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Аңлатма язуы 

 

Күренекле мәгърифәтче Каюм Насыйри: "Табигый сәләтлелек ул 

очкын гына, ул сүнәргә дә, кабынып китәргә дә мөмкин, аның 

кабынып китеп, зур ялкынга әверелүендә төп мәҗбүри көч булып 

хезмәт һәм үз-үзеңә таләпчән булу тора,” – дигән. 

Аңлы, белемгә омтылучан балалар тумыштан сәләтле булалар. 

Ләкин сәләтле булу нәселдәнлеккә генә бәйле түгел, монда баланың 

тирә-ягындагы кыйммәтләр системасы да зур әһәмияткә ия. Билгеле бер 

шартлар булдырганда, укучыларның күбесендә теге яки бу сәләтне 

үстерергә мөмкин.  

 “Укытучы һәм тәрбиячеләргә балаларның ни дәрәҗәдә сәләтле 

булуын белү бик мөһим.  Шуның нигезендә билгеле бер эш формалары 

һәм алымнары булдырылырга, алар көндәлек эштә кулланылырга тиеш.  

Өйгә бирелгән эшләр белән генә чикләнмичә, өстәмә әдәбият 

укучы һәм өстәмә күнегү-биремнәр үтәүче балаларны аеруча сәләтлеләр 

рәтенә кертергә була”, – дип язды академик Ә.Н.Хуҗиәхмәтов.  Ә 

дәреслектәге уку материаллары исә күләме һәм тирәнлеге буенча уртача 

укучыларга исәпләнгән. Әгәр дә бала сәләтле булса, ул, билгеле, 

дәреслек материалы белән генә канәгатьләнеп калмый, андыйлар 

эзләнәләр, өстәмә укыйлар, интернет-ресурслардан актив файдаланалар.  

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, мин татар телен 

яратучы, туган телен ихтирам иткән укучыларны олимпиадага әзерлим, 

телгә сәләтле балалар белән өстәмә эшлим. Моның өчен мин программа 

төзедем. Программа көчле укучыларга атап төзелгәнгә, анда мәктәп 

дәреслекләре белән эшләү каралмаган. Фәнни китап-дәреслекләр һәм 

электрон ярдәмлекләр укучының да, укытучының да белемнәрен 

тирәнәйтә, арттыра.  

Укучыларда туган тел дәресләренә кызыксыну уятуда, өстәмә 

белем бирүдә “Сәләт” иҗтимагый фонды чыгарган электрон әсбап бик 

зур роль уйнады һәм уйный. Шулай ук 2008 нче елда тагын бер электрон 

дәреслек дөнья күрде. Монысы 5-11 нче сыйныфларда татар теле 

дәресләрен үткәрергә, сәләтле укучылар белән эшләргә ярдәм итә.  Бу 

ярдәмлекне эшләүдә бик күп галимнәр, укытучылар, “Белем.ру” 

җәмгыяте рәисе Р.Гатауллин катнашкан. Авторлар арасында дәрәҗәле 

фән эшлеклеләре шактый. Дәреслектә теория дә, интерактив бирем-

күнегүләр дә, катлаулы тест сораулары да бар. Гадәти дәреслектә 

булмаган материаллар, укучының белемен тирәнәйтә торган 

мәгълүматлар искиткеч әйбәт итеп бирелгән.   

 

“Сәләтле укучыларны татар теленнән олимпиадага әзерләү” 

программасының төп максаты: татар теленнән сәләтле укучыларны 

район, республика олимпиадаларына, региональ, халыкара 



олимпиадаларга әзерләү, мәктәптә уку дәвамында  тупланган тел, 

лингвистик, коммуникатив компетенцияләрен үстерү. 

 

Бурычлар: 

- 5-8 нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрне киңәйтү һәм 

тирәнәйтү; 

 -  тестлар белән эшләү күнекмәләрен камилләштерү; 

 - телнең фонетик, орфоэпик, орфографик, морфологик, лексик, 

синтаксик, стилистик нормаларын ныгыту, тирәнәйтү; 

 - укучыларның дөрес һәм бәйләнешле фикер йөртү күнекмәләрен 

үстерү; 

 -  эш кәгазьләрен дөрес язу күнекмәләрен камилләштерү; 

 - сүзләргә лексик, фонетик, морфологик анализ, сүзләрне 

төзелеше, ясалышы ягыннан тикшерү, гади һәм кушма җөмләләргә 

синтаксик анализ ясау күнекмәләрен системалаштыру; 

 - татар телен фәнни китап-дәреслекләр ярдәмендә тирәнәйтеп 

өйрәнү.  

   

Уку процессы ел буе, ягъни 33 атна дәвам итә, атнага 1 сәгать 

хисабыннан. 
 

Уку курсы темаларының эчтәлеге 

 

 Татар халкының барлыкка килүе һәм үсүе. Татар теленең төп 

диалектлары. (3 сәг.) 

 Татар этнонимының семантикасы, болгар-татарның этник тамыры, 

татар сөйләмә теле үсешендә этаплар. Татар теленең төп диалектлары. 

 

Лексикология. Сүз, сүзлек составы. Сүзнең лексик мәгънәләре. 

Синоним, омоним, антоним сүзләр. Фразеология. (3 сәг.) 

 Сүзнең бер һәм күп, туры һәм күчерелмә мәгънәләре,  синоним, 

омоним, антонимнар. Килеп чыгышы, кулланылыш сферасы, 

кулланылыш активлыгы ягыннан татар әдәби теленең сүзлек составы. 

Фразеология, фразеологизмнарның төрләре. Этимология, ономастика, 

лексикография. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика һәм орфография. Татар 

халкында язу тарихы. (3 сәг.) 

Фонетиканың өйрәнү объекты. Авазларны акустик яктан, биологик 

һәм иҗтимагый аспекттан чыгып өйрәнү. Авазларны төркемләү. Сузык 

һәм тартык авазларга характеристика. Сингармонизм законы, 

тартыкларның борын, ирен, тел арты, кече тел ассимиляциясе, иҗек 

басымы, ягъни авазларның позицион һәм комбинатор үзгәрешләре һ.б. 

Фонетик анализны камилләштерү. 



Орфоэпия. Сузыкларның дөрес әйтелеше.  

Графика. Орфография. Татар халкында язу тарихы. 

 

Морфемика. (1 сәг.) 

Морфемиканың өйрәнү объекты. Тамыр морфлар һәм нигезләр. 

Сүзнең нигезе турында төрле галимнәрнең карашлары. Кушымча 

морфлар. Ярдәмлек морфлар. Морфема һәм аның төрләре.  

 

Морфонология. (1 сәг.) 

Морфонологиянең өйрәнү объекты. Сузык һәм тартык. Татар 

телендәге морфонемаларның төрләре.  

 

Сүз ясалышы. (1 сәг.) 

Сүз төзелеше.  

Сүзләрнең ясалыш ысуллары.  

 

Морфология. (5 сәг.) 

 Сүзләрне төркемнәргә бүлү һәм сүз төркемнәренең грамматик 

билгеләре. Мөстәкыйль сүз төркемнәре. төркемчәләре. Фигыль 

дәрәҗәләре. Бәйләгеч сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәре. Сүз 

төркемнәренең грамматик категорияләрен кабатлау, ныгыту, тестлар 

белән белемнәрне тикшерү. Морфологик анализ. 

 

Синтаксис һәм пунктуация. (3 сәг.) 

Синтаксик берәмлекләр. Сүзләр арасында ияртүле һәм тезүле 

бәйләнеш. Бәйләнеш чаралары, аларның төп үзенчәлекләре. Сүзтезмә, 

җөмлә, җөмлә кисәкләре, гади һәм кушма җөмлә. Җөмләнең грамматик, 

синтагматик, актуаль кисәкләргә бүленеше. Җөмләләрне төркемләү 

принциплары. Җөмләдә сүз тәртибе. Тезмә кушма җөмләләр. Иярченле 

кушма җөмләләр. Катлаулы кушма җөмләләр. Чит сөйләм һәм аның 

төрләре. Тыныш билгеләре.  

 

Стилистика һәм сөйләм культурасы. (3 сәг.) 

Стилистиканың төп төшенчәләре. Стилистикада антонимнар, 

синонимнар, омонимнар, паронимнар, фразеологизмнарның 

кулланылышы. Сөйләм стильләре. Сөйләм культурасы. Әдәби 

сөйләмнең нормалары. Ораторлык сәнгате. 

  

  

Татар телен өйрәнүче галимнәр, дәреслек авторлары (1 сәг.) 

 

Практик дәресләр. (10 сәг.) 

“Олимпиадага ничек әзерләнергә” ярдәмлегендәге тестлар белән 

эшләү. Электрон дәреслектән интерактив күнегү биремнәрен үтәү. 



Региональ олимпиада тестларын, биремнәрен эшләү. Алдагы елларда 

булган республика олимпиадасы тестларын эшләү, биремнәрен үтәү.  

 

 
 

Укытучы өчен әдәбият 
 

№ 

п/п 

Авторы Исеме  Чыккан 

вакыты 

1.  Н.Максимов Татар теленнән БРИга әзерләнү  

өчен  ярдәмлек   

2007 

2.  Н.Максимов Морфология һәм  орфография 

буенча  кулланмалар  

1997 

3.  Н.Максимов Татар теленнән тестлар   2002 

4.  Н.Максимов Татар теленнән 

кулланма(фонетика)  

2002 

5.  Н.Максимов Татар теленнән кулланма 

(синтаксис)  

2002 

6.  Н.Максимов, 

З.Шәйхразиева   

Урта  мәктәптә татар телен укыту. 

Кушма  җөмлә синтаксисы 

2005 

7.  Н.Максимов,  

З.Шәйхразиева   

Гади  җөмлә синтаксисы 

 

2005 

8.  Н.Максимов,  

З.Шәйхразиева   

Синтаксистан таблица һәм  

схемалар  

2007 

9.  Н. Максимов Татар теленнән БРИга 

әзерләнәбез   

2008 

10.  Ф.Харисов, 

Ч.Харисова 

Татар теле. Кагыйдәләр,  

күнегүләр  

2007 

11.  Г.Нәҗипова Тестлар   

12.  Н.Максимов   Татар теленнән дидактик  

материаллар (5-7 кл.) 

2000 

13.  Н.Максимов   Татар теленнән дидактик  

материаллар (8-11 кл.) 

2002 

14.  Д.Абдуллина, 

Л.Гилязова   

Татар теленнән БДИна әзерлек  

өчен  тестлар һәм  иҗади  

биремнәр   

2008 

15.  Ч.М.Харисова Тестлар, 1 нче китап 2012 

16.  Ф.Сафиуллина  

М.З.Зәкиев  

Хәзерге татар әдәби теле 2006 

17.  Коллектив  Электрон дәреслек 2008 

18.  Коллектив  Татар грамматикасы. 1, 2, 3 нче 

томнар 

2002 

19.  М.Зәкиев    Төрки-татар  этногенезы. Фикер.   1998 

20.  КФУ галимнәре Олимпиадага ничек әзерләнергә? 2008 



 


