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                                                                                         АҢЛАТМА ЯЗУЫ 
 

5 нче сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә 

кагылышлы хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:  

1. Россия Федерациясенең “Мәгариф турында”гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”).  

2. Татарстан Республикасының “Мәгариф турында”гы Законы (Закон Республики Татарстан “Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 

2013 года, статья 8).  

3. Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе халыклары телләре турында”гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).  

4. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, 30 нчы август, 2013 нче ел №115 (“Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”).  

5. “Татарстан Республикасының халык телләре турында” Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII (ред. от 

03.03.2012г.) “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”).  

6. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы, 

2004нче ел, 1нче июль.  

7. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү 

һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы”, 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.  

8. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 

нче декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 19644 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 

1 нче февралендә теркәлгән).  

9. Татарстан Республикасында 2012-2020 нче елларда фән һәм мәгариф үсеше турында “Дәүләт программасы”.  

10. 2010-2015 нче елларда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү стратегиясе “Киләчәк” программасы.  

             
 



3 

 

5 нче сыйныф өчен "Татар теле" курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры 

китереп, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Татар телендә гомуми төп һәм урта белем 

бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа (5 – 9 нчы сыйныфлар), төзүче-авторлары:   Г.Р.Галиуллина, М.М. Шәкүрова) – Казан, 2013, 5 

нче сыйныф өчен Ч.М.Харисова, Н.В.Максимов Сәйфетдиновов, Р.Р. тарафыннан төзелгән (Казан: Татарстан китап нәшрияты 2012), 

Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән укыту әсбабына нигезләнеп төзелде.  

            Дәреслек: Татар теле: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5 нче сыйныфы өчен укыту әсбабы Ч.М.Харисова, Н.В.Максимов 

Сәйфетдиновов, Р.Р. – Казан: Татарстан китап нәшрияты 2015. 
 

Татар теленнән белем бирүнең төп максаты: 
 

Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә, укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли 

мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәни) компетенцияләр булдыру. Укучының үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, 

горурлык һәм гражданлык хисләре тәрбияләү.  
                  
       Бурычлары:  

- Укучыларның башлангыч мәктәптә фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, 

катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү.  

- Укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү.  

- Телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү.  

- Татар әдәби тел нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә куллана белергә өйрәтү, сөйләм 

эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен аңлату.  

- Баланың үзен тәрбияләү, үзе белән идарә итү, үз фикерен яклый алу сәләтен үстерү.  

- Укучының үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре тәрбияләү.  

- Җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләренә, әхлак нормаларына төшендерү.  

- Укучыларның иҗади сәләтләрен үстерү.  

- Сөйләм культурасы булдыру.  
 

Белем дәрәҗәсенә таләпләр: 

- Исем, фигыль, зат алмашлыкларын таба белү, аларның морфологик үзенчәлекләрен билгели алу.  

- Сүзтезмәләрне, аларның төрләрен аера белү.  

- Морфологик анализ ясау үзенчәлекләрен үзләштерү.  

- Синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү.  

- Фонетик, сүз ясалышы һәм лексик закончалыкларны күрә белү.  

- Сүзне катлаулы тел берәмлеге буларак бәяләүгә ирешү.  
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- Төрле тип сүзлекләрнең төзелү принципларын үзләштерү.  

- Укылган текстның эчтәлеген аңлау, үз мөнәсәбәтеңне белдерү.  

- Укылган текстка бәйле рәвештә телдән һәм язмача фикер белдерү.  

- Сыйныфташлары һәм укытучы белән фикер алышу, үз фикерен дәлилли белү.  

- Тәкъдим ителгән темага телдән һәм язмача бәйләнешле текст төзү.  

- Телдән һәм язма сөйләм үзенчәлекләрен аера белү һәм урынлы куллану.  
 

Күнекмәләргә таләпләр: (уку елы башында): 
- татар графикасы үзенчәлекләрен, татар алфавитын белү;  

- татар теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчәлекләрен аңлау;  

- сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү;  

- сүзнең мәгънәле кисәкләрен аера белү;  

- өйрәнелгән сүз төркемнәрен бер-берсеннән аера һәм аларның үзенчәлекләрен аңлата белү;  

- сүзтезмә һәм җөмләне аеру, җөмләнең әйтү максаты буенча төрләрен аеру;  

- җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен аеру;  

- авазларга, сүзләрнең мәгънәле кисәкләренә, сүз төркемнәренә һәм җөмләгә өйрәнгән күләмдә характеристика бирү;  

- бирелгән җөмләләрне аңлап һәм дөрес итеп укый белү;  

- 35-40 сүздән торган 9-11 җөмләле текстны дөрес итеп күчереп язу;  

- фонетик, лексик, грамматик биремле күнегүләрне башкару;  

- укылган (тыңланган) текстка карата сораулар куя белү, текст эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирә алу;  

- зур булмаган текстның эчтәлеген сөйләү;  

- диалогик һәм монологик формада аралашу күнекмәләрнә ия булу;  

- төрле төрдәге диктант, изложение, сочинение язу;  

- көндәлек аралашуга бәйле татар сөйләм этикеты формаларын дөрес куллану;  

- татар теленең орфоэпик нормалары нигезендә аралаша алу;  

- тел чараларының төрле жанрдагы әсәрләрдә кулланылу үзенчәлекләрен күрә белү;  

- татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын күрә белү, сөйләм барышында ике тел чараларын бутамау;  

- татар теленнән алган белемне башка фәннәрне үзләштерүдә файдалана белү.  

 - Бер минутка 85-95 сүздән торган текстны дөрес итеп укый, эчтәлеген аңлый һәм сөйли алу; чиста һәм матур итеп 60 билге (хәреф) яза 

белү. 
 

Күнекмәләргә таләпләр (уку елы ахырына) 
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- сузык һәм тартык авазлар арасындагы аерманы аңлату; о, ы, ә, я, ю, е, ё, в, к, г хәрефләре белдергән авазларга аңлатма бирү; ул хәрефләрне 

һәм ь, ъ хәрефләренең язылышын аңлату; сузык һәм тартык авазларга хас булган фонетик законнар күзәтелгән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу;  

- өйрәнелгән темаларга бәйле рәвештә сүзләргә фонетик һәм лексик анализ ясау, аларга төзелеше һәм ясалышы ягыннан характеристика 

бирү; гади җөмләләргә синтаксик анализ ясау; бирелгән үрнәкләргә нигезләнеп, гади һәм кушма җөмләләр төзи белү;  

- бирелгән таныш сүзләрнең мәгънәләрен аңлату; башлангыч сыйныфта өйрәнгәннәрне истә тотып, өйрәнелгән орфограммаларны табу; 

җөмләдәге сүзләрнең язылышын аңлату, җөмлә ахырында һәм кушма җөмләдә тиешле тыныш билгеләрен кую;  

- татар теленең үз сүзләрен һәм алынма сүзләрне аеру, мәгънәләрен аңлау; төрле сүзлекләрдән файдалана белү; фрезеологик әйтелмәләрнең 

мәгънәләрен аңлау;  

- сүзләрнең мәгънәле кисәкләрен табу һәм аларга аңлатма бирү, аларны шартлы билгеләр белән күрсәтү; ясалышы ягыннан төрләрен 

билгеләү;  

- текстның темасын һәм төп фикерен аңлау, гади план төзеп, эчтәлеген сөйләү; сочинение һәм изложение язу; телдән һәм язма сөйләмдә 

фикерләрне тәэсирлерәк итеп белдерү өчен, синонимнарны файдалана белү;  

- эш кәгазьләре төрләреннән хат, мәкалә, белешмә яза белү.  

- Бер минутка 16-17 сүз (90-95 хәреф) язу, 70-110 сүз (160-250 иҗек, 415-650 хәреф) уку.  
 

Уку фәненең уку планында тоткан урыны 
Мәктәптә татар теле предметы әһәмиятле предметларның берсе. Татар мәктәпләрендә татар балаларына татар телен өйрәтү үз телләрен өйрәнүгә 

кызыксыну, омтылыш уятуга, мәхәббәт хисләре тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйный.  

Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән елга 105 сәгатькә төзелде.  
 

Укытуның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:  

- шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү:  

- милли горурлык, гражданлык хисләре формалаштыру;  

- әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү;  

- күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;  

- үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзләү;  

- уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сәбәпләренә дөрес бәя бирү;  

- индивидуаль эшчәнлек стилен формалаштыру:  

- төрле мәгълүмат чараларын (сүзлекләр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һәм аралашу вакытында куллану;  

- активлыкка, мөстәкыйль, иҗади фикер йөртергә, фәнни-тикшеренү эшчәнлеген башкару, шәхес буларак формалашуны дәвам итү;  

- үзең алган белем күнекмәләрен тормышның төрле шартларында куллана белергә өйрәнү.  
 

Метапредмет нәтиҗәләр:  
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Танып-белү гамәлләре:  

- танып-белү юнәлешендәге максатларны билгеләү;  

- укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра  

- белүе, бәяләве, үзенең кызыксынучанлык өлкәсен билгеләве;  

- мөстәкыйль рәвештә теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү;  

- уку мәсьәләсе тирәсендә логик фикерләү;  

- фикерләүдә логик чылбыр төзү;  

- тема тирәсендәге төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;  

- төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү;  

Коммуникатив УУГ  

- тыңлый белү;  

- диалог төзүдә һәм коллектив фикер алышуда катнашу;  

- сыйныфташлары һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү;  

- төрле фикерләрне исәпкә алып эш итү;  

- үз фикерен дәлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

- төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нәтиҗә ясау;  

- үз фикерен тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;  

- күмәк эш вакытында уртак фикергә килү;  

- мәгълүмат туплауда үзара хезмәттәшлек итүдә инициативасы күрсәтү;  

- укылган текстлар буенча сораулар бирә алу;  

- бирелгән текстларның дәвамын үзлектән сөйләп карау, фикер әйтү автор фикере белән чагыштыру;  

- үз эшен контрольдә тоту, сыйныфташларына ярдәм итү;  

- коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен билгеләү;  

- үз фикерләрен телдән һәм язмача җиткерә белү;  

- башкаларны тыңлый, киңәш бирә белү;  

- сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар буенча чыгыш ясау;  

- иптәшеңнең гамәлләрен бәяләү, күршең белән хезмәттәшлек итү.  

Регулятив УУГ:  

- дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын мөстәкыйль формалаштыру;  

- проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дәлилләр китереп раслый белү, телдән (диалогик, монологик) һәм язма сөйләмдә сәбәп-

нәтиҗә бәйләнешен аерып алу, нәтиҗәләрне формалаштыру;  

- максатка ирешү юлларын билгеләү;  
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- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәле булуына ирешү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу;  

- укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү;  

- кагыйдә, күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәлләр кылу;  

- эшләнгән эшкә бәя бирү, сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.  
 

Предмет нәтиҗәләр:  

- фонетик, сүз төзелеше һәм лексик берәмлекләр белән эш итүне ныгыту;  

- орфоэпик һәм орфографик кагыйдәрне үзләштерү, гамәли куллана белү;  

- сүзнең лексик мәгънәсен билгели һәм сөйләмдә урынлы куллана белү;  

- тел материалы белән логик фикерләүне сорый торган эш төрләрен башкару;  

- исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрәтү, аларның морфологик үзенчәлекләрен һәм җөмләдә кулланылышын аңлау;  

- сүз төркемнәрен дөрес язу, аларны сөйләмдә дөрес куллана белү күнекмәләрен үстерү;  

- сүзтезмәләрне аера белү, алардагы ияртүче һәм иярүче сүзне билгеләп, бәйләүче чараларны күрсәтү;  

- әйтү максаты буенча төрле җөмләләрне аера белү, аларны дөрес интонация белән әйтү, алардан соң тиешле тыныш билгеләре кую 

осталыгы һәм күнекмәләре булдыру;  

- сүзләрдән – җөмләләр, җөмләләрдән бәйләнешле текст төзү осталыгы булдыру;  

- морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү;  

- телдән һәм язма сөйләмне синонимнар, фразеологизмнар белән баету, бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрдән дөрес файдалана белү, 

сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләрен урынлы куллану;  

- төрле телләрдән кергән сүзләрнең мәгънәләрен аңлап куллану һәм дөрес әйтү күнекмәләре булдыру;  

- сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыруны дәвам итү;  

- телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү;  

- укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту, проект эшләре белән кызыксындыру.  

 
 

2015-2016 нчы уку елына 5 нче сыйныфлар өчен татар теленнән арадаш аттестация эше (контроль диктант) 
 

Елан 

         Малай  таң беленә башлаганда уянып китте. Кинәт куркуыннан өнсез калды. Бер мәлгә йөрәге туктагандай булды. Күкрәгендә тузбаш 

елан сыенып ята. Ул аны өстеннән йолкып алып ташларга уйлады. Тик елан шулкадәр назланып ята иде ки, гүя әнисе куенына чумган сабый. 

Наил еланга әкрен генә бармаклары белән тиеп алды. Ә тегесе, аның саен иркәләнәсе килгән сабыйдай, койрыгы белән аның кул артына 

кагылып –кагылып алды.  
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            Еланның бу хәрәкәте Наилгә дә ошады. Ул аны башыннан койрыгына кадәр сыйпап алды.  Алар шулай күпме иркәләнгән булырлар 

иде икән, бу рәхәтлекне малайның  әбисе бозды. Ул абзар артына чыккан  булган. Малай тиз генә еланны күкрәгеннән сыпырып төшерде. 

Әбисе күрсә коты очар иде. Әнә шул көннән башланып китте аларның дуслыгы. 

 

Гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәбенең 5-9 нчы сыйныфларында укучыларның ана теленнән белем, осталык һәм 

күнекмәләрен бәяләү нормалары: 

 1. Уку күнекмәсен тикшерү һәм бәяләү: 

 5 нче сыйныфта – 100 - 110 сүз, 

 6 нчы сыйныфта – 110 – 120 сүз 

 7 нче сыйныфта – 130 – 140 сүз 

 8, 9 нчы сыйныфларда – 140 – 150 сүз 
   

3. Язма эшләрнең күләме һәм аны бәяләү:  

Сыйныфлар Контроль диктант Изложение Сочинение 

5 4 5 4 

6 4 6 5 

7 4 6 6 

8 4 4 6 

9 4 4 7 
 

Диктантларны бәяләү 

Хатасыз яки бер тупас булмаган хата җибәргән эшкә (орфографик, яки грамматик, пунктуацион) “5”ле билгесе куела. 

2 хатага “4” ле билгесе куела. 

5 хатага “3” ле билгесе куела. 

12 хатага кадәр “2” ле куела. 

12 хатадан да артып китсә, “1” ле билгесе куела. 
 

Изложение һәм сочинениене бәяләү 

1.   Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса; җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә; хаталар булмаса яки 1 хата (орфографик, грамматик, 

пунктуацион, стиль, фактик, логик) җибәрелсә, «5» ле куела. 

2.  Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам өлешендә төгәлсезлекләр китсә, 3 хата булса, «4» ле куела. 

3.  Текстның төп эчтәлеге бирелеп тә, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам һәм бетем өлешләрендә төгәлсезлекләр китсә, 5 хата 

(мәсәлән, бер орфографик, бер грамматик,  бер пунктуацион, ике стиль хаталары)  изложениедә, 6 хата сочинениедә җибәрелсә, «3» ле куела. 
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   4.  Эчтәлек дөрес һәм эзлекле ачылмаса, текстның күләме бик кечкенә булса, 12 хата китсә, «2» ле куела. 
 

Курсның эчтәлеге 
 

№  Дәрес темасы Дәрес 

саны 

Укучылар эшчәнлеге 

1.  Тел ул – халыкларның иң әһәмиятле аралашу чарасы  1  Кереш сүз, әңгәмә. Сораулар буенча төркемнәрдә эш.  

Терәк схема ясау  

2.  Башлангыч сыйныфларда үткәннәрне кабатлау  1  Күнегүләр эшләү.Сүз төркемнәрен кабатлау  

3.  Башлангыч сыйныфларда үткәннәрне кабатлау  1  Җөмлә кисәкләрен кабатлау  

4.  БСҮ “Җәй нәрсәсе белән матур?” дигән темага сочинение язу  1   

5.  Хаталар өстендә эш. Сүз төркемнәре турында гомуми төшенчә  1  Мөстәкыйль һәм ярдәмче сүз төркемәрен искә төшерү.  

6.  Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.  1  Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне ае-ра белү өчен күнегүләр 

эшләү.  

7.  Берлек һәм күплек сандагы исемнәр  1  Исемнең терәк схемасын ясау.  Күнегүләр эшләү  

8.  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше  1  Килеш сорауларын һәм кушымчаларын дөрес билгеләргә өйрәнү  

9.  Үткәннәрне кабатлау буенча диктант  1  «Исем» темасындагы өйрәнгән кагыйдәләргә күнегүләр эшләү  

10.  БСҮ Изложение  1  Хикәянең эчтәлеге буенча план төзү. Изложение язу. Исемнәрнең 

килешләрен күрсәтү  
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11.  Хаталар өстендә эш. Алмашлык. Зат алмашлыклар  1  Язма эштә җибәрелгән хаталар өстендә эшләү. Алмашлык 

турында аңлату, нинди сүз төркемен алмаштырып килүдән 

чыгып,төркемчәләргә бүлү.  

Күнегүләр эшләү  

12.  Сорау алмашлыклары  1  Сорау алмашлыкларының килеш белән төрләнешен аңлату,  

күнегүләр эшләү  

13.  Сан. Берәмлекләрне һәм дистәләрне белдерә торган саннар  1  Күнегүләр эшләү  

14.  Сөйләмдә сан алмашлыклары: ничә? ничәнче? ничәшәр? күпме? 

никадәр?  

1  Күнегүләр эшләү  

15.  Тикшерү диктанты  1  Күнегүләр эшләү  

16.  Хаталар өстендә эш. Сыйфат  1  Язма эштә җибәрегән хаталар өстендә эшләү. Аңлату. “Сүз 

төркемнәре” таблицасы буенча эш. Тактада эшләү 

17  Синоним һәм антоним сыйфатлар 1 Лексика бүлеген искә төшерү: антоним, синоним, искергән сүзләр 

буенча күнегүләр эшләү 

18.  Фигыль. Фигыльнең барлык-юклык төре  1  Эшнең башкарылу-башкарылмавыннан чыгып, барлык-юклык 

төрен аңлату, телдән күнегүләр эшләү  

19.  Фигыльнең нигезе  1  81 нче күнегү дәге рәсем буенча эшләү  

20.  Боерык фигыль  1  План буенча хикәянең эчтәлеген сөйләү  

21.  Хикәя фигыль  1  «Казан – спорт шәһәре» дигән темага кечкенә хикәя язу  
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22.  Шарт фигыль  1  Күнегүләр эшләү  

23.  Исем темасына карата контроль диктант  1  Диктант язу  

24.  Хаталар өстендә эш. Рәвеш турын-да төшенчә  1  Күнегүләр эшләү. Диалог төзетү  

25.  Вакыт, урын, сәбәп-максат рәвешләре  1  Хикәянең эчтәлеген сөйләү  

26.  Антоним рәвешләр. Сөйләмдә рәвеш алмашлыклары  1  Урын һәм вакыт хәлләрен кулланып хикәя төзү  

27.  Үткәннәрне кабатлау  1  Күнегүләр эшләү. Авыр очракларны аңлату  

28.  Контроль изложение  1  Укытучы укыганны тыңлау, гади план төзү һәм сөйләп карау. 

Караламага язу, акка күчерү  

29.  Рәвешләрне кабатлау  1  Язма эштә җибәрелгән хаталар өстендә эшләү. Рәвешләр 

турында катлаулы таблица бенча эшләү  

30.  Җөмлә. Укучыларның сәнгатьле уку һәм укыганның эчтәлеген 

аңлау дәрәҗәләрен өйрәнү  

1  Җөмләләргә синтаксик анализ ясау элементлары белән 

таныштыру: җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү. Күнегүләр 

эшләү  

31.  Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Хикәя җөмлә  1  Җыйнак җөмләләр, җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү. Аңлату, 

әңгәмә, күнегүләр эшләү  

32.  “Туган ягым” темасына контроль сочинение  1  124 нче күнегүдәге текст өстендә эшләү  

33.  Сорау җөмлә  1  Күнегүләр эшләү. “Кем кемгә охшаган” дигән темага хикәя язү  

34.  Боерык җөмлә. Җөмлә ахырына куела торган тыныш билгеләре. 1  Аңлату, әңгәмә. Күнегүләр эшләү  
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Тыныш билгесе һәм интонация  

35.  Гади җөмлә. Җөмләнең баш кисәкләре:ия һәм хәбәр  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

36.  Кушма җөмлә  1  Күнегүләр эшләү  

37.   Җыйнак җөмлә.  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

38.  Җөмләдә баш кисәкләрнең кайсы сүз төркемнәре белән 

белдерелүе,  

1  Җыйнак җөмләләр, җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү. Аңлату, 

әңгәмә,  

39.  Зат алмашлыгы белән белдерелгән аныкланмыш  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

40.  Зат алмашлыгы белән белдерелгән аныклагыч янына куела 

торган ты-ныш билгесе  

1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

41.  Җәенке җөмлә  1  Җөмләләргә морфологик-синтаксик анализ ясау.  

42.  Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч   Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү 

43.  Тәмамлык. Сүзтезмәдә ияртүче һәм иярүче кисәк  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

44.  Хәлләр. Вакыт һәм урын хәле.  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

45.  Хәлләр. Күләм, максат, рәвеш хәле.  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

46.  Контроль диктант. (2 нче чиреккә йомгак)  1  Диктант язу  

47.  Хаталар өстендә эш. Шарт һәм ки-ре хәлләр  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  
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48.  БСҮ.Сөйләм төрләре: сыйфатлама, хикәяләү һәм фикер йөртү 

турында башлангыч төшенчә  

1  Аңлату  

49.  Җөмләнең тиңдәш кисәкләре: тиңдәш ияләр, хәбәрләр, аергы-

члар, тәмамлыклар, хәлләр.  

1  Күнегүләр эшләү  

50.  Тиңдәш кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре һәм 

теркәгечләр  

1  Күнегүләр эшләү  

51.  “Җөмлә кисәкләре” темасына контроль диктант  1  Диктант язу.  

52.  Фонетика һәм орфоэпия турында төшенчә. Сөйләм органнары. 

Авазларның ясалышы  

1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

53.  Сузык һәм тартык авазлар таблицасы  1  Сузык авазларга характеристика (терәк схема ясау). Күнегүләр 

эшләү. Тартык авазлар турында катлаулы таблица бенча эшләү, 

шуңа нигезләнеп, гади таблица ясау  

54.  Сингармонизм законы  1  Аңлату, әңгәмә  

55.  Сүзләрнең язылышы һәм әйтелеше туры килгән һәм туры 

килмәгән очраклар. А хәрефе язылып та, [ә] авазы әйтелү 

очраклары  

1  Аңлату, әңгәмә  

56.  Ы хәрефе язылып та, [о] авазы; Беренче иҗектә ө хәрефе 

язылып, калган иҗекләрдә е язылу  

1  Күнегүләр эшләү  

57.  Ы+й хәрефләре язылып та, [и] ава-зы әйтелү очраклары  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү. Биремле карточкалар буенча 

эш  
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58.  Сөйләмдә тартык авазларның үзгәреше.  

[г],[гъ], [к], [къ] авазлары алдын-нан килгәндә [н]авазының [ң] 

лашуы. [к],[къ] авзлары кргән сүзләрнең дөрес язылышы. 

1  Язма эштә җибәрелгән хаталар өстендә эшләү  

Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

59.  [W] авазы әйтелгән сүзләрнең дөрес язылышы.[йә],[йү], [йу], 

[йы] авазлары әйтелгән сүзләрнең дөрес язылышы  

1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

60.  Ь, ъ хәрефләренең дөрес язы-лышы.[ң], [х], [һ] авазлары әйтел-

гән сүзләрнең дөрес әйтелеше  

1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

61.  Үтелгәннәрне гомумиләштереп ка-батлау. Фонетик анализ  1  Татар телендәге сузык һәм тартык авазларга өлешчә 

характеристика бирә белү  

62.  Фонетика темасына диктант  1.  Грамматик биремле диктант язу  

63.  Диктантны укучылар белән бергәләп тикшерү. Язмадагы 

хаталарны табу, төзәтү күнекмәләре  

1  Диктантта һәм грамматик биремнәрдә җибәрелгән хаталарны 

тишереп, анализ ясау, искә төшерү, белемнәрне ныгыту  

64.  Сүз байлыгы һәм сөйләм культура-сы  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

65.  Сүз байлыгы һәм сөйләм культура-сы  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

66  Сүзнең лексик мәгънәсе  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

67-

68.  

“Туган телем – иркә гөлем” дигән темага контроль сочинене  2  Аңлату, әңгәмә  

69.  Бер һәм күп мәгънәле сүзләр  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  
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70.  Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

71.  Омонимнар  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

72.  Синонимнар  1  Күнегүләр эшләү  

73.  Антонимнар  1  Аңлату, күнегүләр эшләү  

74.  Б.С.Ү.Якын кешеләргә, дусларга, танышларга хат язу  1  Аңлату, әңгәмә  

75.  Фразеологик әйтелмәләр  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү. Тәрҗемә эше  

76.  “Лексика” темасына диктант  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

77.  Хаталар өстендә эш . Үткәннәрне кабатлау 1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

78.  Б.С.Ү. Изложение 1  Аңлату, әңгәмә  

79-

80.  

Татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки сүзләр, гарәп, фар-сы, 

рус теленнән,рус теле аша башка телләрдән алынган сүзләр  

2  Аңлату, әңгәмә  

81-

82.  

Контроль изложение 2  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

83.  Изложениене бергәләп тикшерү. (Сөйләм һәм стиль хаталарын 

табу, төзәтү күнекмәләре, редакцияләү күнегүләре.)  

1   

84-

85.  

Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы. 

Гомумхалык сүзләре. Әдәби тел сүзләре. Диалекталь сүзләр, 

атамалар (терминнар) 

2  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  
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86.  Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы.  1  Күнегүләр эшләү  

87.  Сөйләм формалары: Монологик һәм диалогик сөйләм  1  Аңлату, әңгәмә, күнегүләр эшләү  

88.  Б.С.Ү.Текст, аның темасы. Төп уй. Гади план төзү  1  Текст өстендә эшләү  

89.  Сүзлекләр. Сүзлекләрдән файдалану күнегүләре  1  Аңлатмалы һәм орфографик сүзлекләр турында һәм алардан 

файдалана белергә өйрәтү. Интернет аша турыдан-туры эшләүче 

(онлайн) һәм цифрлаштырылган сүзлекләр белән таныштыру  

90.  Б.С.Ү.Картинада төсләр ярдәмендә бирелгән эчтәлекне сүзләр-

дән файдаланып язу. Яңгыр яву күренешен сүз белән сурәтләү.  

1  Сүзләрдән дөрес файдаланып эшләү  

91-

92.  

И.И.Левитанның “Яз. Су ташыган чак” картинасы буенча 

сочинение – тасвирлама язу  

2  Картина буенча эшләү  

93.  Лексикология бүлеген кабатлау. Лексик анализ ясау үрнәге  1  Аңлату, күнегүләр эшләү  

94.  “Лексикология бүлеге буенча грамматик биремле диктант  1  Диктант язу  

95-

96.  

БСҮ Изложение язу. Текстта бирелгән эчтәлекне кыскартып 

сөйләү, төп уйны аңлау  

1  Изложение тексты буенча план төзү, язу  

97.  Изложениене һәм сочинениене бергәләп тикшерү, язмадагы 

орфо-график, пунктуацион, грамматик хаталарны, сөйләм һәм 

стиль хата-ларын табу, төзәтү күнекмәләре  

1  Ялгышлар өстендә эшләү  

98.  Б.С.Ү.Укучыларның аңлап уку тизлеген, сәнгатьле итеп уку һәм 

укыганның эчтәлеген аңлау дәрәҗәләрен өйрәнү  

1  Тизлеккә уку  
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99-

10

0 

Ел буе үткәннәрне кабатлау  1  Аңлату, күнегүләр эшләү  

10

1 

Контроль диктант  1  Диктант эшләү  

10

21

04 

Тестлар эшләү  1  Тест  

10

5 

 Хаталар өстендә эш. 1 Аңлату, күнегүләр эшләү 

 

Укытуны матди- техник яктан һәм мәгълүмати яктан тәэмин итү 
 

Укытуны матди-техник яктан тәэмин итү нигезенә түбәндәгеләр керә  

- белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартлар да тудырылган, санитария һәм янгыннан саклану нормаларына туры килгән уку бинасы булу;  

- әдәбиятны өйрәнү өчен җитәрлек күләмдә дәреслекләр һәм өстәмә методик ярдәмлекләр белән тәэмин ителгән китапханә;  

- электрон китапханә, башка электрон ресурслар, татарча сайтлардан куллану мөмкинлеге булган компьютер классы;  

- электрон һәм басма күрсәтмә әсбаплар, дәреслекләр;  

- мультимедиа укыту программалары, компьютер программалары;  

- укучыларының белемнәрен тикшерү программалары;  

- төрле типтагы сүзлекләр, энциклопедияләр;  

- белешмә материаллар;  

- балалар өчен чыгарылган газета һәм журналлар;  

- татар сайтлары (belem.ru; tatarile.org.com).  

Әдәбият исемлеге 
 

1.  Сафиуллина Ф. С. Хәзерге татар әдәби теле. Югары һәм урта уку йортлары өчен дәреслек. – Казан: “Мәгариф” нәшр., 2006.  

2. Хәбибуллина З.Н., Нәбиуллина Г.Ш. Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5 – 11 сыйныфлары 

өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф нәшр., 2006.  



18 

 

3. Шәмсетдинова Р.Р. Татар теле: Күнегүләр. Анализ үрнәкләре. Тестлар. – Казан: Татар. кит.нәшр., 2005. – 160 б.  

4. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 томда. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1977, 1979, 1981.  

5. Н.В. Максимов. “Урта мәктәптә татар теле укыту: Фонетика. Морфология.”Укытучылар өчен методик кулланма. – Казан: “Мәгариф” 

нәшрияты, 2004.  

6. “Фән һәм мәктәп”, “Мәгариф” журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газеталары.  
 

Мәгълүмат чыганаклары 

http://www.ed.gov.ru  

http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм профессиональ әзерләү академиясе  

http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге 
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы  

http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы  

http://. belem.ru  

http://. tatar.ru ТР рәсми серверы  

http://. Tat. Tatar-inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы  

http://. intertat.ru ТР электрон газетасы  

http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе  

http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр  

http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе  

http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар  

Электрон ресурслар: “Бала” китапханәсе, “Татар мультфильмнары”, мультимедиа укыту программалары; электрон китапханә; татар 

сайтлары (belem.ru, tatarile.org.com). 
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Контроль язма эшләр 

1чирек 

 

 

 

Диктант 

Ябалак (2) 

   Алма бакчасының көнчыгыш ягындагы умарталыкка мәче башлы ябалак ияләште. Ул бал кортларының иң явыз 

дошманы булган тычканнарны аулый башлады. Төннәр буе тычкан тотып чыккан ябалак көндезләрен дә бакчада 

калгалый. Кышкы салкыннарда Кәрим аны төрле тәм-том белән сыйлый. Җәй көне ябалак каядыр китеп югала. Бу 

вакытта Кәрим ничектер ямансулап, сагышланып йөри башлый.  

  Җилле, яңгырлы көз белән ябалак тагын бакчага килә, тычканнарга көн күрсәтми. Үзе Кәримгә шулкадәр ияләште, 

аның иңбашларына килеп куна. Эшкә киткәндә, Кәрим аңа ит кисәкләре бирә, кичен тагын хәлен белә. Әллә нишләп 

бигрәк ягымлы күренә бу йөнтәс. Кунакка-мазарга киткәндә дә, күңеле шомлана, юксындыра шар күз. Кәрим ябалак 

дустын һич тә яныннан җибәрмәс иде. (105 сүз) 

                                                                             И. Гайфулиннан. 

Бирем. Сингармонизм законына  буйсынмаган сүзләрне билгеләргә. 

II чирек 
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Диктант 

Шомырт агачы янында 

       Карт шомырт  агачы яныннан малайлар һаман китмәгәннәр  әле. Кычкырышалар, шаулашалар. Без дә чиләкләрне 

куйдык һәм болар янына килдек. Без су буена киткәч, бик кызык  хәлләр булган икән монда. 

      Мактанчык Мансур агач башына шомырт ашарга менгән дә тотынмыйча тирбәләп торган. Нәкъ шул вакытта Борһан 

абыйларның бал кортлары күч аерган һәм карт шомыртка килеп сарган. Агач башындагы мактанчыкка шәп 

эләктергәннәр алар. Күп тыпырчына торгач, малай кычыткан арасына егылып төшкән. Бәхете бар икән, бу юлы да җиңел 

котылган. Былтыр коега егылып та бер җире дә сыдырылмаган иде. 

       Тик бу юлы кортлар Мансурның чыкмаган җирен калдырмаганнар, ә ул тагын кыюланган. Күмәч кебек кабырып 

шешкән кулын чират белән малайларга тоттырып күрсәтә. (Н. Кәримова)(105сүз)  

Бирем 

Мансурның, бал кортлары сүзләренә морфологик анализ ясарга. 

 

 

Контроль сочинение.  “Казан -Татарстанның башкаласы” 

Морфология буенча контроль тест 

 

 

III чирек 

 

Диктант 

Кояш эзләүче малай. 

       Акмуен белән Равил – күптәнге дуслар. Иптәшкә Акмуенның иярүенә Равил бик шатланды . Акмуен акыллы эт. 

Аның белән кояш эзләп кенә түгел, Каф тавы артына да китәргә мөмкин.  

      Тар инешне Равил басмадан, ә Акмуен су аша йөзеп чыкты. Су буйлап сузылган  авыл урамыннан соң дуслар Сары 

тауга күтәрелә башладылар . Язгы ташу сулары чокырлар ясаган. Сары тау артында. Кызыл тау бар. Равил өлкәннәр 

күзенә чалынмаска тырышты.  Беләләрмени алар синең кояш эзләп баруыңны! Шуңа күрә Равил Айбалык чокырындагы 

чишмә янына төшәргә булды.  



21 

 

   Айбалыкның ярлары урыны – урыны белән сөзәк, чирәм белән капланган. Кайбер урыннары текә, куышланып торган 

җирләре дә бар. Кояш инде шактый күтәрелгән, үзенең кечкенә дустын иркәли, җылыта. Кояш Зәңгәрәй тывы артында 

гына. Алар хәзер барып җитәчәкләр. (112 сүз)    

Н.Әхмәдиевтән 

Бирем . Билгеләнгән фигыльләрне анализларга.  

 

Контроль изложение 

Изложение 

 

Балачак истәлекләреннән 

       Абый мәче белән этне дә төрле һөнәргә өйрәтә. Актырнак атлы этебез бар. Ялтырап торган куе кара йонлы, ак 

тырнаклы эт. Абый аны бик ярата. Ишегалдына  чыкса, гел шуның белән уйный.Эт аны күрү белән атылып, чабып килә 

дә аның янында бетерелергә, сикергәләргә тотына, кулын ялаштыргалап ала, ә кайчак, алгы аякларын абыйның 

күкрәгенә куеп, битен дә ялый.  Абый, башыннан мескен бүреген салып, каерылып, аны бер читкә ыргыта. Актырнак 

шундук, атылып барып, бүрекне алып килеп бирә. Шуннан соң кулын кесәсенә тыга, нәрсәдер эзләгән сыман була. Эт, 

моны күргәч, алгы аякларын күтәреп, арткы аякларына баса, колакларын торгыза, күзләре уттай яна. Шатлыгыннан бер-

ике тапкыр өреп тә куя. Абый аңа ипи кисәге яисә берәр сөяк бирә. Ипине эт шундук чәйнәп йота да, тагын бирмәсме 

икән дип, койрыгын селкеп, карап тора, ә сөякне бер читкә алып китеп кимерә. Кыш көннәрендә абый аны җигеп тә 

йөри. Тау шуа торган чанага җигә ул аны.  Актырнак, абыйны тартып, ишегалдының бер башыннан икенче башына 

чыга. Без дә , бала-чагалар , аның артыннан калышмаска тырышып, йөгерәбез. Яхшы ул безнең абый, утырта, чанасын 

кызганмый. Рәхәт тә соң этле чанага утырып йөрүе! Миңа, барыннан да бигрәк, мәчебезнең “кар көрәргә чыгуы” ошый. 

Мин аның бу һөнәрен һәрвакыт бик кызыксынып карап торам, көләм. (200 сүз)    А. Шамовтан 

 

Бирем. Үзегезнең яраткан хайваныгыз турында күргәннәрегезне өстәп языгыз 

 

 

Контроль диктант 

Урманда 
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   Урман эче сыек зәңгәр томанга төренгән. Шул томан аша саркылган кояш нурларында мең төрле төсләр белән 

җемелдәгән түгәрәк күл буена килеп чыктык. Аның як-ягында ямь-яшел камышлар шаулап утыра. Гомерен урманда 

уздырган Зиннур бабай, киек сукмагында йөреп  арган чакларында, шушы күл буена килергә ярата. 

   Бүген ул безне үзе белән алып килде. Хәтфә келәмдәй йомшак чирәм өстенә ятып ял итеп  алгач, безнең күңелләр 

күтәрелеп китте. Күл өсте ак, сары төнбоеклар белән капланган. Тиздән аларның таҗ яфраклары йомылыр. Чәчәкләр 

боегып калыр.  

   Урманда шундый бөркү, ник бер яфрак селкенсен. Тирә-якта ниндидер шомлы тынлык хөкем сөрә. Тик аяк астында 

кипкән яфраклар гына кыштырдый. Ара-тирә җиргә нарат,күркәсе өзелеп төшә. Без, серле күлне тизрәк табу уе белән, 

юлыбызны дәвам итәбез. (И.Гайфуллин) 117 сүз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV чирек 
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Диктант. 

Беренче яңгыр. 

  Язның беренче яңгыры кинәт килде. Таң беленер- беленмәстә, көньяк-көнбатыштан кабарып чыккан болыт ерактан торып бер-ике 

тапкыр гөлдерәп тавыш бирде дә, әкияттәге каф тавыдай калкып, ярты күк йөзен томалады. Тау артыннан кояш күтәрелә башлауга, ул, 

киң кара-кучкыл канаты белән көнне тагын да караңгылатып, бөтен күк йөзен каплады. 

  Күп тә үтмәде, салкынча яңгыр җиле карамалы урамнарында өермә кузгатты. Кар сулары киткәннән бирле битен-күзен бер тапкыр да 

юмаган агачлар яңгыр килгәнне сизеп шаулашып куйдылар. 

   Бераздан урам-тыкрыклардагы чүп-чарны бөтереп, өермә җиле узды. Һав, афәт көткәндәй, берара тынып торды. Менә шунда, һәммә 

нәрсә, барча тереклек инде тагын ни булыр дип көткәндә, күк йөзен икегә ярып яшен яшьншде. Һәммә җан иясе сискәнеп куйды, чөнки 

яшен артыннан чытырдап күк күкрәде. Беренче курку үтеп, күк йөзе тагын да дөбердәгәч, эре-эре яңгыр тамгалый башлады, ә берничеә 

миуттан чиләкләп коярга тотынды..  

   Яңгыр әллә ни озак яумады сыман, әмма юл-сукмакларга су җыелды; шаулап гөрләвекләр агып китте (М.Хәбибуллин) (143 сүз) 

 

 

 

 

Бирем. Беренче  җөмләне сүз төркемнәре ягыннан тикшерергә. 

 

 

 

 

Сочинение “Сәламәт тәндә –сәламәт акыл” 
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Морфология А өлеше буенча контроль тестлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


