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Татар теле 6 

 

140 4 4+3 (өйрәтү 

характерында) 

2 (контроль ) 2(контроль) Юсупов Ф.Ю., Харисова Ч.М.,  

Сәйфетдинов Р.Р.Татар гомуми урта белем 

бирү мәктәпләре өчен 6 нчы класс  өчен 

дәреслек  К.,   Тат китап нәшр. 2014 
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Аңлатма язуы 

 

 

Программа Түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды: 

 

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. 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 гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен татар теленнән программа (10-11 нче сыйныфлар). Төзүче авторлары: 

Г.Р.Галиуллина, М.М.Шәкүрова. 

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

21.08.2017 ел ). 
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       6 нчы сыйныфта татар теленнән белем бирү максатлары: 

 

1. Укучыларның башлангыч мәктәптә фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алган белемнәрен 

системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү. 

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

3. Телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү. 

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

эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен аңлату. 

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

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

7. Җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләренә, әхлак нормаларына төшендерү. 

 

      Бурычлар: 

 

1. Исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрәтү, аларның морфологик үзенчәлекләрен һәм җөмләдә кулланылышын аңлату. 

2. Сүз төркемнәрен дөрес язу, аларны сөйләмдә дөрес куллана белү күнекмәләрен үстерү. 

3. Җөмләдәге үзара бәйләнешкә кергән сүзләрне табарга, сүзтезмәләрне аерырга, алардагы ияртүче һәм иярүче сүзне билгеләп, бәйләүче 

чараларны күрсәтергә өйрәтү. 

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

осталыгы һәм күнекмәләре булдыру. 

5. Җөмләнең грамматик нигезен табарга өйрәтү.   

 6 сыйныфта татар теленнән үзләштерелергә   һәм камилләштерергә тиешле осталыклар:                                                                                                                                             
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Уку эшчәнлеген 

оештыра белү 

юнәлешендә 

Китап, өстәмә мәгълүмат белән эш 

итә белү 

Фикерләү белән бәйле күнекмәләр Телдән һәм язма сөйләм үстерү һәм аралаша 

белү юнәлеше 

1. Уку 

мәсьәләләрен 

мөстәкыйль 

билгеләү. 

2. Уку 

операцияләрен 

планлаштыру. 

3. Белем алуның 

рациональ 

ысулларын 

сайлау. 

4. Үз-үзеңә 

контроль ясауның 

төрле формаларын 

үзләштерү. 

Мөстәкыйль 

белем алу буенча 

1. Дәреслек белән эш итә белү. 

2. Төрле чыганаклар белән 

мөстәкыйль эш итә белү. 

3. Төрле текстлар белән эш 

иткәндә сәнгатьлелекне саклый 

белү. 

4. Эчтәлекне аңлап, тиешле 

тизлектә, дөрес уку: 

 

- уку елы башында — 70-110 сүз; 

- уку елы ахырында — 75-115 сүз. 

 

5. Сүзлекләрдән файдалана белү, 

белешмә әдәбият белән системалы 

эшләү. 

6. Китапханәдә систематик каталог 

белән эш итә белү. 

1. Уку мәсьәләсен куя белү. 

2. Танып белү активлыгын үстерү. 

3. Яңа теманы аңлауга мотив 

тудыру. 

4. Төшенчә, термин, кагыйдә, 

закончалыкларны аңлап кабул итү 

күнекмәсен камилләштерү. 

5. Логик алымнардан чагыштыру, 

анализ, гомумиләштерү, нәтиҗә 

ясау күнекмәләрен камилләштерү. 

6. Грамматик анализ төрләрен 

үзләштерү: 

• мөстәкыйль сүз төркемнәренә 

морфологик анализ; 

• ярдәмлек сүз төркемнәренә 

морфологик анализ. 

7. Тикшеренү ысуллары: 

1. Телдән сөйләм: 

• кагыйдәләрне аңлап эзлекле сөйли белү 

күнекмәсе; 

• сорауны формалаштыра белү һәм тулы 

җавап бирә белү күнекмәсе. 

2. Язма сөйләм: 

• күчереп язу; 

• сүзлек диктанты — 20-25 сүз; 

• контроль диктант — 110-120 сүз, 

• катлаулы план буенча изложение язу: 

 

- уку елы башында — 200-220 сүзле текст 

(язманың күләме — 120-130 сүз); 

- уку елы ахырында — 220-250 сүзле текст 

(язманың күләме — 130-140 сүз); 

 

• фикер йөртү элементлары кертеп, гади 
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эш башлау. 7. Аудио-видео белән эш итә белү. 

 

• модельләштерү; 

• охшатып эшләү. 

 

яки катлаулы план төзеп сочинение язу; 

• эш кәгазьләре язу (акт һәм расписка). 
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       Программаның эчтәлеге: 

Программада татар теленә 140 дәрес каралган, эш программасында да уку елы дәвамында 140 дәрес үткәрү планлаштырыла. 

 

№ Төп темалар 

Төп 

программадагы 

сәгать саны 

Эш программасындагы сәгать саны 
Бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре 

(саны=сәгате) 

Тема өйрәнү Диктант Изложение Сочинение 
Эш кәгазьләре 

язу 

1 Кереш. 1 1     

2 Үткәннәрне кабатлау. 3 3     

3 Сүз төркемнәре турында 

гомуми төшенчә. 

1 1 1    

4 Исем. 12 8 2 (бсү 

хисабыннан ) 

1/ 1 сәг 1 /1 сәг  

5 Фигыль. 31 27 1+1(бсү 

хисабыннан) 

2\2 сәг ½ сәг  

6 Сыйфат. 5 4 1 

 

 1/1 сәг  

7 Сан. 6 4 

 

 1  (1-акт) 

8 Рәвеш. 7 67  

 

1/1 с сәг   
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9 Алмашлык. 8 8 

 

  1/1 (1-расписка) 

10 Аваз ияртемнәре. 2 2     

11 Хәбәрлек сүзләр. 2 2     

12 Бәйлек. 3 3     

13 Теркәгеч. 3 3     

14 Кисәкчә. 3 2 1 (кисәкчә 

темасын белән 

бергә) 

1.\1 сәг   

15 Модаль сүзләр. 1 1 1    

16 Ымлык. 1 2   1  

17 Кабатлау. 3 5     

 Барысы 92 84 4 с +4 (өйрәтү 

дикт) 

8 с (ш.и.-2 

контроль) 

7 с  (ш.и.-2 

контроль) 

2 

   140 
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Сөйләм. 

Тел һәм сөйләм. Сөйләмиятнең төрләре (сөйләү, тыңлау, язу, уку). Сөйләмнең төрләре (сөйләмә, язма, диологик сөйләм, монологик 

сөйләм).Сөйләм төрләре һәм аларның үзенчәлекләре: язма сөйләм, фикерне, хәбәрне, укылган текст эчтәлеген орфография кагыйдәләренә 

нигезләнеп, грамматик дөрес язу. Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен гамәли үзләштерү, аерым темалар буенча әңгәмә кору.  

Сөйләм ситуациясе, аның төп компонентлары: адресат һәм адресант, сөйләм шартлары, шәхси аралашу, рәсми аралашу, алдан 

әзерләнгән сөйләм, әзерлексез сөйләм үзенчәлекләре. Сөйләм шартларына бәйле тел берәмлекләренең кулланылышы. Сөйләм нормалары: 

фонетик, лексик, морфологик һәм синтаксик нормалар.  

Сөйләм эшчәнлеге буларак текст.   

Сөйләмә һәм язма текстлар.Текстның мәгънәви һәм композицион бөтенлеге. Текстның темасы, төп мәгънәсе. Текстның ваграк 

кисәкләргә бүленеше. Текстның микротемасы. Сөйләмнең мәгънәви төрләре: тасвирлау, бәян итү, фикер йөртү. Текст структурасы. 

Текстның композицион, жанр төрлелеге. Текстка анализ ясау: темасын ачыклау, төп фикерне билгеләү, стилен билгеләү.  

 

             Морфология 

Сүз төркемнәренең лексик-грамматик төрләре. Сүз төркемнәренең классификациясе. Сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре, ярдәмлек сүз төркемнәре, модаль сүз төркемнәре. Аларның семантик, морфологик һәм синтаксик 

үзенчәлекләре.Сүз төркемнәренең ясалышы, семантикасы, кулланылыш үзенчәлекләре.Телнең төп морфологик нормалары. Морфологик 

анализ ясау. 

 

Морфемика (сүз төзелеше) һәм ясалышы 

Сүз төзелеше һәм ясалышы турында гомуми мәгълүмат. Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Тамыр һәм кушымча. Тамырдаш сүзләр. 

Кушымчалар ярдәмендә яңа сүзләр ясалу. Аларның сүз төркемнәрен ясаудагы роле. Кушымчалар, аларның төрләре: сүз ясагыч кушымчалар, 

мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. Тамыр һәм ясалма нигез.  
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КОНТРОЛЬ   ЭШЛӘР ГРАФИГЫ 

 

 

 

 

№          Эш төре                                               Исеме                                     Дата 

             План           Фактик 

Б В Б В 

1 Изложение №1 (2 cәг.) “ Песиләр ”      

2 Аңлатмалы диктант №1 “ Көзге урманда ”     

3 Исем,сыйфат темаларын 

кабатлау буенча контроль 

тест 

     

4 Контроль диктант №1 “ Татарстан ”     

5 Сочинение №1 (2 сәг.) “ Китап – белем чишлмәсе ”     

6 Контроль диктант №2 “ Тирәнлек ”     

7 Изложение №2 (2 cәг.) “ Тыңгысыз төн ”     

8 Аңлатмалы диктант №2 “ Чыршы бизәү ”     

9 Контроль диктант №3 “ Минем хыялларым ”     

10 Аңлатмалы диктант №3 “ Кошларның файдасы ”     

11 Сочинение №2 (2 сәг.) “ Яз билгеләре ”     

12 Контроль диктант №4 

(арадаш аттестация эше) 

“ Матур җәй ”     
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КАЛЕНДАРЬ -  ТЕМАТИК БҮЛЕНЕШ 

 

 

 

№ 

 

 

Дәрес темасы 

Дәрес 

саны 

Планлаштырылган  нәтиҗә  

Гомуми уку 

күнекмәләре 

һәм эшчәнлек 

ысуллары 

Дата 

предмет метапредмет шәхескә 

кагылышлы план  факт 

Б В Б В 

1 Татар әдәби теле 1 Татар әдәби теле 

үзенчәлекләре белән 

таныштыру 

Туган телне 

белүнең 

мөһимлегенә 

төшенү 

УМ  мөстәкыйль 

кую 

Өстәмә 

мәгълүмат 

белән эшли 

белү 

    

2  Сүз төркемнәре, 

морфология 

турында төшенчә 

1 Сүз төркемнәре 

буенча төркемләү 

үзенчәлекләрен  искә 

төшерү  

 

Сүз төркемнәрен 

дөрес итеп 

билгели алу 

Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен 

булдыру 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

3-4 

 

 

 

 

      

Исем сүз төркеме 

турында төшенчә. 

Исемнәрнеӊ 

мәгънә 

төркемчәләре 

 

 

Исемнәрнең 

килеш белән 

төрләнеше. 

2 Исем турында 

төшенчә бирү. 

Исемнәрнең берлек-

күплек төре, 

килеш белән 

төрләнеше. 

Төрләнеше турында 

төшенчә бирү 

Исемне 6 

килештә 

төрләндерә алу, 

җөмләдә 

бирелгән 

исемнәрнең 

килешен билгели 

белү. 

Үз-үзеңә дөрес 

бәя бирә белү 

Чагыштырып 

нәтиҗәләр 

чыгру 

    

5 Баш килеш 1 Б.к. төрләнеше 

турында төшенчә 

бирү 

Б.к. белән 

төрләндереп, 

җөмләдә дөрес 

куллана белү 

Өстәмә 

мәгълүмат белән 

эшли белү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 
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6 Иялек килеше 1 И.к. белән төрләнеше 

турында төшенчә 

бирү 

Иялек килешендә 

дөрес итеп 

төрләндерә белү 

Күмәк танып 

белү 

эшчәнлегендә 

актив катнашу 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

7 Юнләлеш килеше 1 Ю.к. белән 

төрләнеше турында 

төшенчә бирү 

Юнләлеш 

килешендә дөрес 

итеп төрләндерә 

белү 

Өстәмә 

мәгълүмат белән 

эшли белү 

     

8 Төшем килеше 1 Т.к.турында төшенчә 

бирү 

Төрле 

категорядәге 

исемнәрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

9 

 

 

10 

 

Чыгыш килеше 

 

 

Урын-вакыт 

килеше 

    1 

 

 

   1 

Чыгыш килешендәге 

исемнәр 

төрләнешенә  

төшенчә бирү. 

Исем турында 

белемнәрне 

тирәнәйтү һәм 

системалаштыру 

 

Исемгә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү, 

исемне сөйләмдә 

тиешле 

грамматик 

категориядә 

куллана белү 

Чагыштырып 

нәтиҗәләр 

чыгару 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

11-12 БСҮД  

Изложение №1 

2 Грамматик 

нормаларны үтәп 

язарга омтылу. 

Иҗади фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү. 

Гади план 

нигезендә 

эчтәлекне төгәл 

һәм грамоталы  

итеп язып бирә 

белү 

Мөстәкыйль 

фикерләү сәләтен 

камилләштерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

13 Хаталар  өстендә 

эш 

1 Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

Ялгышны төзәтү Үзконтрольне 

камилләштерү. 

Чагыштырып 

нәтиҗәләр 

чыгру 
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14 Исемнәрнеӊ 

тартым  белән 

төрләнеше 

1 Исемнәрнең тартым 

белән төрләнеше 

турында белемнәрне 

тирәнәйтү һәм 

системалаштыру 

Төрле 

категориядәге 

исемнәрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү 

     

15 Тартымлы 

исемнәрнеӊ килеш 

белән төрләнеше 

1 Тартымлы 

исемнәрнеӊ килеш 

белән төрләнеше 

турында белемнәрне 

тирәнәйтү  

Исемгә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү 

Чагыштырып 

нәтиҗәләр чыгру 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

16 Тартымны белдерү 

юллары 

1 Исемнәрнең тартым 

белән төрләнеше 

турында белемнәрне 

тирәнәйтү һәм 

системалаштыру 

исемне сөйләмдә 

тиешле 

грамматик 

категориядә 

куллана белү 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

17 Исемнәрнең 

ясалышы 

1 Тартымлы 

исемнәрнеӊ килеш 

белән төрләнеше 

турында белемнәрне 

тирәнәйтү 

Исемгә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү 

     

18 Исемнәрнең 

ясалышы ягынан 

төрләре 

1 Исем турында 

белемнәрне 

тирәнәйтү һәм 

системалаштыру 

исемне сөйләмдә 

тиешле 

грамматик 

категориядә 

куллана белү 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

19 Исемнәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

1 Исемнәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

 Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен  

камилләштерү 

     

20 Исемнәргә 

морфологик 

анализ ясау 

1 Исемнәргә 

морфологик анализ 

ясау тәртибе 

Исемгә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү 

 Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 
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тәртибе булдыру 

21 Аңлатмалы 

диктант №1 

1 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Тестлы биремнәр 

белән  эшләү 

күнекмәләрен 

булдыру 

Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен  

камилләштерү 

     

22 Хаталар өстендә 

эш 

1 Ялгышны төзәтү Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

      

23-24 Сыйфат турында 

төшенчә. Сыйфат 

дәрәҗәләре 

2 Сыйфат дәрәҗәләре 

турында төшенчә 

бирү 

Җөмләдән 

сыйфатны 

билгели, сорау 

куеп, 

сыйфатланмышы 

белән әйтеп бирә 

белү, исемләшкән 

сыйфатларны 

таный алу. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

25 Асыл һәм нисби 

сыйфатлар 

1 Сыйфатлар ясалышы 

һәм сыйфат ясагыч 

кушымчалар.турында 

төшенчә бирү 

Сыйфат ясагыч 

кушымчаларны 

күрсәтә белү. 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

26 Сыйфатларныӊ 

җөмләдә 

кулланылышы 

1  Синоним һәм 

антоним сыйфатлар 

турында төшенчә 

бирү   

Сыйфатка тулы 

морфологик 

анализ ясый белү, 

бу сүз төркемен 

җөмләдә урынлы 

куллана белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

27-28 Сыйфатларның 

исемләшүе  

 Сыйфатларныӊ 

ясалышы 

2  Сыйфатларның 

исемләшүе . 

Сыйфатларны 

гомумиләштереп 

кабатлау, аларга 

Исемләшкән 

сыйфатларны 

сөйләмдә аера 

белү, җөмләдәге 

вазифаларны 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

Сыйфатларга 

тулы 

морфологик 

анализ ясый 

белү. 
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морфологик анализ 

ясау җөмләдә 

кулланылыш, ы 

турында төшенчә 

бирү 

дөрес итеп 

билгели алу  

29 Сыйфатларны 

кабатлау. 

Контроль тест. 

1 Сыйфатларны 

гомумиләштереп 

кабатлау,аларга 

морфологик анализ 

ясау 

Сыйфатларга 

тулы морфологик 

анализ ясый 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

30 

 

 

 

 

Рәвеш турында 

гомуми төшенчә, 

аларның җөмләдә 

кулланылышы. 

Рәвеш 

төркемчәләре 

1 Рәвеш турында 

гомуми төшенчә, 

аларның җөмләдә 

кулланылышы 

турында төшенчә 

бирү 

Җөмләдән сорау 

куеп рәвешне 

аерып ала белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

31 Рәвешнеӊ 

дәрәҗәләре 

1  Рәвешләрнең 

ясалышы ягыннан 

төрләре һәм дөрес 

язылышы турында 

төшенчә бирү 

Рәвешләрнең 

ясалыш төрен 

күрсәтә белү, 

рәвешләрне 

дөрес итеп язу 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

     

32 Рәвешләрнеӊ 

ясалышы ягыннан 

төрләре 

1 Рәвеш төркемчәләре, 

рәвеш 

төркемчәләренеӊ 

үзенчәлекләре 

турында төшенчә 

бирү 

Рәвешләрне 

җөмләдән аерып 

ала, сөйләмдә 

урынлы куллана 

белү, 

рәвешләрнең 

төркемчәсен 

дөрес итеп 

күрсәтү. 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

Дәреслек 

белән эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

33 

 

Рәвешне 

гомумиләштереп 

1 Рәвеш дәрәҗәләре. 

Рәвеш турында 

Рәвешкә тулы 

морфологик 

Өстәмә 

чыганаклардан  

Мөстәкыйль 

фикерләү 
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кабатлау 

 

 

белемнәрне 

системалаштыру 

 

Рәвешләргә  

морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

анализ ясый белү, 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

файдалана белү сәләтен 

камилләштерү 

34 Контроль 

диктант № 1 

1 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Тестлы биремнәр 

белән  эшләү 

күнекмәләрен 

булдыру 

Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен  

камилләштерү 

Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

35 Хаталар өстендә 

эш 

1 Ялгышны төзәтү Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

36 Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау (резерв 

дәрес) 

1 Рәвешләргә  

морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

Рәвешкә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү, 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү 

Өстәмә 

чыганаклардан  

файдалана белү 

     

37 Сан турында 

гомуми төшенчә. 

Гарәп һәм рим 

цифрлары 

1  Сан турында гомуми 

төшенчә. Гарәп һәм 

рим цифрлары 

турында төшенчә 

бирү 

Сан белән 

саналмышны 

җөмләдә дөрес 

итеп куллана 

белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

38 Сан төркемчәләре 

 

 

 

 

1 Сан төркемчәләре, 

сан төркемчәләре 

мәгънәләре һәм 

кулланылышы 

турында төшенчә 

бирү 

Җыю һәм өлеш 

саннарын 

җөмләдә урынлы 

куллана белү. 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

     

39 

 

 

Микъдар һәм 

тәртип саны 

1 Саннарны 

гомумиләштереп 

кабатлау, аларга 

Микъдар һәм 

тәртип саннарын 

җөмләдә урынлы 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 
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морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

куллана белү. күнекмәсен 

үстерү. 

40 Бүлем, чама саны 1 Саннарны 

гомумиләштереп 

кабатлау, аларга 

морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

Сан сүз 

төркеменә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү. 

Өстәмә 

чыганаклардан  

файдалану 

күнекмәләрен 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

41 Җыю саны . 

саннарныӊ 

җөмләдә 

кулланылышы 

1 Саннарны 

гомумиләштереп 

кабатлау, аларга 

морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

ее 

Җыю һәм өлеш 

саннарын 

җөмләдә урынлы 

куллана белү. 

Өстәмә 

чыганаклардан  

файдалану 

күнекмәләрен 

үстерү 

     

42 Саннарныӊ 

ясалышы 

1 Саннарны 

гомумиләштереп 

кабатлау 

Сан сүз 

төркеменә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү. 

Өстәмә 

чыганаклардан  

файдалану 

күнекмәләрен 

үстерү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

43 Саннарны 

кабатлау 

1 Саннарны 

гомумиләштереп 

кабатлау, аларга 

морфологик анализ 

ясау тәртибен бирү 

Сан сүз 

төркеменә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

44-45 БСҮД 

Сочинение. №1 

 

2 Фикер йөртү 

төрендәге сочинение 

язу үзенчәлеген искә 

төшерү 

 Орфография һәм 

тыныш билгеләре 

кагыйдәләрен 

дөрес кулланып 

мөстәкыйль язу 

күнекмәләре 

булу. 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 
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46 Хаталар өстендә 

эш.Алмашлык 

1 Ялгышны төзәтү Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

47-48  Алмашлык 

төркемчәләре 

2 Алмашлык турында 

гомуми төшенчә. 

Алмашлык 

төркемчәләре 

турында төшенчә 

формалаштыру 

Җөмләдән төрле 

формаладагы зат 

алмашлыкларын 

аерып күрсәтә 

белү.  

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсе. 

үстерү. 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

49   Зат 

алмашлыклары 

1 Зат алмашлыклары, 

аларның килеш 

белән төрләнеше 

турында  төшенчә 

бирү 

Зат 

алмашлыкларын 6 

килештә 

төрләндерә белү. 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

     

50 Күрсәтү 

алмашлыклары, 

аларның килеш 

төрләнеше 

1 Күрсәтү 

алмашлыклары, 

аларның килеш 

төрләнеше турында 

төшенчә бирү 

Күрсәтү 

алмашлыкларын 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Алдагы 

белемнәргә 

таянып, фикерне 

үстерү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

51 Сорау  

алмашлыклары. 

Юклык 

алмашлыклары 

 

1 Сорау һәм юклык 

алмашлыклары   

турында төшенчә 

бирү 

Сорау һәм юклык 

алмашлыклары 

белән дөрес итеп 

җөмлә төзи белү. 

Иҗади фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

     

52-53  Билгесезлек  һәм 

билгеләү 

алмашлыклары 

2 Билгесезлек 

алмашлыклары 

турында төшенчә 

формалаштыру. 

Билгеләү 

алмашлыклары 

турында төшенчә 

бирү 

Билгесезлек   һәм   

билгеләү 

алмашлыкларын 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Алдагы 

белемнәргә 

таянып, фикерне 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 
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54 Тартым 

алмашлыклары 

1 Тартым 

алмашлыклары  

турында төшенчә 

формалаштыру 

Тартым 

алмашлыкларын 

тартым 

сыйфатларыннан 

аера белү, 

сөйләмдә урынлы 

куллана алу. 

Иҗади фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

55-56-

57 

Алмашлыкларның 

җөмләдә 

кулланылышы,  

ясалышы  аларны 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

Алмашлыкка 

морфологик 

анализ ясау 

3 Алмашлыкларның 

җөмләдә 

кулланылышы, 

аларны 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

Алмашлыкка 

морфологик анализ 

тәртибен бирү 

Алмашлыкка 

тулы морфологик 

анализ ясый белү. 

Сөйләм 

культурасын 

үстерү 

     

58 Фигыль һәм аныӊ 

нигезе 

1 Фигыль һәм аныӊ 

нигезе 

Фигыльне рус 

теленә дөрес итеп 

тәрҗемә итә 

белү. 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

59 Фигыльнеӊ зат-

сан белән 

төрләнеше 

1 Фигыльнеӊ зат-сан 

белән төрләнеше 

Зат – сан белән 

төрләнеше 

 Фигыль 

формасында зат-

сан белән 

төрләндерү. 

     

60-61 Фигыль 

юнәлешләре 

2 Фигыль юнәлешләре Билгеле һәм 

билгесез киләчәк 

заман хикәя 

фигыльне аера 

алу 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 
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62 Фигыль 

төркемчәләре 

1 Фигыль 

төркемчәләре. 

Фигыльне рус 

теленә дөрес итеп 

тәрҗемә итә 

белү. 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

63 Контроль  

диктант №2 

1 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Тестлы биремнәр 

белән  эшләү 

күнекмәләрен 

булдыру 

Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

64 Хаталар өстендә 

эш. 

Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

1 Хаталар төзәтү. Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

65 Затланышлы 

фигыльләр. 

Боерык фигыль 

1 Затланышлы 

фигыльләр. Боерык 

фигыль 

Билгеле һәм 

билгесез киләчәк 

заман хикәя 

фигыльне аера 

алу 

Өстәмә 

мәгълүмат белән 

эшли белү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

66 Хикәя фигыль. 

Хәзерге заман 

хикәя фигылӊ һәм, 

аны мәгънәләре 

1 Киләчәк заман хикәя 

һәм зат-сан белән 

төрләнеше, дөрес 

язылышы турында 

 Өстәмә 

мәгълүмат белән 

эшли белү 

     

67 Үткән заман хикәя 

фигыльләр 

формалары һәм 

зат-сан белән 

төрләнеше 

1 Үткән заман хикәя 

фигыльләр 

формалары һәм зат-

сан белән төрләнеше 

турында төшенчә 

бирү 

Үткән заман 

хикәя фигыльләр 

формалары һәм 

зат-сан белән 

төрләнешен  аера 

белү 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

68-69-

70 

Киләчәк заман 

хикәя фигыльләр. 

3 Киләчәк заман хикәя 

фигыльләр. Аларның 

Билгеле һәм 

билгесез киләчәк 

Өстәмә 

мәгълүмат белән 

Мөстәкыйль 

фикерләү 
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Аларның 

мәгънәләре 

 

Киләчәк заман 

хикәя һәм зат-сан 

белән төрләнеше, 

дөрес язылышы 

мәгнәләре. 

 

Киләчәк заман хикәя 

һәм зат-сан белән 

төрләнеше, дөрес 

язылышы турында 

төшенчә бирү 

заман хикәя 

фигыльне аера 

алу, бу ике төрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

эшли белү сәләтен 

камилләштерү 

71-72-

73 

 

 

Шарт фигыль, 

аның мәгънәсе, 

формалары, зат-

сан белән 

төрләнеше һәм 

җөмләдә 

куллланылышы. 

3 Шарт фигыль, аның 

мәгънәсе, 

формалары, зат-сан 

белән төрләнеше һәм 

җөмләдә 

куллланылышы. 

Шарт Фигыльне 

сөйләмдә урынлы 

куллан белү, 

иярченле кушма 

җөмлә төзи белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

74-75  БСҮД 

Изложение №2  

2 Гади план нигезендә 

эчтәлекне төгәл һәм 

грамоталы  итеп язып 

бирә белү. 

Орфография һәм 

тыныш билгеләре 

кагыйдәләрен 

дөрес кулланып 

мөстәкыйль язу 

күнекмәләре 

булу. 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

76 Хаталар өстендә 

эш 

1 Хаталар төзәтү. Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

77-78 Затланышсыз 

фигыльләр. 

Сыйфат фигыль, 

аның мәгънәсе, 

сыйфат һәм 

фигыль 

уртаклыгы 

2 Сыйфат фигыль, 

аның мәгънәсе, 

сыйфат һәм фигыль 

уртаклыгы турында 

төшенчә бирү 

Сыйфат 

фигыльне рус 

теленә дөрес итеп 

тәрҗемә итә 

белү. 

Чагыштырып 

нәтиҗәләр 

чыгару 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 
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79 Сыйфат 

фигыльнең заман 

формалары 

 

1 

 

 

 

Сыйфат фигыльнең 

заман формалары 

турында төшенчә 

бирү 

Сыйфат 

фигыльне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү 

Өстәмә 

чыганактан 

дөрес файдалану 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

80 

 

 

 

 

Сыйфат 

фигыльнең заман 

формалары,  

сыйфат 

фигыльнең хикәя 

фигыль белән 

уртаклыгы 

1 Сыйфат фигыльнең 

хикәя фигыль белән 

уртаклыгы  турында 

төшенчә бирү 

Сыйфат 

фигыльнең заман 

формаларын 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

     

81-82 Хәл фигыль, аның 

мәгънәсе, төрләре.  

Хәл фигыльнеӊ 

җөмләдә 

кулланылышы 

һәм дөрес 

язылышы 

2 

 

 

 

 

Хәл фигыль, аның 

мәгънәсе, төрләре 

турында төшенчә 

формалаштыру 

 

 

Хәл фигыльне 

сорау куеп 

җөмләдән аерып 

ала белү. 

Хәл фигыльнеӊ 

җөмләдә 

кулланылышы 

һәм дөрес 

язылышы 

турында 

төшенчә бирү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

 

83 

 

 

Хәл фигыльләрне 

кабатлау 

1 Хәл фигыльләрне 

кабатлау 

Хәл фигыльне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Чагыштырып 

нәтижәләр 

чыгару 

     

84-85 Исем фигыль, 

аның мәгънәсе 

 

 

2 Исем фигыль, аның 

мәгънәсе турында 

төшенчә бирү  

 

 

Исем фигыльне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

86 Исем фигыльнеӊ 

исемгә әйләнүе 

1  

Исем фигыльнеӊ 

исемгә әйләнүе 

турында төшенчә 

бирү 

Исем фигыльне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

.Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен 

үстерү. 
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87-89 Инфинитив, аның 

җөмләдә 

кулланылышы 

һәм дөрес 

язылышы 

3 Инфинитив, аның 

җөмләдә 

кулланылышы һәм 

дөрес язылышы 

Инфинитивны 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

90-91 Ярдәмче 

фигыльләр һәм 

аларның җөмләдә 

кулланылыш 

2 Ярдәмче фигыльләр 

һәм аларның 

җөмләдә 

кулланылыш 

турында төшенчә 

бирү  

Ярдәмче 

фигыльләрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

 Чагыштырып 

нәтижәләр 

чыгару 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

92-93 

 

 

 

 

94-95 

Мөстәкыйль 

фигыльләрнең 

ярдәмче фигыль 

ролендә йөрүе 

 

 

Аңлатмалы 

диктант №2 

2 

 

 

 

 

 

2 

Мөстәкыйль 

фигыльләрнең 

ярдәмче фигыль 

ролендә йөрүе  

турында төшенчә 

бирү 

Гади план нигезендә 

эчтәлекне төгәл һәм 

грамоталы  итеп язып 

бирә белү. 

Аналитик 

фигыльләрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

 

Грамматик 

нормаларны  үтәп 

язарга омтылу 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен  

камилләштерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

96 Хаталар өстендә 

эш 

1 Хаталар төзәтү. Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

97-98 Фигыльләрнең 

ясалыш ягыннан 

төрләре 

2 Фигыльләрнең 

ясалыш ягыннан 

төрләре  турында 

төшенчә бирү 

Фигыльләрнең 

ясалыш 

ысулларын 

билгели белү. 

Үз-үзеңне дөрес 

бәяләү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

99-101 

 

 

 

Фигыльне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

 

3 

 

 

 

Фигыльне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

Фигыльләргә  

Фигыльләргә 

тулы морфологик 

анализ ясый белү. 

 

Дәреслек белән 

эшләү күнекмәсе 

булдыру 

 

 

 

Грамматик 
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102 

 

 

 

Контроль 

диктант №3 

 

1 

морфологик анализ 

ясау  турында 

төшенчә бирү 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

103 Хаталар өстендә 

эш 

1 Хаталар төзәтү. Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

 Дөрес язу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

    

104 Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау(резерв 

дәрес) 

1 Фигыльне 

гомумиләштереп 

кабатлау  

Фигыльләргә  

морфологик 

анализ ясау  

турында төшенчә 

бирү 

Үз-үзеңне дөрес 

бәяләү 

     

105 Аваз ияртемнәре 1 Аваз ияртемнәре 

турында гомуми 

төшенчә бирү 

Аваз 

ияртемнәрен 

тексттан таба 

белү 

күнекмәләрен 

булдыру. 

Төркемнәрдә 

һәм мөстәкыйль 

эшләргә омтылу 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

106-

107 

Аваз ияртемнәре 

морфологик яктан 

тикшерү 

2 Аваз ияртемнәре 

турында гомуми 

төшенчә бирү 

Аваз 

ияртемнәренә 

анализ ясау 

ысулларын 

ныгыту 

Төркемнәрдә 

һәм мөстәкыйль 

эшләргә омтылу 

     

108-

109 

 

 

 

 

 Хәбәрлек сүзләр 

турында гомуми 

төшенчә.  

Хәбәрлек сүзләрне 

морфологик яктан 

тикшерү 

2 Хәбәрлек сүзләр 

турында гомуми 

төшенчә. бирү 

 

Хәбәрлек сүзләрне 

морфологик яктан 

тикшерү тәртибе 

турында төшенчә 

бирү 

Хәбәрлек 

сүзләрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Әдәби 

әсәрләрдән 

темага туры 

килгән 

мисалларны 

дөрес сайлап алу 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 
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110 Аңлатмалы 

диктант №3 

1 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Тестлы биремнәр 

белән  эшләү 

күнекмәләрен 

булдыру 

Мөстәкыйль 

белем алу 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

    

111 Хаталар өстендә 

эш 

1 Хаталар төзәтү. Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

Чагыштырып 

нәтижәләр 

чыгару 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

    

112-

113 

Бәйлек турында 

төшенчә. 

төркемчәләре 

2 Бәйлек турында 

төшенчә бирү 

Бәйлекләрне 

башка сүз 

төркеменнән аера 

алу һәм сөйләмдә 

дөрес куллана 

белү. 

Алдагы 

белемнәргә 

таянып , 

фикерне үстерү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

114 Бәйлек сүзләр  1 Бәйлекләрнең 

төркемчәләре 

турында төшенчә 

бирү 

Бәйлекләрне 

сөйләмдә дөрес 

куллана белү. 

Иҗади фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

     

115 Бәйлек сүзләр, 

аларның 

кулланылу 

үзенчәлекләре 

1  Бәйлек сүзләр, 

аларның кулланылу 

үзенчәлекләре  

турында төшенчә 

бирү 

Бәйлеккә тулы 

морфологик 

анализ ясый белү. 

Сөйләм 

культурасын 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

116-

117 

Теркәгеч турында 

гомуми төшенчә. 

Теркәгечләрнең 

төркемчәләре  

2 Теркәгеч турында 

гомуми төшенчә 

бирү 

Теркәгечләрне 

сөйләмдә урынлы 

куллана белү. 

Үзконтрольне 

камилләштерү 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

118-

120 

Теркәгечләрнең 

дөрес язылышы. 

Теркәгечләрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

3  Теркәгечләрн 

турында гомуми 

төшенчә бирүнең 

дөрес язылышы  

Теркәгечләрне 

дөрес яза белү. 

Модельләштерү, 

модельне дөрес 

итеп уку 
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121-

122 
БСҮД      

Сочинение №2 

2 Грамматик 

нормаларны  үтәп 

язарга омтылу 

Орфография һәм 

тыныш билгеләре 

кагыйдәләрен 

дөрес кулланып 

мөстәкыйль язу 

күнекмәләре 

булу. 

Төркемнәрдә 

ярдәмләшеп 

эшләү 

күнекмәсен  

камилләштерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

123 Хаталар өстендә 

эш 

1 Ялгышны төзәтү Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

Чагыштырып 

нәтижәләр 

чыгару 

     

124 Дәрес экскурсия 1 баланың үз 

эшчәнлеген һәм 

әйләнә-тирәдәге 

тормышны 

мөстәкыйль бәяли 

белүенә ирешү 

Укучының 

мөстәкыйль 

карарлар кабул 

итә һәм аларны 

җиренә җиткереп 

үти алуына 

ирешү 

укучының үз 

эшләгән эшләре 

өчен шәхси 

җаваплылыгын, 

мөстәкыйльлеге

н үстерү; 

 

Нәтиҗә ясый 

белү, үз 

мөнәсәбәтеңне 

 белдерә алу. 

    

125-

126 

Модаль сүз 

төркеме турында 

төшенчә. Кисәкчә 

турында төшенчә. 

төркемчәләре 

2 Модаль сүз төркеме 

турында төшенчә. 

Кисәкчә турында 

төшенчә бирү 

Кисәкчләрне 

сөләмдә дөрес 

куллана белү. 

Фәнни сөйләм 

культурасын 

үстерү 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

камилләштерү 

    

127-

128 

Кисәкчәләрнең 

дөрес язылышы 

 

2 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Үтелгән 

материалның 

тулысынча 

үзләштерелүе.  

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Дәреслек белән 

эшләү 

күнекмәсе 

булдыру 

    

129 Модаль сүзләр 1 Модаль сүзләрне 

башка сүз 

төркемнәреннән аера 

белү 

Модаль сүзләрне 

дөрес куллана 

белү 

Чагыштырып 

нәтижәләр 

чыгару 

     

130-

132 

Ымлыклар 

турында гомуми 

3 Ымлыкларның дөрес 

язылышы, алар 

Ымлыкларны 

сөйләмдә актив 

Сорауның 

максатына карап 

Ымлыклар 

турында 
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 төшенчә. 

Ымлыкларның 

дөрес язылышы, 

алар янында 

тыныш билгеләре 

янында тыныш 

билгеләре турында 

төшенчә 

формалаштыру 

куллана  белү. җавап бирә белү гомуми 

төшенчә бирү. 

133-

135 

Морфология 

буенча үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау 

3 Морфологиягә 

караган төп 

төшенчәләрне 

актуальләштерү 

Сөйләмдә төп  

морфологик 

үзенчәлекләрне 

саклый белү 

Үзеңнең уку, язу 

эшчәнлегеңне 

анализлау 

     

136 Контроль 

диктант №4 

(арадаш 

аттестация эше) 

1 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Орфография һәм 

тыныш билгеләре 

кагыйдәләрен 

дөрес кулланып 

мөстәкыйль язу 

күнекмәләре 

булу. 

Грамматик 

нормаларны  

үтәп язарга 

омтылу 

Үтелгән 

материалның 

тулысынча 

үзләштерелүе. 

    

137 Хаталар өстендә 

эш 

1 Ялгышны төзәтү Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау. 

Үзконтрольне 

камилләштерү. 

     

138-

140 

Үткәннәрне 

гомумиләштереп 

кабатлау (резерв 

дәрес) 

3 Укучыларның 

белемнәрен тикшерү, 

темаларны өйрәнү 

дәрәҗәсен тикшерү 

Үтелгән 

материалның 

тулысынча 

үзләштерелүе. 

Үзеңнең уку, язу 

эшчәнлегеңне 

анализлау 

Мөстәкыйль 

фикерләү 

сәләтен 

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

күнекмәләрен бәяләү нормалары: 

  

Диктантларны бәяләү 

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

2. 2 хатага “4” ле билгесе куела. 

3. 5 хатага “3” ле билгесе куела. 

4. 12 хатага кадәр “2” ле куела. 

5. 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. 

4.  Эчтәлек дөрес һәм эзлекле ачылмаса, текстның күләме бик кечкенә булса, 12 хата китсә, «2» ле куела. 
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Укытучылар һәм укучылар өчен әдәбият исемлеге 

 

1. Харисова Ч.М. Татар теле. Теория, күнегүләр, тестлар. – Казан: “Мәгариф”, 2006. 

2. Максимов Н.В. Татар теленнән тестлар: Уку-укыту ярдәмлеге. – Казан: “Мәгариф”, 2008. 

3. Бердәм руспублика имтиханына әзерләнү өчен ярдәмлек. Татар теле. – Казан: РИЦ “Школа”, 2008. 

4. Татар теле. Бердәм республика имтиханына шзерлек өчен кулланма. – Казан: РИЦ “Школа”, 2007. 

5. Абдрәхимова Я.Х. Татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре. 8-11 сыйныфлар. – Казан: “Мәгариф”, 2005. 

6. 5-11 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. - Казан: “Мәгариф”, 2001. 

7. Сафиуллина Ф.С., Ибраһимов С.М. Синтаксистан күнегүләр җыентыгы. - Казан: 1982. 

8. Галиуллина Г.Р. Татар теле. Лексикология. - Казан: “Мәгариф”, 2007. 

9. Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе. - Казан: “Мәгариф”, 2006. 

10. Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле. - Казан: “Мәгариф”, 2002 

11. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы. 5-11 класслар - Казан: “Мәгариф”, 1998. 

12. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теленнән күнегүләр җыентыгы һәм тестлар. – Казан: “Яңалиф”, 2006. 

13. Максимов Н.В. Бердәм Республика имтиханы. Татар теленнән зачёт үткәрү өчен биремнәр. - Казан, 2007. 

14. Татар телендә тыныш билгеләре. - Казан: “Мәгариф”,1995. 

15. Мәктәптә татар телен  укыту методикасы. – Казан: Мәгариф, 2004. 

16. Вәлиева Ф.С.Саттаров Г.Ф. Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту методикасы. – Казан: “Раннур”, 2000. 

17. Шәмсетдинова Р.Р. Татра теле: Күнегүләр. Анализ үрнәкләре. Тестлар. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2005. 

Тикшерү өчен: Әдәбият дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү/Абдрәхимова Я.Х. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбендә эшләү че 

укытучылар өчен кулланма / Казан. «Мәгариф », 2007 ел 

5-11 сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбендә эшләү че укытучылар өчен кулланма / Казан. 

«Мәгариф», 2001 ел 

      Татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү/Абдрәхимова Я.Х. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбендә эшләү че укытучылар өчен 

кулланма /      Казан. «Мәгариф », 2007 ел. 

http://gzalilova.narod.ru/didmat5_7kl.doc сайты материаллары 
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Контроль тест (I чирек өчен) 

1.Тел белеменең сүз төркемнәрен өйрәнә торган фәне: 

а) фонетика 

ә) морфология 

б) синтаксис 

 

2. Мөстәкыйль сүз төркемнәре: 

а)  сөйләмдә тойгы белдерүгә булышлык итә торган ярдәмче чаралар 

ә) мөстәкыйль сүзләргә ияреп кулланыла торган сүзләр 

 б) телдә аерым кулланылышта йөри торган тулы мәгънәле лексик берәмлекләр 

 

3. Исем нәрсәне белдерә? 

а) предметның билгесен 

ә) билгенең билгесен 

б) предметны 

 

4. Кем? соравы кайсы очракта бирелә? 

а) барлык җанлы әйберләргә 

ә) кешеләргә 

б) кешеләргә һәм хайваннарга 

 

5. Ялгызлык исемнәре дип нинди исемнәр атала? 

а) төрдәш предметларның һәм затларның берсенә генә бирелә 

ә) төрдәш предметларның барысы өчен дә уртак атамалар 

б) географик атамалар 

 

6. Ясагыч кушымча ялганып ясалган исем 

а) кушма исем дип атала 

ә) ясалма исем дип атала 

б) парлы исем дип атала 

 

7. Алмагач ясалышы буенча нинди исем? 

а) тамыр 

ә) ясалма 

б) кушма 
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8. Берлек санның күрсәткече  

а) –нар/-нәр 

ә) –лар/-ләр 

б) дөрес җавап бирелмәгән 

 

9. Татар телендә ничә килеш бар? 

а) алты 

ә) биш 

б) җиде 

 

10. – лары/ -ләре исемнәрдә нинди кушымча? 

а) Иялек килеш кушымчасы 

ә) 3 зат күплек сан тартым кушымчасы 

б) Баш килеш кушымчасы 

 

11. Авылыңның исеменә нинди кушымчалар ялганган? 

а)  2 зат тартым һәм иялек килеше кушымчалары 

ә) 1 зат тартым һәм иялек килеше кушымчалары 

б) 2 зат тартым һәм төшем килеше кушымчалары 

 

12.Предметны белдерүче сүз төркеме: 

а) исем; 

ә) сыйфат; 

б) фигыль; 

 

13.Исем түбәндәге сорауларга җавап бирә: 

а) нишли? нишләде? 

ә) нинди? кайсы? 

б) кем? нәрсә? 

 

14.Ялгызлык исемнәрен тап. 

а) урман, агач; 

ә) китап, дәфтәр; 

б) Мәскәү, Идел; 

 

15.Ясалма исем: 

а) килеш кушымчасы ярдәмендә ясала; 

ә) сүз ясагыч кушымча ярдәмендә ясала; 



 

 

2 

 

б) тартым кушымчасы ярдәмендә ясала; 

 

16.Тезмә исемнәр: 

а) бер тамырдан тора; 

ә) биш тамырдан ясала; 

б) ике яки өч тамырдан ясала; 

 

17.Ике тамырдан ясалып, сызыкча аша язылучы сүз: 

а) парлы; 

ә) кушымча; 

б) тезмә; 

 

18.Иялек килешендәге сүзне тап: 

а) агачка; 

ә) урманны; 

б) китапның; 

 

 19.Исемнәр җөмләдә: 

а) ия, тәмамлык; 

ә) хәбәр, аергыч; 

б) ия, хәбәр, тәмамлык, аергыч, хәл булып килә. 

 

 20.Предметның кайсы затка караганлыгы нинди кушымчалар белән белдерелә: 

а) килеш кушымчалары; 

ә) тартым кушымчалары;  

 

21. Сыйфат: 

а) предметның билгесен белдерә; 

б) предметның эшен белдерә; 

в) предметны белдерә; 

г) эш-хәлнең билгесен белдерә. 

 

22. Гади дәрәҗәдәге сыйфатны тап: 

а) кызылрак; 

б) ямь-яшел; 

в) ак; 

г) кап-кара. 
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23. Чагыштыру дәрәҗәсе ничек ясала? 

а) -лар, -ләр; 

б) -да, -дә; 

в) -рак,- рәк; 

г) -лы,-ле кушымчалары чрдәмендә. 

 

24. Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфат: 

а) предметның гадәти билгесен белдерә; 

б) предмет билгесенең гади дәрәҗәдәге билгедән артык икәнлеген белдерә; 

в) бер предметтагы билгенең икенчесендәгегә караганда артыграк яки азрак булуын күрсәтә; 

г) предмет билгесенең гади дәрәҗәдәге предмет билгесеннән кимрәк икәнлеген белдерә. 

 

 

25. Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатны тап: 

а) зәңгәрне; 

б) чибәрнең чибәре; 

в) күгелҗем; 

г) тозлы. 

 

26. Сыйфат җөмләдә: 

а) ия; 

б) тәмамлык; 

в) аергыч, хәбәр, хәл; 

г) аныклагыч була. 

 

27. “Теле татлының дусты күп” мәкалендә исемләшкән сыйфат: 

а) теле сүзе; 

б) татлының сүзе; 

в) исемләшкән сыйфат юк 

г) күп сүзе. 

 

 

 


