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8 нче сыйныфта эш программасы 

 
 Эш программасы статусы 
.       Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: 

11 Федераль дәүләт стандарты 17 май 2012 г. № 413) 

 

2.Эш программасы  татар мәктәпләрендә татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандартына, “Татар урта гомуми белем мәктәпләре өчен татар теленнән 

программа”сына  нигезләнеп төзелде. Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен  ана теленнән программа (5 – 9 нчы сыйныфлар) 

Т ө з ү ч е - а в т о р л а р ы :  Г.Р. Галиуллина М.М. Шәкүрова, сәгатьләр саны бүленеп,бирелмәү сәбәпле, Татарстан Республикасының Мәгариф министрлыгы 

тарафыннан расланып тәкъдим ителгән 8 нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге (М.З.Зәкиев.,Н.В.Максимов - Татар теле, 8 нче сыйныф өчен дәреслек. Татарстан 

республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән  4 нче басма -Казан: "Мәгариф"нәшрияты,2015) Татар урта мәктәпләре өчен татар теленнән 

программма5-11 сыйныфлар Татарстан Республикас  Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән.  Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2010 

Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль). 

3“2004-2013 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан 

Республикасы Дәүләт программасы” (2004 ел, 11 октябрь). 

4. Гимназиянең белем бирү программасы 

5.Гимназиянең уку-укыту планы 

 Эш программасы структурасы.  

 Татар теленнән эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, 

укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән. 

 

 

АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

 
Эш программасының эчтәлеге. 
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 1992 нче елның 8 нче июлендә Татарстан Югары Советы “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында” Татарстан Республикасы Законын кабул 

итте. Бу Закон нигезендә татар теле рус теле белән тигез хокуклы дәүләт теле дип игълан ителде. Татарстанның һәр кешесе ике дәүләт телендә дә аралаша алырга тиеш 

дип белдерде. Һәр кешенең үз ана телен белүе аның милли горурлыгы санала башлады. 

 1994 нче елның 20 нче июлендә Югары Совет телләр турындагы Законны гамәлгә кую юлларын ачык билгеләгән махсус программа кабул итте. Ул “Татарстан 

Республикасы халыкларыныңтелләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы” дип атала. Бу программада татар 

теленең, татарлар һәм Татарстанда яшәүче башка халыклар арасында аралашу чарасы булуын тәэмин итү  максатында төрле чаралар билгеләнде. 

  Әлеге чаралар тулысынча үтәүне тәэмин итү эшен башкару өчен, шул ук елның август башында Татарстан Министрлар Кабинеты карары белән Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты каршында “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында”гы Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыру 

комитеты төзелде. Әйтергә кирәк, татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә кую ягыннан мондый Законның кабул ителүе, Дәүләт программасын һәм Дәүләт комитетын 

төзү Татарстанның бәйсез дәүләт буларак үсә бараын күрсәтүче бер иҗтимагый дәлил булды. 

 Телләр турындагы Законны тормышка ашыру максатында, татар телен мәктәптә укыту бер – берсеннән нык аерылып торган ике юнәлеш алды: татар телен ана 

теле һәм чит тел буларак укыту. Бу ике юнәлешнең үзләренә генә хас максатлары һәм укыту алымнары бар. 

 Татарча сөйләшә белә торган балаларга татар теле ана теле буларак укытыла. Бу  үзе өч баскычтан тора: башлангыч мәктәптә, 5 – 9 нчы, 10 – 11нче 

сыйныфларда укыту.  

Ана теле укытуның икенче баскычы 8нче сыйныфларга туры килә. Моның төп максаты – беренчедән, беренче баскычта күрсәтелгән максатка ирешүне тагын да 

камилләштерү, ягъни укучыларның тулы грамоталылыгына ирешү, әйтмә һәм язма тел культурсын күтәрү; икенчедән, татар теле фәне нигезендә эзлекле белем бирү. 

Болар барысы да укучыларда ана теленә мәхәббәт тәрбияләрлек итеп гамәлгә куелырга тиеш.  

  Татар мәктәпләренең 5-11 нче сыйныфларында татар теле укытуның тагын бер әһәмиятле максаты балаларга татар теле фәне буенча эзлекле белем 

бирү. Бу бер үк вакытта телне гамәли куллану культурасын булдыруга ныклы нигез булып санала, милли горурлык тәрбияләү, тел аркылы үз халкыңның тарихын, гореф 

– гадәтләрен, психологиясен тирәнрәк үзләштерү юлы булып тора 

  Гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәбенең8нче сыйныфларында  ана теленнән белем бирүнең  максатлары: 

1) коммуникатив максат: укучыларны ана телендә иркен сөйләшергә һәм аралашырга, логик эзлекле итеп уйлый белергә, фикерне төгәл, ачык итеп җиткерә 

белергә  өйрәтү; туган телнең аралашуда, рухи-әхлакый нормалар формалашуда һәм дөньяны танып белүдә төп чара булуын, аның эстетик кыйммәтен аңлату; 

2) фәнни максат: татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз төзелеше һәм ясалышы, грамматик, стилистик нигезләре турында теоретик 

мәгълүмат бирү; 
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3) тәрбияви максат: туган телгә ихтирам һәм ярату хисләре тәрбияләү; укучыларда  гуманлылык хисләрен тәрбияләү; әти-әниләргә, инвалидларга, ятим 

балаларга шәфкатьлелек хисләрен тәрбияләү; матурлыкны күрә, тоя белергә өйрәтү; туган як табигатен яратырга өйрәтү; туган илең белән горурлану, аны саклау; 

сәламәт яшәүнең бер төре булган спорт белән кызыксындыру һ.б.  

Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен куелган бурычлар: 

●укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз ясалыш, грамматик, стилистик нигезләреннән алган 

белемнәрен системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү һәм телне тулы бер система буларак күзаллауны булдыру; 

●укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү;  

●телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү; 

● язма һәм сөйләмә тел чараларын дөрес куллана белергә, аларны чагыштыра һәм кирәклесен сайлый, бәяли белергә өйрәтү; 

●татар әдәби теле нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә куллана белүгә өйрәтү;   

●телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих бердәмлеген аңлату; татар теленең милли-мәдәни үзенчәлегенә төшендерү; татар һәм башка 

халыкларның рухи мирасына ихтирам тәрбияләү; 

 Сөйләмдә һәм язмада кушма җөиләләрне куллана белү 

●татар халкының этник төркемнәре һәм диалектлары, төрки телләр, татар теле, татар язуы, татар халкының рухи, әхлакый, мәдәни мирасы турында мәгълүмат 

бирү;  

●татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның төрле ситуацияләренә бәйле рәвештә тел чараларын дөрес кулланып, 

аралаша-аңлаша белү; 

●тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, рус теле белән чагыштыра алу һәм аралашуда урынлы куллану күнекмәләрен камилләштерү; 

●текст һәм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны ала белү һәм шуны тиешенчә 

үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү;  

●укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү.  

Программаны ҮЗЛӘШТЕРҮДӘН КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘР 

Гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәбенең 5-9 нчы сыйныфларында  ана теле предметын өйрәтү тел берәмлекләрен таный, аңлый һәм анализлый белү 

күнекмәләре белән бергә, сөйләм культурасын үстерүне, төрле типтагы һәм жанрдагы мәгълүматны үзләштерүне, аларны, сөйләм ситуациясенә һәм төренә карап, дөрес, 

төгәл итеп башкаларга җиткерә алуны, татар теленең әдәби һәм сөйләм әдәбе нормаларын күз алдында тота.  

Шәхси нәтиҗәләр: 
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- татар теленең татар халкы өчен төп милли-мәдәни кыйммәт булуын, ана телендә шәхеснең әхлакый, рухи  һәм иҗади яктан формалашудагы ролен аңлау; 

- туган телгә мәхәббәт һәм аның белән горурлану хисләре тәрбияләү, туган телне саклау һәм үстерү өлкәсендә эшләргә теләк, омтылыш уяту; 

- туган телдә аралашу, үз фикереңне һәм хисләреңне төгәл, анык, күпьяклы итеп белдерү өчен кирәкле булган сүзлек составын һәм грамматик, стилистик чараларны 

белү; 

- аралашу төренә һәм ситуациясенә бәйле сөйләмне куллана һәм үзара бәйли белү; 

- иптәшләренең сөйләменә игътибар итү, үзеңнең сөйләмеңә күзәтеп бәя бирү,  хаталарны төзәтү, бәхәстә катнашу, төрле дәлилләр кулланып, тема буенча фикер 

алышу. 

Предметны үзләштерү барышында ирешкән нәтиҗәләр: 

- сөйләмиятнең барлык төрләрен (тыңлау, аңлау, уку, язу) үзләштерү: язма һәм сөйләм теленә караган мәгълүматның темасын, төп һәм өстәмә фикерен аңлау; төрле 

стильгә һәм жанрга караган текстларны дөрес уку һәм аңлау; төрле чыганаклардан мәгълүмат туплый белү; сүзлекләрдән һәм электрон чаралардан дөрес файдалана 

белү; аерым бер темага караган материалны туплый, анализлый, эшкәртә һәм үзгәртә белү;  

- татар теленең төп функцияләрен, татар теленең башка төрки телләр арасында тоткан урынын, телнең мәдәният, җәмгыять белән тыгыз бәйләнешен  аңлау; 

- туган тел турындагы фәнни белемнәрнең нигезен булдыру, тел катламнарының,  ярусларының үзара бәйләнешен һәм мөнәсәбәтен  аңлау;  

- тел белеменең төп төшенчәләрен үзләштерү, аның тармаклары турында мәгълүмат булдыру; тел һәм сөйләм, сөйләм төрләре, аралашу ситуацияләре; сөйләм теле, 

функциональ стильләр, матур әдәбият теле; текст һәм аның төрләре; телнең төп берәмлекләре, аларның аермалы билгеләрен, сөйләмдә кулланылу үзенчәлекләрен 

белү; 

- телнең төп стилистик чараларын, телнең әдәби нормаларын, сөйләм әдәбе нормаларын белү, аларны сөйләмдә дөрес кулланырга өйрәнү;  

тел һәм сөйләм берәмлекләрен аера һәм анализлый белү; тел һәм стилистик чараларның кулланылышына бәйле рәвештә сөйләм төрләрен аера һәм чагыштыра белү; 

телнең сәнгати чараларын аеру, аларның эстетик функцияләрен белү. 

8нче сыйныфларда татар телен укытуның  предметара нәтиҗәләре: 

- татар теленең башка фәннәрне өйрәнү һәм белем алу чарасы икәнен аңлау; 

- татар телен әдәбият белән бәйләп, тел чараларының матур әдәбият әсәрләрендәге тәэсир көчен, сәнгатьлелеген булдыруда ролен ачыклау; чор әдәбиятына хас 

тел-сурәтләү чараларының үзенчәлекләрен ачу; 

- телне әдәбият белән бәйләп, укыган яки тыңлаган әсәрнең эчтәлеген, планын, конспектын, резюмесын логик эзлекле итеп язарга, сөйләргә өйрәтү;  
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- телне мәдәният белән бәйләп, татар теленең байлыгына һәм матурлыгына хөрмәт, зәвык тәрбияләү; 

- татар телен рус теле белән бәйләп, телләр һәм халыклар арасындагы уртак хәзинә – рухи кыйммәтләргә ихтирам, башка милләт вәкилләренә карата түземле–

ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләү; телләрнең үзара багланыш-мөнәсәбәтләрен, шул мөнәсәбәтләр нәтиҗәсендә уртак төшенчәләр һәм тел берәмлекләре барлыкка 

килүне аңлату; 

- рус һәм чит телләр, әдәбиятлар белән бәйләп, татар теленең милли-мәдәни үзенчәлекләрен өйрәтү, алган белемнәрне төрле тел күренешләрен аңлатуда куллану; 

- телне тарих, җәмгыять белеме фәннәре белән бәйләп, дөнья, кешелек җәмгыяте, аның үсеше турында күзаллау формалаштыру, җәмгыять үсешенең телгә 

турыдан-туры мөнәсәбәте булуын җиткерү;  

- татар теле дәресләрендә алган белем һәм күнекмәләрне телнең кеше һәм җәмгыять тормышында тоткан урынын аңларга ярдәм итү; сөйләмне дөрес куллана, 

бәяли белергә, үз фикереңнең уңай һәм тискәре якларын аңларга, камилләштерергә  өйрәтү; 

- әдәби әсәрләрнең теле белән эшләгәндә, татар теле – бәйләүче чараларга бик бай тел, шул чаралар системасын, алар белдергән мәгънәләрне нәтиҗәлерәк 

үзләштерү максатыннан, стиль мөмкинлекләрен дә исәпкә алып, фикерне төгәл бирердәй сүзтезмә һәм җөмләләрне телебез хәзинәсеннән сайлап ала белү. 

VIII класста татар теленнән үзләштерелергә һәм камилләштерелергә тиешле гомумкүнекмәләр 

 
Уку эшчәнлеген оештыра белү юнәлешендә 

1. Укытучы тәкъдимнәре нигезендә өстәмә уку һәм үзлегеңнән белем алу эшчэн леген планлаштыра алу. 

2. Аларны башкару чараларын билгеләү һәм анализлау. 

3. Эшчәнлеккә үзконтроль һәм үзбәя куя белү. 

4. Предмет буенча оештырылган олимпиадаларда актив катнашу. 

 

Китап, өстәмә  мәгълүмат белән эш итә белү 

1. Дәреслек һәм төрле чыганаклар белән мөстәкыйль эш итә белү 

2. Төрле текстлардан төп фикерне аерып ала белү, текстның логик схемасын билгеләү, гади һәм катлаулы план белән эш итү. Текстан мәгълүмат алу техникасын 

камилләштерү. 

3. Катлаулы булмаган темаларны мөстәкыйль өйрәнү. Эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне чишү юлларын үзләштерү. Логик схемаларны, графикларны мөстәкыйль 

төзү. 

4. Эчтәлекне аңлап, тиешле тизлектә, дөрес уку: 

- уку елы башында — 80-125 сүз; 

- уку елы ахырында — 85-130 сүз. 

5. Тәнкыйтькә караган әдәбият белән эш итә белү. Сүзлекләр, белешмә әдәбият һәм иҗтимагый сәяси әдәбияттан файдалана белергә өйрәнү. Укылган китапларның 

каталогын төзи белү. 

Фикерләү белән бәйле күнекмәләр 
1. Мөстәкыйль эшчәнлеккә уку мәсьәләсен куя белү. Максат, бурычларны билгеләп, эзләнү характерындагы кечкенә күләмле фәнни хезмәтләр язу. 

2. Танып белү активлыгын үстерү. 
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3. Төшенчә, термин, кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабул итү күнекмәсен камилләштерү. 

4. Логик алымнардан чагыштыру, анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә ясау күнекмәләрен камилләштерү. 

5. Грамматик анализ төрләрен үзләштерү һәм камилләштерү: 

• кушма җөмләләргә, катлаулы төзелмәләргә синтаксик анализ ясау; 

• мәктәп программасы күләмендә тулы грамматик анализ ясый белү (сузтөзелеше, ясалышы, ягыннан, фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, пунктацион һәм 

стилистик анализлар). 

6. Тикшеренү ысуллары: модельләштерү; охшатып эшләү. 

 

Телдән һәм язма сөйләм үстерү һәм аралаша белү юнәлеше 

Телдән сөйләм: 

• сорауны характерына һәм максатына карап җавап бирә белү. Мәгълүмат алу, системалаштыру максатында әңгәмә үткәрә белү; 

• план, тезис, таблица, график тибында гомумиләштереп җыйнак җавап әзерли һәм җавап типларын аера, нигезле рәвештә сайлый белү. 

2. Язма сөйләм: 

• цитаталарны күчереп алу, тезис, конспект, бәяләмә, иптәшеңнең җавабына рецензия, язганда тиешле кыскартулардан тиешле файдалана белү; 

• сүзлек диктанты — 30-35 сүз; 

• контроль диктант — 130-140 сүз; 

• катлаулы план буенча изложение язу: 

 

- уку елы башында — 350-400 сүзле текст (язманың күләме — 180-200 сүз); 

- уку елы ахырында — 400-450 сүзле текст (язманың күләме — 200-220 сүз); 

 

• фикер йөртү элементлары кертеп, гади яки катлаулы план төзеп сочинение язуны камилләштерү; 

• эш кәгазьләре язу (беркетмә). 

Укыту – методик комплекты 
          

.      1.Ф. С. Сафиуллина, М. З.Зәкиев. Хәзерге татар әдәби теле. Казан  “Мәгариф” нәшрияты 2002 

      2 М.Зәкиев. Синтаксис   

      3 Татар теленнән тестлар: Уку-укыту ярдәмлеге. Н.В.Максимов.-Казан: Мәгариф, 2008 

4 Урта мәктәптә татар теле укыту: Фонетика. Морфология: Укытучылар өчен методик кулланма/.Н.В Максимов.-Казан: Мәгариф,2004  

      5Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 нче сыйныфлары өчен: Укытучылар өчен кулланма З.Н.Хабибуллина, Г.Ш.Нәбиуллина. Казан: 

Мәгариф,2006. 

6.Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 с-флары өчен Укытучылар өчен кулланма/Н.В.Максимов, 

С.М.Трофимова, М.З.Хамидуллина. Казан:Мәгариф,2005 

    7. .Татарстан мәгарифне үстерү институты. Татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы 2007 

    8.  Р. Р. Шәмсетдинова. Татар теле. Күнегүләр. Анализ үрнәкләре. Тестлар.  

               Татарстан китап нәшрияты, 2005 
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    9 . Вахит Хаков. Татар әдәби теле. Татарстан китап нәшрияты, 1999 

    10. Ф. С. Сафиуллина. Хикмәтле дә, бизәкле дә Туган тел. Казан. “Мәгариф” нәшрияты. 1998  

    11. Р, С. Абдуллина. Стилистика һәм сөйләм культурасы. Яр Чаллы. 1997 

    12. . Н. В. Максимов, З. В. Шәйхразиева. Гади җөмлә синтаксисы Казан 2006 

    13.. Хәбибуллина З.Н. 5- 11 сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. Казан “Мәгариф” 

                           нәшрияты 2001 

     14. Н. В. Максимов, З. В. Шәйхразиева Синтаксиста серләр бар. Башваткычлар, уеннар, тестлар  Казан” Мәгариф” нәшрияты 2010 

     15.  Н. Гыймадиева Имтиханнар өчен сочинениеләр “ Яңалиф” нәшрият йорты 2003 

     16 З. Хәбибуллина, Раушния Миңнуллина Сочинение язарга өйрәнәбез“ Яңалиф” нәшрияты йорты 2002 

     17.. З. Н. Хәбибуллина, И. Г. Гыйләҗев Изложениеләр җыентыгы  Казан “Мәгариф” 1994 

     18.  З. Н. Хәбибуллина, Х. Г. Фәрдиева, М. А. Вәлиуллин.. 5- 11 сыйныфлар өчен язма эшләр. Казан, 2003 

     19.  Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар.-Казан: Яңалиф, 2006 

     20   Бердәм республика имтиханына әзерләнү өчен ярдәмлек.Татар теле.-Казан: РИЦ “Школа”, 2008 

     21.    Эш кәгазьләре үрнәкләр. /З.В.Валиев.-Казан: Татар китап нәшрияты, 1999 

22.   Татар теле. Бердәм республика имтиханына әзерлек өчен кулланма.-Казан: РИЦ “Школа”,2007  

23.   Татар теле: Кагыйдәләр, күнегүләр:Урта гомуми белем бирү мәкт. өчен/Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова.-Казан:Мәгариф, 2007  

Эш программасының төп эчтәлеге 

№ Төп темалар Сәг. саны  Төп 

программада 

Эш 

программасында 

Диктант 

 

Излоңение 

 

Сочинение Белем һәм күнекмәләр 

 

 1 Тел һәм тел гыйлеме       1          1    Тел һәм тел гыйлеменең 

әһәмиятен аңлау 

2 Үткәннәрне искә төшерү 

(Фонетика, графика, 

орфография. 

лексикология) 

 

       1          1    7 класста үткәннәрне искә 

төшерү 

  3 Гади җөмлә төрләре         2           2       1  1 Гади җөмлә төрләрен искә 

төшерү, шартлы билгеләргә 

файдаланып. сүз 

төркемншре,һәм җөмлә 

кисәкләре ягыннана анализ 

ясау 

  4 Туры һәм кыек сөйләм 12         14           2          1       1 Туры сөйләмне үз сөйләмеңдә 

файдалана белү, чит кеше 

сүзләрен һәр ике юл ( диалог 

һәм монолог) белән бирә алу. 

Туры сөйләмгә бәйле тыныш 
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билгеләрен дөрес куя , 

куелганнарына аңлатма бирә 

белү 

  5 Кушма җөмлә турында 

төшенчә 

2       3          Кушма җөмләләрдән тиешенчә 

файдалана, аларның төрле 

төрләрен төзү, таләп ителгән 

төренә мисал китерү 

  6 Тезмә кушма җөмлә 4       6+4      1   Текстны өлешчә синтаксик 

яктан һәм тулы күләмдә 

грамматик яктан тикшерү. 

  7 Иярченле кушма җөмлә 22      30         2          2       2 Кушма җөмлә өлешләре 

арасына тиешле тыныш 

билгеләрен кую һәм аларны 

дәлилләү 

  8 Катлаулы төзелмәләр 

 

 

 

 

32      34       2           1       1 Төрле төзелештәге кушма 

җөмлә өлешләрен тиешле 

интонация белән уку, 

җөмләләргә анализ ясый белү, 

схемаларын төзү 

  9 Бәйләнешле сөйләм үстерү 26      26     

10 Ел буена үткәнәрне 

кабатлау. 

      

   Барысы      105     105      12       8       6  

Тематик план,гимназиянең укыту базасыннан чыгып,  программа материалын 136 сәгатькә бүлеп, атнага 4сәгать хисабыннан төзелде. Темалар “Туры сөйләмгә” 

6сәг., “Кушма җөмлә турында төшенчә -1, “Тезмә кушма җөмлә”- 4, “Иярченле кушма җөмлә” – 8 сәг. “Катлаулы төзелмзләр” -2сәг..”Бәйләнешле сөйләмгә” 2 сәгать 

өстәп төзелде. 

 

Тикшерү төре 1нче чирек 2нче чирек 3нче чирек 4нче чирек Барысы 

Диктант 

Изложение 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

8 

4 

Сочинение 1 2 2 1 6 (3) 

Сүзлек диктанты 1  1 1 4 

Контроль эшләр 2 2 2  7 

Барысы 6 8 6 6 26 
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Ел буена үткәреләчәк контроль язма эшләр 

1 чирек  

Диктант 

Көз 

   Төрле төстәге буяулары белән алтын көз килә. Көндез җылы җәйдән аерма юк диярлек: кояш кыздыра, күк йөзе зәңгәрләнеп тора. Иртән һәм кичен көннәр салкынча. 

Агач яфраклары, аз гына кагылуга, төрле төстәге күбәләкләр кебек, җиргә сибелә башлыйлар. Бу чорны халыкта “әбиләр чуагы” дип йөртәләр. Урманнар сирәгәя 

башлый. Бары тик чыршылар гына, яшел туннарын кигән килеш, кышка керергә җыеналар. Җәйнең тырыш эшчелшәре_ бал кортлары – кышка әзерлекләрен тәмамлап 

киләләр. Җәнлекләр,хайваннар һәм кошлар өчен әле җирдә азык күп., шуңа күрәдер, аларның кәефләре яхшы.  

   Алтын көз үзенең муллыгы белән күңелгә якын. Өлгергән җиләк-җимеш яшелчә, иген әле җыелып бетмәгән. Һәркем шул уңышны җыю белән мәшгуль. (100 сүз) 

 

Диктант 

“Әбүгалисина” китабы 

    Әти миңа Казаннан “Әбүгалисина” китабын алып кайтты. Мин аны узган ел мөгаллим абыйда күреп кызыккан идем., һәм хәзер әтинең шуны алып кайтуы мине 

икеләтә куандырды. Бердән,алтмыш яшькә җиткән атамг\ның, минем үтенечемне онытмыйча,үземә атап китап алып кайтуы, минем теләгем белән исәпләшүе 

шатландырды; икенчедән,китап шүрлегендә минем тагын бер яхшы китабым артты 

   Атны туарып лапаска бәйләдем дә, ашарга-эчәргә дә утырмыйча, китапны укырга керештем. Өйдәгеләр йокларга яттылар – мин укыйм. Китаптагы вакыйгалар кызык, 

мин чырык-чырык көләм. Әни уянды да: “Улым, акылыңа зыян килер, тукта инде,-”дип әйтеп карады. Әнинең сүзен тыңламавыма күңелем рәнҗи, әмма туктый алмыйм. 

Лампаның керосины бетәргә җыенды да. мин утны сүндердем. Китапның берничә битен, ишегалдына чыгып, ай яктысында укып бетердем. Китапта тасвир ителгән 

гаҗәеп вакыйгаларга мин ихлас күңелдән ышандым, алар мәңгегә минем күңелемә сеңеп калдылар. (Г.Бәширов) (139 сүз) 

 

 

2 чирек  

Изложение 

Ана 

   Аңа ике яшь тулып килә иде. Беркөн көтмәгәндә әнисе аны кочаклап үпте дә, авыру бабасы кулына тотырып чыгып китте. 

- 

Мин хәзер кайтырмын,улым!- диде.  

  Хәмит әнисенең күлмәген дә,башындагы яулыгын да хәтерләми, тик чыгып киткәч, бабасының:”Ай,балам, балам!”–ди-ди тез башында бераз чөеп утыруын гына 

хәтерли.  
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   “Хәзер кайтырмын!”дигән әнисе нигәдер кайтмады, авыру бабай да озак яшәмәде. Бөтендәй тәрбиячесез калган сабыйны район үзәгендәге балалар йортына 

тапшырдылар. Анда Хәмит шикелле кечкенәләр дә бар икән. Алар үзләре бер төркем. Баштагы көннәрдә Хәмиткә күңелсез булды. Әни ник килеп алмый,хәзер кайтам 

дип киткән иде ич? Башка балаларны да әниләре нигә килеп алмый икән? Ни өчен алар әниләрен бер дә искә төшермиләр, һаман уйнауларын гына беләләр.  

    Шулай көннәр,айлар үтте. Хәмит тә ияләшә төште. Иптәшләре бнлән дә әйлән-бәйлән уйный, җырлый,бии. Тәрбияче апалары кызыклы китаплар укыганда, ул бик 

яратып тыңлый. Ә менә кич булгач, йокларга яткач, ул әнисен искә төшерә,нишләп килеп алмый дип, һаман аны көтә. 

   Язгы кояш тирә-юньне җылы нурга коендыра баәлагач, сыерчыклар килде. Аларның берсе тәрәзә каршындагы ояга урнашты. Балаларның шатлыгы эчләренә сыймады. 

   Без ясап куйган ояга да пар сыерчык ияләште!- диделәр. Алар агач ботагына кунып сайрыйлар. Шунысы кызык: сыерчыклар төрле “тел” белә икән. Карга булып та 

кычкыралар, бака булып та бакылдыйлар. 

   Өй түрендәге агачлар яшәреп килгәндә, сыерчыкның балалары булды. Әнисе көне буе җим ташый, балалары,авызларын ачып, көтеп кенә торалар. Әниләре канатларын 

җилпеп кайтып керә дә аларның авызына бөҗәк сала. Икошчыклар куана соң инде! 

   Тәрәзәдән карап торгшан балалар да шатлана: 

   -Әнә әниләре кайтты, әнә ичек куаналар!- диләр сабыйлар. 

   - Тәрбияче апалары шуңа өстәп: 

    - Әниләре аларны бик ярата, күрегез, көн буе ул азык эзли, тапты исә авызына яшереп балалары янына кайта, аларны туйдыра. Ана шул ул! (283 сүз) 

3 чирек 

Татар теле курсы буенча контроль тест  
8 нче класс материалы буенча 

Сораулар белән танышканнан соң ,аңа ничә җавап язарга икәнлеге белән танышыгыз,фикерләрегезне барлагыз һәм җавапларыгызны соңгы графага языгыз. 

№ т/б Тәкъдим ителгән сораулар  Җавап саны Җаваплар 

1 Нәрсә ул тел? 2 1)   кешеләр арасында аралашу коралы                                                                                                                             

2) кешелек буыннары арасында аралашу коралы 

2 Тел гыйлеме максатлары 2 1) фәнни 

2) гамәли 

3 Тел гыйлеме бүлекләре 10 1) фонетика             6) морфология 

2) графика                                      7) синтаксис 

3) лексикология                             8) орфография 

4)  фразеология                              9) орфоэпия 

5)   сүз ясалышы                            10) пунктуация 

4 Сөйләм төрләре 2 1) автор сөйләме 

2) чит сөйләм 

5 Чит сөйләм 2 1) туры сөйләм 

2) кыек сөйләм 

6 Җөмлә кисәкләре 3 1) баш кисәкләр 

2) иярчен кисәкләр 

3)модаль кисәкләр 

7 Кушма җөмлә 2 1) тезмә кушма җөмлә 

2) иярченле кушма җөмлә 

8 

 

Тезмә кушма 2 1) теркәгечле тезмә кушма  

2) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә 
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9 Теркәгечсез тезмә кушма җөмләнең бәйләүче 

чаралары 

2 1) санау  интонациясе 

2) каршы кую интонациясе 

10 Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрдә тыныш 

билгеләре 

3 1) сызык 

2) нокталы өтер 

3) өтер 

11 Иярченле кушма җөмлә өлешләре 2 1) баш җөмлә 

2) иярчен җөмлә 

12 Иярчен җөмләләрне нәрсәләргә карап 

төркемнәргә бүләләр 

2 1) мәгънәсенә 

2)төзелешенә 

13 Иярчен җөмләләрне төзелеше ягыннан төркемләү 2 1)аналитик 

2)синтетик 

14 Баш җөмләгә үзенең хәбәре составын-дагы 

чаралар ярдәмендә ияргән, шун-лыктан аңа 

керешеп киткән җөмлә 

1 1)синтетик иярчен җөмлә 

15 Баш җөмләгә үзенең хәбәре составында тормаган 

чаралар ярдәмендә  ияргән җөмлә 

1 1)аналитик иярчен җөмлэ 

 

16 Аналитик иярчен җөмләләрне баш җөмләгә 

бәйләүче чаралар 

3 1)мөнәсәбәтле сүзлэр 

2)теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр 

3)көттерү паузасы 

17 Иярчен  җөмләләрнең мәгънә  5 1)ия 

2)хәбәр 

3)хәл 

4)аергыч 

5)тәмамлык 

18 Иярчен хәл җөмлә төрләре 8 1)вакыт                                                   5)максат 

2)урын                                                    6)шарт 

3)рәвеш                                                   7)кире 

4)сәбәп                                                    8)куләм 

19 Иярчен ия җөмлә сораулары 2 1)кем? 

2)нәрсә? 

20 Иярчен хәбәр җөмлә сораулары 5 1)нинди? 

2)нәрсә? 

3)нәрсәдән? 

4)кемгә? 

5)күпме? 

 

 

21 Иярчен тәмамлык җөмлә сораулары 8 1)  кемне?                                                  5)кемнән? 

2) нәрсәне?                                               6)нәрсәдән? 
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3)кемгә?                                                    7)кемдә? 

4) нәрсәгә?                                                 8)нәрсәдә? 

 

22 Иярчен тәмамлык җөмлә төрләре 2 1)аналитик 

2)синтетик 

23 

 

Иярчен аергыч  җөмлә сораулары 2 1)нинди? 

2)кайсы? 

3)кемнең? 

24 Иярчен аергыч җөмлә төрләре 2 1)аналитик 

2)синтетик 

 

4 чирек 

Изложение 

Ихтыяр көче 

Безнең кайсыбызның гына көчле һәм батыр, күркәм эшләр белән кешеләрне таң калдырасы килми икән? Мием әле бер генә кешедән дә:” Их,куркак буласы иде”,- 

дигән сүз ишеткәнем юк. Әгәр шулай икән,куркаклар каян килә соң? 

Минемчә, батырлыкның башы- үзеңдә ныклы ихтыяр көче тәрбияләүдә. 

    Ә нәрсә соң ул ихтыяр көче? 

   Ихтыяр көчен берничә сүз белән әйткәндә, үз-үзең белән көрәшү, үз җаныңдагы йомшаклыкларны җиңү дип карарга мөмкин булыр иде. 

   Без китаплардан курку белмәс көрәшчеләр, атаклы кешеләр турында укыйбыз. Авыр хәлгә төшкәндә, сыгылмаганнарга сокланабыз һәм күңелебездән 

горурланабыз. Соклану хисе – кеше эшләгән батырлык белән горурлану хисе – иң матур хис. Үзеңдә ихтыяр көче тәрбияли башлауга беренче этәргечне нәкъ әнә 

шул соклану хисе тудыра торгандыр, ләкин кайчакта әдәби геройларга никадәр мәхәббәтебез зур булмасын, без аларны бөтенләе белән реаль кешеләр итеп кабул 

итмибез.Алар китапларда гына яшәүче кешеләр булып тоела. “тормышта андыйлар күп түгел, заман бездән андый батырлык таләп итмәс”,_ үзебезнең 

йомшаклыгыбызны акларга тырышабыз.. 

   Мин бу язмамда исеме әдәби геройга әверелмәгән, ләкин соклангыч зур ихтыяр көченә ия булган кеше турында сөйләргә уйлыйм. 

   Исламов Гаделне мин ун елдан артык беләм. Беренче мәртәбә очрашкач, ул миңа болаө дигән иде: “Минем хәлдәге кеше ни эшли ала икән? Бер уйласаң, үзе бер 

яктан икенче якка да әйләнеп ята алмаган кеше нәрсә эшли алсын инде?!Ә шулай да нәрсә дә булса эшлисе килә” 

   Берәү булса,кул селәр иде, әмма Исламов зур ихтыяр көченә ия булып чыкты. Ул үзенә эш табарга тырышты. Ниһаять, тапты. Ул авыл хуҗалыгын 

проетлаштыру институтында техник документлар тикшерә, шунда корректор булып эшли. Таза кешеләр 7-8 сәгатьтә бик җиңел бетерә ала торган эшне Гадел 12 

сәгатьэшли. Мин аңардан: “Алай көн саен уникешәр сәгать эшләве кыендыр бит!”- дип сорадым. Ләкин ул: “Юк, эшләми ятудан кыен түгел. Мин башкалар кебек 

эшли алуыма сөенеп бетә алмыйм”,- диде. 

    Тормышта Гадел Исламов кебек кешеләр очрап тора. Алар үзләренең какшамас ихтыярлары белән авырлыкларны җиңеп, чын кеше булган кешеләр. Ә чын 

кеше булу өчен кечкенәдән үк үзеңдә матур сыйфтлар тәрбияли башларга кирәк. Ихтыяр көчен кеше бары тик үзе генә ныгыта ала (328 сүз Ф.Яруллиннан) 

 


