
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС.  
РУССКАЯ ГРУППА. 

 
Аңлатма язуы 

 
Эш программасы статусы. 
        Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының 
мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче 
балаларга татар телеукыту программалары”на нигезләнеп төзелде. 
 
Эш программасы структурасы. 
        Татар теленең 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 теле укытуның төп максаты һәм 
бурычлары. 
 
-         укучыларның гомуми белем мәктәбендә үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм 
күнекмәләрен камилләштерү һәм тирәнәйтү; 
-         тел күренешләрен танып белергә, чагыштырырга, гомумиләштерергә күнектерү; 
-         татар телен халыкның рухи, әхмакый, мәдәни хәзинәсе буларак аңларга ирешү; 
-         татар әдәбиятыннан алган белемне сөйләм телендә куллана белү; 
-         алган белемнәрне җанлы аралашу шартларында кулланырга өйрәтү; 
-         укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дәрәҗәсен камилләштерү. 
 
Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы. 
Тыңлап аңлау.Укучыларның җанлы сөйләмне тыңлап аңлау күнекмәләрен камилләштерү; 
тыңланган мәгълүматка нигезлзнеп, күмәк аралашуда катнашу. 
Сөйләү.Аралашу барышында коммуникатив максатка ирешү һәм үз фикерләрен эзлекле 
итеп белдерү; тормыштагы вакыйгалар, күренешләр турында хәбәр итү һәм фикер йөртү; 
укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген мөмкин кадәр эзлекле һәм аңлаешлы итеп 
сөйләү. 
Уку. Танышу, эзләнү, өйрәнү, карап чыгу максаты белән уку төрләреннән файдаланып, 
төрле жанрдагы текстларны аңлап уку һәм интернет аша кирәкле мәгълүматны табып уку 
күнекмәләренә ия булу; укылган текстның эчтәлеген эзлекле  итеп сөйләп бирү; 
Язу һәм язма сөйләм.Бәйләнешле текстларны рус теленнән татарчага язмача тәрҗемә итү; 
тәкъдтм ителгән тема буенча чыгыш ясау өчен тезислар язу; аралашу ситуацияләрендә 
сөйләм үрнәкләреннән һәм гыйбарәләреннән файдалану. 
Укыту планында 10 нчы сыйныфта татар теленнән атнага 1 сәгать вакыт бирелә. Татар 
теленнән  тематик планны “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен  укыту 
программалары”на (Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фәтхуллова.  Казан. “Мәгариф” нәшрияты. 
2003) нигезләнеп төзедем. Программада 35 сәгать каралган. 



10 нчы сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле 
белем – күнекмәләре. 
1. татар теленең һәм әдәбиятының дөньякүләм тоткан урыны турында мәгълүмат бирү; 
2. татар һәм рус телләрендәге аерым грамматик категорияләрнең тәңгәл килү-килмәвен 
белү; 
3. татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктицион нормаларын белү 
һәм, аларга нигезләнеп, телдән яки язма сөйләм күнекмәләрен булдыру; 
4. аралашу ситуацияләренә бәйле лексик берәмлекләрне, аларның синонимнарын һәм 
антонимнарын төгәл һәм урынлы куллана белү; 
5. татар теленең фразеологик берәмлекләрен таный һәм сөйләмдә куллана белү; 
6. гади һәм кушма җөмләләрнең төрен белү; 
7. татар җөмләсендә сөйләм яңалыгының хәбәр алдында урнашуын белеп, оештыру 
осталыгына ия булу; 
8. татар һәм рус телләре арасындагы тарихи, мәдәни бәйләнешләр турында белү; 
9. төрле чыгаганклардан ( фәнни-популяр текстлар, массакүләм мәгълүмат чаралары, 
интернет һ.б.) файдаланып, кирәкле мәгълүматны таба һәм башкаларга телдән яки язмаса 
җиткерә алу; 
10. мәдәниара аралашу ситуацияләрендә әңгәмә кора алу; 
11 тиешле (3500 - 4000 сүз) күләмдә татар сүзләрен яттан белеп, аларны телдән һәм язма 
сөйләмдә дөрес куллана белү. 

 
 


