
 



  

 

Предмет Класс Сәгать саны атнага саны 
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Дәреслек 

Татар әдәбияты 6 

 
68 2 52 6 12 Ф.Ә.Ганиева, М. Д. Гарифуллина. 

Әдәбият: татар урта гомуми белем 

бирү мәктәбенең 6 нчы сыйныфы 

өчен дәреслек. - Казан: Татар. 

Китап нәшр., 2014..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

 

 

1. Россия Федерациясенең «Россия Федерациясендә белем бирү турында» гы Законы (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (29.12.2012, № 273-ФЗ); 

2. Россия Федерациясенең «Россия Федерациясе халык телләре турында» гы Законы (Закон РФ “О языках народов Российской Федерации” 

(25.10.1991, № 1807-1, ред. 12.03.2014); 

3.   Татарстан Республикасының “Мәгариф турында” гы Законы (Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об     

образовании»); 

4.   “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм 

үстерү буенча ТР дәүләт программасы” (25.10. 2013, 794 нче карар); 

5. Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән төп гомуми белем бирүнең  федераль дәүләт мәгариф стандарты 

 ( төп гомуми белем бирү – № 1897, 17.12.2010 ел). 

6.    Татар телендә урта белем бирү мәктәпләре  өчен татар әдәбиятыннан үрнәк программа. ( 1 – 11 сыйныфлар) төзүче ав т о р л а р :           

Д.Ф. Загидуллина, Н.М. Юсупова, Ф.Ф. Хасанова   (протокол  16 май, 2017 ел. № 2/17) 

7.     Казан шәһәре “16 нчы татар-инглиз гимназиясе”нең 2017-2018 нче елга уку планы (педагогик киңәшмәдә расланган-беркетмә №1, 

21.08.2017 ел ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 нчы сыйныфта татар балалары өчен әдәбият укытуның төп максаты: 

 

1. Татар әдәбиятының бай тарихын, классик язучыларының иҗатларын һәм иң күренекле әсәрләрне өйрәнү, үзләштерү; 

2. Әдәби төр, жанр, эчтәлек, форма һәм әдәби алымнар турындагы белемнәрне системага салу; 

3. Матур әдәбият әсәрләрен форма һәм эчтәлек берлегендә аңларга һәм анализларга өйрәтү; 

4. Иң күркәм әсәрләр мисалында рухи байлыкның кыйммәтен күрсәтү, аларның дәрәҗәсен күтәрү; 

5. Укучыда танып белү кызыксынуын уяту, белем алуга, иҗади һәм рухи үсүгә теләк – омтылыш тудыру, укучының иҗади 

сәләтен үстерү. 

 

      Бурычлары: 

- Иҗат, әдәбият үсеше, аның тарихи төшенчәләрен, өйрәнелгән әдәби әсәрләрне чорларның үсеш тәртибендә системалы итеп 

күзалларга ярдәм итү; 

-  Матур әдәбият формалашуында һәм үсешендә зур роль уйнаган чәчмә һәм тезмә әсәрләр җыелмасы – халык авыз иҗаты, 

аның матур әдәбият белән уртак һәм аермалы якларын күрсәтү; 

-  Сәнгать әсәрен иҗат иткән әдипләргә карата хөрмәт уяту; 

- Матур әдәбиятны милли һәм дөньякүләм культураның бер күренеше итеп карау, аның рухи кыйммәтләрне, традицияләрне 

саклаучы, тапшыручы икәнен аңлату; 

- Әдәби әсәрне анализлау күнекмәләре булдыру, әдәбият теориясеннән 7 нче сыйныф программасы буенча теоретик белемнәр 

бирү һәм анализ барышында кулланырга өйрәтү; 

- Әдәби әсәрдә тасвирланган тормыш вакыйгаларыннан үрнәк һәм гыйбрәт алырга, дөрес максатлар куярга өйрәтү; 

- Әдәбиятның матурлыгын, хис-кичерешләр байлыгын күрсәтеп, балаларның рухи дөньясын баету; 

- Укучыларда сөйләм культурасы булдыру һәм язма сөйләмне үстерү;  

- Тормышта үз урынын табардай сәләтле шәхес тәрбияләү; 



- Укучының мөстәкыйль фикерләвен, гомумиләштереп нәтиҗәләр ясау сәләтен үстерү. 

 

Белем дәрәҗәсенә таләпләр: 

- Өйрәнгән әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын истә калдыру 

- Әдәби текстны кабул итү һәм анализлый алу, укыган буенча план төзи белү 

- Геройларга характеристика бирә алу. 

- Әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыра белү, автор позициясен ачыклый алу. 

- Укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерә алу, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку.  

- Әсәрдә кулланылган сурәтләү алымнарын аера белү; 

- Кеше образларын (төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар) күрә һәм аера белү; 

- Жанр үзенчәлекләрен билгели белү; 

- Әдәби әсәрдәге образлылык, образ, символ, деталь, аллегория, табигать образы, әйбер образы, пейзаж, портрет һ.б.ны күрә 

һәм аера белү; 

- Комедия жанрын һәм аңа хас үзенчәлекләрне тану; 

- Композиция: әсәр кору алымнарын күрә, аера белү; 

- Тема, проблема, идея, пафос, сюжет элементларын һ.б. дөрес билгеләү. 

 

Күнекмәләргә таләпләр: 

- Сүз сәнгатенең образлы табигате турында күзаллау булдыру; 

- Классик әдипләребезнең тормыш һәм иҗат юлларыннан төп фактларны белү; 

- Өйрәнелгән төп әдәби-теоретик төшенчәләрне белү; 

- Әдәби текстның сюжетын сөйли белү 



- Өйрәнелә торган әсәрнең аерым эпизодын (яисә күренешне) анализлый алу;  

- Әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклый белү; 

- Әдәби әсәрләрне чагыштыра белү; 

- Әдәби әйтелеш таләпләрен саклаган хәлдә өйрәнелгән әсәрләрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку; 

- Өйрәнелгән әсәргә дәлилле рәвештә үз мөнәсәбәтеңне белдерү 

- Әсәрләргә телдән һәм язмача фикереңне белдерү, аларга бәя бирү;  

- Диалогта яисә бәхәстә катнашу; 

- Сүз сәнгатенең аерым күренешләре белән мөстәкыйль танышу һәм аларның эстетик кыйммәтен бәяләү (класстан тыш вакытта 

әсәр укуга ихтыяҗ булдыру); 

- Татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага телдән һәм язмача бәйләнешле текст төзү күнекмәсенә ия булу; 

- Тәкъдим ителгән яки укучы үзе сайлаган әсәрләрне (шигырь, проза) яттан сөйләү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программаның эчтәлеге 

 

 



№ Темалар 

Әсәрләрне өйрәнү 

Дәрестән 

тыш уку 

Бәйләнешле 

сөйләм 

үстерү 

Әдәбият теориясе 

Төп программада 

әсәрләрне өйрәнү 

өчен каралган 

 сәгать саны 

Эш 

программасындагы 

сәгать саны 

1 Миф. “Алып кешеләр”, “Җил иясе җил 

чыгара” мифлары.  
3 1  1 

Мифлар турында 

төшенчә. 

2 Г. Тукай. “Исемдә калганнар”  4 1  1  

3 Ә. Фәйзи. “Тукай” романы  4 2  1  

4 Г. Камал. “Беренче театр”  
3 2   

Конфликт турында 

төшенчә. 

5 С. Рәмиев. “Уку” шигыре.  1 1    

  

    

Баллада турында 

башлангыч 

мәгълүматлар. 

6 Дәрдмәнд. “Видагъ” шигыре.  1 1    

7 К. Насыйри. “Әбүгалисина”  3 2  1  

8 Г.Ибраһимов. “Алмачуар”  3 2  1  

9 Г. Рәхим. “Яз әкиятләре”  1 1    

10 Һ. Такташ. “Пи-би-бип” шигыре  1 1    

11 

 

И.Юзеев. “Бакчачы турында баллада”, 

“Йолдыз кашка турында баллада” 
2 1    

12 М. Җәлил. “Сандугач һәм чишмә”  2 1    

13 И. Гази хикәяләре  2 1    

14 Батулла. “Имче”  2 1    

15 Р. Миңнуллин  2 1    



 

№ 

   Дәрес темасы 

 

Сәг. 

сан. 

Планлаштырылган  нәтиҗәләр  

Гомуми уку 

күнекмәләреһәм 

эшчәнлек 

ысуллары 

Дата 

предмет метапредмет 
шәхескә 

кагылышлы 

П 

л 

а 

н 

Ф 

а 

к 

т. 

1 

 

 

 

 

 

 

Миф. “Алып 

кешеләр”, “Җил 

иясе җил 

чыгара”,”Зур 

кешеләр”  

мифлары. 

 

 

 

 

1 

 

Миф турында төшенчә алу. Халыкның рухи 

тормышыннда мифның 

ролен аңлау. 

Туган илгә, 

туган якка 

мәхәббәтне 

бала исеменнән 

оста әйтеп 

бирүен күрү. 

Тема, проблема, 

идеяне ачыклау. 

  

2 “Җил иясе җил 

чыгара”. 

1 Мифларда табигатьнең , 

чынбарлыкның һәм 

яшәешнең закончалыкларын 

ачарга омтылу. 

Дөнья халыклары тудырган 

мифлар  һәм татар халкы 

иҗат иткән мифлар. 

Мифларда 

кеше халәтенең 

төрле яклары 

чагылуын 

аңлау. 

Әдәби алымнар, 

тел-сурәтләү 

чараларын төгәл 

белү, әдәби 

әсәрдән таба алу 

күнекмәләре 

булдыру. 

  



3 ”Зур кешеләр”  

мифы. 

1 Дөньяның килеп чыгышы, 

кешеләрнең барлыкка 

килүе, каһарманнарның 

батырлыгы хакында 

күзаллау булдыру. 

Аерым төр һәм жанрга 

караган әсәрләрне аңлап 

укый һәм кабул итә, 

эчтәлеген кабатлап сөйли 

алуга ирешү; 

укучының  

җаваплылык 

хисен 

активлаштыру; 

 

баланың әдәби 

һәм тел-сурәтләү 

алымнарыны,обр

азлылыкның 

үзенчәлекләрен 

һәм әһәмиятен 

аңлап бәяли 

белүенә ирешү; 

 

  

4-

5 

Практик дәрес. 

Әдәби әсәр: 

эчтәлек һәм 

форма. 

2 Сүз сәнгатен, халыкның 

яшәү рәвешен, рухи 

кыйммәтләрен саклап 

калган һәм беркетә килгән 

хәзинә буларак кабул итәргә 

өйрәтү; 

Милли әдәбияттагы рухи-

әхлакый кыйммәтләрне 

күңелдән уздырып кабул 

итәргә өйрәтү. 

баланың 

үзаңын үстерү, 

милләтне, 

ватанны 

яратырга 

өйрәтү, 

горурлык һәм 

гражданлык 

хисләре 

тәрбияләү; 

 

 

 

баланың әдәби 

һәм тел-сурәтләү 

алымнарының, 

образлылыкның 

үзенчәлекләрен 

һәм әһәмиятен 

аңлап бәяли 

белүенә ирешү; 

  



6-

7 

Каюм Насыйри. 

Язучының 

тәрҗемәи хәле. 

"Әбугалисина" 

повесте. 

2 

 

К.Насыйриның тормышы, 

иҗаты, мәгърифәтче     

эшчәнлеге белән 

таныштыру. 

Әсәрне уку, тыңлау һәм 

анализлау. Әдәби 

әсәрләрнең өч төргә 

бүленүе. 

 

Әдәби әсәр. 

Эчтәлек һәм 

форма. 

Образлар 

системасы.Әдә

би алымнар, 

тел-сурәтләү 

чаралары белән 

танышу. 

мәсьәләне аңлый, 

гипотеза куя, 

материалны 

төркемли, үз 

фикерен дәлилли 

белергә 

күнектерү. 

  

8 "Әбугалисина" 

повесте. 

1 Әдәби әйтелеш таләпләрен 

саклаган хәлдә әсәрне  

сәнгатьле итеп укый белү, 

эчтәлеген сөйләү. 

Әсәрдә гади кешегә хас 

сыйфатларның һәм фикер 

йөртүнең суперкешегә 

үзенчәлекле төстә 

күчерелүен белү. 

”Әбүгалисина”

әсәрен уку, 

анализлау. 

Сораштыру 

нәтиҗәләре 

белән 

таныштыру. 

Әсәрне уку, 

тыңлау һәм 

анализлау. 

Нәтиҗәләр ясау. 

  

9-

10 

"Әбугалисина 

һәм Әбелхарис 

турында минем 

фикерләрем".Ин

ша. 

2 “Әбүгалисина” әсәре буенча 

инша язу. 

Орфографик нормаларны 

күздә тотып, дөрес итеп 

инша язуга ирешү. 

Укучыларга үз 

фикерләрен 

дөрес һәм төгәл 

итеп 

формалаштыру 

өчен 

этәргечләр 

Инша язу өчен 

уңай халәт 

тудыру. 

  



бирү. 

11 Практик дәрес. 

Образларга 

чагыштырма 

характеристика 

бирү. 

1 мәсьәләне аңлый, гипотеза 

куя, материалны төркемли, 

үз фикерен дәлилли белергә 

күнектерү. 

Милли әдәбияттагы рухи-

әхлакый кыйммәтләрне 

күңелдән уздырып кабул 

итәргә өйрәтү 

баланың 

үзаңын үстерү, 

милләтне, 

ватанны 

яратырга 

өйрәтү, 

горурлык һәм 

гражданлык 

хисләре 

тәрбияләү; 

 

әхлак 

нормаларын, 

җәмгыятьтә яшәү 

кагыйдәләрен 

төшендерү; 

 

  

12

-

13 

Галимҗан 

Ибраһимовның 

тормышы һәм 

иҗаты. 

“Алмачуар” 

хикәясе. 1-3 нче  

бүлекләр. 

2 Язучының кыскача иҗат 

биографиясен белү. 

Хикәянең сюжетын 

жентекләп сөйләү 

күнекмәләре булдыру. 

Әдип тормышы 

буенча  

укучылар һәм 

укытучы 

сөйләвен кабул 

итү, әңгәмәдә 

катнашу. 

Әдип тормышы 

буенча  укытучы 

сөйләвен кабул 

итү, әңгәмәдә 

катнашу. 

Г.Ибраһимовның 

тормышы һәм 

иҗаты белән 

таныштыру. 

  

      “Алмачуар” 2 Авыл малаеның табигатькә “Алмачуар” хикәясен укып Укучының Хикәяләү   



14

-

15 

хикәясен укуны 

дәвам итү 8- 13 

нче бүлекләр. 

якынлыгын, атка 

мәхәббәтен, аңа бәйле 

хыялларын, хыялының 

җимерелүен әсәрдәге 

вакыйгалар һәм сурәтләү 

чараларына мисаллар 

ярдәмендә аңлата белү.  

өйрәнү. укыган әдәби 

әсәрнең 

эчтәлеген, 

темасын, 

проблемасын, 

идеясен 

билгели 

белүенә ирешү. 

үзенчәлеген:  

эпиклык (чор, 

урын, кешеләр 

язмышы) белән  

лириклыкның 

(Закир-ның бик 

көчле теләге, 

хылы, эчке хис-

кичерешләре, 

табигать 

күренешләре, 

Алмачуар 

образы)  үзара 

аерылгысыз 

үрелеп 

тасвирлануда 

икәнлегенә 

анализ ясап бару. 

16

-

17 

“Алмачуар” 

хикәясен укуны 

дәвам итү. 

2 Әсәрне уку һәм анализлау. 

 

Әдәби әсәрнең геройларын 

һәм әдәби дөньясын бәяли 

алуына, аның нинди төр 

һәм жанрга каравын 

аеруына ирешү;  

Әхлак 

нормаларын, 

җәмгыятьтә 

яшәү 

кагыйдәләрен 

Нәтиҗә ясый 

белү, үз 

мөнәсәбәтеңне 

 белдерә алу. 

  



 төшендерү; 

 

18 Дәрес-диспут. 

“Алмачуар” 

хикәясе буенча. 

1 Үз фикерен дәлилли, кирәк 

икән – үзгәртә-

төгәлләштерә, нәтиҗәләр 

чыгара, материалны 

гомумиләштерә белергә 

күнектерү. 

Геройларга характеристика 

бирү,сюжет, композиция 

үзенчәлекләрен билгеләү 

күнекмәсе булдыру. 

Башкалар 

хисен аңлау, 

кайгырта белү, 

шәфкатьлелек, 

мәрхәмәтлелек, 

әхлакый 

хисләрен 

үстерү. 

Укыган әсәр 

буенча фикер 

алышуда 

катнашырга, 

оппонентларның 

фикерен исәпкә 

алып, үз 

карашларын 

расларга һәм 

дәлилләргә 

өйрәтү. 

  

     

19

-

20 

Гали Рәхим 

тормыш юлы, 

иҗаты.” Яз 

әкиятләре” әсәре. 

2 Уңай һәм тискәре геройларга 

характеристика бирергә 

өйрәтү. 

Гали Рәхимнең  иҗаты 

турында кыскача мәгълүмат 

бирү.” 

”Яз 

әкиятләре” 

хикәясе  

мисалында 

күчерелмә 

мәгънә, 

аллегория, 

символлар 

турындасөйл

әшү. 

Әсәрне уку һәм 

анализлау. 

Образлардагы 

яшерелгән 

мәгънәне - 

контекстны 

ачыклау 

 

  



   

21

-

22 

Дәрдемәнд. 

Шагыйрь 

турында 

белешмә.  

«Видагъ»  

2 XX гасыр башындагы 

иҗтимагый фикернең 

шагыйрь иҗатында 

чагылышын күзаллау. 

Милләт язмышын ил 

корабы, давыл, дулкын, 

упкын образларында 

сурәтләү. 

Йөгерек уку 

күнекмәләре 

булдыру. 

Сорауларга 

җавап бирү. 

Сәнгатьле укуны 

бергәләп бәяләү. 

  

   

23

-

24 

Сәгыйть Рәмиев 

– нечкә күңелле 

лирик. С.Рәмиев 

“Уку”, “Авыл”, 

“Мин” 

шигырьләре 

2 С.Рәмиевнең тормыш юлын 

аңлау, аның иҗатына лиризм 

хас булуны төшенү. 

С.Рәмиевнең 

шигырьләренең эчтәлеген 

аңлау. 

Йөгерек уку 

күнекмәләре 

булдыру. 

Сорауларга 

җавап бирү. 

Сәнгатьле укуны 

бергәләп бәяләү. 

  

25 Дәрес-

конференция.  

1 Баланың үз эшчәнлеген һәм 

әйләнә-тирәдәге тормышны 

мөстәкыйль бәяли белүенә, 

мөстәкыйль карарлар кабул 

итә һәм аларны җиренә 

җиткереп үти алуына ирешү; 

Укыган әсәр буенча фикер 

алышуда катнашырга, 

оппонентларның фикерен 

исәпкә алып, үз карашларын 

расларга һәм дәлилләргә, 

әдәбият белеме 

төшенчәләренә мөрәҗәгать 

итәргә өйрәтү. 

Иҗади 

хезмәткә, 

эшнең 

нәтиҗәсенә 

мотивация 

булдыру, 

материаль 

һәм рухи 

байлыкларга 

сак караш 

формалашты

ру. 

Укучының үз 

эшләгән эшләре 

өчен шәхси 

җаваплылыгын, 

мөстәкыйльлеген 

үстерү; 

 

  

http://miras.belem.ru/node/467


 

   

26

-

27 

Г.Камал “Беренче 

театр”  

2 Әдәби әйтелеш таләпләрен 

саклаган хәлдә әсәрне  

сәнгатьле итеп укый, әсәргә 

карата дәлилле рәвештә  үз 

мөнәсәбәтеңне белдерә белү. 

Әсәрнең эчтәлеген һәм ни 

өчен комедия икәнен аңлау, 

комедия турындагы 

белемнәрне киңәйтү. 

Төп 

образларның 

үзенчәлекле 

сыйфатларын 

белү. 

Искелек 

гәүдәләнеше 

буларак Хәмзә 

образына бәя 

бирә алу. 

  

  

28 

Г.Камал “Беренче 

театр” 

1 Әсәрне укып- анализлау. Драма төренең 

үзенчәлекләре. Барлык 

сәнгать төрләрен дә 

берләштергән театр 

сәнгатенең нигезен тәшкил 

итүе. 

Театр һәм 

драматургия 

бердәмлеге. 

Г.Камалның 

театр, 

драматургия 

тари хында 

урыны роле. 

Караган 

спектакльләрне 

искә төшереп, 

комедияне таный 

белү. 

  

  

29 

Г.Камал “Беренче 

театр” 

1 Г.Камал турында истәлекләр 

белән танышу. 

 

”Беренче театр”әсәренең 

эчтәлеген эзлекле итеп 

сөйләү. 

 

Иҗади 

тасвирланган 

хис-

кичерешне 

аңлап, тәңгәл 

интонация 

белән  уку. 

 

Әдәби әйтелеш 

таләпләрен 

саклаган хәлдә 

әсәрне  сәнгатьле 

итеп сөйли, 

әсәргә карата 

дәлилле рәвештә  

үз мөнәсәбәтеңне 

  



белдерә белү. 

30 Дәрес-

презентация. 

Г.Камал әсәрләре 

буенча. 

1 Өйрәнелгән әсәрләрне 

шәрехли белүенә ирешү, 

автор позициясен ачыклый 

алу һәм аңа үз мөнәсәбәтеңне 

булдыру күнекмәсен 

формалаштыру. 

Башка халыкларның 

культурасына, тарихына 

хөрмәтле караш, башкалар 

фикеренә карата түземлелек 

формалаштыру; 

Укучының 

тоткан 

урынын, 

укучы ролен 

кабул итү, 

укуга карата 

кызыксыну 

уяту, укуның 

шәхсән 

мәгънәсен 

аңлауны 

формалашты

ру; 

Әдәби 

әсәрләрдәге 

геройларның 

гамәлләренә 

кешелек 

нормаларыннан 

чыгып бәя бирү. 

 

  

   

31

-

32 

Сөйләм телен 

үстерү. Барлык 

укылган әсәрләр 

буенча дәрес- 

диспут. 

2 Нинди ва кыйгалар 

тасвирланганын аерып алып 

сөйләргә; шул мисалда 

сюжетны танырга өйрәнергә. 

Табигать  образларында 

кеше сыйфатларын 

тасвирлау әдәби алым 

икәнен истә калдыру. 

 

Образларда 

яшерелгән 

мәгънәне - 

контекстны 

ачыклау. 

Кемнәр, нинди 

хәлләр каршы 

куелганын 

ачыклап, 

конфликтны 

табарга 

өйрәнергә. 

 

  



  

33

-

34 

Г. Тукай- 

әдәбиятыбыз 

күгендә мәңге 

сүнмәс 

йолдыз”.”Исемдә 

калганнар” әсәре.  

2 Г.Тукай биографияен тагы 

бер кат искә төшерү, ныгыту 

Әсәр эчтәлеге аша Тукай 

язмышының төрле 

борылышларга бай булуын, 

бу борылышларның халык 

язмышына бәйлелеген 

күрсәткән ситуация һәм 

вакыйгаларны аңлау һәм 

аңлата белү. 

Г.Тукайның 

тормышы, 

иҗаты, татар 

әдәби-ятында 

тоткан 

урыны 

турында 

белгәннәрне 

искә төшерү. 

Күрсәтмә 

материаллар 

ярдәмендә 

әстәмә белем 

бирү. 

Г.Тукай турында 

белгәннәрне искә 

төшерү, 

шигырьләрен 

яттан сөйләү. 

 

  

   

35 

”Исемдә 

калганнар” әсәре. 

1 Биографиясенең картасын 

ясау. 

 

Татар әдәбиятында беренче 

автобиографик әсәр булган 

“Исемдә калганнар”ның 

язылу тарихы. 

Балачак 

кичерешләре

н тудырган 

сәбәпләрне 

анализлау. 

Г.Тукайның 

тормышы, иҗаты, 

татар әдәби-

ятында тоткан 

урыны турында 

белгәннәрне искә 

төшерү. Күрсәтмә 

материаллар 

ярдәмендә әстәмә 

  



белем бирү. 

    

36

-

37 

”Исемдә 

калганнар” әсәре. 

2 Тукайның халык баласы 

булуын аңлата алу. 

Г.Тукай биографияен тагы 

бер кат искә төшерү, ныгыту 

Балачак 

кичерешләре 

тудырган 

сәбәпләр. 

Хикәяләү 

үзенчәлеге, 

хикәяләүче 

образы. 

Сорауларга тулы 

җаваплар 

бирергә, әңгәмә 

корырга күнегү. 

  

    

38 

Дәрес- экскурсия. 1 Әдәби телнең нормаларына 

нигезләнеп, кирәкле темага 

телдән һәм язмача 

бәйләнешле текст төзү 

күнекмәсенә ия булу 

Әсәрләрнең эчтәлеген 

аңлауга ирешү. 

 Сорауларга тулы 

җаваплар 

бирергә, әңгәмә 

корырга күнегү. 

 

  

39

-

40 

Практик дәрес. 

Лирик әсәрне 

анализлау. 

2 Лирик төрнең нинди фикер, 

хис белдерү үзенчәлегеннән 

чыгып, үз эчендә жанрларга 

бүленүен өйрәнгән әсәрләр 

мисалында аңлату. 

Лирика төшенчәсен ныгыту.   Шигырьләрн

е иҗади, 

сәнгатьлеукы

й белү; 

укыганны 

телдән 

сурәтләп 

бирә алу; 

Җавап таба белү; 

шигырь 

төзелешенә 

караган 

терминнарны 

аңлау, аерып 

күрсәтә алу. 

  



    

41

-

43 

Һ. Такташ “ 

Урман”, “Пи-би-

би-бип...” 

3 Һ.Такташ шигырьләре белән 

таныш булу. 

Шигырьләрне сәнгатьле уку 

күнекмәләрен 

камилләштерү. 

Шигъри 

образларны 

таный һәм 

аларда 

белдерелгән 

мәгънәне, 

хис –

кичерешләрн

е аңлата 

белү. 

 

Әсәрнең 

эчтәлеген аңлау. 

Әсәргә карата 

дәлилле рәвештә  

үз мөнәсәбәтеңне 

белдерә белү. 

  

    

44

-

47 

Ибраһим Гази 

иҗаты.”Кояш 

артыннан киткән 

тургай” әсәре. 

4 Дөрес интонация белән 

укырга күнегү. 

 

И.Газиның тәрҗемәи хәле 

турында мәгълүматлы булу 

Символик 

мәгънә 

төшенчәсен 

аңлау. 

 

Әсәр буенча 

фикер алышу. 

  

   

48

-

49 

Р. Батулла 

“Имче”, “Көчек”, 

“Чагыр” 

әсәрләре. 

2 Әсәр герое турында 

төшенчәне үзләштерү. 

Әдәбият белеме 

төшенчәләренә мөрәҗәгать 

итәргә өйрәтү. 

Шигъри 

образларны 

таный һәм 

аларда 

белдерелгән 

мәгънәне, 

хис-

Үзәк героның 

шуклыгы, 

хаталары, холкы 

турында фикер 

йөртә белү 

  



кичерешләрн

е 

аңлата белү. 

   

50 

Р. Миңнуллин 

шигырьләре: 

“Энекәш кирәк 

миңа!”, “Әни, 

мин көчек 

күрдем!”, 

“Кайтыйк ла 

үзебезгә!” 

1 Р.Миңнуллин иҗаты, 

әдәбияттагы урыны, дәрәҗәле 

исемнәре турында мәгълүмат 

бирү. 

Лирик герой образын һәм 

әсәр героен аерырга күнегү. 

Әдәби телнең 

нормаларына 

нигезләнеп, 

кирәкле 

темага 

телдән һәм 

язмача 

бәйләнешле 

текст төзү 

күнекмәсенә 

ия булу. 

Шигъри 

образларны 

таный һәм аларда 

белдерелгән 

мәгънәне, хис- 

кичерешләрне 

аңлата белү. 

  

   

51 

М.Җәлил 

“Сандугач һәм 

чишмә” 

1 Әсәрләрдә фаҗига, 

драматизм белән батырлык, 

фидакарьлекнең үрелешен, 

табигатьнең боларга актив 

мөнәсәбәтен билгели алу. 

Предметларны, табигатьне 

җанландырып сурәтләү 

алымын күрсәтә белү.  

 

Карточкалар

дагы 

биремнәр 

буенча 

төркемнәрдә 

эш эшләү. 

 

 

 

  

  

52 

 “Бакчачы 

турында баллада” 

1 Баллада жанры белән 

танышу. 

Автор хикәяләвенә, 

персонажлар сөйләменә, 

деталь образларга, сурәтләү 

Әдип 

тормышы 

буенча  

Әсәр буенча 

фикер алышу. 

  



чараларының төгәллегенә 

игътибар итеп әсәрне укып 

өйрәнергә. 

укытучы 

сөйләвен 

кабул итү, 

әңгәмәдә 

катнашу. 

Әсәр буенча 

фикер 

алышу. 
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“ Йолдыз кашка 

турында 

баллада”.  

2 Әсәр буенча фикер алышу, 

төп геройларга 

характеристика бирү 

Әсәрнең төзелеше, 

геройлары. Символик 

образлар, халык авыз иҗаты 

белән аваздашлык.    

 

  

Сорауларга 

җавап бирү. 

Сорауларга 

җавап бирү / 

мөстәкыйль эш 

/Тулы анализ. 

Нәтиҗәләр ясау. 

  

55 Дәрес-диспут. 1 Баланың үз эшчәнлеген һәм 

әйләнә-тирәдәге тормышны 

Геройларга характеристика 

бирү,сюжет, композиция 

Әдәби телнең 

нормаларына 

   



мөстәкыйль бәяли белүенә, 

мөстәкыйль карарлар кабул 

итә һәм аларны җиренә 

җиткереп үти алуына ирешү; 

үзенчәлекләрен билгеләү 

күнекмәсе булдыру. 

нигезләнеп, 

кирәкле 

темага 

телдән һәм 

язмача 

бәйләнешле 

текст төзү 

күнекмәсенә 

ия булу. 
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Мөстәкыйль эш.  2 Өйрәнелгән әсәрләрне 

шәрехли белүенә ирешү, 

автор позициясен ачыклый 

алу һәм аңа үз мөнәсәбәтеңне 

булдыру күнекмәсен 

формалаштыру. 

Башка халыкларның 

культурасына, тарихына 

хөрмәтле караш, башкалар 

фикеренә карата түземлелек 

формалаштыру; 

Индивидуаль 

биремнәр 

үтәү. 
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 Ә.Фәйзи иҗаты. 

“Тукай” романын 

өйрәнү.148- 155 

битләр. 

2 “Тукай” романының 

эчтәлеген аңлау. 

Тукайның халык баласы 

булуын аңлата алу. 

Индивидуаль 

биремнәр 

үтәү. 

Укучыларның 

хәтерләү сәләтен 

тикшерү, сөйләм 

телен баету. 
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“Тукай” романын 

өйрәнү.155- 165 

бит. 

1 Әдип тормышы буенча  

укытучы сөйләвен кабул итү, 

әңгәмәдә катнашу. Әсәрне 

сәнгатьле уку. 

Габдулла Тукай образын 

гәүдәләндергән  сәнгать 

әсәрләрен барлау. 

Өйрәнгән 

әсәрләр 

мисалында 

эпик төргә 

Әсәр буенча 

фикер алышу. 

  



йомгак ясау.   
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“Тукай” романын 

өйрәнү.165- 170 

битләр. 

1 Ә.Фәйзинең үз Тукаен иҗат 

иткәнлеге, автор нияте,  

фантазиясе турында сөйләшү. 

”Тукай” романының язылу 

тарихы. Әсәрне укып 

анализлау. 

Сюжетны 

сөйләү. 

Ошаган 

өлешне 

сәнгатьле 

уку. 

Әңгәмә-бәхәстә 

катнашу. 
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“Тукай “ романы 

буенча контроль 

эш. 

2 “Исемдә калганнар” белән 

чагыштырып, Ә.Фәйзинең үз 

Тукаен иҗат иткәнлеге, автор 

нияте,  фантазиясе турында 

сөйләшү. 

“Исемдә калганнар” әсәре  

һәм Г. Тукайның тулы 

биографиясе белән бәйләп  

нәтиҗәләр ясау. 

 

Үз 

хисләреңне 

сүзләр 

ярдәмендә 

аңлата 

алырга һәм 

бер үк 

вакытта  

башкалар 

белән 

бергәләп 

эшләргә 

күнектерү; 

 

Үз-үзен танып 

белергә һәм 

һәрдаим 

камилләштерергә 

әзер, рухи 

дөньясы бай 

булган шәхес 

тәрбияләү; 

  

    “Нинди матур 1 Табигать, халык, культура, Баланың үз эшчәнлеген һәм Мөстәкыйль Укучыларда   



64 минем туган 

ягым!”. 

дин 

төрлелегенберләштергәндөнь

ягасоциалькарашформалашт

ыру. 

әйләнә-тирәдәге тормышны 

мөстәкыйль бәяли белүенә, 

мөстәкыйль карарлар кабул 

итә һәм аларны җиренә 

җиткереп үти алуына 

ирешү; 

үзләштерерле

к күнекмәләр 

булдыру, 

әдәбиятка 

мәхәббәт 

тәрбияләү; 

әдәбиятның 

үзенчәлекләре 

турында 

карашларны 

үстерү. 
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Әдәбият белеме 

терминнары. 

2 Сүз сәнгатенең образлы 

табигате хакында гомуми 

мәгълүматый күзаллау 

булдыру, эстетик зәвык 

формалаштыру; 

Төрле мәгълүмат 

чыганаклары: сүзлекләр, 

белешмәләр, 

энциклопедияләр, электрон 

ресурслар белән эшләү 

күнекмәләрен булдыру. 

Матур 

әдәбият 

укуга 

ихтыяҗ, 

әдәби 

әсәрнең 

эстетик 

кыйммәтен, 

поэтикасын 

аңларлык 

эстетик 

зәвык 

булдыру. 

Төрле халыклар 

иҗатындагы 

уртаклыкларны 

күрсәтә алу,  

мисаллар китерү. 
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Ел буена 

үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау.Йомгак

2 Төрле чыганаклар белән 

эшләргә, аларны табарга, 

мөстәкыйль рәвештә 

кулланырга, төркемләргә, 

Геройларга характеристика 

бирү,сюжет, композиция 

үзенчәлекләрен, махсус 

сурәтләү чараларының 

Үз 

карашларын 

расларга һәм 

дәлилләргә 

Туган 

республикага, 

туган илгә, 

халкына, ил 

  



 

 

 

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 

 

Татар мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр минимум (6 сыйныф) 

 

«Алып кешеләр», «Җил иясе җил чыгара» мифлары. 

лау дәресе. чагыштырырга, анализларга 

һәм бәяләргә өйрәтү. 

ролен билгеләү күнекмәсе 

булдыру; 

күнектерү. 

 

тарихына карата 

гражданлык 

нигезләре, үз 

милләтен ярату, 

татар булуы 

белән горурлану 

хисләре 

формалаштыру 



К.Насыйриның «Әбүгалисина» повесте.  

Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясе.  

Г.Рәхимнең «Яз әкиятләре» хикәясе.  

Дәрдемәнднең «Видагъ» шигыре.  

С Рәмиевнең «Уку» шигыре. 

 Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе. 

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» истәлеге.  

Р.Батулланың «Имче» хикәясе. 

Һ. Такташның «Пи-би-бип» шигыре. 

М.Җәлилнең «Сандугач һәм чишмә» балладасы. 

Методик кулланмалар:  

1. Абдрәхимова Я.Х. Әдәбият дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-6 нчы сыйныфларында 

эшләүче укытучылар өчен кулланма. - Казан: Мәгариф, 2007. 

2. Заһидуллина Д.Ф. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы. – Казан: “Мәгариф”, 2004. 

3. Әдһәмова Г.М. Әдәбият дәресләрендә укучыларны комплекслы тәрбияләү. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1981. 

4. Поварисов С.Ш. Мәктәптә әдәби әсәрләрнең телен өйрәнү. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1978. 

5. Минһаҗева Л.И., Мияссарова И.Х. Татар балаларәдәбияты. – Казан: “Хәтер” (ТаРИХ), 2003 

6. Әхмәтҗанов М.З. Якташәдипләребез. – Актаныш: Актаныштипографияседәүләтунитарпредприятиесе, 2002. 

7. Баһаутдинов Ф.Н. Без Мөслимбалалары: күренеклерайондашларыбызтурындаязмалар. – Казан: “Идел-Пресс”, 2006. 

8. Электрон әсбаплар 

 

Төре Әсбап Сыйныф 



Мультимедияле 

программа 

“Г.Тукай. Тормыш юлы һәмиҗаты”, “Effectostudio” 

тарафыннанТРМәгарифһәмфәнминистрлыгы заказы буенчаэшләнгән, 2005. 

5-11 нчесыйныфлар 

Фонодәресләр комплекты “НәҗипҖиһанов”, “Алмаз Монасыйпов”, “СалихСәйдәшев”, НПК 

“Школьник”, ТРМәгарифһәмфәнминистрлыгы заказы буенчаэшләнгән. 

5-11 нчесыйныфлар 

DVD-video (мультфильм) “Анабәйрәме”, Казань, Татарстан-синема, 2006. 5-8 нчесыйныфлар 

10 CDтанторган комплект “Күренеклешәхесләр”, “Аксу” студиясетарафыннан  ТР 

Мәгарифһәмфәнминистрлыгы заказы буенчаэшләнгән, 2006. 

5-11 нчесыйныфлар 

Мультимедияле 

программа (татар, 

русһәминглизтелләрендә)  

“Гасырлардакалырбатырлык” (М.Җәлилнеңтормыш юлы һәмиҗаты), 

“Мастер” ҖЧҖ тарафыннанТРМәгарифһәмфәнминистрлыгы заказы 

буенчаэшләнгән, 2006. 

5-11 нчесыйныфлар 

6 CD танторган комплект Татар әдәбиятыдәресләренә фонохрестоматия, “Аксу” 

студиясетарафыннанТРМәгарифһәмфәнминистрлыгы заказы буенчаэшләнгән, 

2008.  

5-11 нчесыйныфлар 

3 DVD и  1 

CDтанторганҗыентык 

“Габдулла Тукай”, “Вамин” 

Татарстанныңмәдәнитрадицияләренсаклауһәмүстерү фонды, 2009. 

5-11 нчесыйныфлар 

Мультимедияле 

программа 

“Сабантуй”, “Мастер” ҖЧҖ. 5-11 нчесыйныфлар 

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

Академия театры. 

1-11 нчесыйныфлар 

 

 


