҽндҽге таблица килеп чыга: 

Тҿп образ Ярдҽмче образ             Эпизодик образ           Аталучы образ 

Хҽят Миша Евгений Салих 

 Лиза Рокыя Анна Петровна 

 Ҽминҽ Сҽгыйть Мостафа Рҽхимов 

 Ҽти-ҽнисе Гали Арсланов Мясниковлар 

 Биби Рҽхимҽ абыстай Николай 

Иванович 
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III. Яңа белем һҽм күнекмҽ формалаштыру этабы: (17 

мин.) 

- Димҽк, укучылар, без сезнең белҽн ҽсҽрдҽге образларны 

барлап чыктык. Ҽйдҽгез ҽле, хҽзер ―Хҽят‖ повестендагы образлар 

системасын булдырыйк, схемасын тҿзик. Шулай итеп, Хҽят ҽсҽрнең 

тҿп образы булды, димҽк, без аны тактаның кайсы җиренҽ 

урнаштырабыз? 

- Уртасына! 

- Ярар, тактаның уртасына язабыз, ҽ сез дҽфтҽрлҽрегездҽ теркҽп 

барыгыз. Ҽйдҽгез, хҽзер ярдҽмче образларны урнаштырыйк. Безнең 

таблицабызга игътибар итик ҽле: килҽсе образ – Миша. Кайда 

урнаштырырбыз? 

- Хҽятка якын итеп. 

- Сул якка! 

- Ни ҿчен, Гҿлназ? 

-Чҿнки Хҽят Мишаны ярата, шуңа күрҽ йҿрҽк ягына якын итеп 

куябыз. 

-  Барыбыз да килешҽме?  

- Ҽйе! 

- Димҽк, билгелҽп куябыз. Килҽсе образ безнең – Лиза. 

- Аны да Хҽятка якын итеп урнаштырабыз.   

- Ни ҿчен, Гүзҽл? 

- Чҿнки Хҽят белҽн Лиза – якын дуслар, бик яхшы мҿнҽсҽбҽттҽ. 

- Ҽминҽ. Кайсы якка язарбыз?  

- Шулай ук Хҽятка якын итеп! 

- Ҽ без аны Лиза белҽн бер үк якка язабызмы? 

- Юк! Уң якка урнаштырабыз! 

- Ни ҿчен? Ҽминҽ дҽ, Лиза кебек, Хҽятның дусты бит. 

- Ҽйе, лҽкин алар арасында  тҿрле мҿнҽсҽбҽтлҽр.  

- Ҽйдҽ ҽле, Рафаэль, тактага чыгып, үзең билгелҽп кара ҽле! 

(тактада язып куя). 

- Барыбыз да килешҽме? Башка фикерлҽр юкмы? Дҽвам итҽбез, 

Хҽятның ҽти-ҽнисе. 

- Хҽятка якын итеп! 

- Ҽйдҽ, Рушан, тактада урнаштырып кара ҽле! Кайда 

урнаштырырсың? Лиза ягынамы, яки Ҽминҽ ягынамы? 

- Ҽминҽ ягына, уң якка. Хҽятка якын итеп. 

- Килешҽбезме? Калдырабызмы шулай? 
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- Ҽйе!  

- Соңгы ярдҽмче образыбыз – Биби. Кайдарак урнаштырырбыз? 

- Хҽятка якын итеп. 

- Ни ҿчен? 

- Чҿнки авыр чакларда Биби гел Хҽят янында! 

-  Ҽйдҽ ҽле, Марсель, тактада билгелҽп кара ҽле. (Хҽятка бик якын 

итеп куя). 

- Барыбыз да килешҽме? Биби Хҽятка Лизададан да, Ҽминҽдҽн дҽ 

якынрак буламы икҽн? 

- Юк! Без аны уң якка куябыз һҽм  Хҽяттан ераклаштырабыз, 

ҽти-ҽнисенҽ якынрак итеп куябыз. 

- Килешҽбезме Алсу тҽкъдиме белҽн? 

- Ҽйе! 

- Ҽйдҽгез,  укучылар, хҽзер эпизодик образларны урнаштырып 

чыгабыз. Евгенийны кайда урнаштырабыз? 

- Хҽятка якын итеп, лҽкин Мишадан ераграк итеп.  

- Ҽйдҽ ҽле, Алинҽ, тактада язып күрсҽт. Килешҽбезме? 

- Рокыя белҽн Сҽгыйтьне кайда урнаштырабыз? Ни ҿчен? 

- Аларны Ҽминҽ янына урнаштырабыз! 

- Хҽятка якын итепме? 

- Юк, ераккарак, чҿнки Хҽят алар белҽн бик якын аралашмый. 

- Гали Арсланов. Кайдарак урнаштырырбыз? 

- Хҽят янына, аскарак. 

- Гаяз, чыгып билгелҽ ҽле. 

- Укучылар, игътибар итегез ҽле, безнең образлар Хҽят янында 

ничек урнашкан? Сез ниндидер үзенчҽлек күрмисезме? 

- Бер якта рус исемнҽре, икенче якта татар исемнҽре урнашкан. 

- Ҽйе, укучылар, чыннан да, безнең образлар икегҽ бүленде һҽм 

алар Хҽятны да икегҽ бүлде. Без Хҽят аша шушындый сызык үткҽрҽ 

алабызмы? (―Хҽят‖ исемен Хҽ/ят дип бүлҽм). 

- Ҽйе! 

- Укучылар, безнең тагын бер образыбыз калмадымы? 

- Калды! Салих! 

- Укучылар, сезнеңчҽ, Салих бу ике якның кайсысында булыр? 

- Уң якта! 

- Ни ҿчен? 

- Ул бит татар, шулай булгач, ул татар ягында булырга тиеш. 

- Юк, минемчҽ, ул бер якта да булмый! 
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- Ҽйе, Айгҿл! Укучылар, менҽ бу сызыкны без вакыт векторы дип 

алсак, Салихны кайда урнаштырырбыз?  

- Без аны ҿстҽ урнаштырырбыз! 

- Айгҿл, ҽйдҽ ҽле, тактада билгелҽ.  

- Ул бит ҽле билгесез килҽчҽк, шуңа күрҽ без аны ҿзек сызыклар 

белҽн ҽйлҽндереп алабыз! 

- Афҽрин, Рафаэль, килешҽм синең белҽн! Ҽйдҽ, тактага чыгып 

билгелҽ ҽле. 

Нҽтиҗҽдҽ, мондый схема була: 

 

                                                САЛИХ 

        Мясниковлар                                   ҽти-ҽнисе 

                            Лиза           ХҼ/ЯТ           Ҽминҽ 

                               Миша                                 Гали Арсланов 

          Евгений                                                Рокыя 

                                                      Сҽгыйть 

                               Биби         

 

 4. Ныгыту этабы: (13 мин.)   

- Димҽк, укучылар, без сезнең белҽн ҽсҽрнең образлар 

системасын тҿзеп чыктык. Ҽ хҽзер Хҽятка характеристика бирегез 

ҽле. Автор аны ничек сурҽтли? 

-  (китаптан сайлап укыйлар). 

- Аның тҽрбиясе, белеме нинди? Гомумҽн, ул нинди мохиттҽ 

тҽрбиялҽнҽ. 

- Хҽят руслар урамында яши. Ҽтисе дҽ электҽн үк руслар белҽн 

сҽүдҽ итешҽ, аралаша. Шунлыктан ул балачактан рус балалары 

белҽн үсҽ, русча ҽйбҽт сҿйлҽшҽ. 

- Белемне ул ҿйдҽ, абыстайдан ала. (Ҽсҽрдҽн укыйлар). 

- Укучылар, хҽтерлҽсҽгез, Хҽятның ике дусты бар: Лиза һҽм 

Ҽминҽ.  Ҽйдҽгез ҽле, алар турында сҿйлҽшеп алыйк. Лиза ниндирҽк 

кыз? Тҽрбиясе нинди? 

- Ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр укып җавап бирҽлҽр. 

- Ҽ Ҽминҽ ниндирҽк кыз? Лиза белҽн чагыштырып карыйк ҽле. 

-  Ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр укып җавап бирҽлҽр. Чагыштыралар. 

-  Укучылар, Хҽят ике егетне ошата: Миша һҽм Гали. Алар 

турында ҽсҽрдҽн нҽрсҽ белҽ алабыз? 

- Ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр укып җавап бирҽлҽр. 
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- Лҽкин Хҽят берсен дҽ сайлый алмый. Ҽсҽр ахырында автор 

Хҽятка Салихны тҽкъдим итҽ. Хҽят аны белми, бер тапкыр да 

күрмҽгҽн, шулай да ул аны күз алдына китерҽ. Ничек итеп? Хҽят 

күзлегеннҽн караганда, Салих турында нҽрсҽ ҽйтҽ алабыз? 

- Ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр укыйлар. 

- Ҽйе, Хҽят Салихны шулай күз алдына китерҽ һҽм, нҽтиҗҽдҽ, 

аңа, бер дҽ күрмҽгҽн егеткҽ, кияүгҽ чыгарга ризалаша. Ни ҿчен? 

- Мишага ул кияүгҽ чыга алмый, чҿнки ул аның ҿчен кяфер.  

Аның тҽрбиясе аңа мондый адым атларга мҿмкинлек бирми.  

- Ҽ Галине ул мҿселман егете булганга ошата һҽм шуңа да аның 

белҽн аралаша алмый – гҿнаһ! Ҽ Салихны ул ике мҽдҽниятның 

синтезы дип күз алдына китерҽ: ул укымышлы, акыллы, заманча 

киенгҽн егет. 

- Ҽйе, укучылар, Салих – аның идеалы. Шушы егеттҽ ул үзендҽ 

туган каршылыкны бетерҽ ала, ягъни ике мҽдҽният арасыннан 

берсен – татар җҽмгыятен сайлый.  

5. Йомгаклау: (3.5 мин.) 

   - Димҽк, укучылар, бүген без сезнең белҽн Ф.Ҽмирханның 

―Хҽят‖ ҽсҽрендҽге образлар системасын тикшердек. Хҽяткҽ якын 

кешелҽрнең аңа нинди йогынты ясавын белдек. Шулай итеп, Хҽятның 

формалашуына нҽрсҽлҽр йогынты ясый? 

 - Хҽят ике тҿрле мохиттҽ үсҽ һҽм, шуның нҽтиҗҽсендҽ, ике 

миллҽтнең дҽ үзенчҽлеклҽрен үзендҽ булдыра. 

 - Аның рус һҽм татар дуслары бар, лҽкин иң якыннары 

татарлар. 

- Ҽйе, укучылар. Хҽят ике җҽмгыятьтҽ яши, бу ике җҽмгыять аны 

икегҽ бүлҽ, каршылыклы шҽхес итеп тҽрбияли. Бу каршылыкның 

чишелешен ул Салихка кияүгҽ чыгуда таба. Һҽм сезнең ҿй эшегез 

мондый була: Хҽятнең ни ҿчен Салихка кияүгҽ чыгарга җыенуын 

дусты Лизага аңлатуын күз алдына язмача китереп крарагыз. Бер бит 

күлҽмендҽ. Барыгызга да рҽхмҽт. Дҽрестҽ бик актив катнаштыгыз.  

Дҽрес тҽмам. Сау булыгыз!  
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Фатих Ҽмирханның “Хҽят” ҽсҽрендҽ образлар системасы  

(дҽрес эшкҽртмҽсе) 

      Дҽреснең максаты: 

1. Образлар системасын тҿзү күнекмҽсен үстерү; 

2. Ф.Ҽмирхан повестеннан образларны табып, аларга      

характеристика бирү, үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрен билгелҽргҽ ҿйрҽтү; 

3. Татар халкына, аның гореф-гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

 Җиһазлау: Фатих Ҽмирханның ―Хҽят‖ повесте (текст), такта һҽм 

тҿсле бурлар, татар һҽм рус җҽмгыятенҽ хас сыйфатлар язылган 

карточкалар.  

Дҽреснең тҿре: Ҽдҽби ҽсҽрне тирҽнтен ҿйрҽнү дҽресе.  

Кулланылган методлар:  

1) ҿлешчҽ эзлҽнү; 

2) проблемалы бҽян итү; 

3) иҗади уку. 

Алымнар: 

1) сорау-җавап; 

2) ҽңгҽмҽ; 

3) схема тҿзү; 

4) сайлап уку (образларны, ике тҿрле җҽмгыятьне сурҽтлҽгҽн 

моментларны таптырабыз). 

Принциплар: 

1) оптимальлек; 

2) укыту һҽм тҽрбия берлеге; 

3) ҽдҽби ҽсҽрне сүз сҽнгате буларак кабул итү. 

                      

Дҽрес планы 

I. Оештыру этабы (1 мин.) 

- Исҽнмесез, укучылар.  

- Исҽнмесез, Алсу Азатовна. 

- Кҽефлҽрегез ничек? 

- Шҽп. 

- Бүген барыгыз да бармы?  

- Ҽйе, бүген барысы да бар. 

- ―Хҽят‖ повестеның текстларын алып килдегезме? 

- Партага бер текст барысында да бар. 

II. Актуальлҽштерү этабы (3 мин.) 
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 -Укучылар, без сезнең белҽн үткҽн дҽрестҽ тактага язып, Фатих  

Ҽмирханның ―Хҽят‖ повестендагы образларны бер схемага утырткан 

идек.  Ҽйдҽгез ҽле, без ҽлеге схеманы искҽ тҿшерик. Сария, рҽхим 

итеп, такта янына  чыгып, схеманы тиз генҽ язып чык. Рҽхмҽт.  

III. Яңа белем һҽм күнекмҽлҽр формалаштыру этабы (30 мин.) 

-  Укучылар, ҽ хҽзер игътибар белҽн тактага карагыз. Сез ҽсҽр 

образлары арасында булган нинди дҽ булса бүленешне сизҽсезме? 

- Ҽйе, образлар татарларга һҽм русларга бүленгҽн.  

- Димҽк, ҽлеге ҽсҽрдҽ барлык образларны җыеп торучы ике 

зур образ бар. Болар – татар һҽм рус җҽмгыяте, шулай бит? 

- Чыннан да, шулай. Татар образларын яшел бур белҽн, ҽ рус 

образларын зҽңгҽр бур белҽн юкка гына язмаганбыз икҽн. 

- Димҽк, Хҽят ике җҽмгыять уртасында торучы образ булып 

чыга. Ҽ хҽзер, ҽйдҽгез ҽле, Хҽят позициясеннҽн чыгып, бу ике 

җҽмгыятькҽ бҽя бирик. Ягъни ике тормышка карата Хҽятның 

ҽйтелгҽн сүзлҽрен искҽ тҿшерик. Мҽсҽлҽн, татар җҽмгыяте Хҽят 

ҿчен беренче нҽүбҽттҽ туган тел мохите. Татар җҽмгыятенҽ тагы 

нҽрсҽлҽр хас? 

- Газиз туганнар, ислам дине, ҽдҽп-ҽхлак, тынычлык, сафлык, 

гореф-гадҽтлҽр... (Ҽлеге сүзлҽр ҽзер карточкалар формасында 

тактага беркетелҽ). 

- Хҽят күзлегеннҽн карасак, бу җҽмгыятьнең нинди тискҽре 

якларын күрҽбез? 

- Искергҽн карашлар, тормышка тар карау... 

- Хҽзер инде рус җҽмгытенҽ хас сыйфатларны атап үтик.  

- Ҽсҽрдҽн күренгҽнчҽ, рус җҽмгыятенҽ күңеллелек, белемлелек, 

зыялылык, иркенлек хас. 

- Дҿрес, лҽкин кем хҽтерли, Хҽят фикеренчҽ, бу җҽмгыятнең иң 

тҿп кимчелеге нҽрсҽдҽн тора? 

- Рус җҽмгыяте кҽферлҽрдҽн тора, һҽм бу – Хҽят ҿчен иң мҿһим 

нҽрсҽ.  

- Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, ни ҿчен Хҽят татар 

тормышын, татар җҽмгыятен сайлый? 

- Чҿнки аңа рус дуслары арасында никадҽр кызык булса да, 

аның күңеле  алар белҽн артык якынлашып китҽ алмый. Аның 

җаны татар тормышыннан башка яши алмый. 

- Сезнеңчҽ, автор позициясе бу очракта нҽрсҽдҽн гыйбарҽт? 
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- Фатих Ҽмирхан рус җҽмгыятенҽ симпатия саклый, татар 

кешелҽренҽ рус кешелҽреннҽн күп нҽрсҽгҽ ҿйрҽнеп була дигҽн 

фикерне алга сҿрҽ, шулай да Хҽят кебек алдынгы кызларыбызны 

чит тормышта яшҽтҽсе килмҽве күренҽ. 

- Ҽйдҽгез ҽле, Хҽятнең иң якын дусларын, ягъни Лиза белҽн 

Ҽминҽне искҽ тҿшерик. Бу ике дуслык арасында аерма бармы? Ни 

ҿчен автор Хҽятны иң җаваплы вакытында (Салихка бару-бармау 

мҽсьҽлҽсе  чишелгҽндҽ) Лиза белҽн түгел, ҽ Ҽминҽ белҽн 

очраштыра? 

- Чҿнки Ҽминҽ Лизага караганда ихласрак. Лиза Хҽятка 

карата кҿнчелек хисе саклый, Хҽят бит Лизадан матуррак. Ҽ 

Ҽминҽ Хҽятны бертуган сеңлесе кебек ярата, аңа бары изге 

телҽктҽ генҽ тора.  

- Хҽят белҽн Ҽминҽ арасында уртаклыклар күп, шулай бит? 

Аларны күңел дуслыгы гына түгел, ҽ уртак гореф-гадҽтлҽр, тҽрбия 

берлҽштерҽ.  Ҽ хҽзер минем сезгҽ шундый сорау бирҽсем килҽ: Хҽят 

Мишаны сайлый алыр идеме? Бу очракта аның тормышы ничек 

үзгҽрер иде? 

- 1) Хҽят Мишаны сайласа, ул бҽхетсез тормышка дучар булыр 

иде. Татар җҽмгыяте аннан баш тартыр иде. 

- 2) Ул Мишаны бҿтенлҽй сайламас иде, чҿнки Миша аның ҿчен 

– кяфер. 

 - Укучылар, ҽ Салих ҽсҽрдҽ нинди урын алып тора? Ни ҿчен 

үткҽн дҽрестҽ без аны пунктир линия рҽвешендҽ генҽ күрсҽттек? 

- 1) Салих, минемчҽ, Хҽятнең килҽчҽгенҽ нисбҽтле образ. 

Чҿнки, Хҽят аның белҽн үз килҽчҽген бҽйлҽмҽкче була. 

- 2) Минемчҽ, Хҽят Салихны идеаллаштыра. Миша аның 

күңеленҽ күпме генҽ якын булмасын, ул бер дҽ белмҽгҽн Салихны 

сайлый. 

- Димҽк, сезнең фикерегезчҽ, Хҽят Салихта идеал табармын дип 

ышана. Ул ике җҽмгыятьне бер кешегҽ, ягъни Салихка алыштыра. 

Кайсыгызда башка тҿрле фикерлҽр бар.  

- Ҽйе, минемчҽ, Хҽят Салихта рус һҽм татар җҽмгыятлҽренҽ 

хас булган уңай сыйфатларны күрергҽ омтыла. Ул Салихта 

русларга хас зыялылыкны, татарларга хас эчкерсезлекне, 

ҽдҽплелекне табарга омтыла.  
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IV. Ныгыту этабы (6 мин.) 

- Шулай итеп, укучылар, ―Хҽят‖ повестенда нинди образлар 

үзҽктҽ тора? 

- Хҽят, Миша, Лиза, Салих, Ҽминҽ, Гали... 

- Ҽсҽрдҽ, кеше образларыннан тыш, тагын нинди зур 

образлар булырга мҿмкин? 

- Тормыш, җҽмгыять образлары. 

- Бик дҿрес. Шулай булгач, без ҿйрҽнҽ торган ҽсҽрдҽ нинди 

ике зур образ бар? 

- Татар һҽм рус җҽмгыятлҽре образлары. 

- ―Хҽят‖ ҽсҽрендҽ авторның һҽм тҿп образ Хҽятның 

симпатиясе кемнҽр яклы? 

- Автор да, Хҽят та рус җҽмгыятенең дҽ, татар 

җҽмгыятенең дҽ уңай һҽм тискҽре якларын күрҽлҽр. Шулай да 

Ф.Ҽмирханның симпатиясе күбрҽк рус җҽмгыятенҽ якын, 

Хҽятныкы – татар җҽмгыятенҽ. 

V. Дҽресне йомгаклау этабы (5 мин.) 

1. Шулай итеп, Фатих Ҽмирханның ҽйтергҽ телҽгҽн тҿп 

фикерен түбҽндҽгечҽ белдереп булыр иде: 

Фатих Ҽмирхан ―Хҽят‖ повестенда ике җҽмгыятьне, аларга хас 

тормышны, сыйфатларны тасвирлый. Образларын да ул татар 

образларына һҽм рус образларына бүлҽ. Автор бары тик уңай 

яклардан гына торучы җҽмгыять булачагына ышана. Һҽм ҽлеге 

ышанычын ул Салих образына проекцияли. Хҽятнең килҽчҽге 

Салих белҽн тормыш итүдҽн гыйбарҽт булачак. Хҽят үзенең 

бҽхетенҽ ышана, чҿнки ул килҽчҽк тормышын чынга ашкан идеал 

итеп күз алдына китерҽ. 

2. Мин бүген барыгыздан да канҽгать. Дҽрес ҿчен барыгызга да 

рҽхмҽт. Иң  ҽзерлекле җаваплар биргҽннҽре ҿчен Алиягҽ, Сариягҽ, 

Айсылуга, Кҽримгҽ һҽм Салихка ―бишле‖ билгелҽре куям.   

3. Ҿй эше итеп сезгҽ иҗади язма эш  бирелҽ. Үзегезне Хҽят дип 

күз алдына китереп, аның исеменнҽн Салихка хат языгыз. 

Хатыгызда Хҽят образына да мҿрҽҗҽгать итҽ аласыз. 

4. Сау булыгыз. Килҽсе атнада очрашырбыз. 
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Г. Кандалыйның татар ҽдҽбиятына алып килгҽн яңалыгы  

(дҽрес эшкҽртмҽсе) 

Дҽреснең максатлары: 

I. Белем бирү:  

1) укучыларга Г.Кандалыйның ҽдҽбиятка керткҽн яңалыгы 

турында мҽгълүмат бирү;  

2) Г.Кандалый иҗаты нигезендҽ яңалык һҽм традиция 

тҿшенчҽлҽре турында белем бирү. 

II. Күнекмҽ формалаштыру:  

1) укучыларда лирик ҽсҽрне анализлау күнекмҽсен үстерү;  

2) ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштыру күнекмҽсен булдыру. 

III. Тҽрбияви:  

Г.Кандалый иҗатына кызыксындыру уяту, хҿрмҽт тҽрбиялҽү. 

Җиһазлау: 

Г.Кандалыйның шигырьлҽр җыентыгы; дҽреслек, таратма 

материал (Кол Гали, Котб, Габделмҽҗид, Сҽйф Сараи, Габдессҽлам, 

Утыз Имҽни ҽсҽрлҽреннҽн ҿзеклҽр урын алган карточкалар). 

Дҽрес тҿре: катнаш дҽрес. 

Кулланылган методлар:  

1) ҿлешчҽ эзлҽнү методы; 

2) иҗади уку. 

Кулланылган алымнар:  

1) сорау-җавап (фронталь, индивидуаль);  

2) схема, график тҿзетү; 

3) сайлап уку; 

4) ҽңгҽмҽ. 

Принциплар:  

1) фҽннилек; 

2) оптимальлек;  

3) укыту һҽм тҽрбия берлеге;  

4) ҽдҽбиятны сүз сҽнгате буларак укыту;  

5) ҽдҽби ҽсҽрне субъектив кабул итү.  

 

Дҽрес планы 

I. Оештыру этабы: (1 мин.) 

- укучылар белҽн исҽнлҽшү; 

- дҽрескҽ ҽзерлеклҽрен тикшерү. 

II. Актуальлҽштерү этабы: (5 мин.) 
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- үткҽн дҽрес темасын искҽ тҿшерү (Г.Кандалыйның иҗаты буенча 

таблица ярдҽмендҽ). 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽ формалаштыру этабы: (34 мин.) 

- яңалык һҽм традиция тҿшенчҽлҽрен югарыда эшлҽнгҽн гамҽллҽр 

нигезендҽ аңлату; 

- Г.Кандалыйның ―Сҽхибҗамал‖ поэмасында һҽм Кандалыйга 

кадҽр иҗат иткҽн авторларның (Кол Гали, Котб, Габделмҽҗид, Сҽйф 

Сараи, Габдессҽлам, Утыз Имҽни) шигырь ҿзеклҽрендҽ мҿрҽҗҽгать 

объектын һҽм хис тудыручы сҽбҽпне билгелҽү; 

- мҿрҽҗҽгать объектына хас билгелҽрне аеру, ике схема тҿзү 

(берсе Кандалый поэмасы буенча, икенчесе башка авторларның 

ҽсҽрлҽренҽ нигезлҽнеп); 

- бу  ҽсҽрлҽрдҽ лирик геройны ачыклау; 

- ҽсҽрлҽрдҽ хиснең дҽрҽҗҽсен билгелҽү, график тҿзү; 

- схемалар ярдҽмендҽ Кандалый һҽм элегрҽк иҗат иткҽн 

авторларның мҽхҽббҽт лирикасына караган шигырьлҽрендҽге охшаш 

һҽм үзенчҽлекле  якларны гомумилҽштереп бирү; 

- Г.Кандалыйның татар ҽдҽбиятына керткҽн яңалыгын 

ассызыклау. 

V. Дҽресне йомгаклау ҿлеше: (5 мин.) 

- белемнҽрне ассызыклау; 

- Г.Кандалый иҗатында мҽхҽббҽт темасы, иҗатының яңалыгы 

турында фикер алышу; 

- укучыларның эшлҽрен бҽялҽү; 

- ҿйгҽ эш бирү; 

- саубуллашу. 

 

Дҽрес барышы 

I. Оештыру этабы: 

Укытучы: Исҽнмесез, укучылар. Хҽллҽрегез ничек? Дҽрескҽ 

барыгыз да ҽзерме? Утырыгыз. 

II. Актуальлҽштерү этабы: 

Укытучы: Укучылар, без сезнең белҽн үткҽн дҽрестҽ 

Г.Кандалыйның иҗатына хас темалар, идея-проблемаларны ҿйрҽнгҽн 

идек һҽм аларны таблицага салган идек. Шул таблицага карап, тиз генҽ 

бу шагыйребезнең иҗатына нинди факторлар тҽэсир иткҽнен һҽм аның 

кайсы темаларны яктыртуы турында искҽ тҿшереп алыйк ҽле. 
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Г.КАНДАЛЫЙ ( 1797-1860) 

№ Г.Кандалый 

яшҽгҽн чорда 

ҽдҽбиятка хас тҿп 

сыйфатлар 

Г.Кандалыйның     

шигырьлҽрендҽ 

темалар, юнҽлешлҽр 

 

Ҽсҽрлҽренең исеме 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX йҿз – 

мҽгърифҽтчелек 

ҽдҽбияты. 

 

 

Тҿп идеал – 

укымышлы, белемле, 

ҽхлаклы кеше. 

 

 

Гаилҽ, җҽмгыять 

кеше тормышында 

зур роль уйный. 

Миллҽт язмышы 

ҽдҽбиятта тҿп 

темаларга ҽйлҽнҽ 

(бигрҽк тҽ XIX йҿз 

ахырына) 

Традиционлык 

саклана (суфыйчыл 

мотивлар:  Каргалый, 

Һ.Салихов, Ш.Зҽки 

һ.б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мҽхҽббҽт 

темасы – мҽңгелек 

Традицион дидактик 

рухлы (үгет-нҽсихҽт), 

ҽхлакый эчтҽлекле 

шигырьлҽр 

 

- Гыйлемле булырга 

- Олыларны хҿрмҽт 

итҽргҽ 

- Нҽфескҽ иярмҽскҽ 

- Гомерне бушка 

кҽеф-сафа белҽн 

уздырмаска 

- Байлык туплауга, 

хакимияткҽ тискҽре 

мҿнҽсҽбҽт 

------------------ 

 

 

 

Күңел лирикасына 

караучы шигырьлҽр 

(кешелҽргҽ хас 

уйланулар, хис-

кичерешлҽр – сагыш, 

моң-зар). 

-------------------- 

Ата һҽм бала 

мҿнҽсҽбҽте (баладан 

аерылу, бала хҽсрҽте) 

 

---------------------- 

Руханиларны 

тҽнкыйтьлҽү, алардан 

кҿлү (сатира) 

--------------------------- 

Мҽхҽббҽт темасы 

―Рисалҽи-л-иршад‖ 

(―Тугры юлга 

күндерүче китап‖) 

поэмасы 

 

―Кыйссаи Ибраһим 

Ҽдһҽм‖ 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

 

 

 

 

―Сабырлык 

бирсҽнҽ, Алла‖ 

―Иляһи, барча 

галҽмне...‖ 

― Йҿрҽккҽ кан 

утырды...‖ 

----------------- 

― Илаһи, 

хҽсрҽтем агыр...‖ 

― Газиз балам, 

сҽне кҿтдем‖ 

------------------ 

― Мулла белҽн 

абыстай‖ 

 

------------------- 

― Шҽфгый‖ 

―Фҽрхи‖ 
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3 

 

 

 

 

(Ҽ.Уразаев-Кормаши 

―Таһир илҽ Зҿһрҽ‖) 

(хатын-кыз 

мҽсьҽлҽсе, хатын-

кызның гаилҽдҽге, 

тормыштагы урыны 

һ.б.) 

 

 

 

 

 

―Мҽгъшукнамҽ‖ 

―Сҽхибҗамал‖ 

―Сҽлам яздым 

сҽңа, җаным‖ 

―Сагыну‖ 

 

(Берничҽ укучыдан сорала). 

Укытучы: Бик яхшы, димҽк, без сезнең белҽн Кандалыйның 

иҗатында урын алган тҿп темаларны билгелҽдек. Укучылар, таблицага 

карап ҽйтегез ҽле, бу темаларның кайсыларын без сезнең белҽн 

алдарак үткҽн авторларыбызда күрдек?  

Укучы: ҽхлакый теманы, руханилар, ата-бала, күңел һҽм 

мҽхҽббҽт. 

Укытучы: Димҽк, сезнең сүзлҽргҽ карасак, Кандалый иҗатында 

алдагы авторларны кабатлый, дҽвам итҽ, шулаймы? Ҽмма тактага 

карагыз ҽле, безнең темабыз нинди? 

Укучы: Г.Кандалыйның татар ҽдҽбиятына алып килгҽн яңалыгы. 

III. Яңа белем һҽм күнекмҽ формалаштыру этабы: 

Укытучы: Ҽ нҽрсҽ соң ул яңалык?  

Укучы: Үзенчҽлекле, элек булмаган ҽйбер. 

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Ҽ традицион дигҽн сүз нҽрсҽне аңлата? 

Укучы: Электҽн сакланып,  бер кешедҽн икенчесенҽ күчеп килгҽн, 

гадҽти. 

Укытучы: Дҿрес, укучылар, ҽ хҽзер, ҽйдҽгез ҽле, без дҽ 

шундыйрак эш башкарып алыйк. Без сезнең белҽн традицион һҽм яңа 

(индивидуаль) сурҽт тудырып карыйк. Мҽсҽлҽн, сҿйгҽн яр сүзен 

тасвирлап карыйк. Нинди якларыннан чыгып сыйфатларбыз? 

Укучы: күзлҽре, иреннҽре, тавышы, буй-сыны, йҿзе һ.б. 

Укытучы: Ҽйе, ҽйдҽгез ҽле, сез санап чыккан якларны сурҽтлик. 

Мҽсҽлҽн, күзлҽрен ничек итеп ҽйтеп була? 

Укучы: Кара тҿн кебек, тҿпсез диңгез шикелле һ.б. 

Укытучы: Ҽ йҿзе? 
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Укучы: ай кебек, якты йолдыз кебек, кояш шикелле балкый, тҿнге 

шҽһҽр урамнары кебек якты,  матурлыгы прожекторлар кебек 

күзлҽрне чагылдыра. 

Укытучы: Буй-сыны? 

Укучы: Зифа тал, талчыбык, ак каен, пантера кебек тҿз һ.б. 

Укытучы: Укучылар, бик ҽйбҽт. Ҽ хҽзер сез санап киткҽн 

сурҽтлҽүлҽрнең кайсыларын сез ҿйрҽнелгҽн шагыйрьлҽребезнең 

шигырьлҽрендҽ еш күрдегез? 

Укучы: Йҿзе ай кебек, кояш кебек балкый; буе зифа тал; күзлҽре 

кара тҿн һ.б. 

Укытучы: Мондай сурҽтлҽү чараларын без традицион дип 

ҽйтҽбез, чҿнки алар ҽдҽбиятыбызда Кҿнчыгыш ҽдҽбияты (гарҽп-

фарсы) тҽэсирендҽ барлыкка килгҽннҽр һҽм бер буын 

шагыйрьлҽреннҽн икенчелҽренҽ күчеп килгҽннҽр. Ҽмма күп кенҽ 

ҽдиплҽребез традицион формаларны куллану белҽн бергҽ, менҽ сезнең 

кебек (тҿнге шҽһҽр урамнары кебек якты һ.б.) яңа ачышлар да уйлап 

тапканнар, моңарчы кулланылмаган форма, эчтҽлек һ.б. ҽсҽрлҽрендҽ 

чагылдырганнар. 

Мҽсҽлҽн, ҽйдҽгез ҽле, ҽдҽбиятта бик зур урын алып торган 

мҽхҽббҽт темасының Г.Кандалый һҽм аңа кадҽр иҗат иткҽн К.Гали, 

С.Сараи, Габдессҽлам, Котб, Габделмҽҗид, Утыз Имҽни иҗатларында 

ничек яктыртылганын карап китик. 

Кандалыйның сез ―Сҽхибҗамал‖ поэмасын укыдыгыз, ҽ башка 

ҽдиплҽрнең иҗатлары белҽн сез танышмы? Сезгҽ ярдҽм буларак, искҽ 

тҿшерер ҿчен, менҽ бу битлҽрдҽ ул авторларның поэма-

шигырьлҽреннҽн ҿзеклҽр таратам. 

Тулган айдай балкый иде аның йҿзе, 

Оҗмахтагы хур кызына охшый имди... 

Зҿлҽйхабыз йокысыннан мҽхрүм калды, 

Ай шикелле күркҽм йҿзе тҽмам сулды,  

Уйнап кҿлмҽс, ашамас һҽм эчмҽс булды,  

Тҿне-кҿне гел Йосыфны уйлый имди... 

                                     Кол Гали (XIII йҿз) 

Чҽчҽк тик йҿз сагышта-моңда сулды, 

Кҿеп бҽгъре, йҿрҽге канда тулды. 

Учагына гыйшык уты ягылды, 

Ширин исмен ишетсҽ, хаста булды... 

                                          Котб (XIV йҿз) 
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Аннан бирле үзенҽ алды шул чибҽрне күңел, 

Кҿйде җҽфада, күрмҽде һич тугрылык күңел. 

Аңа күз тҿшкҽч, калган бар нҽрсҽ тҿште күздҽн 

“Ташла!” – дисҽм, телҽгемҽ ризалык бирми күңел. 

                                       Габделмҽҗид (XIV йҿз) 

Сҿһҽйл ҽйте: “Нигҽ гҿллҽр җыясың? 

Үзең – гҿл, кайсы гҿл тиңдҽш сиңа? 

Затың кем, ҽйт, пҽриме я адҽм зат? 

Атыңны ҽйт миңа, мҽңге итим яд. 

Кылам аллага мин мең шҿкерлҽр 

Миңа биргҽн ҿчен кояш кебек яр.” 

                            Сҽйф Сараи (XIV йҿз) 

Кашың белҽн күзеңҽ, йҿз мең алтын үзеңҽ, 

Җаным фида кыйлырмын бер кҽлимҽ сүзеңҽ... 

Күңлем тҿште үзеңҽ, коңгыр-кара күзеңҽ, 

Йҿрҽккенҽем йанадыр, кермҽйсең дҽ сүземҽ... 

                                  Габдессҽлам (XVII йҿз) 

Укытучы: Укучылар, бу ҽсҽрлҽрдҽ лирик геройның  тҿп 

мҿрҽҗҽгать объекты кем? 

Укучы: Сҿйгҽн яр, яраткан кеше. 

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Ҽ сурҽтлҽнүче хис нинди? 

Укучы: Мҽхҽббҽт хисе. 

Укытучы: Дҿрес. Ҽ  ул хисне кичерүче образ кем? 

Укучы: Лирик герой. 

Укытучы: Лирик герой безнең күз алдыбызга кем булып килеп 

баса? 

Укучы: Мҽхҽббҽт утында, кҿчле сҿю хисеннҽн янучы. 

Укытучы: Дҿрес. Укучылар, ҽйдҽгез, тактада сҿйгҽн яр һҽм аңа 

хас сыйфатларны график рҽвештҽ сурҽтлик. Сҿйгҽн ярны нинди 

фигура белҽн сурҽтлибез? 

Укучы: Йҿрҽк. 

Укытучы: Ҽйдҽгез, чыгып сызыгыз ҽле. Ҽмма шуны онытмагыз: 

Г.Кандалыйның сҿйгҽн ярын без аерым, ҽ башка авторларныкын 

аерым сызыйк. 
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Г.Кандалыйның 

―Сҽхибҗамал‖ поэмасында сҿйгҽн 

яр образы 

Г.Кандалыйга кадҽр иҗат 

иткҽн авторларның ҽсҽрлҽрендҽ  

сҿйгҽн яр образы 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Укытучы: Йҿрҽкнең кырыйларына, ҽйдҽгез, сҿйгҽн яр образының 

сыйфатларын язып чыгыйк. (Укучылар йҿрҽк кырыйларына 

ҽсҽрлҽрдҽге эпитет-чагыштыруларны  язып чыгалар). 

Укытучы: Укучылар, карагыз ҽле, безнең сҿйгҽн яр ике очракта да 

аерыламы? 

Укучы: Юк диярлек. 

Укытучы: Шундый ук матур сыйфатларга ия, шундый ук матур 

чагыштырулар белҽн сурҽтлҽнгҽн. Ҽйе, дҿрес. Укучылар, тагын без бу 

ҽсҽрлҽрдҽге сҿйгҽн ярлар турында нҽрсҽ ҽйтҽ алабыз, алар турында 

тагын нҽрсҽлҽр билгеле? 

Укучы: Г.Кандалыйның сҿйгҽн яры – Сҽхибҗамал, Парау авылы 

кызы, крестьян кызы, акыллы һ.б. 

Укытучы: Ҽ башка авторларда кем ул сҿйгҽн яр? 

Укучы: Патша кызлары һҽм конкрет ҽйтелмҽгҽн сҿйгҽн ярлар. 

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Г.Кандалыйда без конкрет җир кызы, авыл 

кызын күрҽбез, ҽ башка авторларда алар патша кызлары, яки абстракт, 

идеаль рҽвештҽ сурҽтлҽнгҽн сҿйгҽн ярлар, шулаймы? Укучылар, 

ҽйдҽгез, нҽкъ менҽ бу сыйфатларны йҿрҽк схемаларыбызга 

урнаштырыйк. Кая куярбыз? 

Укучы: Йҿрҽк эченҽ. 

Укытучы: Ярар, укучылар. Бу схемаларга карап, без нҽрсҽ ҽйтҽ 

алабыз? Г.Кандалый, сҿйгҽн кешесен сурҽтлҽгҽндҽ, аны нинди 

дҽрҽҗҽгҽ күтҽрҽ? 

Укучы: Патша кызлары, идеаль сҿйгҽн яр образларына кадҽр, 

алардан ким күрми. 
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Укытучы: Дҿрес. Укучылар, бу схемаларыбызны беразга 

калдырып торыйк. Сҿйгҽн ярларга үз хислҽрен белдерүче дип без 

лирик геройларны ҽйттек, шулай бит? Укучылар, ҽ лирик геройларның 

да без кем икҽннҽрен белҽбезме? 

Укучы: Г.Кандалыйда лирик герой – мҽхҽббҽт утында янучы 

укымышлы мулла, ҽ башка авторларда лирик герой – яратучы 

абстракт образлар яисҽ патша кызларын сҿюче егетлҽр. 

Укытучы: Дҿрес. Димҽк, Г.Кандалыйның лирик герое шулай ук 

безгҽ билгеле, ҽйе бит? Аның турында да без кайбер конкрет 

мҽгълүмат белҽбез. Укучылар, Г.Кандалыйның поэмасыннан лирик 

герой һҽм аның сҿйгҽн ярына кагылышлы юлларны укып бирегез ҽле. 

Укучы: Лирик герой – “бҽнем дик мҿлла гашыйк”, “безем бу 

меллалык җирене. Ки җиде бабадин бирле килеп ҿзелмҽгҽн бер дҽ” һ.б. 

Сҿйгҽн яры – “гүзҽлсең син Парауда бер”, “Сҽхибҗамал диеп 

исмең”, “сынадым фҽһем һҽм уеңны” һ.б. 

Укытучы: Укучылар, ҽ мҽхҽббҽт хисе Кандалыйда һҽм аңа 

кадҽрге авторларда ничек сурҽтлҽнгҽн? Ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽр китерегез 

ҽле. 

Укучы: башка авторларда – “җаным фида кыйлырмын”,  

“йҿрҽккенҽем янадыр”, “сагышта-моңда сулдым”, “учагына гыйшык 

уты ягылды” һ.б. 

Кандалыйда – ―йҿрҽгем бҽгырене кистең”, “уйкумны 

югалттым”, “сагышым берлҽ бер елым тоела бҽңа ки бҽң елдай”, 

“сүзеңдер җанлара фҽрхан, йҿзеңдер дҽртлҽрҽ дҽрман, бакып туймас 

идем һҽр аң” һ.б. 

Укытучы: Дҿрес, укучылар. Мҽхҽббҽт Кандалыйда да, башка 

авторларда да кҿчле, ялкынлы, сагышка сала торган һ.б. итеп 

сурҽтлҽнҽ. Ҽмма, укучылар, Кандалыйның мҽхҽббҽт хисе үз эченҽ 

тагын нинди хислҽрне ала, ул тагын нинди хис-кичерешлҽр белҽн 

үрелеп бара? 

Укучы: Борчылу. 

Укытучы: Ни ҿчен борчылу? 

Укучы: Чҿнки ул үзенең сҿйгҽн ярының язмышы, килҽчҽге ҿчен 

кайгыра. 

Укытучы: Ни ҿчен кайгыра ул? 

Укучы: Сҿйгҽн ярының надан кешегҽ барганы ҿчен, чҿнки надан 

кешедҽ аның тормышы кол тормышына ҽйлҽнҽчҽк дип. Кандалый аны 

укымышлы кешегҽ, меллага барырга ҿнди. 
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Укытучы: Ҽ Кандалыйның менҽ бу киңҽшлҽрендҽ кайсы 

ҽдҽбиятка хас сыйфатлар чалымлана? 

Укучы: Мҽгърифҽтчелек ҽдҽбиятына хас. 

Укытучы: Укучылар, ҽ тагын нинди хислҽр белҽн яши Кандалый? 

Укучы: Соклана, хҽтере кала, үпкҽли, рҽнҗи, борчыла, хҽтта 

каргый һ.б. 

Укытучы: Димҽк, Кандалыйның күңелендҽге хислҽр үзгҽреше 

аның мҽхҽббҽт хисе белҽн үзгҽреп бара, шулаймы?  

Укучы: Ҽйе. 

Укытучы: Укучылар, ҽйдҽгез ҽле, югарыда ҽйтелгҽннҽргҽ нҽтиҗҽ 

ясап, барысын да графикка салыйк. (Тактага координатлар графигы 

сызыла, укучылар нҽтиҗҽлҽрне шунда урнаштырып баралар). Димҽк, 

Кандалыйда лирик герой – тормышчан образ, гашыйк булган мулла, ҽ 

башка авторларда ул – яисҽ абстракт, гомумилҽштерелгҽн гашыйк 

образы, яисҽ патша улы. Аларны координаталар сызыгында кая 

урнаштырабыз? 

Укучы: Кандалыйныкын чынбарлык яссылыгында, ҽ калганнарын 

ҿстҽрҽк. 

Укытучы: Ҽ мҿрҽҗҽгать объекты буларак сҿйгҽн ярларны кая 

урнаштырыйк? 

Укучы: Сҽхибҗамалны чынбарлык яссылыгында, ҽ калганнарын 

ҿстҽрҽк. 

Укытучы: Ҽ мҽхҽббҽт хисен ничек сурҽтлибез? 

Укучы: Башка авторларда ул бер тҿсле  хис буларак сурҽтлҽнҽ – 

үсҽ торган, мҽхҽббҽтнең ялкынлануы, кҿчҽюе рҽвешендҽ, ҽ 

Кандалыйда ул – тирбҽлҽнүче хис, ул ялкынлана, үсҽ, ҽмма шул ук 

вакытта күңелдҽге башка хислҽр тҽэсирендҽ башка дҽрҽҗҽлҽргҽ дҽ 

күчҽ – борчылу, рҽнҗү һ.б.(Синусоид рҽвешендҽ схема барлыкка килҽ). 

Укытучы: Сызып карыйк. 

Укытучы: Укучылар, шушы графикка карап, без Кандалыйның 

шигырьлҽре турында нҽрсҽ ҽйтҽ алабыз? 

Укучы: Кандалыйның сҿйгҽн яры: чынбарлыктагы реаль кеше – 

Парау авылы кызы һ.б. Мҽхҽббҽт хисе – күңел дҿньясындагы 

үзгҽрешлҽр белҽн бҽйле хис, бу хислҽрне кичерүче образ –  лирик герой 

–шулай ук чынбарлыктагы реаль кеше, мулла. 

Укытучы: Ҽ хҽзер темабызга яңадан күз салыгыз ҽле.  

Укучы: Г. Кандалыйның татар ҽдҽбиятына алып килгҽн яңалыгы. 
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Укытучы: Укучылар, димҽк, Г.Кандалый ҽдҽбиятыбызга нинди 

яңалык алып килгҽн инде? 

Укучы: Ул үз ҽсҽрлҽрендҽ реаль тормыштан алынган геройларны 

сурҽтли, аның геройлары – гади җир кызлары, авыл кешелҽре. 

Г.Кандалый ҽсҽрлҽрендҽ чынбарлыктагы тормыш – авыл тормышы 

сурҽтлҽнҽ, хатын-кызның роле, проблемасы күтҽрелҽ. 

Укытучы: Дҿрес, укучылар. Димҽк, йомгак ясап ҽйткҽндҽ, 

Г.Кандалый ҽдҽбиятыбызның кайсы  традициялҽрен дҽвам итҽ? 

Укучы: Мҽгърифҽтчелек идеялҽре, руханилар тормышын 

тҽнкыйтьлҽү, ҽхлакый проблемалар һ.б. 

Укытучы: Ҽ яңалыгы? 

Укучы: Мҽхҽббҽт шигырьлҽрендҽге чынбарлыктан алынган 

образлар, проблемаларны яктыртуы, лирик ҽсҽргҽ хас тулы канлы 

лирик герой образы тудыра алуы.  

Укытучы: Укучылар, сезнеңчҽ, ни ҿчен Кандалый нҽкъ менҽ 

конкрет образларга мҿрҽҗҽгать итҽ, реаль тормыштан алынган 

кешелҽрнең хислҽрен, тормышларын сурҽтли башлый? Абстракт 

мҽхҽббҽтне сурҽтлҽү генҽ дҽ нинди матур үрнҽклҽр тулдырган бит. 

Нигҽ ул шушы традицияне үзгҽртергҽ кирҽк саный?  

Укучы: Ҽдҽбияттагы үзгҽрешлҽр, яңа юнҽлешлҽр нҽтиҗҽсендҽ. 

Укытучы: Мҽхҽббҽтне сурҽтлҽгҽндҽ, Кандалый тагын нинди 

проблемаларга кагылып китҽ? 

Укучы: Авыл, гади кешелҽрнең  тормышы, гаилҽ, хатын-кызның 

тормыштагы, җҽмгыятьтҽге урыны һ.б.  

Укытучы: Ҽйе, дҿрес. Аның мҽхҽббҽт шигырьлҽре дҽ синтез 

рҽвешендҽ, шулай бит? Аларда, традицион мҽхҽббҽт темасын яктырту 

белҽн бергҽ, авыл, надан кешелҽр, укымышлы кешелҽр, хатын-кыз 

язмышы һ.б. шундый проблемалар да урын ала. Бу, укучылар, 

Г.Кандалыйның үзенчҽлеге, аның яңалыгы. 

Укытучы: Укучылар, бүгенге дҽрестҽ бик актив катнаштыгыз, бик 

яхшы. (Иң активларны, җаваплары кызыклы булганнарны билгҽлҽп 

үтҽбез). 

Укытучы: Сезгҽ ҿй эше: Г.Кандалыйның башка бер мҽхҽббҽт 

шигырен алып, андагы хис, лирик герой, мҿрҽҗҽгать объектын график 

яисҽ схема рҽвешендҽ эшлҽп килергҽ. Аңлашылдымы? 

Укытучы: Сау булыгыз. Дҽрес тҽмам. 
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Практика барышында кулланырга мҿмкин булган методик       

эшкҽртмҽлҽр 

Мҽктҽптҽ ҽдҽби ҽсҽргҽ лингвистик анализ ясау методикасы 

(Ф. Ҽмирханның “Кадерле минутлар” хикҽясе мисалында) 

Мҽктҽп укучылары ҿчен татар теле һҽм татар ҽдҽбияты дҽреслҽрен 

кагыйдҽлҽр ятлату һҽм аларга нигезлҽнеп күнегүлҽр эшлҽтү, татар 

телендҽ язылган ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽтүгҽ генҽ калдырмас 

ҿчен, укытучы дҽреслҽр үткҽрү формасына, эчтҽлегенҽ иҗади якын 

килеп, гадҽти дҽресне дҽ яңа элементлар белҽн баета ала. 

Хҽзерге кҿндҽ заманча технологиялҽр куллану, интерактив 

такталар белҽн эшлҽү киң таралган, алар инде укучыларда зур 

кызыксыну уята алмыйлар. Шул ук вакытта предмет һҽм фҽнара 

бҽйлҽнеш принцибын гына кулланып та куандыра торган нҽтиҗҽлҽргҽ 

ирешеп була. Ҽлеге эшкҽртмҽдҽ без тҽкъдим итҽчҽк ысул – татар теле 

дҽресен ҽдҽбият дҽресе белҽн бҽйлҽп  филологик анализ элементлары 

кертү, аның белҽн бергҽ тарихи экскурс ясау һҽм билгеле бер чор 

(безнең очракта – ХХ йҿз башы) татар мҽдҽниятенҽ хас үзенчҽлеклҽргҽ 

тукталу. 

Бу ысулның уңай ягы шунда ки, югары сыйныф укучылары тел, 

ҽдҽбият һҽм тарихтан гомуми күзаллау туплаган хҽлдҽ, аларның 

барысын да комплекслы итеп кабул итҽ башлыйлар. 

Тарихи-мҽдҽни экскурс – ҽсҽр язылган чорга, ул елларда татар 

мҽдҽниятенҽ хас сыйфатларны барлау, тарихи үзенчҽлеклҽрне 

билгелҽү. Филологик анализ исҽ үз эченҽ сүз, сүзтезмҽлҽрне зур 

игътибар белҽн тикшерүгҽ, аларның этимологиясенҽ, беренчел һҽм 

икенчел мҽгънҽлҽренҽ, синонимик, антонимик, омонимик, 

фразеологик мҿнҽсҽбҽтлҽргҽ керү үзенчҽлеклҽренҽ туктала. Болардан 

тыш, текст белҽн эш итү башка киңлеклҽр дҽ ача: текстның семантик 

һҽм хисси-эмоциональ кырын билгелҽү, абзацара бҽйлҽнешне ачыклау, 

морфологик, синтаксик һҽм пунктуацион үзенчҽлеклҽрне күзҽтү, тел-

сурҽтлҽү чараларының байлыгын тикшерү. 

Шундый максат белҽн ҿйрҽнү-тикшерү ҿчен безнең тарафтан 

Фатих Ҽмирханның ―Кадерле минутлар‖ (1912) хикҽясеннҽн бер ҿзек 

сайланды. 
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ТЕКСТ
1 

Эчношыргыч сүзлҽрдҽн мҽҗлес халкы үзе дҽ туйган иде инде. 

Кызыклырак бер мҽсьҽлҽ ачылмасмы ҿмете белҽн Рҽшатны [туры юлга 

омтылучы] шул кадерле минутларын сҿйлҽргҽ кыстый башладылар. 

Рҽшат, ҽйле-шҽйле бераз торганнан соң, йомшак креслоларның 

берсенҽ киерелебрҽк кырын ятты, пенснесен уңгайлап куйды да 

сҿйлҽргҽ тотынды: 

— Кадерле минутларымның берсен, иң ҽүвҽлгесен, ҽфҽнделҽр, 

мин сезгҽ сҿйлим: 

Мин ҽле ул вакытта унсигез генҽ яшьтҽ идем. Бу кҿнге шикелле 

хҽтеремдҽ, май числосының унҗидесе, кичкҽ кырын иде. Артык ямьле, 

гаҗҽеп аяз кҿннең якты, җылы, тыныч һҽм хуш [яхшы, гүзҽл] исле 

кичен мин Ботанический бакчадан ерак түгел бер җирдҽ, Кабан күле 

читенҽ ясалган бер агач күпер ҿстендҽ каршы алдым. 

Вҽгъдҽ [куешкан сүз] буенча, бүген кич бу күпер ҿстенҽ Аля 

килҽчҽк иде... 

— Значит, марҗа кызы? - дип сораган тавыш Рҽшатның сүзен бер 

генҽ минутка бүлдереп торды. Сораучы – бу мҽҗлестҽге ике кызның 

берсе Фатыйма [буйга җиткҽн кыз] иде. Рҽшат Фатыймага дустанҽ 

елмаеп карады да: 

— Аля дип йҿртҽ торган кызымның нинди миллҽткҽ мҽнсүб 

[караган, мҿнҽсҽбҽте булган] кыз икҽнен, господа, мин ҽлегҽ сезгҽ 

ҽйтми торам. Кызымның хҽрҽкҽтлҽреннҽн, бҽлки үзегез дҽ аның марҗа 

кызымы, татар кызымы икҽнен аңларсыз. Билгеле инде, Аля дигҽн 

исем — ул кызның чын исеме түгел. Сез аны Галия [бҿек, югары] дип 

аңлау белҽн Александра дип аңлау арасында ихтыярлысыз [ирекле, 

сайлау мҿмкинлеге булган],—диде, аннан соң хикҽясен дҽвам иттерде: 

– Белҽсез, ҽфҽнделҽр! Язның бу мин сҿйли торган чакларында Кабан 

күле никадҽр матур, никадҽр җазибҽле [кешенең күңелен үзенҽ тарта 

торган] була. Акрын һҽм тыныч исҽ торган яз җиленең җиңел генҽ 

тибрҽнүе белҽн ҽледҽн-ҽле җыерчыкланып китҽ торган суның, күпер 

баганаларына килеп бҽрелеп, җиңел генҽ чыпылдавын һҽм ҽллҽ 

кайдан, күлнең икенче башыннан ишетелҽ торган скрипка тавышының 

кайсыбер кисҽклҽрен тыңлый-тыңлый, Аляны кҿтҽргҽ тотындым: 

күзлҽрем ул килҽчҽк юлны сагалыйлар иде. 

Акрын гына баткан кояшның күк йҿзендҽ калдырган ялкынлы 

кызыллыгы кара-кучкыллана башлады. Җир йҿзенҽ, су ҿстенҽ, зур бер 

                                                        
1 Күрсҽтелгҽн ҿзек алынды:  Ҽмирхан Ф. Ҽсҽрлҽр. – Казан: Мҽгариф, 2002. – 33-35 б.  

http://www.tatknigafund.ru/authors/666
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вҽкарь [горурлык] һҽм тынычлык белҽн нурлы [яктылык] караңгылык 

иңде. 

Ҽнҽ берҽү килҽ. Кыскарак, йомрырак буйлы бер сын кызлар гына 

булдыра ала торган нҽзакҽтле [килешле, матур] адымнар белҽн монда 

таба ашыга. Ул сын, ул адымнар минем күңелемне кытыклыйлар, 

ашкындыралар: Алядыр. 

Ул чынлап та Аля булып чыкты. Минем күзлҽрем, минем күңелем 

яңлышамы соң! Аныкы шикелле минем йҿрҽгемне кытыклый торган 

сын, аныкы шикелле минем күңелемне ашкындыра торган адымнар 

җир йҿзендҽ Алядан башка кемдҽ булырга мҿмкин! 

Ни ҿчендер без ҽүвҽл бер-беребезне күрмҽгҽнгҽ салышкан булдык: 

ул күпернең аргы башына табарак барып туктады; мин баскан 

урынымда, бирге башта калдым. Аның янына барасы килҽ, лҽкин 

батырчылык җитми, кҿч юк! Килешмҽстер, яхшы булмастыр тҿсле! 

Я Рабби! Ул үзе минем янга килсҽ ни булыр иде соң?! 

Бер минут үткҽндерме, юктырмы, без икебез дҽ урыннарымыздан 

кузгалыштык та, үземез дҽ белмичҽ, бер-беремезгҽ каршы килештек: 

- Сез, Рҽшат, күптҽнме монда? Мин сезне күрми дҽ торам. 

Аля бүген башка вакыттагыннан да матур, сҿйкемле, соклангыч, 

ҽллҽ нҽрсҽле: ул нур чҽчеп тора торган кап-кара кҿлҽч күзлҽре, киңчҽ 

генҽ, нҽзек, каргылт кызыл иреннҽре һҽм бҿтен йҿзе белҽн елмая. 

Нҽкъ кҿлҽ, нҽкъ юри бҽгъреңне ҿзҽ
*
 (

*
Сҽгыйть Рҽмиевтҽн – Ф. 

Ҽмирхан искҽрмҽсе). 

Аның шулай сихерле елмая торган, киңчҽрҽк, каргылт йҿзе бу 

кҿнге язгы тҿн шикелле, һҽм каргылт, һҽм нурлы. 

 

I. Гомуми күзҽтү, тарихи-мҽдҽни экскурс ясау: 

 

Иң ҽүвҽл, шушы текстны һҽм ҿзекне сайлап алуның сҽбҽбен 

ачыклап китҽбез. Фатих Ҽмирхан иҗатының бай булуын ассызыклап, 

программада бирелгҽн ―Хҽят‖ повестеннан тыш башка ҽсҽрлҽр 

барлыгын искҽртеп үтү зарури, алар арасында ―Кадерле минутлар‖ 

повесте лаеклы урын тота һҽм ул үзенең сҽнгатьчҽ осталык белҽн 

язылуы һҽм югары дҽрҽҗҽдҽ эшлҽнелгҽн булуы белҽн үзенҽ тарта. 

Икенчедҽн, ҽлеге текстта бҽян ителгҽн вакыйга-күренешлҽрнең 

ХХ гасыр башына караганын искҽртү кирҽк, ул чор ҿчен хас булган 
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зыялы яшьлҽрнең җыелышу, мҽҗлес үткҽрү, сҿйлҽшеп утыру, ҽлеге 

мҽҗлеслҽрдҽ кулланылган телнең дҽ үзенчҽлекле булуы (гарҽп һҽм 

фарсы алынмаларыннан тыш, кҿнбатыш теллҽрдҽн кергҽн лексик 

берҽмлеклҽрне куллану, билгеле бер морфологик һҽм лексик 

формаларның бүген инде архаиклашкан вариантларына мҿрҽҗҽгать 

итү, телнең шигъри характерга ия булуы һ.б.) 

ХХ йҿз башында, билгеле булганча, татар җҽмгыяте кҿнчыгыш 

тамырлы булып та, кҿнбатыш ягына да борыла башлый. Шул рҽвешле, 

элек кызлар турыдан-туры егетлҽр белҽн аралаша алмаганнар, бер 

мҽҗлестҽ булу турында сүз дҽ булырга мҿмкин булмаган. Моннан 

чыгып, нҽтиҗҽбез ике тҿрле булырга мҿмкин: беренче уйлауга, автор 

мондый мҽҗлеслҽрне табигый итеп кабул итҽ торган югары катлам 

яшьлҽре турында яза, икенчесе – Фатих Ҽмирхан биредҽ үзенең 

романтик хыялын тасвирлый. Боларның ачык мисалларын без текстны 

тикшергҽндҽ очратачакбыз. 

Филологик анализның күп элементлы һҽм тҿгҽл булу сҽбҽпле без 

ҿйрҽнелҽ-тикшерелҽ торган текстның күлҽмен чиклҽргҽ тиеш булдык, 

шулай да ҽлеге ҿзек мҽгънҽви яктан бҿтен (ягъни башлам, тҿп һҽм 

бетем ҿлешлҽре бар). Биредҽ текст эчендҽ текст формасы урын ала, 

чҿнки мҽҗлес күренеше һҽм Рҽшат сҿйлҽгҽн вакыйга икенчесе 

беренчесенҽ кереп ҽсҽр структурасын катлауландыра һҽм 

тулыландыра. 

Карала торган текстның мҽгънҽви-семантик кыры түбҽндҽге 

сүзлҽр белҽн белдерелҽ: кыз һҽм Аля – һҽрберсе ҿзектҽ сигезҽр 

мҽртҽбҽ табыла, текстның үзҽген тҽшкил итҽлҽр; минут һҽм күпер – 

һҽр икесе дүртҽр тапкыр кабатлана, ҿзектҽге вакыт һҽм урын 

бирелешен (хронотопны) билгелилҽр; яз, кич, күл, нур сүз-

тҿшенчҽлҽре ҿчҽр кат телгҽ алына, нҽкъ алар ярдҽмендҽ язучы бу 

ҽсҽрне шигъри-романтик пафоска үреп бирҽ. 

Ҿзек 16 абзацта бирелҽ, шуларның дүртесе диалог формасында 

башланып китҽ, лҽкин, безнең фикеребезчҽ, 7 нче абзацны, шул ук 

диалогик сҿйлҽмне игътибарга алып, икегҽ бүлеп кую уңышлырак 

булыр (ягъни ―– Белҽсез, ҽфҽнделҽр! Язның бу мин сҿйли торган...‖ 

дип башланган ҿлешне сигезенче абзацка чыгару кулайрак). Ҿзек 

күбесенчҽ монологик сҿйлҽмнҽн торса да, мондагы диалог ҿлешлҽре 

Рҽшат белҽн мҽҗлестҽге дуслары арасында бара. Абзацара бҽйлҽнеш: 

1 нче > 2 нче: Рҽшатны (...) кыстый башладылар > Рҽшат (...) 

сҿйлҽргҽ тотынды; 
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2 нче > 3 нче (―кадерле минутлар‖) > 4 нче: фикер күчеше; 

4 нче > 5 нче: ―агач күпер‖ үзара бҽйлҽп килҽ; 

5 нче > 6 нчы > 7 нче: Аля исемле кыз; 

7 нче > 8 нче: фикер күчеше; 

9 нчы > 10 нчы: геройның уйлары тугызынчы абзац ахырында 

фараз булып ҽйтелҽ, унынчы абзац исҽ бу фаразның дҿреслеген 

җҿплҽп куя; 

10 нчы > 11 нче > 12 нче > 13 нче > 14 нче > 15 нче > 16 нчы: 

фикер күчеше. 

Күргҽнебезчҽ, зур күпчелектҽ абзацара бҽйлҽнеш фикер күчеше 

ярдҽмендҽ бирелҽ, ҽмма кайбер абзацларның бҽйлҽнеше шактый 

үзенчҽлекле бирелҽ. 

II. Текстның лексик составы: 

1) Сүзлҽрнең килеп чыгышы, этимологиясе: 

Текстның тҿп лексикасын тҿрки-татар чыгышлы сүзлҽр тҽшкил 

итҽ, шулай да алынмалар табыла, аларның күбесе гарҽп чыгышлы (26; 

күп булу сҽбҽпле аларны текстта ассызык белҽн бирдек һҽм аңлау ҿчен 

авыр булган сүзлҽрнең мҽгънҽсен күрсҽттек), икенче урында – рус 

(кресло, число, Аля, значит, марҗа [Марья, Мария исеменнҽн килеп 

чыккан, рус миллҽтеннҽн булган хатын-кыз дигҽнне аңлата], господа, 

скрипка), аннары – фарсы (ҿмет, хуш, һҽм, дустанҽ, нҽзакҽтле), 

шулай ук латин (минут, май), грек (ботанический, Александра), 

француз (пенсне) һҽм тҿрек (ҽфҽнде) сүзлҽре. 

Безнең фикеребезчҽ, аерым бер сүзлҽрнең фонетик тышчасына 

игътибар итҽргҽ зарури: уңгайлап (уңайлап), яңлышу (ялгышу). Болар – 

искергҽн (архаиклашкан) формалар, хҽзерге татар ҽдҽби телендҽ алар 

актив түгел, шулай да ХХ йҿз башы текстлары белҽн эшлҽгҽндҽ без 

алар белҽн очрашабыз, мондый очракта укытучы укучыларга мондый 

сүзлҽрнең үзенчҽлеклҽрен аңлатып китҽргҽ тиеш. 

2) Ономастик элементлар: 

Антропонимнар: Рҽшат, Фатыйма, Аля, Галия, Александра. 

Топонимнар: Ботанический бакча, Кабан күле. 

3) Синонимнар кулланышы 

Фатих Ҽмирхан художестволы сурҽтлҽүгҽ матур үрнҽклҽр 

тҽкъдим итҽ. Мондый тҿр текстлар гадҽттҽ синономнарга бай булалар, 

ҽлеге ҿзек тҽ искҽрмҽ түгел. Беренчедҽн, биредҽ саф (абсолют) 

синонимнар табыла: ямьле – гаҗҽеп аяз, матур – сҿйкемле – 

җазибҽле, акрын – тыныч, буй – сын; контекстуаль синонимнар 
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ешрак очрый: мҽҗлес халкы – ҽфҽнделҽр – господа, берсен – 

ҽүвҽлгесен, кич – тҿн, якты – җылы – тыныч – хуш исле, вҽкарь – 

тынычлык, күзлҽрем – күңелем – йҿрҽгем, кыскарак – йомрырак 

(буйлы), якты – нурлы; синтаксик синонимнар: күңелне кытыклау – 

ашкындыру, батырчылык җитми – кҿч юк, килешмҽс – яхшы булмас, 

нур чҽчеп тора – елмая, янга килү – (бер-беремезгҽ) каршы килешү. 

Синонимнарны ҽдҽби текстка кертеп җибҽрү ике яклы күренеш, 

бер яктан караганда, алар телне, сурҽтлҽү чараларын гаҗҽеп баеталар 

һҽм тҿрлҽндерҽлҽр, икенче яктан, аның бер шартның үтҽлүе мҿһим – 

синонимнар урынлы булырга һҽм ҽсҽр тукымасында органик рҽвештҽ 

урнашырга тиеш. Автор боларга ирешҽ, шуңа нисбҽтле хикҽянең теле 

соклангыч матур һҽм килешле. 

4) Антонимнар кулланышы: 

Телҽсҽ нинди матур ҽдҽбият үрнҽгендҽ антонимнар бик ҽһҽмиятле 

урын тоталар, чҿнки алар ярдҽмендҽ образлы сурҽтлҽү палитрасы 

тудырыла, язучы тҿрле тҿслҽр белҽн бирелгҽн картиналарны хҽтта ике 

сүз белҽн ясап бирҽ ала – антонимнар аша, чҿнки алар бер үк 

күренешнең ике чиген билгелилҽр, ҽлеге чиклҽр арасында нинди 

тирҽнлектҽге образ барлыкка килҽчҽге инде укучыдан, кабул итүчедҽн 

тора. 

Антонимнар шулай ук саф һҽм контекстуаль булалар. Саф 

антонимнар: эчпошыргыч – кызыклы, кҿн – тҿн, аргы – бирге;  

контекстуаль антонимнар: марҗа кызы – татар кызы, барасы килҽ – 

кҿч юк, монда таба ашыга – барып туктады, каргылт – нурлы; 

тикшерелҽ торган ҿзектҽ хҽтта оксюморон (капма-каршылыкка 

корылган гыйбҽра) да табыла – нурлы карангылык. Ҽлеге сүзтезмҽ 

кичнең һҽм кызның тасвирлануына билгеле бер серлелек, сихер ҿсти, 

һҽр икесенең кабатланмас, уникаль икҽнлеген искҽртҽ. 

5)Фразеологизмнар кулланылышы 

Ҽсҽр теле бик үтемле, югары дҽрҽҗҽдҽ иҗат ителгҽн, һҽм монда 

фразеологик берҽмлеклҽр керткҽн ҿлеш тҽ зур. Болардан: эчпошыргыч 

сүзлҽр, хуш исле кич, баткан кояш, күңелне ашкындыру, йҿрҽкне 

кытыклау, бҽгырьне ҿзү, сихерле елмаю. 

6)Сурҽтлҽү чараларыннан түбҽндҽгелҽр табыла: 

Эпитетлар: кадерле минутлар, ямьле, гаҗҽеп аяз кҿн, ялкынлы 

кызыллык, нурлы караңгылык, нҽзакҽтле адымнар, нур чҽчеп тора 

торган кап-кара кҿлҽч күзлҽр, каргылт-кызыл иреннҽр. 
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Метафоралар һҽм чагыштырулар: яз җиленең җиңел генҽ 

тибрҽнүе, җыерчыкланып китҽ торган су, суның җиңел генҽ 

чапылдавы, кызлар гына булдыра ала торган адымнар, аныкы шикелле 

минем йҿрҽгемне кытыклый торган сын, аныкы шикелле минем 

күңелемне ашкындыра торган адымнар, башка вакыттагыннан да 

матур, сҿйкемле, соклангыч, ҽллҽ нҽрсҽле, йҿзе бу кҿнге язгы тҿн 

шикелле, һҽм каргылт, һҽм нурлы. 

III.Морфологик үзенчҽлеклҽр: 

Ҽдҽби текстны тикшергҽндҽ аның морфологик тҿзелеш 

үзенчҽлеклҽренҽ тукталып узу бик мҿһим, чҿнки шулар аша авторның 

фикерлҽрен җиткерү рҽвеше аныклана һҽм укучының кабул итеп алу 

мҿмкинлеклҽре ачыла. 

Исем, фигыль, сыйфат, рҽвеш, алмышлык сүз тҿркемнҽре бик 

актив кулланыла. Исемнең һҽр килеше дҽ бретигез дҽрҽҗҽдҽ диярлек 

очрый. Фигыльнең бирелеше кызыклы: мҽҗлестҽге яшьлҽр 

сҿйлҽшкҽндҽ, кушма формалар ҿстенлек итҽ (кыстый башла-, уңгайлап 

куй-, сҿйлҽргҽ тотын- һ.б.), Рҽшатның хикҽясе исҽ гади формалар аша 

бирелҽ (ашык-, ашкындыр-, елмай-). Заман мҽсьҽлҽсенҽ килгҽндҽ, 

үткҽн заман хикҽя фигыльнең кулланыш ешлыгы башкалардан артык 

булуы күренҽ. 

Сыйфат һҽм рҽвеш сүз тҿркемнҽре ҽдҽби ҽсҽрне баету, исем һҽм 

фигыльнең билгелҽрен ачып бирү ҿчен кирҽк. Алмашлыклар кирҽксез 

кабатлаулардан арыну, тавтологияне булдырмау максатыннан 

кулланыла; тҿрменчҽлҽре: зат – мин, сез, ул һ.б., күрсҽтү – бу, ул һ.б., 

билгелҽү – үзе һ.б. Болардан тыш, теркҽгечлҽр (һҽм, лҽкин) вҽ 

кисҽкчҽлҽр (гына/генҽ, соң, ни, да/дҽ) текстның эчке бҽйлҽнешлҽрен 

тҽшкил итҽлҽр. 

Кушымчаларга килгҽндҽ, без архаиклашкан формаларга гына 

тукталып узабыз. Андыйлардан аеруча тартым һҽм хҽбҽрлек 

категориялҽре кызыклы: Алядыр (хҽбҽрлек, III зат, хҽзерге татар ҽдҽби 

телендҽ бу форма актив түгел), урыннарымыздан (I зат тартым, хҽзерге 

татар ҽдҽби телендҽ -ыбыз) һ.б.ш. 

IV.Синтаксик үзенчҽлеклҽр: 

Фатих Ҽмирханның тҿп максаты – матур, шул ук вакытта җиңел 

сурҽт тудыру. Шуңа нисбҽтле, ҽлеге ҿзектҽн күренгҽнчҽ, ул гади 

җҿмлҽлҽргҽ ешрак мҿрҽҗҽгать итҽ (28 гади җҿмлҽ, 10 кушма җҿмлҽ). 

Гади җҿмлҽлҽрнең күбрҽк куллануын икенче тҿрле дҽ аңлатып 

була – биредҽ диалогик-монологик формада аралашу тасвирлана, 
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сҿйлҽм теленҽ, белгҽнебезчҽ, кыскалык һҽм фикерне тҿгҽл итеп бирү 

хас. Димҽк, язучы мондый зур булмаган, лҽкин ҽһҽмиятле 

үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алуы һҽм татар теленең җҿмлҽ структурасын 

ватмавы белҽн ота. 

V.Пунктацион үзенчҽлеклҽр: 

Ҽдипнең таланты, тоемлау мҿмкинлеклҽре шулай ук аның тыныш 

билгелҽрне ничек куллануында күренҽ. Фикер ҽйтелеп бетмичҽ, 

укучыга уйлап бетерү ҿчен калдырылса – күпнокта куела, ниндидер 

рухи киеренкелек яисҽ хисси күтҽренкелек булган очракта ҿндҽү 

билгелҽре уйнатыла. Сорау, хҽтта риторик сорау да сорау билгесе 

белҽн тҽмамлана. 

Шулай итеп ҿзектҽ күпнокта бер тапкыр, ҿндҽү – 6 мҽртҽбҽ (12 

нче абзацта хҽтта ике ҿндҽү билгесе куелган), сорау – ике кат, һҽр 

икесе дҽ кызларның сҿйлҽмендҽ бирелгҽн, ягъни, Ф. Ҽмирхан 

күрсҽткҽнчҽ, ҽлеге җҽмгыятьтҽ сҿйлҽү – ир-егетлҽрнең приоритеты 

булып саналган, хатын-кыз исҽ тыңлаучы ролендҽ булып, иң кыю 

булган очракта да сорау бирү белҽн генҽ чиклҽнгҽн. 

VI.Текстның хисси-халҽт кыры: 

Ҽлеге ҿзектҽ текстның хисси-халҽт кыры, иң беренче чиратта, 

ҿндҽү җҿлҽлҽрнең күплеге, икенчедҽн, градация формасында 

үстерелгҽн сыйфатларның кулланылышы: матур – сҿйкемле – 

җазибҽле (Аля), матур – җазибҽле (Кабан күле), ҿченчедҽн, 

кабатлаулар: ―Аның янына барасы килҽ, бик килҽ‖, ―Килешмҽстер, 

яхшы булмастыр‖, батырчылык җитми – кҿч юк (синонимик 

ҽйлҽнмҽлҽр), нурлы караңгылык (антономиягҽ корылган сүзтезмҽ), 

дүртенчесе – Сҽгыйть Рҽмиевтан алынган ҿзек – интертекстуальлек 

алымы. 

 

Йомгак 

Ҽлеге ҿзек ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятын тирҽнрҽк ҿйрҽнү 

белҽн бергҽ, ҽсҽрлҽрнең лексик үзенчҽлеклҽрен дҽ тикшереп-карап 

үтүнең мҿһимлеген, тарихи-мҽдҽни белешмҽ бирүнең, гомумҽн, 

комплекслы ҿйрҽнү зарурилыгын ассызыклау ҿчен тикшерелде. 
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Практика барышында татар теле дҽреслҽрендҽ кулланырга 

мҿмкин булган күнегүлҽр 

  1 нче күнегү. Ҿзекне сҽнгатьле итеп укыгыз, эндҽш сүзлҽр 

янында тиешле тыныш билгелҽрен куеп чыгыгыз. Ни ҿчен ҿзектҽ 

күбрҽк тойгылы җҿмлҽлҽр ҿстенлек иткҽн? Ҿзекне укыганда җҿмлҽ 

уртасында килгҽн эндҽш сүз, ике яктан пауза белҽн аерылып, бер 

интонацион бҿтен тҽшкил итүенҽ дҽ игътибар итегез. 

                  Язгы җыр  

Утырдым мин тауның күкрҽгенҽ; 

Җырлар язам(,) җилкҽй(,) исми тор! 

Чишмҽкҽй(!) Тын! Ҽкрен!.. Чү! Шаулама! 

Үткҽн гомерем(,) искҽ тҿшми тор! 

Җырлар язам тауның күкрҽгендҽ; 

Зинһар димен(,) җилкҽй(,) исми тор! 

Йомыл(,) гҿлкҽй(,) йомыл бер минутка – 

Минем күзлҽремҽ тҿшми тор! (Ш.Бабич)  

2 нче күнегү. Эндҽш сүзлҽр кергҽн җҿмлҽлҽрне, схемага туры 

китереп, таблицага урнаштырыгыз. 

 Үрнҽк: [Ҽй э, …]! – Әй кешеләр, күрдегезме, сыерчык килгҽн! 

(М.Мҽһдиев), (э – эндҽш сүз) 

          Җҿмлҽнең схемасы                      Мисаллар 

[…, э, …]. 2. Әткәй аңар: – Юк, кызым, бу 

әйберләрне бәйрәм агай китергән, – 

дип җавап бирде. (Г.Рҽхим) 

[Э, …]. 1. Иптәш Бәдретдинов, мәсьәләгә 

якынрак килегезче, – диде Талип. 

(М.Хҽбибуллин) 

[… , Э]! 3. Инде мәңгелеккә саубуллашкан 

чакта Ханың түгел – кызың гафу 

сорый, Идел! (Зҿлфҽт) 

[… , и э]! 5. Табигать колы шул мин, и 

дөнья! (А.Гыйлҽҗев) 

[… , Э]?! 4. Син кияүгә чыктың, Хәнифә?! 
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(М.Хҽбибуллин) 

 

    1. Иптҽш Бҽдретдинов, мҽсьҽлҽгҽ якынрак килегезче, – диде 

Талип (М.Хҽбибуллин). 

 2. Ҽткҽй аңар: – Юк, кызым, бу ҽйберлҽрне бҽйрҽм агай 

китергҽн, – дип җавап бирде (Г.Рҽхим). 

  3. Инде мҽңгелеккҽ саубуллашкан чакта Ханың түгел – кызың 

гафу сорый, Идел! (Зҿлфҽт). 

      4. Син кияүгҽ чыктың, Хҽнифҽ?! (М.Хҽбибуллин). 

      5. Табигать колы шул мин, и дҿнья! (А.Гыйлҽҗев). 

3 нче күнегү. Таныш һҽм таныш түгел кешелҽргҽ ничек диеп 

эндҽшҽсез? Үзегезне мҽктҽптҽ, кибеттҽ, хастаханҽдҽ һҽм театрда 

күзҽтегез һҽм иң күп куллана торган эндҽш сүзлҽрне (бер-беребезгҽ 

яратып ҽйтҽ торган матур сүзлҽрне генҽ) язып барыгыз.  

4 нче күнегү. Җҿмлҽне үзгҽртеп, эндҽш сүзлҽр кертеп тҿзегез. 

Үрнҽк: Бу шулай сҿйлҽп торган арада, сары мыеклы бер эшче аңа 

тҿбҽп карады. – Бу шулай сҿйлҽп торган арада, сары мыеклы бер 

эшче аңа тҿбҽп: – Әй Гата! Син түгелме соң бу? Кайдан болай? – 

диде.  

   1. Карт үзенең хатынына ачу белҽн карады: – Син юкны сҿйлҽнеп 

баш катырасың!– … . 

       2. Карт үлгҽч, балаларына басу эчендҽ бер хҽзинҽ калдырасын 

ҽйтте. – … . 

       3. Азрак акылың булса, уйлап кара син, – дидем. – … . 

1. – Син монда ни эшлисең, сине кем җибҽрде, – дип 

мыгырданды*. (Ш.Усманов) – … . 

* Мыгырдану  – аңлаешсыз һҽм ишетелер-ишетелмҽс итеп 

үзалдына  нҽрсҽдер сҿйлҽү. 

5 нче күнегү. Күпнокталар урынына эндҽш сүзлҽр һҽм алар 

янында тыныш билгелҽрен куеп, ҿзекне дҿрес интонация белҽн укып 

чыгыгыз. 

Мин тагы курка тҿштем. 

– Ни бар … (, әнкәй,) ни бар?.. дип, ҽнкҽйнең итҽгенҽ барып 

асылындым. 

– Юк (, балам,) бернҽрсҽ дҽ юк… Сиңа торырга иртҽ ҽле, бар, ят. 

Менҽ мин мичкҽ ягам да белен пешерҽм. Самавыр кайнагач, эссе 

беленгҽ уятырмын, – диде. 
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Күңел тынычланмый, ятсам да, күзгҽ йокы керми. 

Ҽни мич алдында, чыш-пыш итеп, нидер кыздыра калды, мин 

аннан-моннан киендем дҽ урамга чыктым. 

Каршыма Апуш килҽ: 

– Их (, малай,) бҽхетең бар икҽн. Исҽн калган бит, – ди. 

(Г.Ибраһимов) 

Файдаланыла торган сүзлҽр: ҽнкҽй, балам, малай. 

5 нче күнегү буенча иҗади биремнҽр. 1) Түбҽндҽге җҿмлҽне 

җҿмлҽ кисҽклҽре ягыннан тикшерегез: Ҽни мич алдында, чыш-пыш 

итеп, нидер кыздыра калды, мин аннан-моннан киендем дҽ урамга 

чыкты. (Г.Ибраһимов). 

2) Ҽлеге җҿмлҽдҽ дә кайсы сүз тҿркеменҽ карый һҽм нинди 

вазифа башкара? 

3) «Киендем,  чыктым» тиңдҽш кисҽклҽре бер үк җҿмлҽ 

кисҽклҽреме, ягъни бер үк сорауга җавап бирҽлҽрме? Алар җҿмлҽнең 

кайсы кисҽге булып тиңдҽшлҽнеп килгҽн? 

4) Малай эндҽш сүзме яки аңа якын вазифаны башкара торган 

сүзме? 

Сораулар 

1. Эндҽш сүзлҽр, кҿчле тойгы белҽн ҽйтелмҽсҽ, алардан соң нинди 

тыныш билгесе куела? 

2. Ымлык белҽн эндҽш сүз, интонация белҽн аерылмыйча, 

бербҿтенне тҽшкил итсҽлҽр, ымлыктан соң тыныш билгесе куеламы?  

3. Эндҽшүдҽ аптыраулы мҿрҽҗҽгать, сораулы тойгы тҿсмерлҽре 

сиземлҽнгҽндҽ, аның ахырына нинди тыныш билгелҽре куела?  

4. Кҿчле тойгы белҽн ҽйтелгҽн эндҽш сүздҽн соң нинди тыныш 

билгесе куела? Мисаллар китерегез. 

5. Җҿмлҽ башында килгҽн эндҽш сүз башка сүзлҽрдҽн ничек 

аерылып тора? 

 

Тестлар 

1. Җҿмлҽ ахырында килгҽн эндҽш сүз алдыннан 

1) сорау билгесе; 

2) сызык; 

3) ҿтер; 

4) ҿндҽү билгесе куела.  

2. Эндҽш сүзлҽр тыныч интонация белҽн кабатланып килгҽн 

очракта 
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1) бернинди тыныш билгесе дҽ куелмый; 

2) алар арасына ҿтер куела; 

3) сызык куела; 

4) сорау билгесе куела. 

3. Эндҽш сүзлҽр, кҿчле тойгы белҽн ҽйтелмҽсҽ, алардан соң  

1) ҿтер куела; 

2) сызык куела; 

3) ҿндҽү билгесе куела; 

4) сорау билгесе куела. 

4. Җҿмлҽ уртасында килгҽн эндҽш сүз ике яктан да нинди тыныш 

билгесе белҽн аерыла? 

1) cызык; 

2) ҿндҽү билгесе; 

3) сорау билгесе; 

4) ҿтер. 

5. Ымлык белҽн эндҽш сүз, интонация белҽн аерылмыйча, 

бербҿтенне тҽшкил итсҽлҽр, ымлыктан соң нинди тыныш билгесе 

куела? 

          1) сорау билгесе; 

          2) ҿндҽү билгесе; 

          3) ҿтер куела; 

          4) тыныш билгесе куелмый. 

6. Эндҽшүдҽ аптыраулы мҿрҽҗҽгать, сораулы тойгы тҿсмерлҽре 

сиземлҽнгҽндҽ, аның ахырына 

1)  сорау һҽм ҿндҽү билгелҽре куела; 

2) ҿтер куела; 

3) сызык куела; 

4) бернинди тыныш билгесе дҽ куелмый. 

7. Ымлык белҽн эндҽш сүз, гомуми интонация белҽн ҽйтелеп, 

бербҿтенне тҽшкил итмҽсҽлҽр, ымлыктан соң  

         1) ҿтер генҽ куела; 

         2) ҿтер белҽн бергҽ интонация талҽп иткҽн башка тыныш 

билгелҽре дҽ куела;  

         3) сорау билгесе куела; 

         4) ҿндҽү билгесе куела. 

8. Кҿчле тойгы белҽн ҽйтелгҽн эндҽш сүздҽн соң нинди тыныш 

билгесе куела? 

1) ҿтер; 
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2) сорау билгесе; 

3) сызык; 

         4)  ҿндҽү билгесе. 

9. Эндҽш сүзлҽр җҿмлҽнең гомуми интонациясеннҽн аерып 

ҽйтелҽ. Җҿмлҽ башында килгҽн эндҽш сүз башка сүзлҽрдҽн 

1) зуррак пауза белҽн аерылып тора; 

2) кыскарак пауза белҽн; 

3) ике яктан пауза белҽн аерыла һҽм үзе бер интонацион 

бҿтен тҽшкил итҽ. 

10. Җҿмлҽ ахырында килгҽн эндҽш сүз башка сүзлҽрдҽн 

1) зуррак пауза белҽн аерылып тора; 

2) кыскарак пауза белҽн аерылып тора; 

3) ике яктан пауза белҽн аерыла. 
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Терминологик минимум  

Алым  

Аңлату-күрсҽтү ысулы 

Аңлатмалы диктант 

Ҽдҽби теоритик тҿшенчҽлҽр формалаштыру 

Ҽдҽби чор үзенчҽлеклҽре 

Ҽдҽби ҽсҽр сҽнгатилеге категориялҽре 

Ҽсҽргҽ анализ 

Бирем  

Белем һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту дҽреслҽре 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү  

Гомумилҽштерүче дҽрес 

Гомумдидактик принциплар  

Гомумметодик принциплар  

Грамматик хата  

Диктант  

Дҽрес  

Дҽрес тҿре  

Дҽреслек  

Дҽрес эшкҽртмҽсе  

Имла, изложение  

Искҽртмҽле диктант 

Иҗади эш 

Иҗади уку ысулы 

Йомгаклау  

Кабатлау 

Календарь план  

Катнаш дҽрес  

Класстан тыш эшлҽр  

Күнегү  

Лексик хата  

Логик хата 

Ныгыту  

Номиналь эчтҽлек 

Контроль дҽрес 

Коммуникатив максат 

Күнекмҽлҽр  
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Күрсҽтмҽлелек 

Образлар системасы 

Образга характеристика 

Образ тҿрлҽре 

Образлы фикерлҽүне үстерү  

Орфограмма 

Орфографик хата 

Проблемалы бҽян итү ысулы  

Пунктограмма 

Пунктуацион хата  

Репродуктив ысул 

Сочинение 

Стиль хатасы 

Сҿйлҽм  

Сүзлек эше  

Сүзлек диктанты 

Тематик план 

Тикшеренү ысулы  

Традицион булмаган дҽрес  

Тҽрбияви максат 

Уку-укыту ысулы  

Укытуның эчтҽлеге  

Укыту чаралары  

Фҽнни максат 

Хосусый методик принциплар 

Чорга характеристика  

Электив курс  

Эчтҽлек катламы 

Яңа материалны аңлату 
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