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8 нче сыйныфта татар әдәбиятыннан эш программасы 

 
 

Эш программасы статусы. 

Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп 

язылды: 

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

2. Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен  татар әдәбиятыннан үрнәк программа Төзүче-авторлары: Заһидуллина 

Д.Ф., Йосыпова Н.М.,  Казан, 2013.ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ, хәзерге көндә авторлык 

программалары булмау сәбәпле, ‘ш программасы  татар мәктәпләрендә татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандартына, “Татар урта 

урта мәктәпләре өчен  (5 -11 сыйныфлар) әдәбият  программа”сы  да ( "Мәгариф" нәшрияты, 2010)  кулланылды 

3. Дәреслек.Ч.Р.Рамазанова, Ф.Ә. Ганиева. Татар урта мәктәбенең 8 сыйныфы өчен дәреслек-хрестоматия.Татарстан республикасы Мәгариф һәм 

Фән министрлыгы тарафыннан расланган.Казан “Мәгариф” нәшрияты 2015 (Минимумда күрсәтелгән әсәрләр мәктәп китапханәсеннән һәм 

интернет челтәрләрдән алына.) 

4. . Гимназиянең белем бирү программасы 

5. .Гимназиянең уку-укыту планы 

. 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 

 

 

 

Аңлатма язуы 

 

 



 3 

8 нче сыйныфларда татар әдәбиятыннан урта (тулы) гомуми белем бирүнең максатлары: Матур әдәбият әсәрләрен форма һәм эчтәлек берлегендә 

аңларга һәм анализларга өйрәтү; Логик фикерләү ;Укучыларда күркәм сыйфатлар тәрбияләргә булышу.Әсәрләрне күбрәк укырга теләк уяту һәм 

тәрбияләү;Гамәли, гомуми белем бирү, тәрбияви - яссылыкларны берләштереп алып бару 

 
 

 

8 нче сыйныфларда татар әдәбиятыннан урта (тулы) гомуми белем бирүнең максатлары: Матур әдәбият әсәрләрен форма һәм эчтәлек берлегендә 

аңларга һәм анализларга өйрәтү; Логик фикерләү ;Укучыларда күркәм сыйфатлар тәрбияләргә булышу.Әсәрләрне күбрәк укырга теләк уяту һәм 

тәрбияләү;Гамәли, гомуми белем бирү, тәрбияви - яссылыкларны берләштереп алып бару 

Бурычлар: .Өйрәнелгән әдәби әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә системалы итеп күзалларга ярдәм итү; Әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен, төрен 

һәм жанрын билгеләргә өйрәтү;Әдәби әсәрне анализлау күнекмәләре булдыру;Шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрләрдән өзекләрне яттан укырга 

өйрәтү;Укучының мөстәкыйль фикерләвен, гомумиләштереп нәтиҗәләр ясау ,сәләтен үстерү; Бәхәсләрдә катнашу, оппонентларның фикерен исәпкә 

алып, үз карашларыңны раслау һәм дәлилләү күнекмәләре булдыру; Рефератлар, докладлар, проектлар  әзерләргә өйрәтү; Әдәби әсәрләр һәм ирекле 

темалар буенча сочинение язу күнекмәләрен үстерү; Әдәбият теориясе, әдәбият тарихы, сәнгатьнең башка төрләре бергәлегендә укучыда әдәбиятны 

мөстәкыйль үзләштерерлек күнекмәләр булдыру һәм әдәбият-сәнгать белән даими кызыксыну тәрбияләү; Матур әдәбиятта халык тарихы, милләт 

язмышы гәүдәләнешенә укучыларның игътибарын туплау; Әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен, поэтикасын аңларлык эстетик зәвык булдыру; Укучыларда 

кешелеклелек, горурлык, үз кадереңне белү хисләре тәрбияләү. 

Укучыларының белем дәрәҗәсенә таләпләр 

1. Әдәбиятына зур өлеш керткән әдипләр иҗатын белү. 

2. Программага кертелгәнәсәрләрнең асылына төшенү, андагы образларга бәя бирә белү;. 

3. Әдәбият теориясе буенча белемнәргә (әсәр тукымасында реалистик һәм романтик алымнар,идея, пафос, сәнгати сурәтләү чаралары, әдәби деталь) 

нигезләнеп, әдәби әсәрне анализлау һәм шәрехләү. 

4. Әсәрне чорга хас бәйлелектә тикшерә һәм аңлата белү. 

5. Классик әдипләребезнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын белү. 

6. Татар әдәбиятында традицияләр һәм яңару процессы, жанрлар үсеше турында гомуми күзаллау булу. 
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Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре: 

Татар әдәбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) нәтиҗәләре түбәндәгеләр:укучыда әдәби әсәрне аңлап укырлык, мөстәкыйль үзләштерерлек 

күнекмәләр булдыру, әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү;  сүз сәнгатен халыкның яшәү рәвешен, рухи кыйммәтләрен саклап калган һәм беркетә килгән хәзинә 

буларак кабул итәргә өйрәтү; язу һәм сөйләм осталыгын үстерү, мәсьәләне аңлый, гипотеза куя, материалны төркемли, үз фикерен дәлилли, кирәк икән – 

үзгәртә-төгәлләштерә, нәтиҗәләр чыгара, материалны гомумиләштерә белергә, үз хисләреңне сүзләр ярдәмендә аңлата алырга һәм бер үк вакытта  

башкалар белән бергәләп эшләргә күнектерү; баланың үз эшчәнлеген һәм әйләнә-тирәдәге тормышны мөстәкыйль бәяли белүенә, мөстәкыйль карарлар 

кабул итә һәм аларны җиренә җиткереп үти алуына ирешү;төрле чыганаклар белән эшләргә, аларны табарга, мөстәкыйль рәвештә кулланырга, 

төркемләргә, чагыштырырга, анализларга һәм бәяләрг 

Универсаль уку гамәлләре 

Шәхескә кагылышлы УУГ:шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү, татар әдәбиятына һәм башка халыклар әдәбиятына, мәдәниятына 

ихтирамлы мөнәсәбәт тәрбияләү; укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; укуга җаваплы караш, үзүсеш, үзлектән белем алуга әзерлек, укуга карата 

кызыксыну формалаштыру; тотрыклы танып-белү сыйфатлары булдыру; башкаларның теленә, диненә, гореф-гадәтләренә уңай мөнәсәбәтләр булдыру; 

патриотизм хисләре, күпмилләтле илебезгә ярату хисләре, Туган илгә хөрмәт тәрбияләү; сәламәт яшәү рәвеше алып бару; кыйммәтләрен аңлау; һөнәр 

сайлау, хезмәткә хөрмәт формалаштыру; гаиләнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан ролен аңлау; төрле чыганаклардан (сүзлекләр, 

энциклопедияләр, интернет-ресурслар һ.б.) танып-белү һәм коммуникатив ихтыяҗларны канәгатьләндерерлек мәгълүматлар табарга күнектерү. тәкъдим 

ителгән шартлар һәм таләпләр эчендә ысул билгели алу; итуациягә туры китереп үз гамәлләреңә төзәтмәләр кертү; уку мәсьәләсен чишүнең дөреслеген 

бәяли белү; үзконтроль, үзбәя, аңлы карар кабул итү.  

Танып-белү УУГ: укылган текстның эчтәлеген сөйли белү, аңлы уку; охшаш һәм аермалы якларны билгели белү, чагыштыру; төшенчәләрне билгели 

белү, гомумиләштерү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнеше булдыру; билгеле бер үзенчәлек буенча классификацияләү; эзлекле фикерләү булдыру, йомгак һәм 

нәтиҗә ясау; модельләштерү (тамгалы, символлы модель һәм схемалар төзи белү); интернет һәм китапханә ресурсларыннан файдаланып мәгълүмат таба 

белү. 

Коммуникатив УУГ: үз фикереңне әйтә, дәлилли һәм яклый белү; яшьтәшләре, укытучы белән уку хезмәттәшлеге һәм эшчәнлеге оештыра белү; 

укытучының, сыйныфташларының сорауларына жавап бирү; шәхси һәм төркемнәрдә эшли белү; дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә әңгәмәдә катнаша 
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белү; аралашкан вакытта иптәшләреңнең фикерен хөрмәт итү, тыңлый белү; үзеңнең фикереңне әйтү, хисләреңне һәм ихтыяҗларыңны җиткерү өчен 

әдәби тел (телдән, язма, монологик) нормаларына туры китереп куллану; аудитория алдында чыгыш ясау. 

Предметара эшчәнлек алып бару юнәлешләре: әдәбиятны музыка ,рәсем сәнгате белән бәйләп, сүз сәнгатенең кыйммәтен күрсәтү, матурлыкны 

танырга өйрәтү; әдәбиятны татар тел белеме белән бәйләп, әдәби әсәр теленең үзенчәлекләрен, әсәр стиле кебек төшенчәләрне җиткерү; татар әдәбиятын 

рус әдәбияты, башка халыклар әдәбиятлары белән бәйләп укытып, әдәбиятлар арасындагы уртак проблемаларны, уртак кыйммәтләрне күрсәтү аша дөнья 

культурасы, кешелек тарихы төшенчәләрен үзләштерүләре; әдәбиятны тарих, җәмгыять  белеме экология предметлары белән бәйләп, дөнья, яшәү, 

табигать, кешелек җәмгыяте турында күзаллау формалаштыру. 

Укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләрен бәяләү нормалары 

Укучыларның белемнәрен тикшерү укытучы тарафыннан даими рәвештә алып барыла.Ул белем,осталык һәм күнекмәләрнең формалаша баруын белү, 

ачыклау өчен агымдагы тикшерү, шулай уку ахырында нәтиҗә ясау максатыннан үткәрелә торган тикшерүләр формасында үткәрелә. Укучыларның 

белеме “Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән “татар телендә төп гомуми белем   бирү мәктәбенең 5- 9 

сыйныфлары өчен татар әдәбиятынукыту программмасы” (татар телендә урта (тулы гомуми белем бирү мәктәпләре өчен) 1-11 сыйныфларКазан: 

Татарстан китап нәшрияты, 2011” бирелгән бәяләү нормаларына нигезләнеп бәяләнә. 

Формалаштырылырга тиешле күнекмәләр 

Укучыга билгеле бер күләмдә белем бирү белән янәшә, аларны ныгыту, күнекмә дәрәҗәсендә беркетү кирәк була. Әдәбият шикелле белемнәр 

анализлау-тикшерү барышында үзләштерелә торган предмет өчен бу аерата мөһим. Күнекмәләр булдыру эшчәнлеге түбәндәге юнәлешләрдә үстерелә 

һәм бәяләнә: 

- рецептив эшчәнлек: әдәби текстны укый һәм эчтәлеген кабатлап сөйли, аңлата алу, шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан 

сөйләү; сайлап алып (яки тәкъдим ителгән) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сөйләү; фольклор әсәрләренең жанрын һәм аларга хас 

үзенчәлекләрне тану, әдәби әсәрнең төрен, жанрын билгеләү һәм фикерне исбатлау. 

- репродуктив эшчәнлек: әдәби әсәрнең сюжетын, анда сурәтләнгән вакыйгаларны, характерларны аңлатып бирә, бәяли алу; төрле мәгълүмат 

чыганаклары (сүзлекләр, белешмәләр, энциклопедияләр, электрон чаралар) белән максатчан эшли белү; вакытлы матбугат материалларына мөрәҗәгать 

итә алу. 
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- иҗади эшчәнлек: төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади, сәнгатьле укый белү; укыганны телдән сурәтләп бирә алу; рольләргә кереп 

кабатлап бирү; план төзү һәм әсәрләр турында бәяләмә язу, сочинение  элементлары белән изложение  язу; әдәби әсәрләр буенча һәм тормыштан алган 

фикер-карашларга, хис-кичерешләргә нигезләнеп сочинение язу. 

- эзләнү эшчәнлеге: проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү; әдәби әсәргә, аның өлешләренә, язучы иҗатына карата 

аңлатмалар, бәя бирү. 

- тикшеренү эшчәнлеге: әдәби әсәрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; төрле 

әсәрләрнең проблемаларын яки темаларын чагыштыру, үзенчәлекләрен билгеләү; әсәрләрне үзара чагыштыру, уртак һәм аермалы якларны таба белү; 

язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, бәяли белү. Әдәби әсәрне иҗтимагый һәм мәдәни тормыш 

күренешләре белән бәйлелектә аңлау.Өйрәнелгән әсәрләр буенча яки бирелгән тема буенча сочинение яза белү.Тәкъдим ителгән яки укучы үзе сайлаган 

әсәрләрне (шигырь, проза) яттан сөйләү.Язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, бәяли белү.Татар һәм рус 

телендәге әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерә, аларга бәя бирә алу.Дәреслек белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (төрле 

сүзлекләрдән, тәнкыйть материалларыннан, фәнни чыганаклардан һ.б.) файдалану күнекмәләре булу. 

Эш программасының эчтәлеге 
 

№ Темалар Эш 

программасынд

агы сәг. саны 

Дәрестән 

тыш уку 

Бәйләнеш-ле с 

сөйләм үстерү 

Теоретик материал 

 

Төп әдәбият  

1 Урта гасыр әдәбияты. Казан ханлыгы 

чоры. Мөхәммәдьяр “Нәсыйхәт” шигыре. 

 

1   Сәнгать төре буларак 

әдәбият 

Мөхәммәдьяр “Нуры 

содур”, Казан, 

Тат.китап нәшрияты, 

1997, 309 нчы бит 

2 XIX гасыр әдәбияты. Чорга кыскача тарихи 

күзәтү. Муса Акъегетзадәнең «Хисаметдин 

менла» повесте 

2   Повесть жанры. 

Әсәрнең сюжеты, 

тема, проблема, 

идеясе.  

Х.Й. Миңнегулов,. 

“Татар әдәбияты. Рус 

телендә урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбенең 10 нчы 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия 

(татар балалары өчен)” 

Казан, Тат.китап 

нәшрияты, 2012 
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3 XX гасыр башы әдәбияты М.Гафуриның 

«Нәсыйхәт» шигыре 

1   Лирик жанрлар:пейзаж 

лирикасы, күңел 

лирикасы, фәлсәфи 

лирика. Ритм, рифма, 

строфа үзенчәлекләрен 

Дәреслек: Ф.М. 

Мусин,  

З.Н. Хәбибуллина, 

Ә.М. Закирҗанов 

“Татар әдәбияты. Рус 

телендә урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбенең 11 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия 

(татар балалары өчен)” 

Казан, Тат.китап 

нәшрияты, 2012 

4 Шәриф Камалның тормышы һәм иҗаты. 

«Буранда» хикәясе 

2   Троплар. Әсәрнең 

пафосы – 

сентименталь пафос. 

Язучы стиле. 

Әдәбиятта нәфис-

бизәкле стиль 

З.Н.Хәбибуллина, 

Х.Г.Фәрдиева, 

Ә.Н.Хуҗиәхмәтова 

“Татар әдәбияты. Рус 

телендә урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбенең 9 нчы 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия 

(татар балалары өчен)” 

Казан, Тат.китап 

нәшрияты, 2011” 

5 Фатих Әмирханның тормышы һәм иҗатын 

искә төшерү.  “Бер хәрабәдә” хикәясе. 

2   Кеше образлары: төп 

геройлар, ярдәмче 

геройлар, 

 

6 Фәтхи Борнашның тормышы һәм иҗаты.  

«Таһир-Зөһрә» трагедиясе. 

1  1 Трагедия жанры  

7 20-30нчы еллар әдәбияты. Һади Такташның 

«Алсу» поэмасы 

1    Дәреслек: Әхмәдуллин 

А. Г. , Ганиева Ф. Ә.  

”Әдәбият. Татар урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбенең 8 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия. 
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Казан, “Мәгариф” 

нәшрияты, 2006. 

8 Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» 

повесте 

2 1 1 Тема, проблема, идея, 

пафос. Идеал.  

Психологизм.  

Эпистоляр повесть 

жанры.Эпистоляр 

стиль 

Дәреслек: Ф.М. 

Мусин,  

З.Н. Хәбибуллина, 

Ә.М. Закирҗанов 

“Татар әдәбияты. Рус 

телендә урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбенең 11 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия 

(татар балалары өчен)” 

Казан, Тат.китап 

нәшрияты, 2012 

9 Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» 

драмасы 

2  1 Образлар системасы 

образ, символ, деталь, 

аллегория, табигать 

образы, әйбер образы, 

пейзаж, портрет 

Мәктәп китапханәсе. 

“Татар драматургиясе” 

Сайланма пьесалар, 

ТаРИХ – 2003  

10 Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты. Фатих 

Кәрим иҗаты. “Сибәли дә сибәли”  “Теләк", 

“Бездә яздыр”, “Газиз әнкәй” шигырьләре. 

1   Шигырь төзелеше 

Ритм, рифма 

Фатих Кәрим, 

Шигырьләр җыентыгы 

11 Муса Җәлил иҗаты.  “Тик булса иде ирек”,  

“Соңгы җыр”,  “Серле йомгак” 

шигырьләре; “Сандугач һәм чишмә” 

балладасы. 

2   контраст алымына Дәреслек: Әхмәдуллин 

А. Г. , Ганиева Ф. Ә.  

”Әдәбият. Татар урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбенең 8 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия. 

Казан, “Мәгариф” 

нәшрияты, 2006. 
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12 60-80 нче еллар әдәбияты. 

Гомәр Бәшировның  тормыш юлы, иҗаты 

турында мәгълүмат бирү. «Туган ягым – 

яшел бишек» автобиографик  повесте. 

3    Дәреслек: 
Әхмәдуллин А. Г. , 

Ганиева Ф. Ә.  

”Әдәбият. Татар урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбенең 8 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия. 

Казан, “Мәгариф” 

нәшрияты, 2006. 

13 Аяз Гыйләҗевнеӊ тормыш юлы, иҗаты 

турында мәгълүмат бирү. “Язгы кәрваннар” 

повесте. 

3 1  Тема, идея Дәреслек: 
Әхмәдуллин А. Г. , 

Ганиева Ф. Ә.  

”Әдәбият. Татар урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбенең 8 нче 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия. 

Казан, “Мәгариф” 

нәшрияты, 2006. 

14 Равил Фәйзуллинның «Җаныңның 

ваклыгын сылтама заманга…», 

«Аккошлар», «Мин сиңа йомшак таң 

җиле…»“Вакыт”, “Якты моң”,  һәм кыска 

шигырьләре. 

1 1 1  Дәреслек: 

А.Г.Әхмәдуллин      

“Әдәбият(XX йөзнең 

30-90 нчы елларында 

әдәбият) Татар телендә 

урта гомуми белем 

бирү мәктәбенең 11 

нче сыйныфы өчен 

дәреслек”, Казан, 

Тат.китап нәшрияты, 

2011; А.Г. 

Әхмәдуллин, 

Әдәбияттан 

хрестоматия: Татар 

урта гомуми белем 

бирү мәкт. 11 нче 

сыйныфы өчен, Казан, 



 10 

“Мәгариф” нәшрияты 

15 Туфан Миңнуллинның  тормыш юлы 

турында мәгълүмат бирү.  

«Әлдермештән Әлмәндәр»  моңсу 

комедиясе. 

2  1 Драма жанрлары, 

образларның 

бирелеше, символлар 

Мәктәп китапханәсе. 

“Татар драматургиясе” 

(1960-1980 еллар) 

Сайланма пьесалар, 

ТаРИХ – 2003  

16 Фәнис Яруллинның  тормышы, иҗаты 

турында мәгълүмат бирү.  

«Җилкәннәр җилдә сынала» повесте. 

2 1   З.Н.Хәбибуллина, 

Х.Г.Фәрдиева, 

Ә.Н.Хуҗиәхмәтова 

“Татар әдәбияты. Рус 

телендә урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбенең 9 нчы 

сыйныфы өчен 

дәреслек-хрестоматия 

(татар балалары өчен)” 

Казан, Тат.китап 

нәшрияты, 2011” 

17 Мөдәррис Әгъләмовның «Каеннар булсаң 

иде», «Учак урыннары» шигырьләре. Ел 

буе үтелгән материалларны кабатлау. 

Йомгаклау дәресе 

1     

  29 2 3   

 Барысы 34 2 3   

Методик ярдәмлекләр: 

 

  1 . Д. Ф. Заһидуллина . Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы.”Мәгариф” нәшрияты 2000, 2006 

  2.  Фәрит Хатипов. Әдәбият теориясе “Мәгариф” нәшрияты 2000 

  3.  Д. Ф. Заһидуллина, Ә. М. Закирҗанов, Т. Ш. Гыйләҗев, Н. М. Йосыпова.     Татар әдәбияты: Теория. Тарих “Мәгариф” 2006 

  4.  М. Ш. Җәләлиева. Әдәбиятыбызның җырлы чишмәләре  Мәгариф“ нәшрияты” 2001 

  5. Д Ф. ЗаһидуллинаМ.И Ибраһимов, В. Р. Әминев. Әдәби әсәргә анализ ясау “Мәгариф” 2005 

  6.  Ә. М. Закирҗанов. Заман белән бергә: Әдәби тәнкыйть мәкаләләре Татарстан китап нәшрияты, 2004 

  7. Интерактив китап.  Муса Җәлил  2006 

 

Электрон әсбаплар 

 

Төре Әсбап Сыйныф 
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Мультимедияле 

программа 

“Г.Тукай. Тормыш юлы һәм иҗаты”, “Effecto studio” тарафыннан   ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы заказы буенча эшләнгән, 2005. 

5-11 нче сыйныфлар 

Фонодәресләр комплекты “Нәҗип Җиһанов”, “Алмаз Монасыйпов”, “Салих Сәйдәшев”, НПК “Школьник”, ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча эшләнгән. 

5-11 нче сыйныфлар 

DVD-video (мультфильм) “Ана бәйрәме”, Казань, Татарстан-синема, 2006. 5-8 нче сыйныфлар 

10 CD тан торган комплект “Күренекле шәхесләр”, “Аксу” студиясе тарафыннан  ТР Мәгариф һәм фән 

министрлыгы заказы буенча эшләнгән, 2006. 

5-11 нче сыйныфлар 

Мультимедияле 

программа 

“Фәнис Яруллин. Тормыш юлы һәм иҗаты”, ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы 

заказы буенча эшләнгән. 

5-11 нче сыйныфлар 

Мультимедияле 

программа (татар, рус һәм инглиз 

телләрендә)  

“Гасырларда калыр батырлык” (М.Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты), “Мастер” 

ҖЧҖ тарафыннан ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча эшләнгән, 2006. 

5-11 нче сыйныфлар 

6 CD тан торган комплект Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия, “Аксу” студиясе тарафыннан  ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча эшләнгән, 2008.  

5-11 нче сыйныфлар 

3 DVD и  1 CD тан торган 

җыентык 

“Габдулла Тукай”, “Вамин” Татарстанның мәдәни традицияләрен саклау һәм үстерү 

фонды, 2009. 

5-11 нче сыйныфлар 

Мультимедияле 

программа 

“Сабантуй”, “Мастер” ҖЧҖ. 5-11 нче сыйныфлар 

DVD-video - җыентык “Татар театрының 100 еллыгы”, II том, Г.Камал исемендәге Татар дәүләт Академия 

театры. 

1-11 нче сыйныфлар 

 

Уку елында үткәреләк язма эшләр 

 

 1 чирек 2 чирек 3 чирек 4 чирее Барысы 

Сочинеие      

Контроль 

сочинение 

 1 1 1 3 

Класстан тыш уку   1 1 2 

 

 

8нче сыйныф өчен программада татар әдәбиятына 70 дәрес каралган, гимназиянең укыту базисы буенча эш программасында да уку елы дәвамында 34 

дәрес үткәрү планлаштырылды,чөнки гимназиянең уку планы нигезкендә әдәбияттан дәресләр бер генә сәгатькә каралган, шуңа күрә  Һәр тема 

программада каралган сәгать саныннан кыскартылып өйрәнелә.. Дәресләрдә  и Муса Җәлил иҗаты буенча эшләнгән ннтерактив китабын куллану, 
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интернет ресурслары белән эшләү кебек эш төрләреннән дә киңрәк файдалану, компьютер технологияләрен күбрәк кертү планлаштырыла. Программа 

материалының күләмле булуын истә тотып, өйгә индивидуаль эшләр дә  бирелә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


