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                                                   Программа 
 

                                               Кереш сүз 
 

              Хөрмəтле Студент! 
              Хəзерге заманда – җəмгыять күпчелеге белемле кешелəрдəн торган  

бер вакытта – язу-сызу һəркайсыбызның диярлек көндəлек ихтыяҗына 
əверелде. Фикерне язып белдерү, язган фикерне кабул итү (уку, тыңлау, 
күрү һ.б.) киң таралып, бу күренеш кешелəрнең аралашу колачының 

киңəюенə, иҗтимагый активлыкларының тагын да үсүенə уңай йогынты 

ясый.  

   Үзең берəр язма язасыңмы, əллə башка берəү язганны төзəтəсеңме –  һəр 
очракта язмача текст белəн эшлəү, ягъни фикерне язмача бер формага салу 
–  уйлануга, иҗат итүгə бəйле булган, һəр кеше үзенчə башкара торган 

кызыклы, катлаулы бер эштер. Мəктəптə укыганда ук тел, əдəбият, 
психология һəм мантыйк (логика) дəреслəрендə текст белəн эшлəүнең – 

аны редакциялəүнең башлангыч төшенчəлəре, кайбер күнекмəлəре бирелсə 
дə, тормышта без  əледəн-əле  бу хакта махсус белем, күнекмəлəр 
җитмəвен тоеп яшибез, вакыт-вакыт кулланмаларга, белгечлəргə 
мөрəҗəгать итəргə мəҗбүр булабыз. 
   Менə шуннан  ук аңлашыла: халыкка көн саен тəкъдим ителə торган 

дистəлəрчə газет, журналларны, күп төрле китап, брошюра, афиша, 
листовкаларны, радио, телевидение тапшырулары текстларын, əлбəттə,  
мондый башлангыч мəгълүмат, гади күнекмəлəр белəн коралланып кына 
əзерлəп булмый. Бу катлаулы, җаваплы эшне махсус белгечлəр – 

редакторлар башкара. 
   Булачак журналист университеттан редакторлык һөнəрен дə үзлəштереп 

чыга. Моның өчен аңар «Татарча əдəби редакциялəү» курсы тəкъдим 

ителə. Сезнең кулда менə шул курсның программасы. 

   Курсның предметы редакторлык хезмəтен, ягъни редакторның кулъязма 
өстендə эшлəү алымнарын, методикасын анализлау, өйрəнүдəн гыйбарəт. 
Курс  студентларны əдəби редакциялəү барышының нəзари-методик 
нигезлəре, текстны анализлау,  автордан төзəттерү, эшкəртү алымнары 

белəн таныштыру максатын куя, аларга язма текстның (əсəрнең) эчтəлек-  
формасының ярашылган булуына, композициясенең төзек, эчтəлегенə 
туры килгəн үтемле булуына, эчтəлекнең мантыйкый эзлекле, аһəңле, тел, 
өслүб (стиль) ягыннан җиңел аңлаешлы, тиз укылышлы булуына ирешер 
өчен күнекмəлəр бирүне күздə тота. 
   Бу дисциплинаның өлкəн курсларда укытылуы – очраклы хəл түгел. 
Шуңарчы студент, башка фəннəрне өйрəнеп, редакция коллективларында 
берникадəр хезмəт, иҗат гамəллəре үтеп, бер яктан, редакцияли торган 

текстның əсəр буларак төрен, жанрын, төзелешен таный, анализлый, бəяли 



 4 

белергə, икенче яктан, бердəнбер төп коралы – ана телен, аның төзелешен, 

хəрəкəттəге хəлен (сөйлəмне) төпле үзлəштерергə, өченче яктан, граждан 

буларак та, сəяси, əхлакый, хезмəти чыныгу  чоры үтеп, берникадəр 
тормыш тəҗрибəсе тупларга өлгерə. Ə редакторга бу өч нəрсə һава, су,  
азык кебек үк кирəк.  Курсны өйрəнү барышында да студентлар шушы 

юнəлешлəрдə даими укырга, белем байлыкларын өсти, яңарта торырга 
бурычлы. 

   Уку барышы лекциялəр тыңлаудан, гамəли дəреслəрдə  күнегүлəр 
үткəрүдəн гыйбарəт. «Редакциядə иҗат көне» һəм башка дисциплиналарны 

үзлəштергəндə дə редакциялəү күнегүлəре алырга мөмкин.  Кызганыч ки, 

бу курстан əлегə төп дəреслек юк. Программа азагында бирелгəн əдəбият 
исемлегенə игътибарлы булырга, ярдəмлеклəр белəн мөстəкыйль эш 

итəргə, лекция, гамəли дəреслəрдə актив булырга киңəш итəбез. Язма 
эшлəрне дə үз вакытында, сыйфатлы итеп үти барырга кирəк. 
   Хəерле сəгатьтə, булачак редакторлар! 
 

   Кереш тема:  «Татарча əдəби редакциялəү» курсы. Предметы, 

максаты, бурычлары.  

    

   Редакциялəү, редакция, редактор төшенчəлəре ни аңлата?  Матбугатта, 
радио, телевидениедə яисə башкача бəян ителергə тиешле татарча 
текстларны əзерлəүнең методик нигезлəрен, һөнəри алымнарын өйрəнə 
торган фəн буларак əдəби редакциялəүнең асылы: предметы, төп 

категория-төшенчəлəре, максаты, бурычлары. 

   Китапның, матбугатның башка мəгълүмат чараларының тормышыбызда 
тоткан əһəмиятле урыны, бүгенге хəле, бурычлары. Аларның укучы, 

тыңлаучы һəм тамашачыга йогынтысын, үтемлелеген, сыйфатын күтəрүдə 
редакторның роле һəм җаваплылыгы. Җəмəгать фикере – редактор эшенə 
бəя. Редакциялəү – иҗади хезмəт. 
   Автор тексты – редакторның эш предметы.  Аны төзəтүнең – иҗтимагый-

сəяси, фəнни һəм əдəби эшчəнлеклəрне берлəштергəн бөтен бер методик 
система тəшкил итүе. Бу системаның төрле мəгълүмат чараларында (китап, 

газет, радио, телевидение, күргəзмə агитация һ.б.) төрлечə гамəлгə 
ашырылуы,  төзəтүнең  төрле уңай алымнарын туплавы. 

   Автор белəн редактор мөнəсəбəте турында гомуми төшенчə. 
Редакторның  текстны автор белəн бергəлəп төзəтүенең хокукый, 

психологик, техник яклары. 

   Редактор эшчəнлегенə кагылган төп төшенчəлəрнең (редактор укуы, 

анализы, бəялəмəсе һ.б.) кыскача асылы. Текстта китə торган мəгънəви, 

фактик, композицион, техник, тел-стиль һəм башка хаталар турында 
беренчел мəгълүмат. Текстны төзəтү методикасы. Төзəтүнең төп төрлəре. 
Редактор эшенең оештыру, иҗади һəм техник ягы. Бу эшчəнлекнең 
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компьютер һəм башка техник яңалыклар белəн бəйлəнеше. Редактор һəм 

башка һөнəр иялəре. 
   «Татарча əдəби редакциялəү» курсының бүтəн фəн, дисциплина, 
курсларга мөнəсəбəте. Курсны өйрəнү барышы. Язма-контроль эшлəр үтəү 
тəртибе. «Редакторның иҗади йөзе» темасына (анкета нигезендə) реферат 
язу, аны яклау. Досье. Əдəбият. Мөстəкыйль уку, күнегүлəр алу тəртибе. 
 

   Беренче тема: Редакциялəүнең бурычлары. 

 

   Халыкның тəрəккыять юлында рухи ихтыяҗын канəгатьлəндерүдə  
мəгълүмат чараларының урыны, əһəмияте. Иҗтимагый чынбарлыкны 

дөрес чагылдыру талəбен үтəүдə редакторлык хезмəтенең роле. 
   Редакциялəүнең төп бурычлары. Редакторга куела торган талəплəрнең 

асылы. Алар бəян ителгəн законнар һəм башка документлар, «язылмаган» 

кагыйдəлəр. 
   Теманы дөрес сайлап алу бурычы.  Теманың халык ихтыяҗына җавап 

бирерлек  көнүзəк  мөһим булуы. Шушы басма, мəгълүмат чарасының 

укучы, тыңлаучы, тамашачысына  конкрет адресланган булуы. Халыкның 

матди,  социаль, рухи мəнфəгатьлəрен,  ягъни яшəешне бербөтен итеп, 

комплекслы чагылдыруы. Тəрбия кыйбласы ачык, өметле булуы. 

   Теманы дөрес сайлап алу бурычын үтəү өчен редакторның тəҗрибə, 
белем, эрудиция дəрəҗəсе. Тема һəм проблема чыганаклары. 

   Теманы дөрес башкарып чыгу бурычы. Теманы тəэсирле, үтемле итү 
өчен дөрес юнəлеш тоту – алдынгы принципларга таяну. Халык ихтыяҗын 

канəгатьлəндерерлек, аның гореф-гадəт, традициялəренə туры килерлек 
алымнар куллану. Эчтəлеккə муафыйк форма табу. Жанр төгəллеге. 
Ышанычлы дəлиллəр, төпле аргумент, шиклəнмəслек фактларга таяну 
зарурияте. Йомгак, нəтиҗəгə төп талəплəр. Боларга ирешүнең чаралары. 

   Теманы əдəби яктан дөрес эшкəртеп, кулъязманы басарга дөрес 

əзерлəү бурычы. Текст төзелешенең эчтəлеккə туры килүе. Кисəклəргə 
бүлүнең (рубрикациялəүнең, сəхифəлəштерүнең) үзен аклавы, 

материалның эзлекле, тəэсир итəрлек итеп урнаштырылуы. Текстның 

сөйлəм, жанр рəвеше буларак дөрес эшкəртелүе. Телнең, экстралингвистик 
чараларның дөрес, нəтиҗəле кулланылуы. Əдəби эшкəртү осталыгына 
ирешү юллары; бу юнəлештə автор белəн эшлəү үзенчəлеклəре. 
   Редакциялəү бурычларын бербөтен итеп күзаллау һəм гамəлгə ашыру. 
Тормышның үзгəрүчəн талəплəренə нисбəтəн бурычлар. 
 

   Икенче тема: Редакциялəүнең принциплары. 

 

   Редакциялəү бурычларын үтəгəндə принципларга таяну ихтыяҗы. 

Редакторның дөньяга карашы мəсьəлəлəре. 
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   Инану принцибы. Китапның, мəгълүмат чараларының иҗтимагый 

фикерне үткəрүче, гомумкешелек сыйфатлары тəрбиялəүче буларак үз 
бурычын үтəүдə редакторның идея-кыйбласы, инанганлыгының əһəмияте. 
Редакторның намуслы, белемле, компетентлы булуы. Гаделлек, 
демократия, законлылык сагында торуы. 

   Дөреслек, катгый фəннилек принцибы. Тормышны дөрес чагылдыру 
зарурлыгы. Фикер төрлелеге шартларында хакыйкатькə тугрылык 
алымнары. Фактның дөреслеген тикшерү юллары һəм осталыгы. 

   Халык белəн тыгыз бəйлəнеш принцибы. Массакүлəм мəгълүмат 
чараларына халык мəнфəгатьлəрен кайгырткан əсəрлəр, чыгышлар җəлеп 

итү. Авторга шул юнəлештə эшлəргə булышу. Матбугатта халыкның төрле 
катламнарының катнашуын тəэмин итү. Редактор эшчəнлегенə карата 
җəмəгатьчелек фикерен туплау һəм өйрəнү. Рецензия. Китап 

пропагандалау һəм сəүдə эшендə редакторның урыны. 

   Автор хезмəтенə игътибар принцибы. Текстка объектив анализ һəм 

гадел бəя. Кимчелеклəрне бетерүдə автор белəн бергə эшлəү. Автор хокукы. 

Бу  хакта законнар. Талəпчəнлек һəм ярдəмчеллек. Автор стилен саклау 
алымнары. 

   Кулъязманы əдəби эшкəртү принцибы. Эчтəлек талəплəренең тел 
ярдəмендə үтəлүе. Əдəби эшкəртүнең максаты – фикернең аңлаешлы, ачык, 
төгəл, җанлы, гади, кыска, аһəңле булуына ирешү. Əдəби тел  (сөйлəм) 

нормаларын саклау. Артык катлаулылыкка яисə урынсыз гадилəштерүгə 
юл куймау. Сөйлəмдə телдəн башка чараларны (экстралингвистик, 
паралингвистик: тавыш, сурəт, фото, шрифт, төс, ым, ишарə, декарация 
һ.б.) куллану мөмкинлеклəре. Текстны əдəби эшкəрткəндə автор белəн 

эшлəү этаплары һəм алымнары. Редакторның тел байлыгын арттыруы.  

   Редакторның эшен дөрес, яхшы оештыру принцибы. Редакциялəү – 

иҗади эшчəнлек. Аның нəтиҗəлелегенə ирешү юллары. Эш шартларын 

кайгырту. Редакторны укыту. Тəҗрибə уртаклашу. Уңай тəҗрибəне өйрəнү, 
тарату мəсьəлəсе. 
   Китап, журнал, газет, радио-телевидение тапшыруы – күмəк хезмəт 
нəтиҗəсе. Аны оештыру һəм редакторларның хезмəт өлешен дөрес, гадел 
бəялəү. 
 

   Өченче тема: Редакторның һəм редактор һөнəренең асылы. 

 

   Редактор кем ул? « Мөхəррир» төшенчəсенə ачыклык кертү. Татарда 
китап басу, матбугат, радио, телевидение тарихына бəйле рəвештə 
редакторлык хезмəтенең һөнəри, иҗтимагый эшчəнлек буларак үткəн юлы. 

   Кол Галинең мең еллык тарихлы «Кыйссаи Йосыф» əсəренə редактор 
хезмəте буларак караш. Ш.Мəрҗани, К.Насыйри, И.Гаспралы, 

Р.Фəхретдин, Ф.Кəрими, С.Максудый, Г.Исхакый, Х.Ямашев, 
Г.Ибраһимов, М.Вахитов, М.Җəлил, Ш.Хамматов һ.б.ларның редактор 
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буларак оештыру һəм текст төзəтү тəҗрибəсе, мөхəррирлек-редакторлык 
хезмəтенə карашы. 

   Татар редакторларына гарəп, төрек, рус һəм башка мəдəни-əдəби 

мирасның, мохитнең уңай һəм тискəре йогынтысы, тəҗрибəне өйрəнү, 
куллану этаплары. Татар редакторлык хезмəтенең өйрəнелү, тəҗрибəнең 

таратылу дəрəҗəсе. Г.Ибраһимов, И.Рəмиев, Ə.Кəримуллин, Р.Нуруллина, 
Ш.Хамматов, Ф.Əгъзəмев, М.Мəрдиева һ.б. хезмəтлəрен күзəтү. 
   Редакторлык хезмəтенең мəгълүм бер иҗтимагый эшчəнлекнең дəвамы 

булуы. Мөхəррирлек – катлаулы иҗади эшчəнлек. Һөнəри процессның 

текст кысасыннан тыш өлеше (нəшрият планын төзүдə, авторлар белəн 

эшлəүдə, басма продукцияне пропагандалау-таратуда катнашуы һ.б.) Текст 
өстендə эшлəү – əдəби редакциялəү барышының төп өлеше. 
   Редакторның текстны укуы. Редактор анализы. Анализның предметы, 

эчтəлеге, механизмы, нəтиҗəсе. Текстны эчтəлек, композиция, тел, өслүб 

(стиль) ягыннан анализлау – бербөтен процесс. Рецензент һəм аның 

рецензиясе. Редактор анализы нəтиҗəсе буларак редактор бəялəмəсе, автор 
белəн эшлəү планы. 

   Редакторның җəмəгатьчелек алдында җаваплылыгы. Тормышны яхшы 

белү, компетентлы, кыйблалы-иманлы булу. Искелеккə, катып калуга, 
цитатчылыкка каршы тору. Һөнəреңне ярату, аны төпле үзлəштерү. 
   Анализ барышында редактор эшчəнлегенең психологик үзенчəлеклəре. 
Шəхси иҗат алымнары. Китап, газет, журнал, радио, телевидение, 
күргəзмə басма һ.б. текстларын редакциялəү үзенчəлеклəре. 
   Редакторның эш урыны. Компьютер һəм редактор. Бүтəн техник 
чаралардан, яңа технологиялəрдəн файдалану. Башка хезмəттəшлəр 
(компьютерчы, корректорлар, техник редакторлар, полиграфчылар, 
рəссам-фотографлар һ.б.) белəн бəйлəнеш. Кулланма, белешмəлек, 
сүзлеклəр белəн эш итү. 
 

   Дүртенче тема: Текст. Аның төрлəренə карап төзəтү. 

 

   Текстның катлаулы күренеш, эш объекты булуы: текст – жанр төренə 
бəйле əдəби əсəр; текст – фикер белдергəн төшенчə буларак мантыйкый 

(логик) берəмлек; Текст – рубрика, кисəк, бүлеклəрдəн һ.б. өлешлəрдəн 

торган мөстəкыйль композицион төзелмə; текст – төшенчəне белдерүче тел 
берəмлеклəреннəн (сүз, сүзтезмə, җөмлə, хəбəрлəмə һ.б.) торган сөйлəм 

берəмлеге. 
   Текстның эчтəлек, структура тел, өслүб бөтенлеген саклау. Текст – язма 
əсəр, шулай ук əйтмə һəм күрсəтмə сөйлəм үзенчəлеклəре дə булган əсəр.  
   Иншалау алымына карап текстның төрлəре: бəян итү, хикəялəү, 
тасвирлау, дəлиллəү, билгелəмə бирү һ.б. сөйлəм рəвешлəре. Катнаш 

сөйлəм. Бу төр текстларны, катнаш текстларны төзəтү алымнары. 



 8 

   Əдəбиятнең төрлəре (матур əдəбият, журналистик-публицистик, фəнни, 

рəсми, тəрҗемə һ.б.), аларның жанрлары турында гомуми мəгълүмат. 
Əдəбият, жанр төренə карап редакциялəү үзенчəлеге. Редакторның 

махсуслашуы. 

   Текстны оештыру, төзəтү, басарга əзерлəү буыннарыннан торган эшне  
бербөтен итеп күзаллау, эзлекле башкару күнекмəлəренең зарурлыгы. 

   Авторның кулъязма текстына эчтəлек, төзелеш ягыннан дəүлəт 
стандарты талəплəре. Нəшрияттə кулъязма хəрəкəтенең кагыйдə, 
тəртиплəре.   
 

   Бишенче тема: Төзəтү алымнары һəм төрлəре. 

 

   Төзəтү нəрсə ул?  Максаты, бурычлары. Автор белəн элемтə. Төзəтүнең 

төрлəре. Аларның əдəбият, жанр төренə карап үзгəрүе. 
   Чагыштырып төзəтү. Классик язучыларның  əсəрлəрен, рəсми 

документларны, фəнни, тарихи һ.б. язмаларны кабат бастырып чыгару. Бу 
төр текстларны  редакциялəү үзенчəлеге. Элек киткəн хаталарны төзəтү, 
яңаларын җибəрмəү алымнары. Редактор укуы белəн корректор укуы 

арасында аерма. Текстны тулаем һəм цитатлап чагыштыру. 
   Кыскартып төзəтү. Максаты. Текстны кыскарту ихтыяҗы, сəбəплəре, 
төрлəре. Кыскартуның һəм редакциялəүнең китап, газет, радио, 
телевидение текстына карап аерымлыклары. Типик хаталар, аларны 

җибəрмəү юллары. Автор белəн эшлəү алымнары. 

   Эшкəртеп төзəтү. Эшкəртүнең текст буена эзлеклелеге. Əдəбият, жанр 
төренə карап үзенчəлеге. Эшкəртүнең һəр очракта акланган булуы, 

авторның ризалыгы. Эшкəртеп төзəткəндə яңа хаталарга юл куймау 
алымнары. 

   Кабат язып төзəтү. Текстны кабат язуның сəбəплəре, методикасы. 

Əдəби эшкəртү. Əдəби язу. Һəр ике очракта автор белəн эшлəү үзенчəлеге. 
Редакторның иҗади мөстəкыйльлеге. Автор хокукы. 

   Тəрҗемə текстын редакциялəү - төзəтү. Максаты, бурычлары, 

методикасы. Оригиналны, тəрҗемə текстын уку, анализлау үзенчəлеге. 
Тəңгəллеккə ирешүне бəялəү. Хата табу, төзəтү алымнары. Үзең тəрҗемə 
иткəн, бүтəн кеше тəрҗемə иткəн текстны редакциялəү үзенчəлеге. 
Əдəбиятнең, жанрның төренə карап тəрҗемə текстын төзəтүдə 
аерымлыклар. 
   Газет, радио, телевидениедə редакторның автор хатларын төзəтү 
методикасы, психологиясе. 
   Төзəтүнең əлеге төрлəрен катнаш куллану очраклары. Редактор 
игътибарының эзлеклелеген, зиһененең текст буена бөтенлеген саклау 
күнекмəлəре. 
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   Текстны төзəткəндə кулланыла торган тамгалар системасы: кулъязманы 

төзəтү тамгалары; корректураны төзəтү тамгалары. Дəүлəт стандартлары, 

аларны үтəү методикасы.  

   Текстны техник редакциялəү, басмаханəгə озатырга əзерлек барышы. 

 

   Алтынчы тема: Редакциялəүнең мантыйкый (логик) нигезлəре. 

 

   Текстның фикри агышына (иншалауга) төп талəплəр. Фикернең ачык, 
аңлаешлы, тоткарлыксыз, эзлекле, дəлилле булырга тиешлеге. Текст 
өстендə эшлəгəндə мантыйкның (логиканың) төп законнарын куллану 
ихтыяҗы, аларның гамəли əһəмияте. 
   Бердəйлек законы. Төшенчəнең, фикернең бөтен текст буена бер 
мəгънəле, төгəл булу зарурлыгы. Төп темадан, төп фикердəн, планнан 

тайпылу очраклары. Төшенчəнең алмаштырылуы. Термин, синоним 

куллану нормаларының бозылуы. Тезисларның алмаштырылуы. Бу төр 
кимчелек, хаталарга юл куймау алымнары. 

   Каршылык булмаска тиешлек законы.  Фикер агышының каршылыклы, 

икеле-микеле, буталчык булмавы өчен автор кыйбласының, максатының 

ачык, төгəл булырга тиешлеге. Фикердə нисбəт бозылуы. Урынсыз 
чагыштырулар. Өтек, буталчык нəтиҗə. Каршылыклы фикер агышы 

тудырган аптырау, ризасызлык, шик кебек кимчелеклəрне бетерү юллары. 

   Өченченең юклыгы законы. Капма-каршы фикерлəр килеп туганда 
хакыйкатьне ачыклау талəбе. Фикер агышының каршылыксыз, 
нəтиҗəлəрнең төгəл, бермəгънəле булырга, сорауга җавапның бердəн-бер, 
төгəл булырга тиешлеге. Икеле-микелелеккə, буталчыклыкка юл куймау. 
Бу законны редакторлык эшендə эзлекле куллану мөмкинлеклəре, 
күнекмəлəре. 
   Җитəрлек нигез законы. Фикернең ышанычлы, шиксез булуы. Бəялəмə, 
билгелəмə, нəтиҗəлəрнең мəҗбүри дəлиллəнүе. Исбатланган аргументлар 
белəн генə эш итү. Нигезсез нəтиҗəлəр каян килə? Алардан котылу 
күнекмəлəре. 
   Мантыйк законнарына таянып чыгарылган кагыйдəлəр, аларны үтəүнең 

гамəли əһəмияте, үтəү алымнары, күнекмəлəре. 
   Мантыйкый хилафлык аркасында китə торган башка җитешсезлеклəр: 
мəгънəви хаталар (төшенчəдə мəгънə күлəменең артык йə ким булуы; 

ялгыш логик басым; урынсыз интонация; сүз урыны, грамматик форма 
бозылу һ.б. аркасында буталчыклык, өтеклек, томанлык һ.б. кимчелеклəр); 
техник хаталар (күз хаталары, орфографик, пунктуация һ.б. кимчелеклəр). 
Ике төр хаталарны да сиземлəү, бетерү юллары, күнекмəлəре. 
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   Җиденче тема: Текстта фактик материал белəн эш итү. 

 

   Факт нəрсə ул? Кеше, предмет, күренеш, вакыйга һ.б. атамаларын, вакыт, 
урын, микъдарь төшенчə, тамгаларын, сан, датаны һəм башкаларны 

редакторның факт буларак тою сəлəте, боларга мөнəсəбəте. 
   Фактик материалның төрлəре. Фактны əсəрнең идея, темасына, 
əдəбиятнең төренə, жанрына карап сайлау, кулану, төзəтү үзенчəлеклəре. 
   Фактик материалга куела торган төп талəплəр: дөреслек, яңалык, 
гомумилəштерү, аһəңлек һ.б. Документаль иҗат (журналистика, 
публицистика һ.б.) əсəрлəрендəге фактик материалны редакциялəү 
үзенчəлеге. 
   Исем-атама, терминнар белəн белдерелгəн фактик материалны сайлау, 
төзəтү алымнары. Бердəй бəян ителү. Милли үзенчəлеклəрне истə тоту. 
Географик атамаларга талəп. 

   Текстта сан, дата. Статистик материалларны (таблица, сводка, төрле 
исемлек, сызымнар һ.б.) редакциялəү. Төзəтү барышында санау, 
чагыштыру, төгəллəштерү һ.б. алымнары. 

   Журналистик-публицистик текстта цитатның əһəмияте. Төрлəре (башка 
тексттан өзек, җыр, гыйбарə, туры сөйлəм һ.б.) Цитатны тикшерү һəм 

төзəтү юллары. Цитатка искəрмə бирү тəртибе. Кулъязманың аппараты. 

Дəүлəт стандарты талəплəре. 
   Факт буларак сүз һəм телнең башка чаралары. Факт буларак 
экстралингвистик, паралингвистик чаралар. Фактик материал белəн эш 

иткəндə мантыйк законнарына таяну. 
 

   Сигезенче тема: Текстның композициясен төзəтү. 

 

   Əсəрдə эчтəлек һəм форма бөтенлеге. Авторның идея, тема максатына 
форманың  муафыйк булырга тиешлеге. Эчтəлек, жанр талəплəре. 
Эчтəлеккə, нинди адресатка багышлануына карап текстның күлəме. Аны 

көйлəүдə, нисбəтен дөреслəүдə редакторның роле. 
   Текстның бөтенлегенə ирешүдə мантыйк законнарына таяну, сөйлəм 

оештыру кагыйдəлəрен үтəүнең əһəмияте. 
   Композиция, сюжет төшенчəлəренə редактор карашы. Бу төшенчəлəрнең 

матур əдəбият, журналистик-публицистик əсəрлəрдə, матбугат, радио, 
телевидение хезмəткəрлəре иҗатында үзенчəлекле чагылышы. 

   Текстның эчке төзелеше. Кереш, төп өлеш, йомгак. Бу өлешлəрнең 

нисбəте. Хилафлыкны бетерү алымнары. Текст бөтенлегенə ирешүдə 
башлам, очлам (бетем), баш исеме, эпиграф компонентларының əһəмияте. 
    Сəхифə, рубрика. Кисəк, бүлек, бүлекчə, параграф, пункт, матдə, кызыл 
юл төшенчəлəре. Газет, журналда текст төзелеше, сəхифə, рубрика. 
   Эчтəлеккə тəңгəл форма табу, əсəрнең план-проектын төзү барышында 
редакторның авторга булышуы. Бу юнəлештə осталык алымнары, тəҗрибə. 
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   Текстта иллюстрация материалларын (сурəт, фото, клише һ.б.) 

урнаштыру, төзəтү. Рəсем асты тексты. Бу эштə кимчелеклəр, аларны 

бетерү юллары. 

 

   Тугызынчы тема: Баш исемен сайлау, төзəтү. 

 

   Баш исеменең эчтəлек белəн форманы бəйлəүче чара, текстның 

аерылгысыз кисəге булуы. 

   Баш исеменə төп талəплəр: эчтəлек белəн туры бəйлелек, конкретлык, 
диккать җəлеп итүчəнлек, яңалык, аһəңлек һ.б. 

   Əдəбият, жанр төренə карап баш исеме. Текст бөтенлеген саклаучы чара 
буларак баш исеме. Тулаем əсəргə, аның өлешлəренə куела торган баш 

исемнəренең нисбəте. Нисбəтнең  бозылуына китергəн сəбəплəр, 
кимчелеклəрне бетерү юллары. 

   Газетта рубрика, баш исеме, башасты һəм башөсте исемнəре. Радио, 
телевидениедə тапшыруны исемлəү мəсьəлəсе. 
   Баш исемен табу, сайлау, камиллəштерү – иҗади эш. Авторга ярдəм 

алымнары. Баш исеме чыганаклары: төрле стиль (өслүб) сүзе, сүзтезмə 
(синтагма), фразеологизмнар, мəкаль, əйтем, гыйбарə, канатлы берəмлек, 
цитатлар һ.б., аларны үзгəртү мөмкинлеклəре. Калыплашкан баш 

исемнəре, алардан котылу юллары. 

    

   Унынчы тема: Кулъязманың телен, өслүбен камиллəштерү. 

 

   Редакциялəүнең сөйлəм эшчəнлеге булуы – кулъязмада тел чараларын 

(сүз, сүзтезмə, җөмлə, текст өлешлəре һ.б.) аралашуның иясенə, 
адресатына, максатына, шартларына карап дөрес һəм төгəл табу, 
камиллəштерү. Бу юнəлештə автор юл куйган кимчелеклəрне анализлау, 
бетерүдə аңа ярдəм итү. 
   Тел чараларына куела торган төп талəплəр: ачыклык, төгəллек, 
кыскалык, образлылык, аһəңлелек һ.б. Туган телнең байлык-хəзинəсеннəн 

тулы файдалану мөмкинлеклəре. Əсəрнең əдəбият төренə, жанрына карап 

тел чараларының, өслүб мөмкинлеклəренең төрлəнүе. Авторның тел 
үзенчəлеклəрен кулъязмада саклау алымнары, татар редакторларының бу 
өлкəдə бай тəҗрибəсе. Авторның иҗади сəлəтен дəртлəндерү алымнары. 

Əдəби тел нормалары һəм редактор. 
    Туган телнең сүз байлыгыннан тулы файдалану. Төгəллеккə ирешүдə 
синонимнар белəн дөрес эш итү. Телнең конкретлыкка, документальлеккə 
ирешү чаралары: атамалар, термин, профессионализмнар һ.б.; телнең хис 
белдерү, бизəклəү чаралары: күчерелмə мəгънəле  берəмлеклəр, 
фразеологизмнар һ.б. Алынма сүзлəрне, канцеляризм, техницизм, газетизм, 

диалектизм, жаргон кебек берəмлеклəрне урынлы куллану. Неологизм, 

архаизмга карата дөрес мөнəсəбəт. Яңа термин ясау, хəрəкəттəгелəрен 
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камиллəштерү барышында, гомумəн, телне үстерүэшендə редакторның 

җаваплылыгы. 

   Сөйлəм төренə, өслүб максатларына карап телнең грамматик 
чараларыннан дөрес файдалану. Бу юнəлештə юл куела торган 

кимчелеклəр. Татар теленең агглютинативлык үзенчəлеге-хəзинəсеннəн 

файдаланып җиткермəү. Кушымча тавтологиясе. Парлы сүзлəрнең, 

ярдəмче фигыльлəрнең, мөнəсəбəт берəмлеклəренең мəгънə төсмерен 

төрлəндерүдə мөмкинлеклəреннəн  тулысынча файдаланмау. 
   Синтаксик синонимия мөмкинлеклəре. Авторның иҗади сəлəтен көчəйтү 
юллары. Урынсыз инверсияне төзəтү. Текстта сүзне, җөмлəне, 
хəбəрлəмəне бер-берсенə бəйлəү чараларын дөрес куллану, төрлəндерү 
ихтыяҗы. 

   Тəрҗемə текстында типик кимчелеклəр. Аларны төзəтүдə ана теле 
чараларыннан тулы файдалану. Тəрҗемə сөйлəменең тискəре 
йогынтысыннан котылуда редакторның җаваплылыгы. 

   Радио-телевидение тапшыруы өчен текстны əдəби эшкəртү үзенчəлеге. 
Аваз. Синтагма. Мантыйкый басым. Татар интонациясе. Орфоэпия 
кануннарының үтəлүе. Язма һəм əйтмə сөйлəм аермасы 

каршылыкларыннан котыла белү. Кимчелек очраклары, алардан арыну 
юллары. 

   Текстны төзəтүдə телдəн башка (экстралингвистик, паралингвистик һ.б.) 

чаралар һəм өслүб мөмкинлеклəре, аларны дөрес, иҗади куллану 
алымнары һəм тəҗрибəсе. 
 

 

 

                                             Язма эш темалары 
 

   1. Ш.Мəрҗани (К.Насыйри, И.Гаспралы, Р.Фəхретдин, Ф.Кəрими, 

С.Максудый, Г.Исхакый. М.Бигиев, Х.Ямашев, Г.Камал, Г.Ибраһимов, 
Ф.Əмирхан, Ш.Əхмəдиев, М.Вахитов, Г.Баембəтев, С.Атнагулов, 
М.Борһан, М.Җəлил, Ш.Хамматов һ.б.) – мөхəррир һəм редактор. 
Матбугатны оештыру һəм текстны төзəтү эшчəнлеге тəҗрибəсе. 
 

   2. Газет материалларында мантыйкый хата, төгəлсезлеклəр, аларның 

төрлəре, төзəтү юллары (бер район газеты мисалында). 
 

   3. Матбугатта хатларны редакциялəгəндə фактик хата, төгəлсезлеклəрне 
бетерү. Аларның төрлəре, бетерү юллары. 

 

   4. Район газетларында композиция мəсьəлəсе. Уңай мисаллар, 
кимчелеклəр, аларны бетерү юллары. 
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   5. Татар китапларын  редакциялəү этаплары. Тарихта калган тəҗрибə, 
бүгенге кыенлыклар. 
  

   6. Газет материалларын эшкəрткəндə автор белəн эшлəү (Бер редакция 
коллективы тəҗрибəсеннəн). 

 

   7. Редактор автор хокукын ничек саклый (Бер əсəрне редакциялəү 
барышында тəҗрибəле редакторның эш методикасы). 

 

   8. Редактор һəм жанр (газет материалларын төзəткəндə жанр талəплəрен 

истə тоту). 
 

   9. Сүз – төзəтүдə дə төп корал (район газетында тел-сөйлəм хаталары, 

аларны бетерү юллары). 

 

   10. Тəрҗемə текстын төзəтү үзенчəлеге (“Татарстан” журналы 

тəрҗемəчелəренең иҗади йөзе). 
 

   11. Язма һəм  əйтмə текст үзенчəлеклəрен истə тоту, саклау 
мөмкинлеклəре (газетта басылган бер текстны радиога əзерлəү үрнəге). 
 

   12. Катнаш текстны төзəтү (телевидение редакторының  үтемлелек 
чараларын комплекслы куллана алуы) 

    

   13. Татарча редакциялəүгə багышланган язмаларны күзəтү яисə яңа 
кулланмага, дəреслеккə рецензия бастыру. 
 

   14. Журналда сəхифə, рубрика мəсьəлəсе. Баш исемнəренең мəгънəви 

һəм композиция кимчелеклəрен бетерү (“Сөембикə”, “Идел”, “Чаян” 

мисалында). 
 

   15. Татар  классикларының əсəрлəрен (күптомлыкларын) əзерлəп 

бастырып чыгару тəҗрибəсе (бер редакторның эш үрнəге). 
 

   16. Татарча календарьларны редакциялəү тəҗрибəсе (тарихи 

чагыштырулар белəн). 

 

   17. Журнал публицистикасын редакциялəү үзенчəлеге (“Казан утлары”,  

“Ялкын” мисалында). 
    

   18. Газетта сəхифə урнаштыру, рубрикалау, композиция кимчелеклəрен 

бетерү . 
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   19. Редакциялəү объекты буларак тəрҗемə тексты ( тəрҗемə 
кимчелеклəрен бетерү тəҗрибəсеннəн). 

    

   20. “Шəкерте булыр идем...” (“Редакторның шəхси иҗади йөзе” темасына 
күренекле бер редакторның иҗади тəҗрибəсе турында реферат). 
 

  

 

                            Редакторның шəхси иҗади йөзе 
 

         («Татарча əдəби редакциялəү» курсыннан реферат язу өчен 

матбугатта, нəшрияттə, радио, телевидениедə эшлəүче редакторларга 
сораулар) 
 

 

   1. Фамилиясе…, исеме…, əтисе исеме…; яше…; 

   2. Редакторлык стажы: тулаем …  ; матбугатта… ; радио, телевидениедə 
…  ; нəшрияттə … ; Əле  эш урыны …  ; 

   3. Кайда укыдыгыз …  ; Редакторлык һөнəренə кайда укып өйрəндегез  
… ; 

   4. Уку йортында əдəби редакциялəү фəненнəн күп белем биргəн, көчле 
тəэсир калдырган: 

        а) укытучылар (татарча, урысча) 
        ə) дəреслеклəр, кулланмалар (татарча, урысча, бүтəн телдə) 
        б) дəрес, семинар, күнегү һ.б. алымнары (татарча, урысча) 
   5. Редакторлыкка мөстəкыйль өйрəнгəн булсагыз: 
        а) кемнəр өйрəтте (татарча, русча) 
        ə) нинди китап, кулланма укып өйрəндегез (татарча, русча) 
        б) редакторлыкка өйрəнүнең нинди алым, юлларын уңышлы дип 

саныйсыз 
   6. Илнең, республиканың иң оста, тəҗрибəле редакторлары дип кемнəрне 
күрсəтəсез (татар, урыс, бүтəн миллəт) 
         а) өметле яшьлəр бармы 

         ə) остазларыгызның Сезгə тəэсир иткəн кайсы редакторлык 
сыйфатларын аерып күрсəтергə була 
   7. Соңгы елларда редакторлык хезмəтенə караган нинди хезмəтлəр 
укыдыгыз (татарча, русча, бүтəн телдə) 
       а) даими куллана торган «өстəл» китапларыгыз (татарча, русча, бүтəн 

телдə) 
   8. Редакциялəп бастырып чыгарган беренче əсəрегез (китап, газет-
журналда, радио, телевидениедə һ.б.) 

   9. Шəхси редакторлык алымнарыгыз чагыла дип саналган басмалар 
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      а) гомумəн яшь редакторлар игътибарына үзегезнең нинди шəхси 

редакторлык алымнарыгызны тəкъдим итəргə кирəк дип саныйсыз 
   10. Редакторлык хезмəте тəҗрибəсен таратуның нинди үтемле юллары 

бар (даими семинар, күзгə-күз əңгəмə, коллектив алдында чыгыш ясау һ.б.) 

   11. Сезгə яшь редакторларны укыту яисə студентларга практик дəреслəр 
бирү бурычы йөклəнсə (əйтик 12 яисə 18 сəгатьлек курс), шуңа ниндиерəк 
программа тəкъдим итəр идегез 
   12. Редакциялəүнең асылын үз сүзлəрегез белəн аңлатып бирə 
алмассызмы (схема, формула яисə берəр образ белəн тасвирлап 

булмыймы) 

        а) Сезнеңчə, редакторның бурычлары нидəн гыйбарəт 
        ə) һəм шул бурычларын ул нинди принципларга таянып үти 

   13. Ачы сабак биргəн, гомергə онытылмаслык беренче хатагыз… 

        а) аның сəбəбен ачыкладыгызмы  

        ə) татар текстында нинди типик хаталар китүчəн  

        б) сəбəплəре нидəн гыйбарəт (мисаллар белəн аңлатсагыз иде) 
         в) кыен булган, күңел төшкəн минутларда  ничек котыласыз  
   14. Редакторлык осталыгына ирешүдə (хата җибəрмəү, тоту, хезмəтне 
җиңелəйтү һ.б.) нинди шəхси ачышлар ясадыгыз. Гомергə истə калган 

ачыш, куаныч минутларын искə төшерегез əле 
   15. Төрле текстларны: бер яктан əдəбиятнең төренə карап (матур əдəбият, 
журналистик-публицистик, фəнни, рəсми һ.б.), икенче яктан формасына 
карап (газет, журнал, радио, телевидение, китап, плакат һ.б.) 
редакциялəүнең принципиаль аермалары бармы 

         а) редакторның махсуслашуына (специализация) ничек карыйсыз  
         ə) язма текст белəн əйтмə  (радио, пьеса) текстны редакциялəүнең 

үзенчəлеген мисаллар белəн күрсəтə алмассызмы  

   16. Автор белəн эшлəүнең үз методикагыз бармы  

       а) кулъязмалар нинди сəбəптəн (мотив белəн) кире кагыла 
       ə) «ошамауны» гадəттə ничек нигезлисез  
       б) авторларыгызны бəялəүнең системасы  (критерийлары) бармы 

       в) рецензентларга ничек карыйсыз…; килешмəгəн очракта нишлисез  
       г) рецензия нəрсə дə, редактор бəялəмəсе нəрсə  
   17. Татарча текст өстендə эшлəүнең тел ягыннан гына түгел, бүтəн яклап 

та (мантыйкый, психологик, композицион һ.б.) урысча эшлəүдəн 

аермалыклары бармы  

   18. Үзең язган текстны редакциялəүнең үзенчəлеге нидəн гыйбарəт  
   19.  Тəрҗемə текстын редакциялəүнең эзлекле тəртибен бəян итеп 

бирегезче  
          а) үзең тəрҗемə иткəн текстны төзəтүнең  методикасы , тəртибе 
нинди  

   20. Баш исемнəрен эзлəү, төзəтүнең нинди юлларын белəсез  
         а) кайсы авторга нинди баш исеме табыштыгыз  
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   21. Редакторлык хезмəтенə караган профессионализм, жаргоннар 
бармы… редактор хезмəтенə караган гыйбарə, мəзəклəр дə теркəп 

баргансыздыр əле        
 

   22. Редакторның вакыты, көче текст өстендə эшлəп, аны басарга 
əзерлəүдəн тыш тагын нəрсəгə сарыф ителə 
         а) хоббиегез бармы  

    23. Татарча редакциялəү буенча дəреслек, кулланмаларның  җитəрлек 
булмавы гомуми эшебезгə зыян китерə дип саныйсызмы 

         а) берəр кулланма язарга алынмассызмы  

         ə) үзегезне сынап карар өчен бер басма (китап, газет, альбом, журнал 
материалы һ.б.) өстендə эшлəү тəҗрибəгезне уртаклашу планын төзеп 

карагыз əле  
   24. Күренекле редакторларыбыз, аларның эш тəҗрибəсе турында 
истəлеклəр китабы əзерлəп чыгаруга ничек карыйсыз … 

        а) Сез кем турында язар идегез  
   25. Шушы анкетага редакторлык хезмəтенең асылын ачыкларлык, бай 

тəҗрибəне тасвирларлык, аларны яшьлəргə җиткерергə булышырлык 
тагын нинди сорау-җаваплар тəкъдим итəсез … 

                                          Җавапларыгыз өчен зур рəхмəт. 
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           “Татарча əдəби редакциялəү” курсыннан 

                                    т е с т л а р 

 

                                   Кем ул  редактор? 

 

   1. Əдəби редакциялəү нидəн гыйбарəт? (Тəртип белəн санагыз). 

       а) тексттагы хатаны тоемлап, таба белү, 
       ə) хатаны төзəтү өчен ана теле чараларын таба белү, 
       б) хаталарны автордан төзəттерə белү. 
 

   2. Редакциялəүнең бурычларын əһəмияте ягыннан тəртип белəн 

санагыз. 

       а) тема дөрес хəл ителгəнме? 

       ə) тема дөрес сайлап алынганмы? 

       б) материал тел-стиль ягыннан дөрес эшкəртелгəнме? 

 

 

   3. Редакциялəүнең принципларын əһəмияте ягыннан тəртип белəн 

санагыз. 

       а) редактор эшен оештыру принцибы, 

       ə) фəнни дөреслек принцибы, 

       б) инанганлык принцибы, 

       в) автор хокукларын саклау принцибы. 

 

   4. Хата нəрсə ул? 

        а) белдерергə телəгəн фикергə (төшенчəгə) тəңгəл сүз табылмау, 
        ə) фактны чынбарлыктагыча бəян итмəү, 
        б) җөмлəдə сүзнең, сүздə – хəрефнең үз урынында булмавы, 

        в) тел законнарын, кагыйдəлəрен белмəү сəбəпле юл куелган 

кимчелек. 
 

   5. Редакторның төп хезмəт объекты нəрсə? 

       а) текст өстендə эшлəү, 
       ə) автор  эшен оештыру, 
       б) редакция коллективы эшен оештыру. 
 

   6. Хата табу методикасының төп юнəлеше нидəн гыйбарəт? 

      а) автордан сорашу, 
      ə) текстны укыганда  дөресме-түгелме дип шиклəнеп бару, 
      б) белешмəлəргə мөрəҗəгать итə бару. 
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   7. Редактор беренче чиратта кемгə хезмəт итə? 

       а) халыкка, 
       ə) шушы басманы (мəгълүмат чарасын) укучыга (тыңлаучы, 

тамашачыга), 
       б) шушы басманы гамəлгə куючыга (хуҗасына). 
 

   8. Редакциялəү объектларын иҗтимагый əһəмияте тəртибендə санап 

чыгыгыз 

       а) телевидение, 
       ə) матбугат, 
       б) радио, 
       в) китап. 

 

   9. Арадашчы буларак редакторга кайсы хезмəттəше иң якыны? 

         а) автор, 
         ə) укучы, 

         б) корректор, 
         в) полиграфист. 
 

   10. Редактор хезмəтенə кем иң дөрес бəя бирə? 

          а) рецензент, 
          ə) укучы, 

          б) җитəкчесе. 
 

   11. Текстның редакторы кайда күрсəтелə, игълан ителə? 

          а) аннотациядə яисə рецензиядə, 
          ə) текстның эчендə, 
          б) китапның чыгарыш мəглүматында (соңгы битендə) яисə радио, 
телевидение тапшыруының азагында. 
    

   12. Редакторның автор белəн эшлəү тəртибе кайда 

рəсмилəштерелгəн? 

          а) автор белəн  нəшрият килешүендə, 
          ə) нəшрият, редакция  уставында (кагыйдəлəрендə), 
          б) халыкара авторлык хокукында. 
 

   13. Редактор эшчəнлеге терминологиясеннəн кайсы термин 

халыкара авторлык хокукында бəян ителгəн? 

         а) редактор укуы, 

         ə) редактор бəялəмəсе, 
         б) редактор анализы. 
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   14. Редактор бəялəмəсендə мəҗбүри күрсəтелергə тиешле 

компонентларны рəсми тəртип белəн санагыз. 

         а) тел-стиль чаралары, 

         ə) эчтəлеге, 
         б) форма-төзелеш ягы. 

 

   15. Текстта очрый торган хаталарны сезнеңчə  еш очравы ягыннан 

санагыз. 

          а) фактик хаталар, 
          ə) мантыйкый (логик) хаталар, 
          б) тел-стиль хаталары, 

          в) композиция-төзелеш хаталары. 

 

   16. Төзəтү алымнарын гамəлдə куллану ешлыгы ягыннан тəртип 

белəн санагыз 

          а) чагыштырып төзəтү, 
          ə) кыскартып төзəтү, 
          б) кабат язып төзəтү, 
          в) эшкəртеп төзəтү. 
 

   17. “Мөгаллим” сүзенең төп мəгънəсе нинди? 

          а) галимлек, 
          ə) хата төзəтү, 
          б) язучылык, 
          в) фикер иясе – фəйлəсүф  булу. 
 

   18. “Редактор” сүзенең төп мəгънəсе нинди? 

           а) оештыру эше, 
           ə) текст төзəтү эше, 
           б) текст төзəтүне оештыру эше, 
           в) массалар белəн эшлəү. 
 

    19. Редактор хезмəтенə нинди жанрдагы əсəрдə анализ һəм бəя 

бирелə? 

          а) аннотациядə, 
          ə) китап күзəтүдə, 
          б) рецензиядə, 
          в) җитəкче приказында (фəрманында). 
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   20. “Мөхəрриргə”  шигырендə Габдулла Тукай редакторның кайсы 

сыйфатларын алгы рəткə куя? 

         а) турысын, дөресен əйтүе, 
         ə) сүрəтле сүз остасы булуы, 

         б) əйдəүчелек, оештыру сəлəте. 
 

   21. “Редактор укуы”ның максатын тəртип белəн күрсəтегез 

          а) текстны таркатуны күзаллау өчен, 

          ə) текстны бербөтен итеп күзаллау өчен. 

          б) эчтəлеге белəн танышу өчен, 

          в) автор белəн эңгəмəлəшү өчен. 

 

   22.  “Редактор анализы”ның нəтиҗəлəрен əһəмияте ягыннан тəртип 

белəн санагыз. 

          а) автор белəн эшлəү планын төзү, 
          ə) редактор бəялəмəсе язу, 
          б) текстны редакциялəү вакытын ачыклау. 
 

   23. Нəшриятнең еллык планын төзүдə редактор нинди максатта 

катнаша? 

         а) яңа авторлар тəкъдим итү, 
         ə) яңа китаплар, əсəрлəр тəкъдим итү, 
         б) үзенə эш нормасы булдыру, 
         в) халык ихтыяҗын канəгатьлəндерү. 
 

   24. Хатаны төзəтү өчен мəгълүматны редактор иң башта кайдан ала? 

          а) шул теманың белгеченнəн, 

          ə) автордан, 

          б) массакүлəм мəгълүмат чараларыннан, 

          в) энциклопедик белешмəдəн. 

 

   25. Төзəткəннəн соң да текстта хата китсə, нишлəргə? 

          а) төзəтеп, кабат басарга, 
          ə) төзəтү бирергə, 
          б) авторны җəзага тартырга, 
          в) редакторны җəзага тартырга. 
 

                                            Текст һəм редактор 

 

   26. Нəрсə ул текст? 

          а) мөстəкыйль төзелешле əсəр, 
          ə) фикер белдерүче мантыйкый берəмлек, 
          б) җөмлəлəрдəн торган берəмлек, 
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          в) сөйлəмнең бер төре. 
 

   27. Фикерне бəян итү эзлеклелеге ягыннан текст рəвешлəрен тəртип 

белəн санагыз. 

          а) язма текст, 
          ə) əйтмə текст, 
          б) күрсəтмə текст, 
          в) катнаш текст. 
  

   28. Гамəли куллану ешлыгы ягыннан кайсы сөйлəм төре өстен тора? 

          а) бəян итү, 
          ə) хикəялəү, 
          б) тасвирлау, 
          в) дəлиллəү. 
 

   28. Кайсы төр əдəбият күбрəк редакциялəнə? 

         а) фəнни-популяр, 
         ə) матур (образлы) əдəбият, 
         б) журналистик, 
         в) рəсми–эш кəгазьлəре. 
 

   30. Кайсы төр əдəбиятне махсус редактор төзəтə? 

          а) сəнəгать темасын, 

          ə) матур əдəбиятне, 
          б) рəсми əдəбиятне, 
          в) медицина  əдəбиятен. 

 

   31. Иң еш редакциялəнə торган жанр кайсысы дип уйлыйсыз? 

         а) роман, 

         ə) мəкалə, 
         б) шигырь, 
         в) интервью. 

 

                                   Төзəтү алымнары һəм редактор 

 

   32. Чагыштырып төзəтүгə күбрəк кайсы төр əдəбият җəлеп ителə? 

          а) борыңгы матур əдəбият, 
          ə) борыңгы рəсми документлар, 
          б) бүгенге рəсми əдəбият. 
 

   33. Текстны кайсы очракта кыскартырга була? 

          а) тавтология автор сөйлəменең кимчелеге булса, 
          ə) тасвирлау редактор зəвыгына туры килмəсə, 
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          б) факт вакыт үтү белəн искергəн, əһəмиятен югалткан булса. 
 

   34. Əдəби язып төзəтүдə редактор ничек катнаша? 

          а) текстны автор яза, 
          ə) текстны редактор яза, 
          б) текстны автор яллап яздыра. 
 

   35. Текстны əдəби эшкəртүдə редактор ничек катнаша? 

          а) авторга материал җыеша, 
          ə) текстны əдəби эшкəртə, 
          б) авторга текстны төзəтергə булыша. 
 

   36. Тəрҗемə текстын редакциялəүдə редактор ничек катнаша? 

          а) оригинал текстын да төзəтə, 
          ə) тəрҗемə текстын эшкəртə, 
          б) тəрҗемə текстында кимчелеклəрне бетерергə  оригинал авторына 
булыша, 
           в) тəрҗемə кимчелеклəрен бетерергə тəрҗемəчегə булыша. 
 

                      Хата төренə карап редакторлык эше 

 

   37. Текстның фикер агышына куела торган талəплəрне гадидəн 

катлаулыга таба санагыз. 

         а) дəлилле, 
         ə) эзлекле,  
         б) аңлаешлы, 

         в) аһəңле. 
 

   38.  Мантыйк законнарын күнегелгəн тəртип белəн санагыз 

          а) бердəйлек законы, 

          ə) каршылык булмаска тиешлек законы, 

          б) өченченең юклыгы законы, 

          в) җитəрлек нигез законы. 

   39. Бу гыйбарəнең кайсында мантыйкый хата юк? 

         а) “Безнең илдə хатын-кызлар ирлəр белəн тигез хокуклы”, 

         ə) “Безнең илдə хатын-кызлар һəм ирлəр тигез хокуклы”, 

         б) “Безнең илдə хатын-кызлар белəн ирлəр тигез хокуклы”. 

 

   40. Титул битендəге язу рəвешенең дөресен күрсəтегез, хаталарны 

мантыйкый нигездə аңлатыгыз. 

          а) Казан – 2007 ел, 
          ə) Казан, 2007 ел, 
          б)     Казан 
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                  2007 ел, 
           в)     Казан 

                    2007 . 

 

   41. Бүгенге Санк-Петербург 1919 елда ничек аталган? 

          а) Ленинград, 

          ə) Петербург, 
          б) Петроград, 

          в) Санк-Петербург. 
 

   42. Саннар белəн эш итүче белгеч ничек атала? 

           а) стилистик, 
           ə) статист, 
           б) статистик. 
 

   43. Кино белəн эш итүче белгеч ничек атала? 

           а) кинематографист,  
           ə) киночы, 

           б) кинолог, 
           в) киномеханик. 
 

    44. Персонажның яшен ачыклар өчен редактор нишли? 

           а) туган елыннан санап чыгара, 
           ə) паспортын яисə туу таныклыгын китертə, 
           б) яшен күрсəтмичə калу җаен эзлəп таба. 
 

   45.  Рəсми шəхес газетта ничек языла? 

          а) Əдһəм Сəлихев, 
          ə) Сəлихев Əдһəм, 

          б) Ə.Сəлихев, 
          в) Сəлихев Ə. 

 

 

   46. Рəсми оешма газетта ничек бəян ителə? 

          а) ТР Дəүлəт Советы, 

          ə) Татарстан Дəүлəт Советы, 

          б) Дəүсовет, 
          в) ТР Дəүлəт Җыены. 

 

   47. Редактор-журналистлар  КДУда кайчаннан укытыла? Бу 

оешмаларны хронологик тəртиптə күрсəтегез. 

         а) Татар журналистикасы кафедрасы, 

         ə) Татар журналистикасы бүлеге, 
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         б) Журналистика, социология һəм психология факультеты, 

         в) Журналистика һəм социология факультеты. 

 

   48. Татарстан Дəүлəт Советының (Верховный Совет, Югары Совет) 

Рəислəрен хронологик тəртиптə санагыз. Исемнəрен атагыз. 

         а) Батыев,          
         ə) Динмөхəммəдев, 
         б) Шəймиев, 
         в) Мөхəммəтшин. 

 

   49. Текстта бирелгəн кайсы чыганакка искəрмə күрсəтү мəҗбүри? 

          а) җыр, шигырьдəн өзеккə, 
          ə) рəсми документтан цитатка, 
          б) персонаж сөйлəменə (туры сөйлəмгə). 
 

   50. Бу синоним сүзлəрнең кайсы факт белəн бəйле? 

          а) вафат булу, 
          ə) шəһит китү, 
          б) корбан булу, 
          в) һəлак булу. 
    

   51. Фактик хатаны җибəрмəү чараларын нəтиҗəлелеге ягыннан 

тəртип белəн күрсəтегез. 

          а) автордан өстəмə мəгълүмат талəп итү, 
          ə) редакторның  өстəмə белешмəлəргə мөрəҗəгать итүе, 
          б) махсус тикшерүче яисə консультант  билгелəү. 
 

   52. Эчтəлек һəм форма бөтенлегенə ничек ирешелə? 

          а) жанр талəплəрен үтəп, 

          ə) əсəрне сюжетка көйлəп, 

          б) əсəрнең күлəмен алдан билгелəп, шуны үтəүне автордан талəп 

итеп. 

 

   53. Композициянең эчтəлек төзелешен тəртип белəн санагыз. 

          а) башлам, 

          ə) эпиграф, 

          б) баш исеме, 
          в) йомгак. 
 

   54. Əсəрнең нисбəте сакланырга тиешле өлешлəрен тəртип белəн 

санагыз (зурдан кечкенəгə). 

          а) параграф, 

          ə) бүлек, 
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          б) матдə, 
          в) кисəк. 
 

   55. Композициянең үсеш структурасын тəртип белəн бəян итегез. 

          а) очлам (бетем), 

          ə) төенлəнеш, 

          б) башлам, 

          в) чишелеш. 

 

   56. Бу терминнарның кайсысы китап төзелешендə кулланылмый? 

          а) параграф, 

          ə) эпиграф, 

          б) рубрика, 
          в) шмуцтитул. 
 

   57. Редакторга булачак китапның план-проспекты нигə кирəк? 

          а) əсəрне еллык планга тəкъдим итəр өчен, 

          ə) автор белəн эшлəр өчен, 

          б) хисап тотканда факт буларак. 
 

   58. Бу төшенчəлəрнең кайсы автор эшчəнлеге белəн бəйле түгел? 

          а) фотосурəт, 
          ə) текст, 
          б) клише, 
          в) рəсем асты. 

 

   59. Баш исеменə куела торган талəплəрне əһəмияте ягыннан тəртип 

белəн санагыз. 

          а) диккатьне җəлеп итəрлек, 
          ə) эчтəлек белəн тəңгəллек, 
          б) күз алдына килерлек, 
          в) конкретлык. 
 

                                  Татарча редакциялəү тарихыннан 

 

   60. Əдəби редакциялəнгəн дип саналган борыңгы кулъязмаларны 

хронологик тəртиптə санагыз. 

         а) Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы, 

         ə) “Идегəй” дастаны, 

         б) Мəхмүд Кашгарыйның “Дастан”ы. 

 

   61. Татарның беренче мөхəррир-редакторларын хронологик тəртип 

белəн санагыз. 
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          а) Гатаулла Баязитов, 
          ə) Исмəгыйль Гаспралы, 

          б) Ризаэтдин Фəхретдин, 

          в) Фатыйх Кəрими. 

 

   62. Китап тарихын өйрəнүче галимнəрне хронологик тəртиптə 

атагыз. 

          а) Əбрар Кəримуллин, 

          ə) Ризаэтдин Фəхретдин, 

          б) Розалина Нуруллина, 
          в) Галимҗан Ибраһимов. 
 

   63. Татарча редакциялəнгəн беренче газет ничəнче елда чыккан; 

исеме ничек, редакторы кем? 

          а) 1883, 

          ə) 1905, 

          б) 1917. 

 

   64. Бүгенге Татарстан китап нəшрияте кайсы исеме белəн эшли 

башлаган? 

         а) Татгосиздат, 
         ə) Казгиз, 
         б) Татиздат, 
         в) Татариздат. 
 

 

                        Ана теле – редакторның төп коралы 

 

   65. Сөйлəмдə татар авазларының əйтелеше телнең менə бу 

законнарыннан тыш тагын кайсы законы белəн көйлəнə?          

       а) сингармонизм, 

       ə) басым. 

 

   66. Баш кала, хуш буй, аулак өй кебек кушма сүзлəрне аерып 

əйткəндə мəгънə кимчелеге телнең кайсы законын бозу аркасында 

барлыкка килə? 

       а) сингармонизм, 

       ə) басым, 

       б) ялганмалык, 
       в) тыныш, аһəң. 

 

   67. Кушылып язылуы грамматик нигезле очракны күрсəтегез 

       а) Җəмилə кураҗилəк җыеп кайтты; 
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       ə) Бездəн райүзəккə ике генə чакрым; 

       б) Сабантуй – халыклар дуслыгы бəйрəме. 
 

   68. Күплек кушымчасының  урынлы (дөрес) очрагын күрсəтегез. 

       а) Иртəгə Татарстан Президентын сайлаулар көне; 
       ə) Статидарəдəн яңа мəгълүматлар алынды; 

       б) Татарстан нефть ятмаларына бай əле; 
       в) Иртəгə җəйге каникуллар башлана. 
 

   69. Кайсы форма җанлы нəрсəгə (кешегə) карата əйтелə? 

      а) аңа, 
      ə) аңар (га) 
 

   70. Кая сүзе нəрсəне белдерə?  

       а) юнəлешне, 
       ə) урынны, 

       б) икесен дə. 
 

   71. Кайда сүзе нəрсəне белдерə? 

        а) юнəлешне, 
        ə) урынны, 

        б) икесен дə. 
 

   72. Бу синоним берəмлеклəрнең кайсысы мəгънəгə иң тəңгəл 

килгəне? 

        а) телеграм бирү, 
        ə) телеграм сугу, 
        б) телеграм җибəрү, 
        в) телеграм юллау. 
 

   73. Лабаса, лəбаса мөнəсəбəтлеклəре ничек аерыла? 

       а) сүз төркеменə карап, 

       ə) сингармонизм законына буйсынып, 

       б) сүзнең җөмлəдəге урынына карап; 

 

   74. Мыни, мени ничек аерыла? 

        а) сингармонизм законына буйсынып, 

        ə) мəгънə төсмеренə карап, 

        б) сүз төзелешенə бəйле рəвештə. 
 

 

   75. Иде, икəн, тиеш мөнəсəбəтлеклəренə күплек кушымчасы 

ялганамы? 
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          а) юк, 
          ə) ялгана, 
          б) мəгънə төсмеренə карап йə ялгана, йə юк. 
 

   76. Табиги(гый), тарихи(хый), Гыймади(дый), Максуди(дый), 

Исхаки(кый) кебек сүзлəрдə соңгы иҗекнең калынмы-нечкəме булуы 

ничек ачыклана? 

        а) сүз төркеменə карап, 

        ə) сингармонизм законына карап, 

        б) гадəт (традиция) буенча. 
 

   77. Синоним рəт саналган бу сүзлəрнең кайсы иң төгəле? 

       а) əлеге, 
       ə) шушы, 

       б) бу. 
 

   78. Исем фигаль боерык фигыльгə кайсы кушымча ялганып ясала? 

        а) –ау/–əү, 
        ə) –у/–ү. 
 

   79. Металл, кристалл кебек ике –лга беткəн сүзлəргə –лдан 

башланган кушымча ялганганда... 

       а) өч –л языла, 
       ə) бер –л төшеп кала. 
 

   80. Бүлмəгə кереп тəрəзəне ачтым мисалында бүлмəгə кереп дигəч... 

        а) өтер куела, 
        ə) өтер куелмый. 

 

   81. Өтер куелган очракта, ул нигə куела? 

         а) аерымланган хəл булганга, 
         ə) тиңдəш кисəклəр булганга, 
         б) яисə бүтəн очракта. 
 

   82. Тезмə кушма җөмлəлəр арасына... 

        а) өтер генə куела, 
        ə) сызык кына куела, 
        б) өтер, сызык, нокталы өтер куела. 
 

   83. Иярченле кушма җөмлə эчендə җөмлəлəр арасына... 

        а) өтер; сызык; өтерле сызык куела, 
        ə) нокталы өтер яки сызык кына куела. 
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   84. Кызыл юл нəрсəне аңлата? 

        а) фикернең йомгаклануын , 

        ə) яңа фикернең башлануын, 

        б) укыганда тын алу (пауза) кирəклеген. 

 

   85. Дəүлəт һəм җəмəгать оешмалары атамаларында, орден, медаль 

исемнəрендəге барлык сүзлəр дə... 

       а) баш хəрефтəн язылмый, 

       ə) баш хəрефтəн языла. 
 

   86. Сызык (–) сызыкчадан (-) үзгə буларак, бу очракларның 

кайсысында куела? 

        а) аныклагыч белəн аныкланмыш арасына; вакыт чиген белдергəн 

саннар арасына; туры сөйлəм диалог рəвешендə язылса, 
         ə)  парлы сүзлəрдə, 
         б) сүзне юлдан юлга күчергəндə. 
 

   87. Беренче сүзе цифр белəн бирелгəн ялгызлык исемнəренең... 

         а) икенче сүзе юл хəрефе белəн языла, 
         ə) икенче сүзе баш хəрефтəн языла. 
 

   88. Халык, тел, ай, көн исемнəре... 

         а) юл хəрефе белəн языла, 
         ə) баш хəрефтəн языла. 
 

   89. Гарəп цифрыннан соң кушымча ... 

         а) языла, 
         ə) язылмый. 

 

   90. Рим  цифрыннан соң кушымча ... 

         а) язылмый, 

         ə) языла. 
 

    91. Аваз ияртемнəре артыннан өтер... 

         а) куела, 
         ə) куелмый. 

 

    92. Кереш, эндəш сүзлəрдəн соң өтер куела: 

           а) җөмлə башында,  
           ə) җөмлə уртасында, 
           б) җөмлə азагында, 
           в) һəр очракта. 
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   93. Берничə кызыл юл рəттəн саналып киткəндə... 

         а) сызыкча (-) куела, 
         ə) сызык (–) куела. 
 

   94. Вакыт чиген белдергəн саннар... 

        а) сызык аша языла, 
        ə) сызыкча аша языла. 
 

   95. Матур əдəбият əсəрлəрендə даталардан башка саннар, кагыйдə 

буларак... 

        а) сүз белəн языла, 
        ə) цифр һəм сүз белəн языла. 
 

   96. Куштырнаклар куела... 

        а) газет, журнал, китап, кинофильм, спектакль, җыр, оешма, эшханə 
исемнəрен, машина маркаларын аеру өчен, 

        ə) диалог формасында язылган туры сөйлəмне аеру өчен, 

        б) гадəти мəгънəсеннəн башка мəгънəдəге сүзлəрне аеру өчен. 

 

   97. Кереш сүз җөмлə уртасында килгəндə... 

        а) бер генə өтер белəн аерыла, 
        ə) ике яктан да өтер белəн аерыла, 
        б) өтер белəн аерылмый. 

 

   98. Əдəби əсəрлəрдə образ буларак кулланылган зат һəм предмет  

исемнəре... 

          а) юл хəрефеннəн языла, 
          ə) баш хəрефтəн языла. 
 

   99. Эндəш сүз алдыннан килгəн и ымлыгы... 

         а) өтер белəн  аерыла, 
         ə) өтер белəн аерылмый. 

 

    100. Җөмлə эчендəге туры сөйлəм аерыла... 

          а) ике яктан да өтер белəн, 

          ə) бер генə яктан өтер белəн, 

          б) ике яктан да өтер-сызык белəн,  

          в) ике яктан да өтер-куштырнак белəн. 

 

 

 

                                        Җаваплар күрсəткече 
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