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Аңлатма язуы. 
  Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының 
мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды. 
Татарстан Республикасының  Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган һәм тәкъдим 
ителгән ”Рус телендә төп   гомуми белем бирү   мәктәбенең 10 нчы сыйныфы өчен 
дәреслек  ( татар балалары өчен),  2011 ел (авторлары- Х.И. Миңнегуллов, Н.С. 
Гыймадиева ) һәм “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен  татар 
теле һәм әдәбиятыннан үрнәк  программалар” (Ч.М.Харисова, К.С.Фәтхуллова, 
З.Н.Хәбибуллина) Казан,  “Тататарстан китап нәшрияты”, 2011) нигезләнеп язылган 
тематик план нигезләре буенча мәҗбүри нәтиҗәлелеккә ирешүне  күздә тотып 10 нчы   
сыйныфларда татар әдәбиятын укыту юнәлешләрен истә тотып түбәндәге календарь - 
тематик план төзелде.  
Календарь -тематик планның эчтәлеген мәктәптә үзләштерелергә, камилләштерелергә 
тиешле гомумкүнекмәләр, татар әдәбияты  курсы буенча махсус белем һәм күнекмәләр 
тәшкил итә. 
Татар әдәбиятыннан гомуми төп белем бирүнең максатлары: 

 матур әдәбият текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап   кабул 
итү; 

 төп әдәби-тарихи мәгълүматларны һәм әдәби-теоретик төшенчәләрне 
белү; 

 дөньяга гуманлы караш, гражданлык тойгысы, патриотизм хисләре, 
әдәбиятка һәм халыкның мәдәни кыйммәтләренә ярату  һәм хөрмәт 
булдыру, ягъни рухи дөньясы бай булган шәхес тәрбияләү; 

 әдәби текстны эмоциональ кабул итүне, образлы һәм аналитик 
фикерләүне, иҗади күзаллауны, китап укучы культурасын һәм автор 
позициясен аңлауны; сәнгать төрләре белән берлектә әдәбиятның сүз 
сәнгате буларак үзенчәлеге турында карашны; матур әдәбият әсәрләрен 
мөстәкыйль уку ихтыяҗын; укучыларның телдән һәм язма сөйләмнәрен 
үстерү; 

 әдәбият белеменең нигез төшенчәләренә һәм әдәбият тарихының төп 
фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм анализлау; 

 әсәрләрдәге конкрет-тарихи һәм гомумкешелек эчтәлекне аерып ала белү; 
телдән һәм язма чыгышларда әдәби тел байлыгыннан дөрес файдалану 
күнекмәләре булдыру. 

Татар әдәбияты укытуның төп бурычлары түбәндәгедән гыйбәрәт: 

• Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә,текстны аңлап, сәнгәтьле 
итеп, йөгерек укуына, дөрес укый белүенә, әдәби тел нормаларын 
саклап, төрле темаларга иркен сөйләшә белүенә ирешү. 

• Балаларны гомумән татар әдәбияты, халык авыз иҗаты , татар 
халкының җыр-музыкасы, театры, сынлы сәнгате белән таныштыру, 
күренекле язучылар һәм аларның әсәрләрен үзләштерүенә ирешү. 

•  Халык тарихын һәм мирасын өйрәнү аша яшүсмерләрдә Ватанга, 
халыкка, туган телгә мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм,  гомумән, 



кешегә ихтирам, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек тәрбияләү. Шулай ук 
хезмәт тәрбиясе һәм эстетик тәрбия бирү. 

Матур әдәбиятны,  шул рәвешле, төрле яклап өйрәнү һәм үзләштерү  укучыларның сөйләм 
һәм язу күнекмәләрен камилләштерүгә ярдәм итә. 10 нчы сыйныф өчен программада ятлау 
өчен шигырьләр, сөйләшү өчен темалар һәм сыйныфтан тыш уку өчен әдәбият тәкъдим 
ителә. 
Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

3. сүз сәнгатенең образлы табигате; 
4. өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге; 
5. классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп факторлары; 
6. төп әдәби-теоретик төшенчәләр; 
7. әдәби-тарихи процессның төп закончалыклары һәм әдәби юнәлешләрнең 

үзенчәлекләре; 
8. әдәби текстның эчтәлеген сөйләп аңлату; 
9. әдәбият тарихы һәм теория буенча белемнәргә (тема, проблема, идея, пафос, 

образлар системасы, сюжет-композиция, телнең сәнгати сурәтләү чаралары, әдәби 
деталь) нигезләнеп, әдәби әсәрне анализлау һәм шәрехләү; өйрәнелә торган әсәрнең 
аерым эпизодын (яисә күренешне) анализлау, аның тулы әсәр эчтәлеге белән 
бәйләнешен аңлату; 

10. әдәби әсрне иҗтимагый һәм мәдәни тормыш күренешләре белән бәйлелектә 
аңлату; әдәби әсәрне тарихи-конкрет һәм гомумкешелек кыйммәтләрен ачу; 
әдәбияттагы “үтәли” һәм “мәңгелек” проблемаларны ачыклау; әсәрне чорга хас 
әдәби юнәлеш белән бәйлелектә тикшерү, аңлату; 

11. әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау; 
12. әдәби әсәрне чагыштырып бәяләү; 
13. автор позициясен ачыклау; 
14. әдәби әйтелеш таләпләрен саклаган хәлдә өйрәнелгән әсәрләрне (өзекне) сәнгатьле 

итеп уку; 
15. өйрәнелгән әсәргә дәлилле рәвештә үз мөнәсәбәтеңне белдерү; 
16. укыган әсәргә рецензия һәм әдәби темаларга төрле жанрда сочинениеләр язу; 
17. рус һәм татар телендәге уртак һәм милли үзенчәлекләрен билгеләү, әхлакый 

кыйммәтләрнең чагылышын чагыштырып бәяләү; 
18. әдәби сурәт чараларын тиешенчә кулланып, татар әдәби текстларын рус теленә һәм 

киресенчә тәрҗемә итү; 
19. татар һәм рус телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерү, аларга 

бәя бирү; 
20. диалогта яисә бәхәстә катнашу; 
21. сүз сәнгатенең аерым күренешләре белән мөстәкыйль танышу һәм аларның эстетик 

кыйммәтен бәяләү; 
22. татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага телдән һәм язмача 

бәйләнешле текст төзү; 
23. эстетик зәвыкка туры килә торган әдәби әсәрләрне сайлау һәм аларны бәяләү; 

 
 
 


