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Эш программасы статусы. 

 Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының 
мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче 
балаларга татар әдәбияты программалары”на нигезләнеп төзелде.  

Эш программасы структурасы.  
 Татар әдәбиятыннан эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп 
бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, 
укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән. 

Эш программасының эчтәлеге. 
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укытуның төп максаты һәм 
бурычлары: 

1) татар әдәбияты әсәрләре аша укучыларны татар халкының тарихы, рухи  
казанышлары, тормыш-яшәеш үзенчәлекләре белән таныштыру; 
 2) укучыларның телдән һәм язмача аралашу күнекмәләрен һәм осталыкларын 
камилләштерү, фикер эшчәнлеген үстерү, татар телен укытуның сыйфатларын яхшырту; 
 3) татар әдәбиятының алтын хәзинәсен тәшкил иткән әдәби әсәрләрдән алынган 
өзекләр һәм аларның авторлары турында мәгълүмат бирү; 
 4) гомумкешелек әхлакый сыйфатлар тәрбияли алырдай әсәрләр аша укучыларның 
дөньяга карашын формалаштыру, аларда уңай  сыйфатлар тәрбияләү, әдәбият белән 
кызыксынуларын арттыру; 
 5) танылган язучы һәм шагыйрьләрнең  иҗаты, тормыш юлы турында кыскача 
белешмә бирү; 
 6)  вакытлы матбугат язмаларын, мәгълүмати текстларны укырга һәм аларга күзәтү 
ясарга, анда күтәрелгән мәсьәләләргә карата үз мөнәсәбәтеңне дәлилләп белдерергә 
күнектерү. 
Төп эшчәнлек төрләре 

- тарихи-иҗтимагый мәдәни вакыйгаларның әдәбиятка йогынтысы. Реалистик әдәбият 
үсеше. Тема-мотивларның, жанрның төрлелеге; 

- төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади уку; 
- сәнгатьле уку; кабатлап сөйләүнең төрләре; 
- шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрләрдән өзекләрне яттан өйрәнү; 
- укыган әдәби текстның төрен һәм жанрын билгеләү; автор позициясен, геройларның 

теге яки бу гамәленә нигез булган мотивларны һәм конфликтның асылын ачыклау; 
- бәхәсләрдә катнашу, оппонентларның фикерен исәпкә алып, үз карашларын раслау 

һәм дәлилләү; 
- рус һәм татар телендәге әсәрләрне чагыштырып бәяләү; 
- рус телендәге әдәби текстларны татарчага һәм киресенчә тәрҗемә итү. 

 
Укыту планында 10 нчы сыйныфта татар әдәбиятыннан атнага 2 сәгать вакыт бирелә. Татар 
әдәбиятыннан  тематик планны. “Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә 
татар телен һәм әдәбиятын укыту программасына  (рус телендә сөйләшүче балалар өчен):1-
11 нче сыйныфлар /Төз.-авт.:К.С.Фәтхуллова, Ф.С.Җәүһәрова. – Казан:Мәгариф, 2010.- 79б. 
нигезләнеп төзедем 
10-11 нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле 
белем –күнекмәләр. 
Укучы туплаган белем һәм өйрәнгән күнекмәләр: 
1. татар әдәбиятының дөньякүләм тоткан урыны, татар әдәбияты классиклары, аларның 
әсәрләре турында мәгълүмат; 
2. сүз сәнгатенең образлы табигате турында; 



3. өйрәнгән әдәби әсәрләрнең эчтәлеге; 
4. классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп факторы; 
5. төп әдәби-теоретик төшенчәләр; 
6. әдәби әсәрнең эчтәлеген сөйләп аңлату; 
7. әсәрнең төрен һәм жанрын билгеләү; 
8. автор позициясен ачыклау; 
9. әдәби бәйләнеш таләпләрен саклаган хәлдә өйрәнелгән әсәрләрне (яки өзекләрне) 
сәнгатьле итеп уку; 
10. әдәби әсәргә дәлилле рәвештә үз мөнәсәбәтен белдерү; 
11. рус һәм татар телендәге әсәрләрнең уртак һәм милли үзенчәлекләрен билгеләү, әхлакый 
кыйммәтләрне чагыштырып бәяләү; 
12. татар һәм рус телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикерен белдерү, аларга бәя бирү; 
13. татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага телдән һәм язмача 
бәйләнешле текст төзү; 
14. диалогта яисә бәхәстә катнашып, үз фикерен исбатлый белү. 

 


