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                                                      5 — методичка (ФГОС) 

                                       1 нче дәрес  (1 нче бирем) 

Тема: Аралашу чарасы буларак тел. 

 Максат: телнеӊ аралашу чарасы булуы турында төшенчә формалаштыру. Тел һәм туган 

тел төшенчәләрен аера белү күнекмәсе булдыру.   

Дәрес тибы – УМ (уку мәсьәләсе) кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. Психологик уңай халәт тудыру. 

2. УМ кую ситуациясе. 1 нче бирем. К.җ.: Таныш булмаган урында адресны берәрсеннән 

сорап белешергә мөмкин. Бу очракта тел аралашу чарасы була. Димәк, без бүген телнеӊ 

аралашу чарасы булуы турында сөйләшербез. Үзбәя. Дәфтәрләргә һәм тактага тема языла.  

II. УМ адымлап чишү. 

1.1 нче күнегү. К.җ.: 1. Аралашу – кемнәр белән дә булса очрашып-күрешкәләп  тору, 

бәйләнеш тоту, катнашу. 2. Бер-береӊне аӊлау, фикер алышу. Үзбәя. 

2. 2 нче күнегү. К.җ. : Тел, хәрәкәтләр, рәсем, музыка, интернет аша аралашырга мөмкин. 

Үзбәя.  

3. 3 нче күнегү. К.җ.: Аралашу өчен иң кулай чара – тел. Беренчедән, тиз;  икенчедән, бик 

гади, уӊай. Үзбәя. 

4. Модельләштерү. 4 нче күнегү. К.җ.: 

                            Тел — аралашу чарасы.                                                          

                                                       тел   

                                    чара   

     аралашу                                                                                        Үзбәя. 

5. 5 нче күнегү.  К.җ.: Телнең төзелешен, кулланылышын һәм үсешен өйрәнә торган фән 

тел белеме дип атала. 

    Аның төп тармаклары (бүлекләре): фонетика, лексикология, сүз ясалышы, морфология, 

синтаксис, графика, орфография, орфоэпия, пунктуация.  Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 6 – 8 нче күнегүләр. 
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2 нче дәрес (2 нче бирем) 

  Тема: Хикәяләү тибындагы сочинение «Җәйнеӊ бер көне» 

 Максат: бәйләнешле сөйләм үстерү, хикәяләү тибындагы сочинение язу үзенчәлекләрен 

аӊларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы – иҗади. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 7 нче күнегү; 

ә) и 8 нче күнегү.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 2 нче бирем.  К.җ.: Рәсемдә җәй вакыты сурәтләнгән. Бөтен 

тирә-як  ямь-яшел. Боргаланып агып яткан елга үзенә дәшә сыман.  

     Безгә җәй көнендә булган бер вакыйганы искә төшереп сөйләргә әзерләнергә кирәк иде, 

димәк, без бүген шул хакта сөйләшербез. Үзбәя.  

Дәфтәрләргә һәм тактага тема языла.  

II. УМ адымлап чишү. 

1. 9 нчы күнегү. К.җ.: Бу – хикәяләү төрендәге текст. Үзбәя. 

2. 10 нчы күнегү. К.җ.: Бу – хикәяләү төрендәге текст, чөнки монда бай һәм кечкенә 

Алдар арасында булган хәл сурәтләнә. Вакыйгалар бер-берсенә ялганып үсә һәм 

тәмамлана. Бай Алдарны үзен алдый алмас дип уйлый, ә менә малай аны кызык итә: хәйлә 

юлы белән атны алып китә. Үзбәя.  

3. 11 нче күнегү. К.җ.: Текстта күбрәк  исемнәр һәм фигыльләр кулланылган. Вакыт 

үзгәреп тора. Моӊа бервакыт, шуннан соӊ, байтак көткәннән соӊ кебек сүзләр  һәм 

сүзтезмәләр ишарә итә. Үзбәя. 

4. 12 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: кем? – Бай, Алдар; нишли? – алдыйсы килә, риза була, 

алдана; кайда? – мөгаен, берәр авылдадыр; кайчан? – бервакыт; ничек? – вакыйганыӊ 

ничек булуы бик тәфсилле сөйләнә. Үзбәя. 

5. 13 нче күнегү. К.җ.: Башлам (кереш) өлеше: вакыйганыӊ урыны һәм вакыты, 

катнашучылары  турында әйтү. Төп өлеш: вакыйганы тәртибе белән башыннан ахырына 

кадәр бирү. Бетем (йомгаклау):  вакыйганың ни белән кызыклы , гыйбрәтле булуы 

хакында нәтиҗә. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 
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1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 14 нче күнегү. Δ «Җәйнең бер көне» темасына миниатюр сочинение язарга. 

 

                      Башлангыч сыйныфларда үткәннәрне кабатлау 

                                         3 нче дәрес (3 нче бирем) 

  Тема: Фонетика бүлеген кабатлау. 

 Максат: аваз һәм хәреф төшенчәләрен , тартык һәм сузык авазлар, берничә аваз белдерүче 

тартык һәм сузык аваз  хәрефләре  турында белгәннәрне актуальләштерү, күнегүләр 

өстендә ныгыту.  

Дәрес тибы – белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Өй эшенеӊ  иҗади төрен тыӊлау, язмаларны җыеп алу. 

3.УМ кую ситуациясе. 3 нче бирем.  К.җ.: Бирелгән сүз хәреф һәм  авазларга 

таркатылган. Димәк, без бүген хәреф һәм авазлар турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Дәфтәрләргә һәм тактага тема языла. (Укытучы аны фонетика бүлеген кабатлау дип 

тәкъдим итә ала, чөнки күбрәк авазларга басым ясалачак).  

II. УМ адымлап чишү. 

1. 15 нче күнегү. К.җ.: Авазны  әйтәбез һәм ишетәбез, ә хәрефне язабыз һәм күрәбез. 

Хөрмәт – [х], [ө], [р], [м], [ә], [т]; х, ө, р, м, ә, т.  

Әһәмиятле – [ә], [һ], [ә], [м], [и], [й], [ә], [т], [л], [э]; ә, һ, ә, м, и, я, т, л, е.  

Уӊыш – [у], [ӊ], [ы], [ш]; у, ӊ, ы, ш.  

Уйлану – [у[, [й], [л], [а], [н], [у]; у, й, л, а, н, у. 

Элемтә – [э], [л], [э], [м], [т], [ә]; э, л, е, м, т, ә. 

Кирәксез – [к], [и], [р], [ә], [к], [с], [э], [с]; к, и, р, ә, к, с, е, з. 

Горур –  [ғ], [о], [р], [у],[р]; г, о, р, у, р. 

Бишенче – [б], [и], [ш], [э], [н], [ч], [э]; б, и, ш, е, н, ч, е. 

Ябалак – [й], [а], [б], [а], [л], [а], [қ]; я, б, а, л, а, к. 
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Кыен – [қ], [ы], [й], [ы], [н]; к, ы, е, н. Үзбәя. 

2. 16 нчы күнегү.  К.җ.: Сызык – сузык авазлар: [ы], [ы]; тартык авазлар: [с], [з], [қ], 

[къ]. 

Иркен − сузык авазлар: [и], [э]; тартык авазлар: [р], [к], [н]. 

Шулай − сузык авазлар: [у], [а]; тартык авазлар: [ш], [л], [й]. 

Максатчан − сузык авазлар: [а], [а], [а]; тартык авазлар: [м], [қ], [с], [т], [ч], [н]. 

Гаилә − сузык авазлар: [ә], [и], [ә]; тартык авазлар: [ғ], [л]. 

Кызгылт − сузык авазлар: [ы], [ы]; тартык авазлар: [қ], [з],[ғ], [л], [т]. 

Татарча – сузык авазлар:[а], [а], [а]; тартык авазлар: [т], [т], [р], [ч]. 

Биеклек − сузык авазлар:[и], [э], [э]; тартык авазлар: [б], [й], [к], [л, [к].Үзбәя. 

3. 17 нче күнегү.  К.җ.: Төзелеш, хәтер, маӊгай, сәгать, яӊгырлы, буяу, эшлә, компьютер, 

сорама, техника, намуссыз, хәйләкәр, йөгер, образ, файдаланма, мәгънәле 

 4. 18 нче күнегү. К.җ.: Сөенә-сөенә, каяндыр,аю,  кәефе, оят  Үзбәя. 

 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 19 – 21 нче күнегүләр. 

                                      4 нче дәрес (4 нче бирем)                                           

Тема: Ясалышы буенча сүз төрләрен кабатлау. 

 Максат: сүзләрнең ясалу үзенчәлекләрен һәм төзелешләре буенча төрләрен искә төшерү, 

күнегүләр өстендә ныгыту. 

  Дәрес тибы – белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 20 нче күнегү; 

ә) и 21 нче күнегү.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 4 нче бирем.  К.җ.: Сәхнә, иртә – тамыр, авылдаш, җырчы – 

ясалма , тимераяк, бераз – кушма, тирә-як, аз-маз – парлы, бал корты, ярдәм итү – 

тезмә сүзләр. Димәк, без бүген сүзләрнең ясалышы һәм төзелеше ягыннан төрләре 

турында сөйләшербез.Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 
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1. 22 нче күнегү. К.җ.: яз-гы, уй-чан, болын-лык, баш-ла,эш-чән, ак-лы, күңел-сез, күч-

мә(кошлар), бизә-к, кыш-кы, бүл-мә, өч-лек, ур-ак, бәй-сез, тыш-кы, күз-лек,сүз-чән, моң-

лы,бит-лек, кич-ке, су-лык  Үзбәя. 

2. 23 нче күнегү. К.җ.: Яӊа сүзләр: сайланма, баскыч, эшсез, язгы, бүлмә, аша, көрәк, 

игенче, уенчык, белем 

         Сүз формалары: әйтмә,  әнием,  яшькелт, тизрәк, баргач, белмә,  алыгыз, сарырак, 

унынчы, сорап, кошчык, куллар   Үзбәя. 

3.  Модельләштерү. 24 нче күнегү. К.җ.: 

                                  Ясалышы буенча сүзләр 

                тамыр                                               ясалма 

                                                     ясалма                                             тезмә 

                                                                 кушма                            парлы              Үзбәя. 

4. 25 нче күнегү. К.җ.:  

Тамыр сүз          Ясалма сүз                 Парлы сүз            Кушма сүз             Тезмә сүз 

бәла                     соңгы                          япь-яшь                 акбур                      тәкъдим итү 

җәяү                    ватык                         мал-туар              балачак                   энҗе чәчәк 

сәнгать             кыйммәтле                    туп-туры            берничә 

нәкъ                   табигый                        уй-фикер             өчпочмак  

бәхет                  элмәк                                                                                                    Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 26 – 28 нче күнегүләр. 

                                       5 нче дәрес (5 нче бирем)                                           

Тема: Лексикология бүлеген кабатлау. 

 Максат: сүзнең лексик мәгънәсе белән бәйле төшенчәләрне искә төшерү, аларны 

сөйләмдә дөрес файдалана белү күнекмәләрен камилләштерү.  

Дәрес тибы – белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 27 нче күнегү; 
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ә) и 28 нче күнегү.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 5 нче бирем.  К.җ.: Сүзнеӊ мәгънәсен, телнеӊ сүз байлыгын өйрәнә 

торган бүлек лексикология дип атала. Димәк, без бүген шул хакта сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 29 нчы күнегү. К.җ.:  Туры мәгънәдә : 2. Күз кыса. 4. Җырлый. 6. Алтын. Күчерелмә 

мәгънәдә: 1. Күз кыса. 3. Җырлый. 5. Алтын.    

2. 30 нчы күнегү.К.җ.: 1. Тын, шым, шылт иткән дә юк. 2. Селкенергә, кузгалырга. 4. Бик 

иртә, таң белән. Үзбәя. 

3. 31 нче күнегү. К.җ.: 1. карга (Б.к. ис.) – карга (Ю.к. ис.) 2. Йөз – (сн.) – йөз (ис.) 3. Кара 

(с.) – (язып) кара (ф.) 4. Сулар (ис.) – (авыр) сулар (ф.) 5. Карт аю (с. +ис.) – картаю 

(ф.).Үзбәя.  

4. 32 нче күнегү.  К.җ.: шәкерт − укучы, кизү − дежур , кеби − кебек, олуг − олы, 

мөгаллим − укытучы, мәдрәсә − мәктәп, гакыл − акыл, угыл – ул. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 33 – 35 нче күнегүләр. 

                                               6 нчы дәрес 

Тема: Старт контроль эше: грамматик биремле контроль диктант “Татарстан”. 

Максат: лексикология, сүз ясалышы бүлегендә үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Дәрес тибы – контроль. 

Грамматик бирем: 1) тексттан антоним һәм синоним сүзләрне аерып язарга. 

К.җ.: антонимнар: зур – кечкенә; кышлары – җәйләре; салкын – эссе; шәһәрнеӊ – 

авылныӊ. Синонимнар: күрке, яме; матур, күркәм. 

2) тексттан өчәр тамыр һәм ясалма сүз сайлап язарга. 

К.җ.: Мәсәлән: чыгарга, йөрсәӊ, урыннар – тамыр сүзләр; уйласагыз, күӊелле, ямьләндерә  

− ясалма сүзләр.  

“Татарстан” дигән диктант тексты ... нче биттә. 

                                      7 нче дәрес 

Тема: Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Максат: диктантта җибәрелгән хаталар белән бәйле кагыйдәләрне искә төшерү, күнегүләр 

өстендә ныгыту. 

Дәрес тибы – белемнәрне актуальләштерү. 

Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. Психологик уңай халәт тудыру; 

 2. Белемнәрне тигезләү (хаталарны төзәтү өстендә эш) 

Мәсәлән: 

   Дөрес язам                          Аӊлатам       Мисаллар 

Әгәр дә 

 

 

Дә− кисәкчә, чөнки һәм сүзе белән алмаштырып 

та, кайда? соравы куеп карап та булмый. 

 

Әни дә күрде, 

дустыма да әйттем. 

Үзбәя. 

табигате [ғ] итеп уку өчен, а хәрефе языла. Кәгазь, гадәт Үзбәя. 

ямьләндерә Ь хәрефе иҗекне нечкәртү өчен кирәк. Яшьлек, ятьмә 

Үзбәя. 

хәтта Алынма сүзләр татар теле кагыйдәләренә 

буйсынмый, шуӊа күрә язылышларын истә 

тотарга! 

Һәлак, сәламәтлек 

Үзбәя. 

 

3. Бирелгән мәкальләрне антонимнар белән тулыландырып язарга, мәгънәләрен 

аӊлатырга. 

  1. Киемгә карап каршы алалар, акылга карап ... 2. Укыган ил узар, ... ил тузар.  3. Иртән 

көлсәӊ кешедән, ... көләрләр үзеӊнән. 4. Яшь кеше беләгенә ышаныр, ...  кеше белгәненә 

ышаныр.   5. Аз эш ... сүздән яхшырак. 

К.җ.: 1. Озаталар. 2. Укымаган. 3. Кич. 4. Карт. 5. Күп.  Үзбәя. 

4. Сүзлек диктанты. Ясалма сүзләрнеӊ ( ясалма, кушма, парлы һәм тезмә) асларына 

сызарга. 

    көчле, салкын, кош, берәмлек, тиӊдәш, халык, борынгы, искиткеч, карабодай, сигез, 

очсыз-кырыйсыз, энҗе чәчәк, башваткыч, эшлекле, бераз, хатын-кыз, кабул ит, язгы, 

хәреф, бәхет, сирәк, җиләклек, татарча 

К.җ.:  Искәрмә. Ясалма сүзләр курсив белән бирелде. 

5. Бирелгән һәр рәттән артык сүзнеӊ астына сызыгыз, фикерегезне дәлилләп күрсәтегез. 

а) китап, кашык, тәлинкә, чәйнек; 

ә) Идел, Чулман, Ык, Кара диӊгез; 

б) Казан, Чистай, Чирмешән, Әлмәт; 

в) борчак, солы, арыш, җил; 

г) яз, көз, җәй, иртә 

К.җ.: Искәрмә. Артык сүзләр курсив белән бирелде.   Үзбәя. 

   II. Рефлексия, бәяләү. 
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1.« Дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 

а) м Диктантта җибәрелгән хаталы сүзләр белән җөмләләр төзеп язарга. 

ә) я Бирелгән омонимнар белән җөмләләр уйлап язарга: җәй – җәй; көзге – көзге; тиен – 

тиен; йөз – йөз. 

б) и Фонетика, сүз ясалышы һәм лексикология бүлекләрен кабатлау өчен 4-5 сорау 

әзерләргә.  

                                                   Морфология 

                                             8 нче дәрес (6 нчы бирем) 

Тема: Сүз төркемнәре. 

 Максат: башлангыч сыйныфлар буенча таныш булган сүз төркемнәрен искә төшерү, 

аларныӊ кайбер морфологик билгеләрен әйтә белү күнекмәсен камилләштерү, морфология 

төшенчәсен бирү.  

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 6 нчы бирем.  К.җ.: 

                                                                                                                          морфология 

         Исем     Фигыль       Сыйфат       Кисәкчә   Теркәгеч 

өстәл, шагыйрь, 

борын, 

могҗиза, 

һәйкәл 

 

эшли, сатарга, 

көләр 

тозлы, алсу, 

моӊсыз, зәӊгәр, 

эссе 

генә, ләбаса яки, әмма, ләкин 

   Димәк, без бүген дәрестә сүз төркемнәре турында  сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 36 нчы күнегү. К.җ.:   1. Ерактагы (с.) буадан (ис.)  салмак (р.) кына (к.) җылы (с.) 

томан (ис.) күтәрелә. (ф.)    2. Язгы (с.) каникулда (ис.) Алсу (ис.) шәһәргә (ис.)кунакка 

(ис.) барды (ф.). 3. Китап (ис.)  кешеләрне (ис.) матурлыкка (ис.) әйдәгән (ф.), татулыкка 

(ис.) чакырган (ф.). 4. Аның (ал.)артыннан (ис.)  безнең (ал.) якның (ис.) умырзаялары (ис.) 
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калка (ф.) . 5. Без (ал.) аны (ал.) кышын (р.) да (к.) онытмыйбыз (ф.), чөнки (т.) ул 

(ал.)безне (ал.) һәрвакыт (р.) үзенә (ал.) чакырып тора (ф.).   Үзбәя. 

Искәрмә. Кайбер сүз төркемнәрен, мәсәлән, артыннан бәйлек сүзен исем дип билгеләү, 

чөнки теркәгечен яки салмак рәвешен танымау очраклары булыр, моныӊ өчен билгене 

төшерү кирәкми.      

2. Модельләштерү. 37 нче күнегү . К.җ.:         

                                   Сүзләр төркемнәргә берләшә 

                                     − мәгънәләре буенча, 

                                     − җөмләдә кулланылышлары буенча.    Үзбәя. 

 3. 38 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: ирек, шатлык; ямьле, көләч; тиз, шактый; биш, өчәү; 

мин, ул; чәчә,сагына            Үзбәя. 

  4. 39 нчы күнегү. К.җ.:  “Сүз төркемнәре” билгеләмәсен өйрәнеп әйтү. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 40 - 42 нче күнегүләр. 

                                            9 нчы дәрес (7 нче бирем) 

Тема: Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. 

 Максат: исем сүз төркеме турында белгәннәрне искә төшерү һәм тирәнәйтү; ялгызлык 

исемнәрнеӊ язылышын үзләштерергә ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 41 нче күнегү; 

ә) и 42 нче күнегү.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 7 нче бирем.  К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр исем сүз 

төркеменә карыйлар.Димәк, без бүген исем турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 43 нче күнегү. К.җ.:  Предметларны белдергән исемнәр: икмәк, бал, байлык, күӊел, тир. 

Аларга нәрсә? соравы куела. Затларны белдергән исемнәр: бабай, малай, улым, әти, 

атасы. Бу сүзләргә кем? соравы куела. Үзбәя. 
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2. 44 нче күнегү. К.җ.: Ялгызлык исемнәр: 1. Мостафа, Муса. 2. Актүш. 3. Ык. 4. Әбрар 

Кәримуллин; “Батырлык өчен”, Германияне җиӊгән өчен”( медальләр). 5. Г.Камал; 

“Беренче театр”( әсәр). 

Уртаклык исемнәр: 1. Авылы, елга; вакытлар . 2. Бандалар, пуля. 3. Елгасы. 4. Халкыбыз, 

галим, сугыш, еллар, медальләре. 5. Ай, спектакль, әсәре.   

3. Модельләштерү. 45 нче күнегү.  К.җ.:  

                                                 Исем 

                               - мөстәкыйль сүз төркеме, 

                               - предмет һәм затларны белдерә, 

                               - сораулары: кем? нәрсә? кемнеӊ? нәрсәнеӊ? кемдә? нәрсәдә? һ.б. 

                              - предметларны ничек атавыннан чыгып: 

                                             уртаклык һәм ялгызлык 

- килеш, тартым, сан белән төрләнә.  Үзбәя. 

4. 46 нчы күнегү.  К.җ.:   1. “Туган тел” шигырен Габдулла Тукай язган. 2. “Чаллы икмәге” 

кибетләреннән һәрвакыт хуш исле кайнар күмәч алырга мөмкин. 3. Айдар Хәлимнең  “Өч 

аяклы ат” фильмын бик кызыксынып карадым. 4.Ширәмәт тавына менгәнегез бармы 

сезнең?  5. Акбай  көн дә минем мәктәптән чыгуымны көтеп тора. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 47 – 49 нчы күнегүләр. 

                                10 нчы дәрес  (8 нче бирем) 

Тема: Конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәр. 

 Максат: конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәр турында төшенчә формалаштыру. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 48 нче күнегү; 

ә) и 49 нчы күнегү.  Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 8 нче бирем.  К.җ.: Беренче төркемгә кергән сүзләр – конкрет 

мәгънәле исемнәр, ә икенче төркемдәгеләре – абстракт мәгънәле исемнәр. Димәк, без 

бүген конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәр турында сөйләшербез. Үзбәя.  
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     Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. Модельләштерү. 50 нче күнегү. К.җ.:     

                                   Исемнәр  

       конкрет мәгънәле                    абстракт  мәгънәле                      

затларны, предметларны                  абстракт төшенчәләрне, предметлаштырылган 

белдерә;                                                     билге һәм эш-хәлләрне атый.  Үзбәя. 

2. 51 нче күнегү. К.җ.: Конкрет һәм абстракт мәгънәле исемнәрнең билгеләмәләрен 

өйрәнү. 

3. 52 нче күнегү. К.җ.: 1)конкрет мәгънәле исемнәр: хат, урман, кашык, тәӊкә, керпе, 

мамык, пенал, күзлек, белгеч, йорт, каен; 

2) абстракт мәгънәле исемнәр: моңсулык, уяулык, көенеч, батырлык, муллык, чибәрлек, 

тапкырлык, осталык, җитезлек, имәнлек    Үзбәя. 

4. 53 нче күнегү.  К.җ.:    к. ис.         абс. ис.     к. ис.      к. ис.       абс.ис.        к. ис.      абс. ис. 

                                  Сабир бабай, яхшылык, акча,туӊдырма, укудан,  икмәккә, бәладән.                                

Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 54 – 56 нчы күнегүләр. 

                                        11 нче дәрес  ( 9 нчы бирем ) 

Тема: Исемнәрнеӊ берлек һәм күплек төре. 

 Максат: исемнәрнеӊ берлек һәм күплек төре турында белгәннәрне тирәнәйтү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 55 нче күнегү; 

ә) и 56 нчы күнегү.  Үзбәя. 
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3.УМ кую ситуациясе. 9 нчы бирем.  К.җ.: 1 нче баганадагы исемнәр – берлек санда, ә 2 

нче баганадагы исемнәр күплек санда бирелгән. Димәк, без бүген исемнәрнеӊ  берлек һәм 

күплек төрләре турында сөйләшербез. Үзбәя.      

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 57 нче күнегү. К.җ.:   1. Салкыннар –   борын авазына тәмамланган сүзгә   борын 

авазыннан башланган кушымча ялгана. 2. Ильясларга,Шамилләрнеӊ. 3. Йолдызлар.           

4. Көннәр − борын авазына тәмамланган сүзгә борын авазыннан башланган кушымча 

ялгана. 5. Чыршылар, ылысларын. Үзбәя.  

2. Модельләштерү. 58 нче күнегү. К.җ.:    

                                                             Исемнәрдә сан 

                                           берлек                                          күплек 

                                       кушымчасы юк                            -лар            -нар                       

                                                                                             -ләр             -нәр       Үзбәя. 

3. 59 нчы күнегү. К.җ.:   Таңнар, умырзаялар, шифаханәләр, боланнар, җиләкләр, моңнар, 

сәгатьләр, металлар, төркемнәр, табиблар, каникуллар, станцияләр, 

табельләр,рыцарьлар, интонацияләр. Үзбәя. 

4. 60 нчы күнегү.  К.җ. Мәсәлән:  Туган ягыма көз килә.  Һава торышы бик үзгәрүчән. Әле 

күк йөзен кара болытлар томалап ала, яӊгыр сибәли башлый, әле  көтмәгәндә, ялтырап, 

кояш чыга. Җил – көзнеӊ иӊ якын дустыдыр, мөгаен. Ул агач башларын  селкетә, 

яфракларны ботакларыннан  каерып ала һәм еракларга очырта. Көннәр суыта башлый.         

Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 61 – 63 нче күнегүләр. 

                                        12 нче дәрес (10 нчы бирем)  

Тема: Исемнәрнеӊ килеш белән төрләнеше. 

 Максат: исемнәрнеӊ килеш белән төрләнү үзенчәлекләрен аӊларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 62 нче күнегү; 



13 
 

ә) и 63 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 10 нчы бирем.  К.җ.:  Калын хәрефләр белән бирелгән исемнәр 

килешләр белән төрләнгән: Сәгатьне – төшем килешендә, сугыштан – чыгыш килешендә 

килгән. Димәк, без бүген исемнәрнеӊ килеш белән төрләнеше турында сөйләшербез. Үзбәя.      

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1.Модельләштерү. 64 нче күнегү. К.җ.: 

2. 65 нче күнегү. К.җ.: 1. Атымны – Т.к.; далага – Ю.к. 2. Мәктәптән – Ч.к.; юлда – Ур.-

в.к. 3. Малайлар – Б.к.; әтиләренеӊ – И.к.; тавышына – Ю.к. 4. Җил – Б.к.; күк – Б.к.; 

читеннән  − Ю.к.; болытларны – Т.к.; болытлардан – Ч.к; яӊгыр – Б.к. 5. Спектакльдә – 

Ур.-в.к.; җырны – Т.к.; шәһәргә – Ю.к.; кыз – Б.к. Үзбәя. 

3. 66 нчы күнегү. К.җ.:  

Б.к.  дәва, җилләр, халык  

И.к.  дәваныӊ, җилләрнеӊ, халыкныӊ 

Ю.к.  дәвага, җилләргә, халыкка 

Т.к.  дәваны, җилләрне, халыкны 

Ч.к.  дәвадан, җилләрдән, халыктан 

Ур.-в.к.  дәвада, җилләрдә, халыкта        Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

     Килешләр      Сораулары Сузык һәм яңгырау тартыкка  

беткән исемнәргә ялганалар  

Саңгырау тартыкка 

беткән исемнәргә 

ялганалар 

                                   

нечкә 

 (әни, гөл)                                    

  

                       

калын 

(бала, таң) 

                                

нечкә 

(кибет) 

              

калын 

(тавыш) 

Баш килеш 

Иялек  килеше 

Юнәлеш килеше 

Төшем килеше 

Чыгыш   килеше 

Урын-вакыт 

килеше 

 

кем? нәрсә? 

кемнең?нәрсәнең? 

кемгә? нәрсәгә? кая? 

кемне? нәрсәне? 

кемнән?нәрсәдән?кайдан? 

кемдә? нәрсәдә? кайда? 

кайчан? 

        - 

   -нең 

   -гә 

    -не 

     -дән 

    -дә 

      - 

     -ныӊ 

      -га 

      -ны  

 -дан (-нан) 

  -да 

       - 

  -неӊ 

    -кә 

    -не 

     -тән 

    -тә 

       - 

    -ның 

     -ка 

     -ны 

   - тан 

   -та 

Үзбәя. 
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3. Өй эше: 67 – 69 нчы күнегүләр. 

                                         13 нче дәрес ( 11 нче бирем) 

Тема: Алмашлык. Исем алмашлыклары. 

 Максат: алмашлык сүз төркеме турында белгәннәрне актуальләштерү, кайсы сүз 

төркемен алмаштыруга карап төркемчәләргә бүленешен аӊларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 68 нче күнегү; 

ә) и 69 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 11 нче бирем.  К.җ.:  Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр – 

алмашлыклар. Димәк, без бүген алмашлыклар турында сөйләшербез. Үзбәя.      

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1.70 нче күнегү. К.җ.: 1. Ул – исемне алмаштырган. 2. Безнеӊ − исемне алмаштырган.     

Аны − исемне алмаштырган. 3. Без − исемне алмаштырган. 4. Сез, моны, анда, ул, миӊа − 

исемнәрне алмаштырган. 5. Нәрсә − исемне алмаштырган. 6. Кем − исемне 

алмаштырган.  Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 71 нче күнегү. К.җ.: 

                                    Алмашлык 

− мөстәкыйль сүз төркеме, 

− исем, сыйфат,рәвеш, сан сүз төркемнәрен алмаштыра, 

−  исем алмашлыклары: зат, сорау, юклык, билгесезлек  алм., 

− Исем алмашлыклары  килеш, тартым, сан белән төрләнә.  Үзбәя. 

3. 72 нче күнегү. К.җ.: 1. Кемгә – сорау алм., Ю.к., б.сн. 2.  Аны – зат алм., Т.к., б.сн.          

3. Безнеӊ −  зат алм., И.к., к.сн. 4. Аныӊ – зат алм., И.к., б.сн. , кем – сорау алм., Б.к., б.сн. 

5. Аӊа – зат алм., Ю.к., б.сн., ул – зат алм., Б.к., б.сн. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 73 – 75 нче күнегүләр. 

                                      14 нче дәрес  ( 12 нче бирем) 
Тема: Исем алмашлыкларыныӊ килеш белән төрләнеше. 

 Максат: исем алмашлыкларыныӊ килеш белән төрләнү үзенчәлекләрен аӊларга ярдәм 

итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 
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а) я 74 нче күнегү; 

ә) и 75 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 12 нче бирем.  К.җ.:  Исем алмашлыклары безне – төшем 

килешендә, нәрсәдән чыгыш килешендә кулланылганнар.  Димәк, без бүген исем  

алмашлыкларыныӊ килеш белән төрләнеше  турында сөйләшербез. Үзбәя.      

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1.76 нчы күнегү. К.җ.: Зат (исем) алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. 

Б.к. мин, син, ул, без, сез, алар                                                                                                

И.к. минем, синеӊ, аныӊ, безнеӊ, сезнеӊ, аларныӊ 

Ю.к. миӊа, сиӊа, аӊа (аӊарга), безгә, сезгә, аларга 

Т.к. мине, сине, аны, безне, сезне, аларны 

Ч.к. миннән, синнән, аннан (аӊардан), бездән, сездән, алардан 

Ур –в.к. миндә, синдә, анда (аӊарда), бездә, сездә, аларда  Үзбәя. 

2. 77 нче күнегү. К.җ.: Әлеге җырныӊ авторлары кемнәр (Б.к.) икән? 2. Авыр чакта 

кемнән (Ч.к.) ярдәм сорарга мөмкин? 3. Эшнеӊ нәрсәдә (Ур.-в.к.) булуына тиз 

төшендем.4. Ул ашыга, кабалана, нәрсәгә  (Ю.к.)тотынырга белми.  Үзбәя. 

 3. 78 нче күнегү. К.җ.:  1. Кемдә. 2. Кемгә. 3. Нәрсәдә. 4. Кемдә. 5. Кемгә. 6. Кемнеӊ, 

нәрсәдә. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 79 – 81 нче күнегүләр. 

                                 

5 класс. Татар теле. 

 

Тема: Иҗади биремле изложение “Песнәк белән Әнисә” 

Максат: бәйләнешле сөйләм үстерү, ишеткәнне текстка якын итеп, эзлекле рәвештә язу 

күнекмәсен камилләштерү. 

Дәрес тибы – иҗади.  

Дәрес барышы: 

1. Дәресне оештыру. 

- Уңай психологик халәт тудыру. 

- Изложениенең өйрәтү характерында булуы искәртелә.  

2. Төп өлеш. 

- Изложение тексты беләнтанышу. 

- Диалогларның язылышына аңлатма бирелә. 

- План язарга тәкъдим ителә. 

Бирем.  Изложениедән соң кызыл юлдан үз фикерегезне өстәп языгыз: кышын сез 

кошларга ничек ярдәм итәсез? 

“Песнәк белән Әнисә” дигән изложение тексты ... нчы биттә. 

3. Йомгаклау. 
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Эшләрне җыю. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 нче дәрес (13 нче бирем) 

Тема: Сан. Саннарның төзелеш ягыннан төрләре. 

 Максат: 1. Саннарның төзелеше турында төшенчә формалаштыру. 

2. Сан сүз төркеме турында белгәннәрне актуальләштерү,  

3.  

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 80 нче күнегү; 

ә) и 81 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 13 нче бирем.  К.җ.:      

    исем                                        алмашлык                               сан 
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балачак                                             алар                                унбиш 

тәкъдим                                             ул                                   кырык   

тирә-як                                              нәрсәгә                            өченче  

ихтирам                                            сездә                                бишәү    

 мәйдан                                             кем                                  егерме ике  

Димәк, без бүген сан сүз төркеме турында сөйләшербез, чөнки саннар турында без әле бу 

уку елында өйрәнмәдек. Үзбәя.      

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 82 нче күнегү. К.җ.: 1. Ике – ничә? 2. Беренче – ничәнче? 3. Җиде-сигез – күпме? (ничә?) 

4. Икәү − ничәү? 5. Йөз – ничә? Өчәр – ничәшәр? Үзбәя. 

2. 83 нче күнегү. К.җ.: Берәмлекләрне белдергән саннар кергән җөмләләр:1, 3, 5, 6. 

Дистәләрне белдергән саннар кергән җөмләләр: 2, 4, 7.  Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 84 нче күнегү. К.җ.:  

                                                            Сан 

 

- мөстәкыйль сүз төркеме, 

- предметның санын, исәбен белдерә, 

- сораулары: ничә? күпме? никадәр? ничәнче? ничәләп? ничәү?.. 

- тамыр саннар ике төрле: берәмлек һәм дистәләр, 

- исемне ачыклый һәм төрләнми. Үзбәя. 

4. 85 нче күнегү. К.җ.: 1.Ун – ничә? 2. Беренче – ничәнче? 3. Өчәү – ничәү? 4. Унлап – 

күпмеләп?(ничәләп?)  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 86 – 88 нче күнегүләр. 
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18 нче дәрес (14 нче бирем) 

Тема: Сан алмашлыклары. 

 Максат: 1. Сан алмашлыклары турында төшенчә формалаштыру, аларның нәрсәгә ишарә 

итүләрен ачыкларга ярдәм итү. 

2. Саннарның төрләре турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Төгәллек, мөстәкыйльлек тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

Җиһазлау: дәреслек, эш дәфтәрләре, проектор, ноутбук, тестлар, индив. карточкалар. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 87 нче күнегү; 

ә) и 88 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 14 нче бирем.  К.җ.:  Бирелгән сорау алмашлыклары сан сүз 

төркемен өйрәнгәндә кирәк дип уйлыйбыз. Димәк, без бүген сан алмашлыклары турында 

өйрәнербез.   Үзбәя.     Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.(Слайд 1) 

Сан турында кагыйдә (слайд 2) 
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Сан алмашлыкларына ничә, ничәнче, ничәләп, ничәшәр, ничаклы, никадәр, күпме кебек 

сорау алмашлыклары керә. Алар предмет һәм затларның микъдарына, тәртип ягыннан 

санына ишарә итәләр. 

1. Сан нинди сорауларга җавап бирә? 

1) Нинди? Кайсы? 

2) Ничә? Ничәнче? Күпме? Ничәү? 

3) Кем? Нәрсә? 

2. Берәмлекләрне белдергән саннарны билгелә. 

1) Унбиш, кырык, илле. 

2) Бер, ике, дүрт. 

3) Егерме биш, утыз ике, кырык бер. 

3. Сан белән ачыкланган исемне нәрсә дип атыйлар? 

1) Санаучы 

2) Санагыч 

3) Саналмыш. 

4. Кушма саннарны аерып ал: 

Унтугыз, илле, алтмыш, кырык алты, унбиш, сигез, унсигез, җитмеш, мең, унбер. 

5.  Җөмләдә сан күп очракта нинди сүз төркемен ачыклап килә? 

1) Сыйфатны 

2) Исемне 

3) Рәвешне.( Җавап: слайд 3) 

1. 2); 2. 2); 3. 3); 4. Унтугыз, унбиш, унсигез, унбер. 5. 2). 

 

 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 89 нчы күнегү. К.җ.: 14 – ундүрт; 49 – кырык тугыз; 303 – өч йөз өч; 98 – туксан сигез; 

126 – йөз егерме алты; 572 – биш йөз җитмеш ике; 1210 – мең ике йөз ун; 2416 – ике мең 

дүрт йөз уналты; 18 – унсигез; 61 – алтмыш бер. Барысына да ничә? соравы куела.Үзбәя.  

2. 90 нчы күнегү. К.җ.: 1. Сәгать. Бер – берәмлек, унике – дистә сан. 2. Бабай, ата, ул . 

Ике, өчәү – дистә саннар. 3. Шырпы кабы. Җитмеш биш – дистә сан. 4. Телевизор. Бер – 

берәмлек сан. 5. Өстәл. Бер, дүрт – берәмлек саннар. 6. Тәүлекләр, атналар, айлар, ел. 

Кырык сигез, унике – дистә саннар, бер – берәмлек сан. 7. Язу, уку. Биш, ике – дистә 

саннар.    

3. 91нче күнегү. К.җ.: 1. Бер. 2. Җитмеш. 3. Алты, алтмыш. 4. Кырык. 5. Берәү. 6. Бер, 

тугыз. 7. Берәү.  Үзбәя. (Эшләрне алмашып тикшерү) 

4. 92 нче күнегү. К.җ.: берлек, бердәм, беркем, берләш, бераз, берничек, берьеллык, 

берничә, бертуган, берәгәйле, берсүзсез, беркадәр, унбер, бертуктаусыз һ.б.Үзбәя. 

Карточкалар белән эш: 

1 карточка 

Саннарны саналмышы белән язып алыгыз, төзелеше буенча төрен күрсәтегез. 

Тукталышка егерме дүртенче трамвай килеп туктады. Трамвайга мин икенче кеше 

булып кердем дә өчәр сумнан билет сатып алдым. Биш тукталыш узгач, трамвайда бары 

өч кеше калды. Трамвай йөртүче кырык – кырык биш яшьләрдәге абый иде. 
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2 карточка 

Саннарны саналмышы белән язып алыгыз, төзелеше буенча төрен күрсәтегез. 

Безнең өйдә без җидәү. Җиденчесе безнең песи. Аңа дүрт – биш яшь. Минем энемә 

алты яшь. Ул алма бик ярата. Көненә алтышар алма ашый. Мин гаиләдә икенче бала. 

Минем тагын ике сеңлем бар. 

Үзбәя 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 93 – 95 нче күнегүләр. 

                                      

19 нчы дәрес (15 нче бирем) 

Тема: Сыйфат һәм сыйфат алмашлыклары. 

 Максат: сыйфат сүз төркеме турында белгәннәрне актуальләштерү, сыйфат 

алмашлыклары турында төшенчә формалаштыру, аларныӊ нәрсәгә ишарә итүләрен 

ачыкларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 94 нче күнегү; 

ә) и 95 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 15 нче бирем.  К.җ.:  Бирелгән сүзләр сыйфат  сүз төркеменә 

карыйлар. Димәк, без бүген сыйфат турында сөйләшербез. Үзбәя.         

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 96 нчы күнегү. К.җ.: 

 сары сандугач – төсе       уңган кыз – кешенеӊ сыйфаты         исле гөл - исе      

 кара елан – төсе                гадел патша - сыйфаты                 озынча көзге - формасы 

 татлы хәлвә –  тәме         авыр чиләк – күләме                        сай елга – күләме   Үзбәя.    
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2. 97 нче күнегү. К.җ.: 1. Җиӊсез камзул – нинди? Сары камзул – нинди? Кызгылт фәс – 

нинди? Укалы башмаклар – нинди?2. Салкынча көнендә – нинди? Ачык форточкадан – 

нинди? (кайсы?)3. Салкын җил – нинди? 4. Катлаулы юллар – нинди? 5. Ак томан – 

нинди?Үзбәя.     

3. Модельләштерү. 98 нче күнегү. К.җ.:  

                              Сыйфат 

        − мөстәкыйль сүз төркеме, 

− предметныӊ билгесен белдерә, 

− сораулары: нинди, кайсы? 

− исемне ачыклый, төрләнми.  Үзбәя. 

4. 99 нчы күнегү. К.җ.: 1. Бу. 2. Кайсы. 3. Бөтен. 4. Нинди. 5. Һәр.    Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 100 – 102 нче күнегүләр. 
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5 класс Татар теле 

20 нче дәрес (16 нчы бирем) 

Тема: Синоним һәм антоним сыйфатлар. 

 Максат: 1. Синоним һәм антоним сыйфатлар  турында төшенчә формалаштыру, аларны 

аера белергә ярдәм итү. 

2. Сыйфатлар турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Пөхтәлек, төгәллек тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 101 нче күнегү; 

ә) и 102 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 16 нчы бирем.  К.җ.: Беренче баганадагы сыйфатлар − үзара 

синоним, ә икенче баганадагылар  − антоним сыйфатлар. Димәк, без бүген синоним һәм 

антоним сыйфатлар турында сөйләшербез. Үзбәя.         

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 103 нче күнегү. К.җ.: 1. Мактанчык, масаючан. 2. Уӊмаган, булдыксыз. 3. Рәхимсез, 

кырыс, усал. 4. Нечкә, нәзек. Кулай, урынлы. Үзбәя.  

2. 104 нче күнегү. К.җ.: 

 төче – ачы                 олы -  кече                 арзан - кыйбат           акыллы – акылсыз (тиле)           

җылы – салкын          кыю - куркак              пычрак - чиста          озын - кыска                        

киӊ – тар             сөйкемле − сөйкемсез       эре - вак                     яхшы – начар  Үзбәя. 
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3. 105 нче күнегү. К.җ.:  Көз быел  гаҗәп матур килде. Сокландыргыч җылы, аяз көннәр 

җәйне хәтерләтәләр. Агачлардагы куе яшеллек тә сакланды. Яӊгырга мул булган көзге 

болытлар да нигәдер күренмәделәр. 

Җылы, матур,эссе, кызу. Аяз, кояшлы, болытсыз.  Үзбәя.  

4. 106 нчы күнегү. К.җ.: 1. Ак.(Кара тактада акбур белән язу) 2. Кара. (Яз көне кар белән 

җир) 3. Акылсыз. (Табышмак) 4. Тәбәнәк. (Ияр)   Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 107 – 109 нчы күнегүләр. 

5 класс Татар теле 

21 нче дәрес 

Тема: Контроль диктант “Көмеш елга” 

Максат: I чиректә үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Дәрес тибы – контроль. 

Дәрес барышы: 

1. Диктант язу. 

2. Биремнәр үтәү: 

1) Беренче җөмләне җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерергә, өсләренә нинди сүз 

төркемнәре белән белдерелүләрен язарга. 

2) Елгада һәм яткан сүзләрен  хәреф һәм авазларга таркатып язарга,  хәреф һәм аваз 

составларын чагыштырырга. 

1)К.җ.:    ис.       с.         ис.      р.        ф.      р.    р.      ис.       ф.   

                 Зөфәр Көмеш елгада күп коенды, бик күп балык тотты. 

2) Елгада – е, л, г, а, д, а – 6 хәреф;  [й], [ы], [л], [гъ], [а], [д], [а] – 7 аваз.                 

Аерма бар: 6 хәреф, 7 аваз. Е хәрефе ике аваз белдерә.  

Яткан – я, т, к, а, н – 5 хәреф; [й], [а], [т], [къ],[а], [н] – 6 аваз.                                    

Аерма бар: 5 хәреф, 6 аваз. Я хәрефе ике аваз белдерә. 

Искәрмә. 2 нче биремне вариантлап та эшләтергә мөмкин. 

“Көмеш елга” дигән диктант тексты ... нчы биттә. 
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22 нче дәрес 

Тема: Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Максат: контроль диктантта җибәрелгән хаталар белән бәйле кагыйдәләрне искә төшерү, 

күнегүләр өстендә ныгыту. 

Дәрес тибы – белемнәрне тигезләү. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү (хаталарны төзәтү өстендә эш). 

Дөрес язам                        Аӊлатам       Мисаллар 

Урыннарын 

 

зәп-зәӊгәр 

 

 

кислород 

урын-нар-ы-н; сүз н хәрефенә тәмамлана, 

һәм кушымча да н хәрефенә башлана, 

шунлыктан ике н хәрефе янәшә языла. 

зәп – сыйфатныӊ артыклык дәрәҗәсен 

ясаучы кисәкчә, ул сыйфатныӊ беренче 

иҗегенә охшаган, шуӊа күрә сызыкча аша 

языла.  

сүз ахырында яӊгырау [д] тартыгы 

саӊгыраулаша, ләкин бу язуда чагылмый. 

болыннар, урманнар, 

каеннар       Үзбәя. 

 

ямь-яшел, сап-сары, 

кап-кара 

Үзбәя. 

завод, пароход, парад 

Үзбәя. 

Искәрмә. Укучыларныӊ күбесе хата җибәргән сүзләр тактага языла, кагыйдәләрне 

төркемнәрдә искә төшерәләр, мисаллар уйлыйлар. Шуннан чыгып, үзбәя куела.  

2. Күп нокталар урынына тиешле хәрефләрне куеп язарга. 

моӊл…, …кеан, омт…л…ш, …ыял, сәл..мәтлек, п..ртфель, клу…, ям…ле 

К.җ.: моӊлы, океан, омтылыш, хыял, сәламәтлек, портфель, клуб, ямьле Үзбәя. 
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3. Алмашлыкларны исем, сан, сыйфат алмашлыкларына аерып язарга. 

сез, мондый, бу, аларга, ничә, кем, кайсы, күпме, һәр, нәрсәдән 

К.ж.: исем алмашлыклары: сез, аларга, кем, нәрсәдән; сан алмашлыклары: ничә, күпме; 

сыйфат алмашлыклары: мондый, бу, кайсы, һәр. Үзбәя. 

4. Сүзлек диктанты. Мөстәкыйль сүз төркемнәренеӊ асларына сызарга. 

К.җ.: дә, каенлык, шәфкать, генә, ләкин, хатирә, борынгы, хәтта, аӊлашу, әмма, ерак, 

тиӊдәш, зәп, унөч, кайсы    Үзбәя. 

5. Пунктуация хаталарын төзәтү (хата җибәрелгән җөмләләрне дөресләп күчереп язу, 

укытучы ярдәмендә) 

II. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: Әдәби әсәрләрдән катлаулы булмаган 2-3 җөмлә сайлап язарга һәм өсләрендә 

үзегезгә таныш булган сүз төркемнәрен билгеләргә. 
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23 нче дәрес (17 нче бирем) 

Тема: Фигыль һәм аның мәгънәләре. 

 Максат: 1. Фигыль сүз төркеме турында белгәннәрне актуальләштерү, фигыльнең 

мәгънәләре турында төшенчә формалаштыру. 

2. Сыйфатлар турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Мөстәкыйльлек тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү. 

 2. Ярым иҗади  өй эшен тыңлау: әдәби әсәрләрдән катлаулы булмаган 2-3 җөмлә сайлап 

язу һәм өсләрендә үзегезгә таныш булган сүз төркемнәрен билгеләү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 17 нче бирем.  К.җ.: Бирелгән сүз төркемнәре арасында фигыль 

быелгы уку елында әле өйрәнелмәде. Димәк, без бүген фигыль турында сөйләшербез. 

Үзбәя.         

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 110 нчы күнегү. К.җ.: 1. Яратам – нишлим? 2. Ишетелә − нишли? 3. Ясадым – 

нишләдем? 4. Алып килергә – нишләргә? Онытмасын – нишләмәсен? 5. Сөйләшмәм – 

нишләмәм? 6.Булган – нишләгән? Үзбәя. 

2. 111 нче күнегү. К.җ.: 

1) физик эшне белдергән ф.:  көтү көтә башлады,  җыя бара;                       

 2) акыл эшчәнлеген  белдергән ф.:  уйлаган булса, уйлый ;                      

3) хәрәкәтне  белдергән ф.:   күренде, узып барабыз;                     

4)сөйләм эшчәнлеген белдергән ф. :  әйтеп бетерә алмады, кычкыра башладылар;                     

  5) хәл-торышны белдергән ф.:  көтеп, сагынып, яшәп килде, сагышка әйләнде.  Үзбәя.             

3. 112 нче күнегү. К.җ.: 1. Килеп җиттек – үткән заман, I зат күплек санда, барлыкта.  

2.Утырам – хәзерге заман, I зат берлек санда, барлыкта. 3. Язган – үткән заман, III зат 

берлек санда, барлыкта. 4. Уйландырасың, моңландырасың, шомландырасың  −  хәзерге 

заман, II зат берлек санда, барлыкта. 5. Килгәннәр – үткән заман, III зат күплек санда, 

барлыкта. Үзбәя. 

4. Модельләштерү. 113 нче күнегү. К.җ.:  

                            Фигыль 

         

− мөстәкыйль сүз төркеме,  

− зат яки предметның эшен, хәрәкәтен, хәл-торышын белдерә, 

− сораулары:нишли? нишләде? нишләгән? нишләр? нишләми?.. 

− башлангыч формасы  фигыльнең нигезенә туры килә, 

− зат-санда төрләнә, барлык-юклык формалары бар. Үзбәя. 

5. 114 нче күнегү. К.җ.: ашагансыз − аша, көтмә – көт, шаккаттык − шаккат, 

хушлашмагыз − хушлаш, әйтеп куйды – әйт... куй, тәбрик итсен – тәбрик ит, серләшә− 

серләш. Үзбәя. 
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 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 115 – 117 нче күнегүләр. 

                               

 

 

 

24 нче дәрес (18 нче бирем) 

Тема: Фигыльнең барлык-юклык формасы. 

 Максат:  1. Фигыльнең барлык-юклык формасы  турында төшенчә формалаштыру, юклык 

формасында басым кую үзенчәлеген үзләштерергә ярдәм итү. 

2. Фигыль турында белемнәрне камилләштерү.  

3. Иҗадилык тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 116 нчы күнегү; 

ә) и 117 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 18 нче бирем.  К.җ.: Бирелгән фигыльләр барлык һәм юклык 

формасында килгәннәр. Димәк, без  бүген фигыльнеӊ барлык һәм юклык формалары 

турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 118 нче күнегү. К.җ.: Барлык формасында: кунганнар, дип, чакырып, кайтырга, 

җибәрергә булганнар, очасың, йөзәсең, йөгерәсең, бар, дигәннәр, йөрүеңне,  торгач, 

туйдырган, юлга чыккан, кагып, очкан, оча-оча, барып төшкән, булганга, йөзеп киткән. 

Юклык формасында: булмаган, кайтмас, белгертәсе булма, уйлап тормаган, 

аптырамаган.   Үзбәя.                                                                      

2.119 нчы күнегү. К.җ.:  сизә − сизми, ела − елама, саргайган – саргаймаган, риза булды – 

риза булмады, күрешү − күрешмәү, сак бул – сак булма, файдалансын − файдаланмасын, 

юындырыр − юындырмас, чәчәк атса – чәчәк атмаса, уянырга − уянмаска, барачак − 

бармаячак, әйтеп − әйтмичә, сорашу − сорашмау, гөрли − гөрләми, санады − санамады, 

сагындык − сагынмадык, көрәшегез − көрәшмәгез, бәхәсләшсә – бәхәсләшмәсә  Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 120 нче күнегү. К.җ.:           

                                                  Фигыль формалары 

                               барлык                                            юклык 

                                                            белдерә: 

  

эш-хәлнең үтәлүен                                                       эш-хәлнең үтәлмәвен 

                                                        кушымчалары: 

                −                                                                                              -ма, -мә 

       басым төшә: 

 

фигыльнең соңгы иҗегенә                            юклык куш. алда торган иҗеккә                                             

(боерык ф. башка)                                                                                                  Үзбәя. 

4.121 нче күнегү. К.җ.:  ялгы'шмасаң, ачула'нмагыз, төрлә'нми, егы'лмады,бире'шмә, 

а'лмадык, сынды'рмаган, ка'йтмаячак, и'смәгән, кабул и'тми, буйсы'нмаса, көлеп 

җибә'рмик  Үзбәя. 
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III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 122 – 124 нче күнегүләр. 

                                 

 

 

 

 

25 нче дәрес   (19 нчы бирем) 
 Тема: Боерык фигыль. 

 Максат:  1. Боерык фигыль турында төшенчә формалаштыру, аның фигыльнең 

башлангыч формасы белән тышкы охшашлыгын искәртү. 

2. Фигыль турында белемнәрне камилләштерү.  

3. Иҗадилык тәрбияләү. 

 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 123 нче күнегү; 

ә) и 124 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 19 нчы бирем.  К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльләр – 

боерык фигыльләр. Димәк, без  бүген боерык фигыль турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 125 нче күнегү. К.җ.: 1. Бир әле – үтенү. 2. Җырлап кал – киӊәш. 3. Белдермәс булыгыз – 

боеру. 4. Кит, тавыш чыгарып йөрмә – боеру. 5. Игелеген күрергә язсын – теләк. 6. Кара, 

тия күрмәсен – эш кушу, боеру. 7. Кил, куанып кер – үтенү. Үзбәя. 

2.126 нчы күнегү. К.җ.:  

Барлык формасы: зурайсын, картайсын, тарт әле. 

Юклык формасы: картаймасын, таянмасын. 

3.Модельләштерү. 127 нче күнегү. К.җ.: 

                                Боерык фигыль 

 

− боеру, эш кушу, үтенү, теләк яки киңәш итүне белдерә, 

−  махсус кушымчасы юк, тышкы яктан фигыль нигезенә охшаган, 

− II, III зат формасында кулланыла, 

− барлыкта һәм күплектә килә ала, 

− үзәген II зат берлек сан формасы тәшкил итә.  Үзбәя. 

4.128 нче күнегү. К.җ.: Шигырьнеӊ интонациясе үзгәрә, анарда көчле тойгы яӊгырый. 

Шигырьләрем минем – көчле гаскәр,                                                                                                                              

Ил аларга парад уздырсын.                                                                                                                                            

Сугыш уртасына кереп, шигырь                                                                                                                          

Дошман утын ватсын, туздырсын.                                                                                                                            

Шигырьләрем минем дан күрсеннәр,                                                                                                               

Солдат булып, утка керсеннәр...                                                                                                                           

Синең өчен алар, якты илем,                                                                                                              

Кирәк булса, постта үлсеннәр. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 
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3. Өй эше: 129 – 131 нче күнегүләр. 

                                  

 

 

 

 

26 нчы дәрес (20 нче бирем) 

Тема: Шарт фигыль. 

 Максат:  1. Шарт фигыль турында төшенчә формалаштыру, аныӊ ясалу үзенчәлеген 

үзләштерергә ярдәм итү. 

2. Фигыль турында белемнәрне камилләштерү.  

3.Иҗадилык тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 130 нчы күнегү; 

ә) и 131 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 20 нче бирем.  К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән фигыль – шарт 

фигыль. Димәк, без  бүген шарт фигыль турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 132нче күнегү. К.җ.: 1. Китсә – икенче эшнеӊ (балалар ятим калуныӊ)үтәлүе өчен 

шартны  белдерә. 2. Еласаӊ – миӊа авыр булуныӊ шартын белдерә. 3. Иелсәм – кинәт 

катып калуымныӊ шартын белдерә. 4. Теләсә – аныӊ яхшы укуы өчен шартны белдерә. 5. 

Тырышып укысак – башкалардан калышмауныӊ шартын белдерә. Үзбәя. 

2. 133 нче үнегү. К.җ.: Сорасак – сора-са-к, эз-лә-сә, елмай-са-гыз, риза бул-ма-са-ӊ, тел-

ә-сә-ләр, җый-са-м, укы-т-са-лар, бир-сә-к, эш-лә-мә-сә, ачу-лан-са-гыз  Үзбәя. 

3. 134 нче күнегү. К.җ.: Көтсәм – көтмәсәм, очсам – очмасам, аӊласак – аӊламасак, 

күзалласагыз – күзалламасагыз, күренсәӊ – күренмәсәӊ, яшәсәләр – яшәмәсәләр, 

аптырасагыз – аптырамасагыз, моӊлансам – моӊланмасам, киенсәләр – киенмәсәләр, 

яктырса − яктырмаса 

4. Модельләштерү.135 нче күнегү. К.җ.:                                                    

                                              Шарт фигыль 

              

  - икенче бер эшнең үтәлүе өчен кирәкле шартны белдерә, 

               - фигыль нигезенә -са, -сә кушымчалары ялганып ясала, 

               - заман белдерми, 

               - барлык һәм юклык формалары бар.  Үзбәя. 

5. 136 нчы күнегү. К.җ.:   1. Кешене хөрмәт итсәӊ, аны бүлдермичә тыңла. 2. Арса, бераз 

ятып ял итеп ала. 3. Яңгыр яумаса, без урамда уйнар идек. 4. Мәсьәләне чишә алмасак, 

укытучыбыздан ярдәм сорыйбыз. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 137 – 139 нчы күнегүләр. 
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27 нче дәрес  (21 нче бирем) 

Тема: Хикәя фигыль, аның заман формалары. 

 Максат:  1. Хикәя фигыль турында белгәннәрне актуальләштерү һәм тирәнәйтү, аның 

заман формаларының ясалу үзенчәлеген үзләштерергә ярдәм итү. 

2. Фигыль турында белемнәрне камилләштерү.  

3. Иҗадилык тәрбияләү. 

 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 138 нче күнегү; 

ә) и 139 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 21 нче бирем.  К.җ.: Без әле быелгы уку елында хикәя фигыльләр 

турында махсус сөйләшмәдек.  Димәк, без  бүген хикәя фигыль турында сөйләшербез. 

Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 140 нчы күнегү. К.җ.: 

I. Эш яки хәл сөйләм моментында башкарыла: 1, 3 (белмим), 5 (уйлыйм) 

II. Эш яки хәл сөйләм моментына кадәр башкарыла: 2, 3 (басканымны), 4 

III. Эш яки хәл сөйләм моментыннан соң башкарыла: 5 (очрашырбыз), 6. Үзбәя. 

2. 141 нче күнегү. К.җ.:   

I. Эш яки хәл сөйләм моментында башкарыла – хәзерге заман хикәя фигыль. 

II. Эш яки хәл сөйләм моментына кадәр башкарыла – үткән заман хикәя фигыль. 

III. Эш яки хәл сөйләм моментыннан соң башкарыла - киләчәк заман хикәя фигыль. 

3. Модельләштерү. 142 нче күнегү.  К.җ.:  

                                                   Хикәя фигыль 

                  

- чынбарлыкта үтәлә яки үтәлми торган эш-хәлне белдерә,  

                                               

 - өч заманы бар: 

хәзерге                                          үткән                              киләчәк 
 

сөйләм моментындагы                             сөйләм моментыннан              сөйләм моментыннан  соӊ                                                                                                                                                                                

эшне белдерә                                      алда булган эшне белдерә                 булачак эшне белдерә 

                                            -барлыкта һәм юклыкта  килә ала. 

4. 143 нче күнегү. К.җ.: Барлык формасында: пыр тузар (киләчәк з.), кычкырды (үткән 

з.), кыштырдады (үткән з.),утыртты (үткән з.), кайтып киттек (үткән з.). 

Юклык формасы:әрепләшмәде (үткән з.), каршы әйтә алмый (хәзерге з.), каршы әйтми 

(хәзерге з.),ишетмисезмени (хәзерге з.),җавап булмады (үткән з.)  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 144 – 146 нчы күнегүләр. 

                                    

28 нче дәрес (22 нче бирем) 

Тема: Фигыльләрдә басым. 

 Максат: 1.Боерык, шарт һәм хикәя фигыльләрдә басым куюныӊ аерым кагыйдәләрен 

үзләштерергә ярдәм итү. 
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2. Фигыль турында белемнәрне камилләштерү.  

3. Иҗадилык тәрбияләү. 

 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 145 нче күнегү; 

ә) и 146 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 22 нче бирем.  К.җ.:.  Утырды, ябылмый, ачылмый – хикәя 

фигыльләр, булса – шарт фигыль, яшә – боерык фигыль. Димәк, без  бүген хикәя, шарт 

һәм боерык фигыльләрдә басым турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 147 нче күнегү. К.җ.: у'йла, ча'кырыгыз, эшләсе'н, кайтсынна'р, оны'тма, җырла'магыз, 

очра'масын, кө'лмәсеннәр   Үзбәя. 

2. 148 нче күнегү. К.җ.:  йокласа', гафу итсәге'з, тәмамласа'к,  кунак булсала'р, чакырды', 

сикерә', караган', беленәчәк', үтүкләр', ю'масагыз, я'змасаң, төгәллә'мәгән, 

чиста'ртмадым, сөйлә'ми, чы'кмый, бу'лмаячак   Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 149 нчы күнегү. К.җ.:                                                   

                                                  Сүз басымы 

боерык фигыль                                                            шарт һәм хикәя фигыль 

                                                   барлыкта: 

 II зат -  беренче иҗектә,                                                  соңгы иҗектә 

III зат – соңгы иҗектә 

                                                    юклыкта: 

                        

   -ма, -мә кушымчасы                                    -ма, -мә кушымчасы                                  

алдындагы иҗектә                                            алдындагы иҗектә    Үзбәя.                        

4. 150 нче күнегү. К.җ.: 1. Күмелә' – хикәя ф. 2. Укыса'ӊ, укы'масаӊ – шарт ф., арты'р, 

онытылы'р – хикәя ф. 3. Ыша'нма – боерык ф. 4. Кү'тәр, ки' – боерык ф. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 151 – 153 нче күнегүләр. 

                                  

29 нчы дәрес (23 нче бирем) 

Тема: Рәвеш. 

 Максат: 1. Рәвеш турында яңа белемнәр бирү. 

2. рәвеш сүз төркеме турында белгәннәрне актуальләштерү һәм тирәнәйтү. 
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3. Төгәллек, пөхтәлек тәрбияләү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 152 нче күнегү; 

ә) и 153 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 23 нче бирем.  К.җ.:.  Модельдәге сорау бтлгесе урынына рәвеш 

дип язарга кирәк. Димәк, без  бүген рәвеш турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 154 нче күнегү. К.җ.: 2. Юкка – ни сәбәпле? Эш-хәлнең сәбәбен белдерә.3. Күптән – 

кайчан? Эш-хәлнең үтәлү вакытын белдерә.4. Көндезләрен – кайчан? Эш-хәлнең үтәлү 

вакытын белдерә. 5. Якында − кайда? Эш-хәлнең үтәлү урынын белдерә.Үзбәя. 

2. Модельләштерү.155 нче күнегү. К.җ.:  

                                            Рәвеш 

 

                − мөстәкыйль сүз төркеме, 

                − эш-хәлнең үтәлү вакытын, урынын, сәбәбен, максатын һ.б. белдерә, 

                − сораулары: кайчан? кая? кайда? нигә? ни өчен? һ.б. 

                − төрләнми.   Үзбәя. 

3. 156 нчы күнегү. К.җ.:   1. Төнлә калка, көндез ята.(Ай) 2. Төнлә карасам – күк тулган, 

иртән карасам – юк булган. (Йолдызлар) 3. Язын киенә, көзен чишенә. (Агач) 4. Җәен 

урманга патша, кышын кардан да аста.(Аю)  

5. Аягы кулдан югары, сикерә талдан югары; 

    Ни кош түгел, ни корт түгел, тезе билдән югары.(Чикерткә) 

6. Алда да бар, артта да бар,  

   Борылган да сырылган, 

  Тасма булып сузылган.(Юл)  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 157 – 159 нчы күнегүләр. 
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30 нчы дәрес  (24 нче бирем) 

Тема: Антоним рәвешләр. 

 Максат: антоним рәвешләр турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 158 нче күнегү; 

ә) и 159 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 24 нче бирем.  К.җ.: Ике баганада капма-каршы мәгънәле , ягъни 

антоним рәвешләр бирелгән. Димәк, без  бүген  антоним рәвешләр турында сөйләшербез. 

Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 160 нчы күнегү. К.җ.: 1. Язын – көзен, җәй – кышын. Вакытны белдерүче антоним 

рәвешләр. (Агач) 2. Югары – түбән. Урынны белдерүче антоним рәвешләр. (Кош) 3. Җәен 

– кышын. Вакытны белдерүче антоним рәвешләр. (Бал корты) 4. Язын – көзен. Вакытны 

белдерүче антоним рәвешләр. (Яфрак) 5. Төнлә – көндез. Вакытны белдерүче антоним 

рәвешләр; өйдә – биләмдә. Урынны белдерүче антоним рәвешләр. (Ай) Үзбәя. 

2. 161 нче күнегү. К.җ.:   1. Соӊыннан.2. Кичен.3. Хәзер.4. Түбән. Үзбәя. 

 3. 162 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән:1. Ары йөгерә, бире йөгерә – кызын таба алмый. 2. 

Былтыр кар аз яуган иде, быел алай булмады. 3. Алсуларга мәктәп бик ерак, ә безгә якын. 

4. Мин юри әйтәнгә чынлап ышандыӊмы?   Үзбәя. 

4. 163 нче күнегү. К.җ.: эчтән – тыштан, иртәгә - кичә, юкка – барга, янәшә – ерак,  

аннары – башта, анда – монда  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 164 – 166 нчы күнегүләр. 

                                      31 нче дәрес  (25 нче бирем) 

Тема: Рәвеш алмашлыклары. 

 Максат: рәвеш алмашлыклары турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 165 нче күнегү; 

ә) и 166 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 25 нче бирем.  К.җ.:   Модельгә рәвеш алмашлыклары дип өстәп 

язарга кирәк. Димәк, без бүген рәвеш алмашлыклары турында сөйләшербез.  Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 167 нче күнегү. К.җ.: 1. Аннан. 2. Анда. 3. Шунда, һичкайчан. 4. Каян. 5. Кайдадыр. 6. 

Кайчан. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 168 нче күнегү. К.җ.:  

                                 Рәвеш алмашлыклары 

− эш-хәлнеӊ билгесенә ишарә итәләр, 

−  кайчан, кая, кайдан, кайда, ничектер, кайдадыр, ник, нигә, беркайда, беркайчан, 

монда, анда, тегендә, һичкайда һ.б. 

− фигыльгә, башка рәвешкә, сыйфатка, хәбәрлек сүзгә бәйләнеп киләләр. Үзбәя. 

3. 169 нчы күнегү. К.җ.:  1. Кайда. 2. Каядыр.3. Монда. 4. Кая. 5. Анда. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 170 – 172 нче күнегүләр. 

                               

 

 

 

32 нче дәрес (26 нчы бирем) 

Тема: Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат:  1. Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау. 

2. Сүз төркемнәре турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Игътибарлылык тәрбияләү. 

 Дәрес тибы – белемнәрне тигезләү. 

 Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 171 нче күнегү; 

ә) и 172 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 26 нчы бирем.  К.җ.:   Модельдәге сорау билгесе урынына сүз 

төркемнәре  дип өстәп язарга кирәк. Димәк, без бүген сүз төркемнәрен кабатларбыз.  

Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 173 нче күнегү. К.җ.:   Ялгызлык исемнәр: Йосыф, Гамир, Шайр, Дино. 

Уртаклык исемнәр: абый, атлар,хикәяләр, китап, дөньяда, авырлыгы, килограмм, инглиз, 

айгырының, ялы, озынлыгы, сантиметр. Үзбәя. 

2. 174 нче күнегү. К.җ.:  

Б.к.   йөрәк, сан, дуслар 

И.к. йөрәкнең, санның, дусларның 

Ю.к. йөрәккә, санга, дусларга 

Т.к. йөрәкне, санны, дусларны 

Ч.к. йөрәктән, саннан, дуслардан 

Ур.-в.к.  йөрәктә, санда, дусларда     Үзбәя. 

3.175 нче күнегү.  К.җ.: 1. Китмәгәннәр −  үткән заманда, юклыкта, III зат күплек санда. 

2. Уза − хәзерге заманда, барлыкта, III зат берлек санда. 3. Алды − үткән заманда, 

барлыкта, III зат берлек санда. 4. Охшамады −  үткән заманда, юклыкта, III зат берлек 

санда. 5. Яшәрсең – киләчәк заманда, барлыкта, II зат берлек санда.  Үзбәя. 

4.176 нчы күнегү. К.җ.: 1. Мин – Б.к. 2. Аларныдң – И.к. 3. Сиңа – Ю.к. 4. Минем – И.к.    

Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 177 – 179 нчы күнегүләр. 

                                 33 нче дәрес (27 нче бирем) 

Тема:  Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат:  1. Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау. 

2. Сүз төркемнәре турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Игътибарлылык тәрбияләү. 

 

 Дәрес тибы – белемнәрне тигезләү. 

 Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 178 нче күнегү; 

ә) и 179 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 27 нче бирем.  К.җ.:  Мәгънәләре, грамматик билгеләре һәм 

җөмләдә кулланылышлары буенча бер төркемгә берләшкән сүзләр сүз төркемнәре  дип 

атала.  Димәк, без бүген дә сүз төркемнәрен кабатларбыз.  Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 180 нче күнегү. К.җ.:  1. Кисәкчәләр: генә, ич, -мы, үк,-дыр, кына, -мени. 2.Теркәгечләр: 

һәм, ләкин, әмма, ә, тик. 3. Бәйлекләр: кадәр, кебек, шикелле.Үзбәя. 

2. 181 нче күнегү.К.җ.: 1. Гына, дә  – кисәкчәләр; кебек – бәйлек.2.Таба – бәйлек; да – 

кисәкчә. 3. Аркылы – бәйлек. 4. Белән – бәйлек. 5. Әмма, һәм – теркәгечләр. 6. Үк – 

кисәкчә.Үзбәя. 

3. 182 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән:1. Мин үземне әкияттәге кебек хис иттем. 2. Ике авыл 

арасы дүрт чакрым гына иде. 3. Кәеф күтәрелеп китте, чөнки яӊгыр туктады. 4. Әтием 

һәм әнием бүген кайтачаклар. 5. Иртә белән соӊ яктыра. 6. Эш тәмамланды, ләкин бик 

арытты. 7. Кунаклар бүген киләләрме?     Үзбәя. 

4. 183 нче күнегү. К.җ.: 1. Белән. 2. Һәм, белән. 3. Һәм 4. –ме. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 184 – 186 нчы күнегүләр. 

                                      

34 нче дәрес  (28 нче бирем) 

Тема: Синтаксис һәм пунктуация турында төшенчә. Җөмлә. 

 Максат: 1.Синтаксис һәм пунктуация  турында төшенчә формалаштыру, җөмлә 

төшенчәсен актуальләштерү. 

2. Сүз төркемнәре турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Игътибарлылык тәрбияләү. 

 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 185 нче күнегү; 

ә) и 186 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 28 нче бирем.  К.җ.:   Модельдә күрсәтелгән бүлекләрдән безгә 

морфология бүлеге генә таныш. Ул сүз төркемнәрен өйрәнә.  Димәк, без бүген синтаксис 

һәм пунктуация бүлекләре турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 187 нче күнегү. К.җ.:  Синтаксис сөйләм төзелешен өйрәнә. Пунктуация — тыныш 

билгеләре кую кагыйдәләре җыелмасы. Үзбәя. 

2. 188 нче күнегү. К.җ.: Туган җиребезгә алтын көз килде. (Җөмлә килеп чыкты).  

3. Модельләштерү.189 нчы күнегү.К.җ.:  

                                           Җөмлә 

− фикерне, уйны, теләкне телдән яки язмача белдерү чарасы, 

− фикерне оештыра һәм хәбәр итә, 

− тәмамланган интонация белән укыла, 

− баш хәрефтән башлана, 

− ахырында нокта, сорау билгес һәм өндәү билгесе куела.Үзбәя. 

4. 190 нчы күнегү. К.җ.: 1. Фикерне. 2. Теләкне. 3. Уйны. 4. Теләкне. 5. Сорауны. Үзбәя. 

5. 191 нче күнегү. К.җ.:     Фазыйлдан башка безнеӊ компания әллә кайчан таралган булыр 

иде. Кайбер вакыт юк-бар өчен талашып китәбез. Бәргәләшеп алган чаклар да була. Менә 

мондый заманнарда Фазыйл әллә кайдан акыл таба, кызык сүз әйтә, яӊа уен чыгара да, 

әле биш минут элек кенә бугазга бугаз килгән малайлар, гөрләшеп, кочаклашып, яӊадан 

уйнарга тотыналар. Талашны, сугышны бөтенләй оныталар. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 192 – 194 нче күнегүләр. 

                             

35 нче дәрес ( 29 нчы бирем) 

Тема: Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Хикәя җөмлә. 

 Максат: әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен искә төшерү, хикәя җөмлә турында 

белемнәрне тирәнәйтү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 
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2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 193 нче күнегү; 

ә) и 194 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 29 нчы бирем.  К.җ.:   Модельдә күрсәтелгән сорау билгеләре 

урынына сорау һәм боерык дип язарга кирәк.  Димәк, без бүген әйтү максаты ягыннан 

җөмлә төрләре турында сөйләшербез. Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 195 нче күнегү. К.җ.:  1. Хикәя җ. 2. Боерык җ. 3. Сорау җ. 4. Боерык җ. 5. Хикәя җ.   

6. Сорау җ. Үзбәя. 

  2.  196 нчы күнегү. К.җ.:  1. Җир йөзе кояш нурына чумды.  2. Беркөнне Төлке Торнаны 

кунакка чакырган. 3. Без гаиләдә җиде бала үстек. 4. Һәр тарафта тынгысыз 

гөрләвекләр челтери.(Болар барысы да хикәя җөмләләр, алар тыныч интонация белән 

укылалар, тавыш җөмлә ахырына түбәнәя бара)  Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 197 нче күнегү. К.җ.:  

                              Хикәя җөмлә 

− эш-хәл турында хәбәр итә, 

− тыныч тавыш белән әйтелә, 

− җөмлә азагына таба тавыш түбәнәя бара. Үзбәя. 

 4.198 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: Спорт – сәламәтлек чыганагы. Сез бу хакта беләсезме? 

Нинди спорт төрләренә өстенлек бирәсез? Спорт белән шөгыльләнергә беркайчан да соӊ 

түгел. Сәламәтлегегезне кайгыртыгыз, яшьтән үк спотны яратыгыз.Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 199 – 201 нче күнегүләр. 

                           36 нчы дәрес ( 30 нчы бирем) 

Тема: Сорау җөмлә. 

 Максат: сорау җөмлә турында белемнәрне тирәнәйтү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 200 нче күнегү; 

ә) и 201 нче күнегү.  Үзбәя.  
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3.УМ кую ситуациясе. 30 нчы бирем.  К.җ.:   Син ничәнче сыйныфта укыйсыӊ? Бу – сорау 

җөмлә.  Димәк, без бүген сорау җөмлә  турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 202 нче күнегү. К.җ.:  1. Ни өчен сорау алмашлыгы+ сорау интонациясе.2. –мы сорау 

кисәкчәсе + сорау интонациясе. 3. Ни сорау алмашлыгы+ сорау интонациясе. 4. –мени 

сорау кисәкчәсе + сорау интонациясе. 5. Кайда сорау алмашлыгы+ сорау интонациясе.   

6. Сорау интонациясе. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 203 нче күнегү. К.җ.: 

                               Сорау җөмлә 

                  −  сорауны белдерә, 

     −  сорау интонациясе белән әйтелә, 

    −сорауны белдерүче чаралар: 

сорау алмашлыклары                     сорау кисәкчәләре 

                              сорау интонациясе 

−басым сорауны белдергән сүзгә төшә. Үзбәя. 

3. 204 нче күнегү. К.җ.: 1. “Туган тел” шигырен кем язган? 2. Без бүген кайда эшләдек?  

3. Алия шигырьләр язарга яратамы? 4. Мин кем белән горурланам? 5. Чаӊгы ярышлары 

кайчанга билгеләнде? Үзбәя. 

 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 205 – 207 нче күнегүләр. 

                            

                                                 37 нче дәрес (31 нче бирем) 

Тема: Боерык җөмлә. 

 Максат: боерык  җөмлә турында белемнәрне тирәнәйтү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 206 нчы күнегү; 
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ә) и 207 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 31 нче бирем.  К.җ.:  Модельдәге сорау билгесе урынына боерык 

җөмлә дип язарга кирәк. Димәк, без бүген боерык җөмлә турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 208 нче күнегү. К.җ.: 1. Боерык җөмлә, үтенү. 2. Боерык җөмлә, эш кушу. 3. Боерык 

җөмлә, киңәш. 4. Боерык җөмлә, эш кушу. 5. Боерык җөмлә, боеру. Үзбәя. 

2. 209 нчы күнегү. К.җ.:  

                               Боерык җөмлә 

− боеруны, эш кушуны, үтенүне яки киңәш итүне белдерә, 

− боеру интонациясе белән укыла. 

− боеру мәгънәсе боерык фигыль белән белдерелә.Үзбәя. 

3. 210 нчы күнегү. К.җ.: Мәсәлән: 1. Бу шкафны күчерергә ярдәм итегез әле. 2. Укучылар, 

дәрескә соңга калмагыз. 3. Кешеләр табигатьне сакласыннар. 4. Сорауны кабатлап 

әйтегезче. 5. Яңа ел яңа уңышлар алып килсен. Үзбәя. 

4. 211 нче күнегү. К.җ.: 1. Телең белән узма, белем белән уз. 2. Буй үстергәнче, акыл үстер. 

3. Кешенең сүзе белән үзе бер булсын. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 212 – 214 нче күнегүләр. 

                            38 нче дәрес ( 32 нче бирем) 

 Тема: Тойгылы җөмлә. 

 Максат: тойгылы   җөмлә турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 
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2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 213 нче күнегү; 

ә) и 214 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 32 нче бирем.  К.җ.: Бирелгән синтаксик берәмлекләр арасыннан 

тойгылы җөмлә өйрәнелмәде. Димәк, без бүген тойгылы җөмлә турында сөйләшербез. 

Үзбәя.   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 215 нче күнегү. К.җ.: 1.Тойгылы боерык җөмлә. 2. Тойгылы боерык җөмлә.3. Тойгылы 

хикәя җөмлә.4. Тойгылы сорау җөмлә.5. Тойгылы сорау җөмлә.6. Тойгылы хикәя 

җөмлә.Үзбәя. 

2. 216 нчы күнегү. К.җ.:     1. Син, чыннан да, илем, әкияттәге чабып барган атка 

охшаган!  2. Балачакка, яшьлеккә кайтыр өчен, бер төн җитәме?! 3. Шул вакытта уйла, 

шагыйрь! Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 217 нче күнегү. К.җ.: 

                                Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре 

 

хикәя                                          сорау                                                    боерык 

                                  көчле тойгы белән әйтелгәндә 

                                          

тойгылы хикәя җ.                тойгылы сорау җ.                            тойгылы боерык җ. 

 

  !                                               ?!                                                              !      Үзбәя. 

4. 218 нче күнегү. К.җ.: 1. !. 2. ?! 3. ?! 4. ! 5.! Үзбәя.    

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 219 – 221 нче күнегүләр. 

                                  

                          39 нчы дәрес  ( 33 нче бирем) 

Тема: Интонация һәм тыныш билгеләре. 

 Максат: интонация һәм аныӊ өлешләре турында төшенчә формалаштыру, интонациянеӊ 

язуда белдерелү ысулын билгеләү. 
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 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 220 нче күнегү; 

ә) и 221 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 33 нче бирем.  К.җ.: Белешмәдән чыгып, без бүген интонация һәм 

тыныш билгеләре турында сөйләшербез дип уйлыйбыз. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 222 нче күнегү. К.җ.: 1. Тыныч интонация. 2. Тойгылы югары тавыш түбәнәя бара.     

3. Тавыш күтәрелә бара. 4. Сорау җөмлә көчле тойгы белән әйтелә. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 223 нче күнегү. К.җ.:  

Әйтү максатына карап, интонация төрләре 

  тулы                күтәрелүче          төшүче                        Үзбәя. 

3. 224 нче күнегү. К.җ.:  Интонациянең төп өлешләре: сөйләм көе, фраза басымы, пауза, 

логик басым, тойгы басымы. Үзбәя. 

4. 225 нче күнегү. К.җ.: Сөйләм көе – сорау интонациясе белән укыла. Фраза басымы һәм 

пауза – Аһ / бу нинди аерылу// Логик басым – нинди сүзендә. Тойгы басымы – Аһ 

ымлыгында.  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 226 – 228 нче күнегүләр. 
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40 нчы дәрес (34 нче бирем) 

Тема: Җөмләнең баш кисәкләре. Җыйнак җөмлә. 

 Максат: җөмләнең баш кисәкләре турында белгәннәрне тирәнәйтү, җыйнак җөмлә 

турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 227 нче күнегү. 

ә) и 228 нче күнегү. Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 34 нче бирем.  К.җ.: Модельнең тулып бетмәгән өлеше: баш 

кисәкләр ике төрле: ия һәм хәбәр. Димәк, без бүген җөмләнең баш кисәкләре турында 

өйрәнербез. Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 229 нчы күнегү. К.җ.: 1. Дуслык – байлык . 2. Оста билгеле. 3. Укыган белер. 4. Илем 

кадерле. 5. Ашыккан пешкән. 6. Көлке чыкмас. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 230 нчы күнегү. К.җ.: 
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                                  Җөмләнең баш кисәкләре 

                          ия                                         хәбәр 

           

             хәбәрне үзенә ияртә                     ия турында хәбәр итә                   

                                          сораулары 

                 кем? нәрсә?                            нишли? нишләгән? нишләр? ул кем? 

                                                                ул нинди? ул нәрсә?               Үзбәя. 

 

3.231 нче күнегү. К.җ.: Хәбәрне үзенә ияртә, кем? нәрсә? сорауларына җавап бирә 

торган баш кисәк ия дип атала. Җөмләдә ия турында хәбәр итеп, нишли? нишләде? 

нишләгән? нишләячәк? нишләр? ул кем? ул нәрсә? ул нинди? кебек сорауларга җавап 

бирә торган баш кисәк хәбәр дип атала. Үзбәя. 

4. 232 нче күнегү.  К.җ.: 

1. Көз җитте. 2. Яӊгыр ява. 3. Җил исә. 4. Яфраклар коела.  

 Баш кисәкләрдән генә торган җөмлә җыйнак җөмлә дип атала. Үзбәя. 

5. 233 нче күнегү. К.җ.:1. Ага сулар... 2. Ярсый сулар... 3. Дулый сулар...Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 234 – 236 нчы күнегүләр. 

                                         41 нче дәрес (35 нче бирем) 

Тема: Җөмләнең баш кисәкләре. 

 Максат: җөмләнең баш кисәкләре турында белгәннәрне гомумиләштерү. 

 Дәрес тибы – белемнәрне гомумиләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 235 нче күнегү; 

ә) и 236 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 35 нче бирем.  К.җ.: Җөмләнең баш кисәкләренә ия һәм хәбәр керә. 

Димәк, без бүген дә баш кисәкләр турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     ал.     ф.              с.          ф.               ис.      с.            ис. 

1.237 нче күнегү. К.җ.: 1.Мин йөрдем. 2. Җылы сындырмый. 3. Төн караӊгы. 4. Тел –  

     ис.              ис.             с.               ис.              ф.            ис.     р.            ис.         сн. 
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көзгесе. 5. Хакыйкать яхшы. 6. Кура җиләге беткән. 7. Халык күп. 8. Чишмәләр өчәү. 

Үзбәя. 

2.Модельләштерү. 238 нче күнегү. К.җ.:   

                               Җөмләнеӊ баш кисәкләре 

                        ия                                        хәбәр 

                                       белдерелә: 

            ис.                                            ф. 

    (ал., с., сн.)                             (с., сн.,ис., р.)            Үзбәя.                            

3.239 нчы күнегү. К.җ.: 1. Күӊеле чиста була. 2. Булат карый. 3.Йөгерә еллар. 4. Юк 

алмалар. 5. Әбисе килде. 6. Ярсый елга. 1, 2, 5 нче җөмләләрдә ия − алдан , ә хәбәр аннан 

соӊ урнашкан. 3, 4, 6 нчы җөмләләрдә хәбәр иядән алда урнашкан.  Үзбәя.   

4. 240 нчы күнегү. К.җ.: 1. Песнәкләребез юкка чыктылар. 2. Рөстәм күргән иде. 3. 

Һәркем йөртә. 4. Мин төртеп күрсәттем. 5.Дуслаштык без. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 241 – 243 нче күнегүләр. 

                                      42 нче дәрес  (36 нчы бирем) 

Тема: Гади һәм кушма җөмлә. 

 Максат: гади һәм кушма җөмләләр турында төшенчә формалаштыру, аларны аеру 

ысулын билгеләү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 242 нче күнегү; 

ә) и 243 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 36 нчы бирем.  К.җ.: 1 нче җөмләдә − бер грамматик нигез, ә 2 нче 

җөмләдә ике грамматик нигез бар. Шулай булгач, 1 нче җөмлә – гади, 2 нче җөмлә 

кушма җөмлә була. Димәк, без бүген гади һәм кушма җөмләләр  турында сөйләшербез. 

Үзбәя.   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.       

1.244 нче күнегү. К.җ.: 
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I. Гади җөмләләр: 2,3,6.                             II. Кушма җөмләләр: 1,4,5. Үзбәя. 

2.Модельләштерү. 245 нче күнегү. К.җ.:    

                 Баш кисәкләрнеӊ санына карап, җөмләләр  

                   гади                                       кушма 

     ия дә, хәбәр дә берәү                   ия, хәбәрләр икәү яки артыграк  Үзбәя. 

 3. 246 нчы күнегү. К.җ.: 1. Бодай басуы бетеп, тау итәге башланды – 2 гади җ. 2. Күз 

күрә, кул җитми – 2 гади җ. 3. Кемдер юынып йөри, кемдер  ашап утыра, кемдер  укый, 

кемнәрдер  уйныйлар – 4 гади җ. 4. Чыкты кояш, нурлар очты,бизәнде тау, бизәнде кыр, 

гөлләр үсте – 5 гади җ. Үзбәя. 

4. 247 нче күнегү. К.җ.: 1. Яӊгыр яуды, һава сафланып китте. 2. Каникуллар тәмамланды, 

һәм  мәктәптә укулар башланды. 3. Мин авырып ятам, ләкин сыйныфташларым 

ташламады. 4. Болытлар таралды, тик кояш чыкмады. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 248 – 250 нче күнегүләр. 

                                     43 нче дәрес 

Тема:   Контроль диктант “                                                   ” 

Максат: II чиректә үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Дәрес тибы – контроль. 

Дәрес барышы: 

1. Диктант язу. 

“                                                         ” дигән  диктант тексты. 

2. Биремнәр үтәү: 

А) Текстныӊ беренче җөмләсен сүз төркемнәре ягыннан тикшерергә,  аларны 

сүзләрнеӊ өсләрендә билгели барырга. 

Ә) Шул ук җөмләдән ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне ике баганага аерып язарга. 

                ис.       ис.                ал.       ис.           б.             ф. 

К.җ.: а) Ял сәгатьләрен без Гөлнур белән үткәрдек. 

          ә) Ялгызлык исемнәр: Гөлнур.     Уртаклык исемнәр: ял, сәгатьләрен. 
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 44 нче дәрес 

Тема: Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Максат: контроль диктантта җибәрелгән хаталар белән бәйле орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне мисаллар өстендә ныгыту.  

Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү.  

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: 

– Без үткән дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек? 

  К.җ.: Без үткән дәрестә грамматик биремле диктант яздык. 

Дәфтәрләр таратыла, укучылар билгеләре белән таныша. 

2. УМ куела (хаталарны төзәтү өстендә эш). 

II. УМ адымлап чишү. 

1. Орфографик хаталарны төзәтү. К.җ.: 

    Дөрес язам                                    Аӊлатам        Мисаллар 
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Гөл-нур Ь хәрефе куелмый, чөнки [ө] — нечкә аваз, [л] 

авазын үзе нечкәртә. 

Гөлназ, Илназ 

      

сәгатьләре [ғ] итеп уку өчен, а хәрефе языла. Галәм, гади 

якынлашкан [йақыннашқан]— уӊай ассимиляция күренеше: алда 

торган борын авазы[н],үзеннән  соӊ торган [л] 

тартыгына тәэсир итеп, аны үзенә охшашландыра. 

Алтынланган, 

кыенлашкан 

Шомлырак, 

томшыгы 

[шомлорақ ], [томшоғо]— ирен гармониясе: о һәм ө 

хәрефләре беренче иҗектә генә языла ала, ә калган 

иҗекләрдә ы һәм е хәрефләре язарга кирәк. 

Болытлы, төнге 

Искәрмә. Күп укучылар хата җибәргән сүзләр тактага яки экранга языла, алар белән бәйле 

орфограммалар искәртелә һәм кагыйдәләр искә төшерелә. Һәр бирем саен үзбәя куела. 

2.Үткән заман хикәя фигыльләрдән хәзерге заман хикәя фигыльләр ясап язарга: сөйләде, 

биемәгән, ял итте, көтмәде, ябылган, тыӊладык, күтәрелдегез, очмадылар, шатланганбыз, 

юмадылар, саубуллашкан, эзләделәр, урнашты 

К.җ.: сөйли, биеми, ял итә, көтми, ябыла, тыӊлыйбыз, күтәреләсез, очмыйлар, 

шатланабыз, юмыйлар, саубуллаша, эзлиләр, урнаша  Үзбәя. 

3. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләренә берәр мисал уйлап язарга, баш кисәкләрнеӊ 

асларына сызарга. 

4. Бирелгән җөмләләрдә интонация нинди тыныш билгеләре белән белдерелгән, шуларны 

куеп язарга.  

1. Эчке кичерешне ишетеп буламы соӊ… (Г.Гобәй) 2. Көн аралаш йомшак кар ява… 

(Г.Мөхәммәтшин) 3. – Әти! Әти, бу мин, синеӊ улыӊ… (М.Хәсәнов) 4. Нигә канатсыз 

булып туды икән ул… (Р.Мөхәммәдиев) 5. Коры чыбык тиз кабынып ките… (Л.Ихсанова) 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 

а) м Хата җибәрелгән сүзләр белән 3-4 җөмлә төзеп язарга. 

ә) я 4-5 җыйнак җөмлә  сайлап язарга. 

б) и «Кышкы каен” исемле шигырь язарга, баш кисәкләрнеӊ асларына сызарга. 

                                      45 нче дәрес (37 нче бирем) 

Тема: Иярчен кисәкләре. Җәенке җөмлә. 
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 Максат: җөмләнеӊ иярчен кисәкләре турында белгәннәрне актуальләштерү һәм 

тирәнәйтү, җәенке җөмлә турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

ә) я 4-5 җыйнак җөмлә  сайлап язарга. 

б) и «Кышкы каен” исемле шигырь язарга, баш кисәкләрнеӊ асларына сызарга. Үзбәя. 

3.УМ кую ситуациясе. 37 нче бирем.  К.җ.: Сорау билгесе урынына иярчен кисәкләр дип 

язарга кирәк. Димәк, без бүген иярчен кисәкләр  турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 251 нче күнегү. К.җ.: 1. Тәмле – аергыч( дулкынлы сызык) 2. Гөлчирәгә – тәмамлык 

(өзек-өзек сызыклар) 3. Җиргә – хәл (сызык – нокта, сызык-нокта) 4. Урманда – хәл.        

5. Салмак – хәл. 6. Күзләрен – тәмамлык. Үзбәя. 

2. 252 нче күнегү. К.җ.:     1. Шомырт ак  чәчәк атты. 2. Балалар урамда  уйныйлар.         

3. Мин китап сатып алдым. 4. Сары яфраклар коела. 5. Җылы яктан кошлар кайталар. 

    Баш һәм иярчен кисәкләрдән торган җөмлә җәенке җөмлә дип атала. Үзбәя. 

3. 253 нче күнегү.К.җ.: 1.  Караӊгы, тын, урамнарда, тып-тып . 2. Җир йөзендәге, бөтен, 

малайларныӊ. 3. Ап-ак ,ташлар арасыннан, челтер-челтер итеп. 4. Минем, китаплар, 

шүрлегендә, тавыш-өнсез, җиз. 5.Мине, балачакка. Үзбәя. 

4. 254 нче күнегү. К.җ.: 1. Кошлар сайрый. 2. Дәресләр  тәмамланды. 3. Укучылар 

утырттылар. 4. Урман һавасы файдалы. 5. Мин яратам. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 
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3. Өй эше: 255 – 257 нче күнегүләр. 

                             46 нчы дәрес ( 38 нче бирем) 

Тема: Аергыч. 

 Максат: аергыч турында төшенчә формалаштыру, сорауларын билгеләү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 256 нчы күнегү; 

ә) и 257нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 38 нче бирем.  К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән сүз җөмләдә 

аергыч була. Димәк, без бүген аергыч турында сөйләшербез.Үзбәя.    

   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.1. 258 нче күнегү. К.җ.: 1.Әсгатьнеӊ  − кемнеӊ? Зәӊгәр – нинди? 

2. Җылымса – нинди?      3. Бу – кайсы? 4. Ишегалдындагы – кайдагы? 5. Иртәнге – 

кайчангы? 6. Озынча, тар – нинди? Беренче – ничәнче? 

2. Модельләштерү. 259 нчы күнегү. К.җ.:   

                          Аергыч 

− җөмләнеӊ иярчен кисәге, 

− исем сүз төркемен ачыклап килә,  

− сораулары: нинди? кайсы? кайдагы? кайчангы? ничәнче? кемнеӊ? Үзбәя. 

3.260 нчы күнегү.К.җ.: Исем сүз төркемен ачыклап килгән, нинди? кайсы? кайдагы? 

кемнең? кебек сорауларга җавап биргән иярчен кисәк аергыч дип атала. Үзбәя. 
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4. 261 нче күнегү. К.җ.: Гөлбикәнеӊ (йөзе) – кемнеӊ? 2. Аерылмас (дусларга) – нинди?        

3. Читлектәге (кошныӊ)− кайдагы? 4. Бу (җиргә) – кайсы? Үзбәя. 

Искәрмә. Укучылар әле 4 нче җөмләдәге аерымланган хәлне белми, аӊа басым ясалмый. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 262 – 264 нче күнегүләр. 

                        47 нче дәрес (39 нчы бирем) 

Тема: Тәмамлык. 

 Максат: тәмамлык турында төшенчә формалаштыру, белдерелү үзенчәлеген билгеләү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 263 нче күнегү; 

ә) и 264 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 39 нчы бирем. К.җ.: Модельдәге сорау билгесе урынына тәмамлык 

дип язарга кирәк. . Димәк, без бүген тәмамлык турында сөйләшербез.Үзбәя.    

   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 265 нче күнегү. К.җ.: Аӊа язып тордым − затны белдерә, соравы - кемгә?, алмашлык 

белән белдерелгән, фигыль белән белдерелгән кисәкне ачыклый. Үзеннән өзелмәде − затны 

белдерә, соравы - кемнән?, алмашлык белән белдерелгән, фигыль белән белдерелгән кисәкне 

ачыклый. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 266 нчы күнегү. К.җ.:  
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                                    Тәмамлык 

− предметны, затны белдерә, 

− сораулары: кемгә?  кемне? нәрсәне? кемнән? нәрсәдән? кемдә? һ.б. 

− исем һәм исем урынында килгән башка сүз төркемнәре белән белдерелә, 

− фигыль белән белдерелгән кисәкне ачыклый. Үзбәя. 

 3.267 нче күнегү. К.җ.: Предметны, затны белдереп, кемгә? нәрсәгә? кемне? нәрсәне? 

кемнән? нәрсәдән? кемдә? нәрсәдә? кебек сорауларга җавап бирә торган иярчен кисәк 

тәмамлык дип атала. Үзбәя. 

4. 268 нче күнегү. К.җ.: 1. Язгы каникулны нинди акыллы адәм уйлап чыгарды икән?           

2. Яхшы сүз җанга  рәхәт. 3. Гыйлемнән зур хәзинә юк.  4. Бәбкә йоныдай йоп-йомшак 

нәфис тал бөреләре биттән сыйпап кала.  5. Кәҗәнең башында нәрсә бар? 6. Без сезгә 

ышанабыз. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 269 – 271 нче күнегүләр. 

                                   48 нче дәрес  (40 нчы бирем) 

Тема: Хәл. 

 Максат: хәл турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 270 нче күнегү; 

ә) и 271 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 40 нчы бирем. К.җ.: Модельдәге сорау билгесе урынына хәл дип 

язарга кирәк. . Димәк, без бүген хәл турында сөйләшербез.Үзбәя.    

 Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 
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 II. УМ адымлап чишү. 

1.272 нче күнегү. Үрнәк: Өйрәнгән җирдә калмас. (Мәкаль) 

   1. Юлда үсми — эшнең урынын белдерә, соравы – кайда? Исем белән белдерелгән.2. Тиз 

үтә –эшнеӊ үтәлү рәвешен белдерә, соравы − ничек? Рәвеш белән белдерелгән. 3. Җәен, 

кышын әзерлә − эшнең үтәлү вакытын белдерә, соравы – кайчан? Рәвеш белән 

белдерелгән. 4. Тырышсаң ирешерсең −  эшнең үтәлү шартын белдерә, соравы – 

нишләсәӊ? Шарт фигыль белән белдерелгән. 5. Күп укыган күп белер –эшнеӊ  күләмен 

белдерә, соравы − күпме? Рәвеш белән белдерелгән.Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 273 нче күнегү. К.җ.: 

                                       Хәл 

− эшнеӊ урынын, вакытын, үтәлү рәвешен һ.б. белдерә, 

− сораулары: кайда?  кайчан?ничек? нишләсә? күпме? һ.б. 

− исем, рәвеш, фигыльләр белән белдерелә. Үзбәя. 

3.274 нче күнегү. К.җ.:  

    Эшнең урынын, үтәлү рәвешен, вакытын һ.б. белдереп, кайда? ничек? кайчан? кебек 

сорауларга җавап бирә торган иярчен кисәк хәл дип атала. 

4. 275 нче күнегү.  К.җ.: Мәсәлән: 1.Кичә без театрга бардык. 2. Минем әнием кибеттән 

алма алган. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 276 – 278 нче күнегүләр.  

                                   49 нчы дәрес (41 нче бирем) 

Тема: Сүзтезмә. 

 Максат: сүзтезмә турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 
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2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 277 нче күнегү; 

ә) и 278 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 41 нче бирем. К.җ.: 1. Рәсемдәге предметларны бер сүз белән  

китап яки дәреслек дип әйтергә мөмкин. Ике сүз белән әйткәндә: Математика китабы, 

Борынгы заман тарихы китабы, Татар теле китабы һәм Әдәбият китабы 

(дәреслеге). Ике сүз белән әйткәндә, предмет турындагы төшенчә төгәлрәк була.Үзбәя. 

2. Модельдәге сорау билгесе урынына сүзтезмә дип язарга кирәк. Димәк, без бүген 

сүзтезмә турында сөйләшербез.Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1.Модельләштерү. 279 нчы күнегү. К.җ.:  

                                         Сүзтезмә  

 

                    − ике яки берничә сүздән тора, 

                    − сүзләр үзара ачыклаулы мөнәсәбәткә керә, 

                    − сүзләр арасында ияртүле бәйләнеш була, 

                    −   төшенчәне  охшаш төшенчәләрдән аерып күрсәтә. Үзбәя. 

                                      

                                    ×                                 ×                            × 

2. 280 нче күнегү. К.җ.:  зур ышаныч(нинди?), әни сүзе(кем?), унынчы рәт (ничәнче?),  

                     ×                                                  ×                                           × 

күпер аша чыгу (нәрсә аша?), дуслар белән очрашу(кем белән?), шәһәрдә яшәү (кайда?),  

               ×                                   ×                                            × 

килгәч әйтү (кайчан?), синең китабың (кемнеӊ?), сагыштан саргаю (нәрсәдән?                    

                            × 

нилектән?), тиз аңлау(ничек?) Үзбәя. 

3. 281 нче күнегү. К.җ.: 1. ә. 2. а. 3.ә. 4. а. 5. б. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 282 – 284 нче күнегүләр. 

                             50 нче дәрес (42 нче бирем) 

Тема: Сүзтезмә. 
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 Максат: сүзтезмә турында белгәннәрне гомумиләштерү. 

 Дәрес тибы – белемнәрне системалаштыру. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 283 нче күнегү; 

ә) и 284 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 42 нче бирем. К.җ.: Сүзләр ияртүле бәйләнешкә кергәндә, 

ачыклаулы (төгәлләүле) мөнәсәбәт барлыкка килә һәм сүзтезмә төзелә. Димәк, без бүген 

дә сүзтезмә турында өйрәнүне дәвам итәрбез. Үзбәя. 

   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.  

II. УМ адымлап чишү.             ×                           ×                  ×                             × 

1. 285 нче күнегү. К.җ.: соӊгы дәрес (ис.), авылга кайту (ф.), өч дус (ис.), былтыр кышын  

                                         ×                                         ×                              ×  

(р.), танышларымнан монысы (ал.), барысыннан да күбрәк (р.), бәйрәмчә матур (с.), сиӊа  

    ×                           ×                                     ×                          ×                     × 

кирәк (х.с.), сулдан икенче (сн.), авырлыкны җиӊү (ф.), каендай сылу (с.), әнидә бар(х.с.),  

                      ×                               ×                                   × 

төлкедәй хәйләкәр (с.), арттан беренче (сн.), китапныӊ тегесе(ал.) Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 286 нчы күнегү. К.җ.:  

                       Ияртүче сүзгә карап, сүзтезмәнеӊ төрләре  

 

  

  исем      фигыль     сыйфат      сан      рәвеш       алмашлык        хәбәрлек сүз   Үзбәя. 

3.287 нче күнегү. К.җ.: бәйрәмгә әзерләнү (фигыль сүзтезмә) ; шифалы сүз (исем 

сүзтезмә); балдай татлы (сыйфат сүзтезмә) ; иптәшемнеӊ монысы (алмашлык 

сүзтезмә) ; кичәгедән соӊрак (рәвеш сүзтезмә); синдә бар (хәбәрлек сүз сүзтезмә) ; 

алманыӊ берсе (сан сүзтезмә) Үзбәя. 
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4.288 нче күнегү. К.җ.: 1. Димдә кире кайткандыр (фигыль сүзтезмә); хәзер кире 

кайткандыр (фигыль сүзтезмә); шаулы ташкын (исем сүзтезмә); ярларына кире 

кайткандыр (фигыль сүзтезмә). 2. Әллә кайда дулкынлана (фигыль сүзтезмә); мул 

уӊышлы (сыйфат сүзтезмә); иген кыры ( исем сүзтезмә). 3. Һәр кеше (исем сүзтезмә); 

эшләгәнен алачак (фигыль сүзтезмә).   4. Безнеӊ атлар (исем сүзтезмә); җитез атлар 

(исем сүзтезмә); кышкы юлдан( исем сүзтезмә); юлдан бардылар (фигыль сүзтезмә); 

карга бата-бата (фигыль сүзтезмә); бата-бата бардылар (фигыль сүзтезмә) .Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 289 – 291 нче күнегүләр. 

                        51 нче дәрес ( 43 нче бирем) 

 Тема: Җөмләнеӊ тиӊдәш кисәкләре. 

 Максат: җөмләнеӊ тиӊдәш кисәкләре турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 290 нчы күнегү; 

ә) и 291 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 43 нче бирем. К.җ.:  Бер үк сүзгә караган һәм бер үк сорауга җавап 

бирә торган кисәкләр тиӊдәш кисәкләр дип атала. Димәк, без бүген тиӊдәш кисәкләр 

турында сөйләшербез.Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 292 нче күнегү. К.җ.: 1. Керде һәм борылды – хәбәрләр. 2. Йомшак, җылы, мамыклы – 

аергычлар. 3. Юкәләр, каеннар − ияләр. 4. Җиргә дә, машиналарга да – тәмамлыклар.      

5. Походларга, урманнарга, кырларга – хәлләр. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 293 нче күнегү. К.җ.:  
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                                  Тиӊдәш кисәкләр 

− бер үк сүзгә карый һәм бер үк сорауга җавап бирәләр, 

− барлык җөмлә кисәкләре дә тиӊдәшләнә ала, 

− бәйләүче чаралар: тезүче теркәгечләр һәм тезү интонациясе.Үзбәя. 

 3. 294 нче күнегү. К.җ.: 1.Тезү интонациясе. 2. Тезү интонациясе һәм тезүче теркәгеч. 3. 

Тезүче теркәгеч.4. Тезүче теркәгеч. 5. Тезүче теркәгеч.   Үзбәя. 

4. 295 нче күнегү. Мәсәлән: 1. Мин аяз, кояшлы көннәрне яратам.(Аергычлар) 2. Яӊа ел 

бәйрәме авылларда да, шәһәрләрдә дә бик зурлап үткәрелә. (Хәлләр) 3. Шәһәр 

транспортында өлкәннәргә һәм балаларга урын бирегез. (Тәмамлыклар) Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 296 – 298 нче күнегүләр. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

52 нче дәрес (44 нче бирем) 

Тема: Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре. 

 Максат:1. Тиңдәш кисәкләр янындагы тыныш билгеләре һәм аларны кую кагыйдәләрен 

үзләштерергә ярдәм итү. 

2. Тиңдәш кисәкләр турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Төгәллек тәрбияләү. 

 Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 297 нче күнегү; 

ә) и 298 нче күнегү.  Үзбәя.  

3.УМ кую ситуациясе. 44 нче бирем. К.җ.:  Гази Заһитов тормышта бик тыйнак, юаш,  

аз сүзле, сабыр холыклы кеше була. Җөмләдә тиңдәш кисәкләр янында  тыныш билгеләре 

җитми. Димәк, без бүген тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре турында 

сөйләшербез.Үзбәя.   Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 299 нчы күнегү. К.җ.: Тиңдәш кисәкләр янында өтер һәм сызык кую очракларын күрдек. 

Кабатланып килгән да, дә һәм ләкин теркгәгеченнән башка теркәгечләр белән бәйләнгән 

тиңдәш кисәкләр янында өтер куелмый.Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 300 нче күнегү. К.җ.:                    

             Тиӊдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре                                                            

                 өтер                                              сызык      

                                   бәйләүче чаралар:               

1) санау интонациясе;                           кискен каршы кую интонациясе 

2) каршы куючы теркәгечләр; 

3) кабатланып килгән теркәгечләр. Үзбәя. 

3. 301 нче күнегү. К.җ.: 1. Аннары ул минем дәфтәрне кулына алды, укый башлады.(Санау 

инт.) 2. Кичләрен су май кебек жылы, йомшак. (Санау инт.) 3. Кулындагы бияләен бер 

читкә ыргыта да этенә кычкыра. (Куелмый, чөнки тиңдәш кисәкләр кабатланмыйча 

килгән да теркәгече белән бәйләнгән) 4. Без сезгә яңа бәхетләр һәм куанычлар алып 

килербез... (Куелмый, чөнки тиӊдәш кисәкләр кабатланмыйча килгән һәм теркәгече белән 

бәйләнгән) 5. Гали сер бирмәде, тик көрсенеп кенә куйды. (Каршы куючы теркәгеч) Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 302 – 304 нче күнегүләр. 
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               ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ 

                     53 нче дәрес (45 нче бирем)   

Тема: Фонетика, орфоэпия һәм орфография турында төшенчә. Сөйләм органнары. 

Максат: фонетика, орфоэпия, орфография һәм сөйләм органнары турында төшенчә бирү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 303 нче күнегү; 

ә) и 304 нче күнегү.  Үзбәя.  

3. УМ кую ситуациясе. 45 нче бирем. К.җ.: Тел белеменеӊ без өйрәнмәгән бүлекләре: 

фонетика, орфоэпия һәм орфография. Димәк, без бүген шул бүлекләр турында 

сөйләшербез. Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 305 нче күнегү. К.җ.: Телнеӊ иӊ кечкенә берәмлеге – аваз. Аны хәреф белән бутарга 

ярамый. Бутамас өчен, шуны белергә: аваз әйтеләһәм ишетелә, ә хәреф языла һәм күрелә. 

2. Модельләштерү. 306 нчы күнегү. К.җ.: 

              Тел белеме 

 

                                  фонетика        орфоэпия         орфография 

           сөйләм авазларын        сүзләрне дөрес          сүзләрне дөрес 

                   өйрәнә                 әйтергә өйрәтә            язарга өйрәтә 

3. 307 нче күнегү. К.җ.: Кадерле – к, а, д, е, р, л, е −7 хәреф; [қ], [ә],[д], [э], [р], [л], [э]−  7 

аваз.  Көч – к, ө, ч – 3 хәреф; [к], [ө], [ч] – 3 аваз. Яфрак – я, ф, р, а, к – 5 хәреф; [й], [а], 

[ф], [р],[а], [қ] – 6 аваз (я хәрефе сүз башында 2 аваз белдерә). Яшьлек – я, ш,ь, л, е, к –  6 
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хәреф; [й], [ә], [ш], [л], [э], [к] – 6 аваз (я хәрефе сүз башында 2 аваз белдерә, ләкин ь 

билгесе аваз белдерми). Сәгать – с, ә, г, а, т, ь – 6 хәреф, [с], [ә], [ғ], [ә],[т] – 5 хәреф     ( 

ь билгесе аваз белдерми) Үзбәя. 

4. Модельләштерү. 308 нче күнегү. К.җ.: Авазлар сөйләм органнары ярдәмендә ясала. 

(Темага өстәп языла) 

                                Сөйләм органнары 

үпкәләр, тын юлы, бугаз һәм тавыш ярылары, авыз куышлыгы, тел, иреннәр, тешләр, 

борын куышлыгы, каты аӊкау, йомшак аӊкау, кече тел. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 309 – 311 нче күнегүләр. 

                                   54 нче дәрес (46 нчы бирем) 

Тема: Сузык һәм тартык авазлар. 

Максат: сузык һәм тартык авазларныӊ ясалышы турында төшенчә формалаштыру.  

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 310 нчы күнегү; 

ә) и 311 нче күнегү.  Үзбәя.  

3. УМ кую ситуациясе. 46 нчы бирем. К.җ.: Бирелгән сүздәге авазлар тартыкларга һәм 

сузыкларга бүленгән. Димәк, без бүген тартык һәм сузык авазлар  турында сөйләшербез. 

Үзбәя.                                        Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1.312 нче күнегү. К.җ.: [а], [ә], [у], [ү]  авазларын әйткәндә, һава агымы авыз 

куышлыгында тоткарлыкка очрамый. Димәк, болар – сузык авазлар. 
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Әйткәндә, һава агымы авыз куышлыгында бернинди тоткарлыкка очрамый торган 

авазлар сузык авазлар дип атала.(Билгеләмә бер-берсенә һәм үз-үзләренә әйтелә) Үзбәя. 

2. 313 нче күнегү. К.җ.: [б], [в], [қ] авазларын әйткәндә, һава агымы авыз куышлыгында 

тоткарлыкка очрый. Мәсәлән, [б] авазын әйткәндә – иреннәрдә, [в] – ирен-теш 

арасында, [қ]− кече тел янында.Димәк, болар – тартык авазлар. 

Әйткәндә, һава агымы авыз куышлыгында төрле тоткарлыкларга очрый торган авазлар 

тартык авазлар дип атала. (Билгеләмә бер-берсенә һәм үз-үзләренә әйтелә) Үзбәя. 

3.314 нче күнегү. К.җ.: [м], [н], [ң]авазларын әйткәндә, һава агымы борын 

куышлыгыннан, [б], [ғ], [у] авазларын әйткәндә, һава агымы авыз куышлыгыннан чыга. 

Димәк, [м], [н], [ң] – борын авазлары. Үзбәя. 

4. Модельләштерү. 315 нче күнегү. К.җ.:  

                                 Авазлар 

                   − авыз куышлыгында ясала, 

                   − әйткәндә 

тоткарлык юк                  тоткарлык бар 

     сузык                                тартык 

   тавыштан тора               тавыш+шау яки шау гына 

                  − һава чыга 

борын куышлыгы аша        авыз куышлыгы аша 

      [м], [н], [ң] –                      калган авазлар 

 борын авазлары                                                             Үзбәя. 

5. 316 нчы күнегү. К.җ.: күӊел — [к], ӊ], [л] — 3 тартык аваз, [ү], [э] — 2 сузык аваз. 

Балык – [б], [л],[қ] −3 тартык аваз, [а], [ы] — 2 сузык аваз. Бәхетле – [б], [х], [т], [л] 

−4 тартык аваз, [ә], [э], [э] — 3 сузык аваз. Туксан –[т], [қ],[с], [н] − 4 тартык аваз, 

[у], [а] — 2 сузык аваз. Сыйфат −[с], [й],[ф], [т] − 4 тартык аваз, [ы], [а] — 2 сузык 

аваз. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 317 – 319 нчы күнегүләр. 

                      55 нче дәрес (47 нче бирем) 

Тема: Сузык һәм тартык авазлар таблицасы. 

Максат: сузык һәм тартык авазларны системалаштыру һәм, таблицага нигезләнеп, 

авазларга бәя бирә белергә өйрәтү. 
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Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 318 нче күнегү; 

ә) и 319 нчы күнегү.  Үзбәя.  

3. УМ кую ситуациясе. 47 нче бирем. К.җ.: Беренче таблица – сузык авазларныкы, ә 

икенче таблица − тартык авазларныкы. Димәк, без бүген тартык һәм сузык авазлар 

таблицалары турында сөйләшербез. Үзбәя.                                                                                                                                    

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 320 нче күнегү. К.җ.: Иренләшкән сузыклар: [у], [ү], [о], [ө]; [ō]  

Иренләшмәгән сузыклар: [а], [ә], [ы], [э], [и]; [ы], [э] 

 Иренләшкән сузык авазларны әйткәндә, иреннәр, очлаеп, алга киләләр. 

Иренләшмәгән сузыкларны әйткәндә, иреннәр бераз түгәрәкләнәләр яки җәеләләр.Үзбәя. 

2. 321 нче күнегү. К.җ.: Алгы рәт (нечкә) сузыклары – 6, арткы рәт (калын) сузыклары – 

6. Үзбәя. 

3. 322 нче күнегү. К.җ.: Телнеӊ вертикаль хәрәкәтенә карап, сузык авазлар югары, урта 

һәм түбән күтәрелешле сузыкларга бүленәләр. Үзбәя. 

4. 323 нче күнегү. К.җ.: Бирелгән тартыклар саӊгырау һәм яӊгыраулыкта бер-берсенә 

каршы куелганнар. Үзбәя. 

5. 324 нче күнегү. К.җ.:  Кадриягә туган көненә песи баласы бүләк иттеләр. Кызчыкныӊ 

иӊ зур хыялы тормышка ашты. Ул аӊа кушаматны да үзе уйлап тапты. Яратып һәм 

иркәләп, песиенә Йомшаккай  дип эндәште. Яӊа танышы, ризалыгын белдергәндәй, мыр-

мыр итеп, йомшак кына көйләп куйды. Шул көннән алар аерылмас дуслар булып 

киттеләр. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 
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1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 325 – 327 нче күнегүләр. 

                                        56 нчы дәрес (48 нче бирем) 

Тема: Иҗек һәм басым. 

Максат: ачык һәм ябык иҗекләр, иҗек калыплары турында төшенчә формалаштыру, сүздә 

басым кую үзенчәлекләрен аӊларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 326 нчы күнегү; 

ә) и 327 нче күнегү. Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 48 нче бирем. К.җ.: ты-ры'ш, ду'с, ал-маш-лы'к, ку'л-баш, о-я', И-

де'л, йо'рт, сый-ныф-таш-лар-га'. Димәк, без бүген иҗек һәм басым турында 

сөйләшербез. Үзбәя.  

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү.     

1. 328 нче күнегү. К.җ.: Ю-кә бик кә-еф-ле, ул бү-ген  га-җәп  ма-тур  ки-ен-гән и-де. 

Иҗек булсын өчен, сузык аваз булуы мәҗбүри. Үзбәя. 

2. 329 нчы күнегү. К.җ.: о-я-ла, ки-лә, күр-мим, сар-гай.Беренче ике сүздә иҗекләр – сузык 

авазга, соӊгы ике сүздә тартык авзга тәмамлана. Шуннан чыгып, иҗекләр ике төрле 

була: ачык һәм ябык. Үзбәя.  

3. 330 нчы күнегү. К.җ.: Мәсәлән: 1) ал, үр. 2) мә, бу. 3) тал, зур. 4) дәрт, шарф. 5) илт, 

әйт. 6) и, ә. Үзбәя.  

4. Модельләштерү. 331нче күнегү. К.җ.:   

                                            Иҗек 

                             − сузык авазга нигезләнә, 

                            − төрләре: ачык һәм ябык, 
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                                          сузыкка     тартыкка 

                                                  тәмамлана 

                            − 6 төрле иҗек калыбы бар.  Үзбәя. 

5. 332 нче күнегү. К.җ.: аӊ; ыша-ныч; умар-тачылык, умарта-чылык, умартачы-лык; 

иләк; егет; дус, ант.  Бер хәрефне генә  юлдан-юлга күчерергә ярамый. Үзбәя. 

6. 333 нче күнегү. К.җ.: аклы'к, йокы', кояшта', кайта', сары', әкре'н, безне'ң, шифа', 

урынды'к, куя'н, гөрләве'к, санага'н, яше'л, бүге'н, кызганача'к, бәхетле', сөене'ч, күңелсе'з, 

бые'л, ала'р, кирә'к, җемелди'  Бирелгән сүзләрдә басым соӊгы иҗеккә төште. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 334 – 336 нчы күнегүләр. 

                     57 нче дәрес (49 нчы бирем) 

Тема: Дифтонглар турында төшенчә. 

Максат: дифтонглар турында төшенчә формалаштыру, дифтонгка сузыктан башланган 

кушымча ялгау үзенчәлекләрен аӊларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

2. Бирелгән сүзләрне ике төркемгә аерып языгыз: 1) басымы соӊгы иҗеккә төшкән сүзләр; 

2) басымы төрле иҗекләргә төшкән сүзләр.(Сүзләрне экран аша бирү отышлы) 

   кайдан, салмак, очкын, йөгер, һәркем, бөек, унтугыз, ашыкма, озынча, яӊгыр, тавышлы, 

ничә, ярый, ошамый, сезнеӊчә, кайтыгыз, торсын, кыӊгырау, барлык, күӊелсез 

К.җ.: 1) басымы соӊгы иҗеккә төшкән сүзләр: салмак, очкын, бөек, унтугыз, яӊгыр, 

тавышлы, ярый, торсын, кыӊгырау, күӊелсез;2) басымы төрле иҗекләргә төшкән сүзләр:   

кайдан, йөгер, һәркем, ашыкма, озынча, ничә, ошамый, сезнеӊчә, кайтыгыз, барлык. 

3. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 335нче күнегү; 
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ә) и 336 нчы күнегү. Үзбәя. 

4. УМ кую ситуациясе. 49 нчы бирем. К.җ.: бау, яу-лау, са-нау, бу-яу, тө-яү, и-гәү. 

Бирелгән сүзләрдә ике сузык аваз бер иҗектә янәшә туры килә. Димәк, без бүген шул 

күренеш турында өйрәнербез. Үзбәя.  

II. УМ адымлап чишү.     

1.337 нче күнегү. К.җ.: Без яӊа гына очрашкан күренеш дифтонг күренеше дип атала. 

Үзбәя.    Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла 

2. 338 нче күнегү. К.җ.: 1. Катлаулы. 4. Гөжләү. 5. Тау. 6. Аулап. 7. Өчәү.  

3. 339 нчы күнегү. К.җ.: Минем боравым – бо-ра-вым. Синеӊ көйләвеӊ – көй-лә-веӊ. Аныӊ 

уйнавы – уй-на-вы. 

Төрләндергәндә, дифтонгтагы янәшә сузыклар ике иҗеккә бүленәләр, у, ү хәрефләре 

урынына в хәрефе языла. 1. Куркудан минем кулымдагы боравым төшеп китте. 2. Синеӊ 

көйләвеӊ күптән онытылган бер җырны исемә төшерде. 3. Аныӊ скрипкада уйнавы 

аеруча ошады. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 340 – 342 нче күнегүләр. 

                                          58 нче дәрес 

Тема: Миниатюр изложение “Нинди әйбәт!” 

Максат: изложение язу күнекмәсен камилләштерү, бәйләнешле сөйләм үстерү. 

Дәрес тибы – иҗади. 

 “Нинди әйбәт!” дигән  изложение тексты ... нчы биттә. 

Тактага пакьлек сүзе язып куела. 
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59 нчы дәрес (50 нче бирем) 

Тема: Сингармонизм законы  турында төшенчә. 

Максат: 1. Сингармонизм законы һәм аның ике төре турында төшенчә формалаштыру.  

2.Дифтонглар турында белемнәрне камилләштерү. 

3. Мөстәкыйльлек тәрбияләү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү:  

− изложение нәтиҗәләре белән таныштыру,  

−  хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Дөрес язам                              Аңлатам Мисаллар 

Җил дә исми 

Хәтта 

Ара-тирә, әйләнә-

тирә 

 

Дә – кисәкчә, кайда? соравын куеп карап булмый. 

Алынма сүзнең язылышын хәтердә калдырырга. 

Мәгънәләре охшаш сүзләр парлашып, яңа сүзләр 

ясалган, алар сызыкча аша языла. 

Әни дә әйтте. 

Сәлам, әмма 

Дус-иш, янып-

көеп 

Үзбәя. 

2. УМ кую ситуациясе. 50 нче бирем. К.җ.: Сузыкларның, бер-берсенә йогынты ясап, 

үзара охшашланулары сингармонизм дип атала. Димәк,без бүген шул хакта сөйләшербез. 

Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү.     

1. 343 нче күнегү. К.җ.: Калын сузыклы сүзләр: урамда, буран, торам, аша, авыз, ерам. 

Нечкә сузыклы сүзләр: мин, өйдә, тәрәзә, тик. Сүзләрдә я калын сузыклар гына, я нечкә 

сузыклар гына була икән.Үзбәя. 

2. 344 нче күнегү. К.җ.: бакч-да, әни-ем, дус-лык, сак-ла, биш-енче, көл-ә-ләр, бәхет-сез, 

уй-чан. Калын сузыклардан торган сүзләргә – калын сузыклы кушымчалар, нечкә 

сузыклардан торган сүзләргә – нечкә сузыклы кушымчалар ялгана. Үзбәя. 

3. 345 нче күнегү. К.җ.: сөенеч −[сөйөнөч], болытлы –[болотло], гомерлек –[ғөмөрлөк], 

көзге – [көзгө], болын – [болон] Беренче иҗектә килгән ирен сузыклары [о], [ө]  калган 

иҗекләрдәге [ы], [э] авазларына  тәэсир итәләр, һәм [ы], [э] авазлары да иренләшәләр. 

Үзбәя. 

3.Модельләштерү. 346 нчы күнегү. К. җ.: 

                          Сингармонизм 

   I төре                                                  II төре 
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(рәт гармониясе)                                ( ирен гармониясе) 

сузыкларның калынлыкта-                 1 нче иҗектәге [о], [ө] авазлары тәэсирендә  

нечкәлектә ярашуы                             башка иҗектәге [ы], [э]авазлары иренләшү Үзбәя. 

4.347 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: Рәт гармониясенә мисаллар: дәрес, тавыш, карамады, 

чәченә, авазларны. Ирен гармониясенә мисаллар: соңгы, торыр, толымыннан, борылып, 

бөтен. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 348 – 350 нче күнегүләр. 

                              60 нчы дәрес (51 нче бирем) 

Тема: Рәт гармониясе. 

Максат: сингармонизм законыныӊ беренче төре – рәт гармониясе турында төшенчә 

формалаштыру, аныӊ төп үзенчәлеген аӊларга ярдәм итү.  

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 349 нчы күнегү; 

ә) и 350 нче күнегү. Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 51 нче бирем. К.җ.: Модельдәге сорау билгесе урынына рәт 

гармониясе дип язарга кирәк. Димәк без бүген рәт гармониясе турында сөйләшербез. 

Үзбәя.  

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү.     

1. 351 нче күнегү. К.җ.: бакча-лар, күпер-гә, чакыр-ды (чакыр-ган), сыйныф-таш, сары-

рак, әни-ем, кадер-ле, биш-не, уйла-ма, мин-ем  Үзбәя. 

2. 352 нче күнегү. К.җ.: төнбоеклар, көньяк, символ, телефон, армия, Илнур, гармониясе, 

Гөлшатка, үзбушаткыч, театрдан, актив, берьюлы, Һади, сингармонизм. Бирелгән 

сүзләрдә калын сузыклар да, нечкә сузыклар да бергә килгән, чөнки бу сүзләрнеӊ 

кайберләре – алынма сүзләр, ә кайберләре – кушма сүзләр. Алар сингармонизм законына 

буйсынмыйлар. Үзбәя. 
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3. 353 нче күнегү.  К.җ.: Илшат, күпьеллык, символ, градусник, мәгълүмат, бераз, 

математика, берьяклы. Үзбәя. 

 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 354 – 356 нчы күнегүләр. 

                        61 нче дәрес ( 52 нче бирем) 

Тема: Ирен гармониясе. 

Максат: сингармонизм законыныӊ икенче төре – ирен гармониясе турында төшенчә 

формалаштыру, аныӊ төп үзенчәлеген аӊларга ярдәм итү. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.(Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 355 нче күнегү; 

ә) и 356 нчы күнегү. Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 52 нче бирем. К.җ.: [сөйөнөч], [өчөнчө], [болотло], [озон], [көзгө], 

[очқоч]. Бу сүзләр сингармонизмныӊ II төренә карый. Димәк без бүген ирен гармониясе 

турында сөйләшербез. Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 357 нче күнегү. К.җ.: өмет, төзелә, көненә, бөркеп, бөтенләй. Үзбәя. 

2. 358 нче күнегү. К.җ.: 1) рәт гармониясенә буйсынган сүзләр: авыл, ачкычлар, 

ишекләрдән, ялкынлы, менәрләр, энҗе, көймә, исем, өстәл, очрашу; 2) ирен гармониясенә 

буйсынган сүзләр: йолдыз, тормыш, өметсез, бөртекле, солы, көндезге, сорый, борылыш, 

берөзлексез; 3) сингармонизм законына буйсынмаган сүзләр: сертотмас, берьяклы, 

дөньяда, китапта, орден, шифалы, гөнаһ. Үзбәя. 

3. 359 нчы күнегү.  К.җ.:  
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     самолет, очкыч                                сагышлы, моӊлы 

    туктаусыз, өзлексез                          әсир, тоткын 

    шатлык, сөенеч                                  зур, олы 

    чап, йөгер                                           җитез, өлгер     Үзбәя.    

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 360 – 362 нче күнегүләр. 

                       62 нче дәрес ( 53 нче бирем) 

Тема: [к], [г] һәм [қ],  [ғ] тартыклары. 

 Максат: язуда бер үк хәрефләр белән белдерелә торган [к], [қ] һәм [г],  [ғ] тартыклары 

турында төшенчә формалаштыру. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 361 нче күнегү; 

ә) и 362 нче күнегү. Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 53 нче бирем. К.җ.: к һәм г хәрефләре икешәр аваз белдерәләр. 

Димәк, без бүген [к], [қ] һәм [г],  [ғ] тартыклары турында сөйләшербез. Үзбәя. 

 Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 363 нче күнегү. К.җ.: 

акыл — [қ]. 

уку — [қ]. 

көндез —[к] 

ике —[к] 

капитан — [к] 

диктант —[к] 
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горур −  [ғ] 

сагыш — [ғ] 

 

бергә —[г] 

гөл —[г] 

 

газета —[г] 

гитара —[г] Үзбәя. 

 

2.364 нче күнегү. К.җ.: Әйе, ясалышлары буенча алар шактый аерыла: [к], [г] – тел арты 

тартыклары, ә [қ], [ғ] – кече тел тартыклары. Үзбәя. 

3.Модельләштерү. 365 нче күнегү. К.җ.: 

                к һәм  г                 

[к], [г]                         [қ], [ғ] 

  тел арты тартыклары           кече тел тартыклары 

 

нечкә әйтелешле һәм                    калын әйтелешле татар  

алынма сүзләрдә                                 сүзләрендә                              Үзбәя. 

4. 366 нчы күнегү. К.җ.: Мәсәлән: көчле, кино; гөлҗимеш, виноград; катлаулы, кояш; 

тугыз, гадел. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 367 – 369 нчы күнегүләр. 

                                  63 нче дәрес ( 54 нче бирем) 

Тема:  [қ],  [ғ] авазларыныӊ язуда бирелеше. 

 Максат:  [қ] һәм  [ғ] тартыкларыныӊ язуда бирелеше  турында төшенчә формалаштыру. 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 368 нче күнегү; 
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ә) и 369 нчы күнегү. Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 54 нче бирем. К.җ.:  

             гаҗәп — [ғәҗәп]                 кадерле —[қәдэрлэ] 

игълан — [иғлан]                    тәкъдим —[тәқдим] 

шөгыль —  [шөғөл]                мәшәкать — [мәшәқәт] 

Без бүгенге дәрестә дә [қ],  [ғ]тартыклары турында өйрәнүне дәвам итәрбез. Үзбәя. 

 Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. (Укытучы теманы үзе конкретлаштыра ала) 

 II. УМ адымлап чишү.     

1. 370 нче күнегү. К.җ.: Галәм, гомер, гыйлем, канәфер, кодрәт, кыйммәт, галим, гайбәт, 

куәт, каләм, гамәл, мәгарә, гаскәр, газиз. Бу хәрефләр  [қ],  [ғ]дип уку өчен 

язылалар.Үзбәя. 

2. 371 нче күнегү. К.җ.:  мәкаль — [мәқәл], фигыль — [фиғэл],  шәфкать — [шәфқәт], 

сәгать — сәғәт], тәнкыйть — [тәӊқит], гарьлек — [ғәрлэк], табигать — [табиғәт], 

җәмгыять — [җәмғийәт], Гыйльман — [ғилман], шигырь – [шиғэр]. ь билгесе иҗекне 

нечкәртә. Үзбәя. 

3. 372 нче күнегү.  К.җ.: Бирелгән сүзләрдә ъ билгесе к, г хәрефләрен [қ],  [ғ]  дип  уку өчен 

куела. Үзбәя. 

4. Модельләштерү. 373 нче күнегү.  К.җ. : 

                        [қ],  [ғ] авазларының язуда белдерелүе  

− иҗек башындагы к, г хәрефләреннән соӊ калын сузык аваз хәрефләре языла,, 

− иҗек тартыкка тәмамланса, аның нечкәлеге нечкәлек билгесе (ь) куелып күрсәтелә, 

− иҗек ахырындагы к, г хәрефләреннән соң калынлык билгесе (ъ) куела. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 374 – 376 нчы күнегүләр. 

                                    64 нче дәрес (55 нче бирем) 

Тема: Сүзлек диктанты. [һ],  [х] тартыклары. 
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 Максат:  [һ] һәм [х] тартыклары арасындагы охшашлык һәм аерманы ачыкларга, аларныӊ 

үзенчәлеген аӊларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 375 нче күнегү. 

ә) и 376 нчы күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 55 нче бирем. К.җ.:  һава, һәрвакыт, бәхет, һәйкәл, хәл, шәһәр, 

хатын-кыз, хәтер,  даһи, ахырдан, һичкем, хата, бәхәс, хөрмәт, хәсрәт, һөнәр, хокук, 

әхлак, мәхәббәт, мәһабәт, халык 

Бу сүзләрдә х һәм һ хәрефләре төшеп калган. Димәк, без бүген әлеге хәрефләр белдергән 

авазлар турында өйрәнербез. Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 377 нче күне гү. К.җ.: 

                                          [һ] һәм [х] тартыклары 

         охшашлык                                                       аерма 

   саӊгырау, өрелмәле                                           [һ] – йоткылык тартыгы, 

   тартыклары                                                    [х] – кече тел тартыгы.   Үзбәя. 

2. 378 нче күнегү. К.җ.: 1. Яхшы. 2. Бәхетсезлек. 3. Хәзинә. 4. Һәр. 5. Хур. 6. Һәммә. Үзбәя. 

3. 379 нчы күнегү. К.җ.: Мәсәлән: 1. Залга әкренләп халык җыела башлады. 2. Әтидән бик 

озак хәбәр килми торды. 3. Һәрберебез кызны тынычландырырга тырыштык. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 380 – 382 нче күнегүләр. 

                                        65-66 нчы дәресләр 
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Тема: Иҗади биремле изложение “Яз билгеләре” 

Максат: тыӊланган текстны эзлекле рәвештә, бәйләнешле итеп һәм иҗади якын килеп язу 

күнекмәсен камилләштерү. 

Дәрес тибы – иҗади. 

Дәрес барышы: 

1. Текстныӊ эчтәлеген гадәти рәвештә биркргә. 

2. Иҗат өлеше: текстны 6-7 җөмлә өстәп дәвам итәргә. 

                                    

                                      67 нче дәрес (56 нчы бирем) 

Тема: [н],  [ӊ] тартыклары. Сүзлек диктанты. 

 Максат:  [н] һәм [ӊ] тартыклары арасындагы охшашлык һәм аерманы ачыкларга, аларныӊ 

үзенчәлеген аӊларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү:  

− изложение нәтиҗәләре белән таныштыру; 

− кирәк дип табылса, хаталарны төзәтү өстендә эш. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау (64 нче дәрестән соӊ бирелгән): 

а) я 381 нче күнегү. 

ә) и 382 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 56 нчы бирем. К.җ.:  яӊгыр, нарат, суган, янгын, аӊлы 

Бирелгән сүзләрдә н һәм ӊ хәрефләре төшеп калган. Димәк, без бүген шул хәрефләр белән 

белдерелгән авазлар турында сөйләшербез. Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

 1. 383 нче күнегү.  К.җ.: [н] һәм [ӊ] авазлары икесе дә яӊгырау, икесе дә парсыз һәм икесе 

дә борын авазлары, ләкин алар ясалу урыннары белән аерылалар: [н] — тел-теш 

тартыгы, ә [ӊ] — кече тел авазы.  Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 384 нче күнегү. К.җ.: 
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                                              [н] һәм [ӊ] тартыклары 

     охшашлык                                                            аерма  

   яӊгырау, парсыз,борын                                    [н] – тел-теш тартыгы, 

   тартыклары                                                    [ӊ] – кече тел тартыгы.   Үзбәя. 

3. 385 нче күнегү. Сүзлек диктанты.  

К.җ.:  н: намус, кунак, әни, бердәнбер,                      ӊ: таӊ, моӊлы, зәӊгәр, диӊгез, 

хатын-кыз, яндыр, файдалан, уян,                                соӊгы, тәӊкә, өр-яӊа, тыӊла, 

урман, кинәт, юрган, тыныч, тузан,                            күӊел 

стена, минут                                                         Үзбәя. 

4. 386 нчы күнегү. К.җ.: Мәсәлән: 1. Кинәт көчле шартлау тавышы ишетелде. 2. Соӊгы 

көннәрдә Алсу авырып тора. 3. Машина артыннан тузан күтәрелде. 4. Бәйрәмгә өр-яӊа 

күлмәк сатып алдым.Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 387 − 389 нчы күнегүләр. 

                                               68 нче дәрес (57 нче бирем) 

Тема: [w] һәм [в] тартыклары.  

 Максат:  [w] һәм [в] тартыклары арасындагы охшашлык һәм аерманы ачыкларга, аларныӊ 

үзенчәлеген аӊларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 388 нче күнегү. 
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ә) и 389 нчы күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 57 нче бирем. 

К.җ.:     ватык  — [w]                                     ваза  — [в] 

             тавыш —[w]                                    виноград — [в] 

Беренче баганадагы сүзләрдә в хәрефе — [w]авазын , ә икенче баганадагы сүзләрдә ул [в] 

авазын белдерә. Димәк, без бүген [w] һәм [в] тартыклары турында сөйләшербез.Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

 1. 390 нчы күнегү. К.җ.: [w] һәм [в] авазлары икесе дә яӊгырау авазлар, ләкин алар ясалу 

урыннары белән аерылалар: [w] ирен-ирен тартыгы, ә [в] — ирен-теш авазы. [w]−  

парсыз, ә [в]тартыгы  парлы. [w] — татар теленеӊ үз сүзләрендә ,  [в] алынма сүзләрдә 

генә була. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 391 нче күнегү. Үзбәя. 

3. 392 нче күнегү. К.җ.: 

[w]:  Ватан, һәрвакыт, авыз,  авырту,              [в]: вагон, август, диван, вирус, 

кавын, авыл, аваз, җавап, чикләвек,                            ветеран, завод, элеватор, витрина,    

бавырсак, вак, вәгъдә, вакыйга;                                  витамин, вермишель, ванна, вулкан 

Үзбәя. 

4. 393 нче күнегү.  К.җ.:Мәсәлән:  [һ]: һөнәр, шәһәр; [х]: хәбәр, әхлак; [н]: наян, нурлы; 

[ӊ]: соӊ, яӊгыр; [w]: вакланма, авылдаш; [в]: виктория, власть. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 394 – 396 нчы күнегүләр. 

                                       69 нчы дәрес (58 нче бирем) 

Тема: Эш кәгазьләре: мәкалә язу.  

 Максат:  [һ] һәм [х], [н] һәм [ӊ], [w] һәм [в] тартыклары турында белемнәрне 

актуальләштерү, мәкалә турында төшенчә формалаштыру. 

  Дәрес тибы — комплекслы. 
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 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: сүзлек диктанты 

әнкәй, бәхет, хәзер, көнбатыш, тәӊкә, автобус, завуч, тәнкыйть, чынбарлык, шаһит, 

даһи, мәхәббәт, телевизор, авырлык, тәнәфес, һаман, илһам, унбиш, күӊел, вак-төяк, 

власть, алдынгы, шәхес, хис (24 сүз) Үзбәя ясау өчен экраннан файдаланырга мөмкин. 

Бәяләү: «5» − хатасыз эшкә; «4» − 1-2 хатага;  «3» − 3-4 хатага. 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 395 нче күнегү. 

ә) и 396 нчы күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 58 нче бирем. К.җ.:« Эш кәгазьләре» төшенчәсе безгә таныш 

түгел. Бәлки, без бүген мәкалә язарга өйрәнербез, чөнки мәкалә эш кәгазьләрекнеӊ берсе 

икән бит. 

Искәрмә. Укытучы З.Рәмиевнеӊ «Эш кәгазьләре» җыентыгы белән таныштыра ала. 

(Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1999) 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

 1. 397 нче күнегү. К.җ.: Мәкалә — вакытлы матбугатка (газета, журнал һ. б.) көндәлек 

вакыйгалар, эш-гамәлләр турында язылган хәбәр.                                                                                    

Мәкаләне төрле темаларга язарга мөмкин. Хәбәр кызыклы, эчтәлекле булырга 

тиеш.Үзбәя. 

2. 398 нче күнегү. К.җ.: «Сабантуй», «Көмеш кыӊгырау» газеталары, «Ялкын», 

«Сабыйга», «Салават күпере» журналлары, «Мәйдан» журналыныӊ «Мәйданчык» 

кушымтасы.Үзбәя. 

3. 399 нчы күнегү. К.җ.:  «Сабантуй», «Көмеш кыӊгырау» газеталарыннан мәкаләләр 

табып, карандаш белән билгеләргә. Берсен укып, аныӊ ни турында булуын әйтергә. Үзбәя. 

4. 400 нче күнегү. Үзеӊ сайлаган тема буенча мәкалә язарга. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 
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2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше:  и 400 нче күнегү.  Сыйныфта башлаган эшне тәмамларга. 

                                        70 нче дәрес (59 нчы бирем) 

Тема: Сөйләмдә авазлар үзгәреше.  

 Максат:   

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Билгеләмә  әйтелә) 

2. Иҗади өй эшен тыӊлау: 

и 400 нче күнегү. (Берничә укучыныӊ мәкаләсе тыӊлана). Дәфтәрләр җыела. 

3.УМ кую ситуациясе. 59 нчы бирем. К.җ.:    [ана], [әни], [қар], [күӊэл], [сары], [сөт]  

Бирелгән сүзләрдә асларына сызылган авазлар калын һәм нечкә әйтеләләр. Аларныӊ болай 

әйтелешенә сузык авазлар тәэсир итә. Димәк, авазлар бер-берсенә тәэсир итә ала. Бүген 

без шул хакта сөйләшербез, мөгаен. Үзбәя.    Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.401 нче күнегү. К.җ.: яшере'н, күӊеле'м, авыру', онытылы'р, ишете'лми, кызы'л, исеме' 

гомере'м, рәсеме'   

Басым төшмәгән сузыклар ачык ишетелми. Бу күренеш сузыкларныӊ кыскаруы дип 

атала. Үзбәя. 

2. 402 нче күнегү. К.җ.: 1. Нечкәлектә җайлашкан сүзләр: әтинең, киң,җилкәсендә, энем, 

әйтә, син, әтием, йөри. 2. Калынлыкта җайлашкан сүзләр: утырдык, торган, урындык. 

Бу күренеш җайлашу дип атала. Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 403 нче күнегү.   

  К.җ.:                                Аваз үзгәрешләре 

                  редукция                                          аккомодация 

       сузыкларныӊ кыскаруы                         сузыкларныӊ калынлыгы-нечкәлеге  

                                                                     тартыкларныӊ калынлыгы-нечкәлегенә  

                                                                      тәэсир итүе (җайлашу)     Үзбәя.                            

4. 404 нче күнегү. К.җ.: Редукция: йөгерә, кырыйда, күӊелем. Аккомодация: бар-бәр, кол-

көл, ата-әти. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 405 – 407 нче күнегүләр. 

                                 71 нче дәрес (60 нчы бирем) 

Тема: Сөйләмдә авазлар үзгәреше.  
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 Максат:  1. Ассимиляция, диссмиляция һәм чиратлашу күренешләре турында төшенчә 

формалаштыру. 

2. Аваз үзгәрешләре турында белемнәрнекамилләштерү.  

3. Мөстәкыйльлек тәрбияләү. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү. (Модедь  әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау: 

а) я 406 нчы күнегү. 

ә) и 407 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 60 нчы бирем.  К.җ.: Безгә әле ассимиляция, диссмиляция һәм 

чиратлашу күренешләре таныш түгел. Димәк, без бүген аваз үзгәрешләренеӊ шул төрләре 

белән танышырбыз.Үзбәя.    Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 408 нче күнегү. К.җ.: кояшта – [қойашта], [ш]− саңгырау тартык, ул кушымчаның да 

саңгырау булуын таләп итә; җирдә – [җирдә], [р] – яӊгырау аваз, кушымчаның да 

яӊгырау аваздан башлануын таләп итә; урманнан [урманнан], [н] – борын авазы, 

кушымча да борын авазыннан башлана; әнкәй – [әңкәй], [к] – тел арты тартыгы, ул тел-

теш тартыгы [н] авазына тәэсир итә һәм аны үзенә охшата; унбиш – [умбиш], [б] – 

ирен-ирен тартыгы, [н] авазына тәэсир итә һәм үзенә охшашландыра; бүгенге – 

[бүгэӊгэ], [г] – тел арты тартыгы, ул тел-теш тартыгы [н] авазына тәэсир итә һәм 

аны үзенә охшата; кагынган –[қағыӊған], [ғ] – кече тел  тартыгы, ул тел-теш тартыгы 

[н] авазына тәэсир итә һәм аны үзенә охшашландыра. Үзбәя. 

2. Модельләштерү.409 нчы күнегү.  

К.җ.:                           Аваз үзгәрешләре 

 

редукция             аккомодация           ассимиляция               диссимиляция            чиратлашу 

басымсыз                җайлашу        охшашлану            охшашсызлану               1) [п]//[б];   

сузыкларныӊ                                                                                                               [қ]//[ ғ];                                                                                                                                                                                                                               

кыскаруы;                                                                                                                    [ к]// [г] 

                                                                                                                               2) сүз ахырында 

                                                                                                                              [в]//[ф], [д]//[т] 

        Үзбәя.                                                                                                             [ж]//[ш]һ.б.                                                                                                          

3. 410 нчы күнегү.  К.җ.:    1) кадак-ы —кадагы, тек-ә — тегә, туп-ым — тубым, сап-ы 

— сабы, күлмәк-ең — күлмәгең, күп-е —күбе, җавап-ыгыз — җавабыгыз, тартык-ы — 

тартыгы,  китап-ым — китабым, көрәк-ебез — көрәгебез, яп-ын —ябын; 

    2) ак-рак — аграк, шәп-рәк —шәбрәк, ерак-рак — ераграк, элек-рәк —элегрәк, көлеп-

рәк — көлебрәк, вак-рак — ваграк, зирәк-рәк — зирәгрәк, пычрак-рак — пычраграк   

Үзбәя. 

4. 411 нче күнегү. К. җ.: флаг — [флак], теплоход — [тэплахот] , багаж — [багаш], 

доход — [дахот], экипаж — [экипаш], биолог — [биолык], авангард — [авангард], 

водород —[вадарот], клуб — [клуп], виноград — [винаграт]  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2.Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 412 – 414 нче күнегүләр. 

                                            72 нче дәрес (61 нче бирем)  
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 Тема: Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы.  

 Максат:  е, ё, ю, я хәрефләрен дөрес  язу күнекмәсен камилләштерү. 

  Дәрес тибы —УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснең УМ искә төшерү. (Модедь  әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыңлау 

а) я 413 нче күнегү. 

ә) и 414 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 61 нче бирем . К.җ.:  Елмай,  щётка,  юлдаш,  ябалак. Димәк, без 

бүген е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 415 нче күнегү.    К.җ.: Белем — [э], [э], ел — [й]+ [ы],  егет — [й]+[э], [э]; шахтёр — 

[о], клеёнка — [э], [й]+[о]; люстра — [у], юл [й]+[у], юкә — [й]+ [ү]; сентябрь — [э], 

[а], ялган — [й]+[а], янәшә [й]+[ә].Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 416 нчы күнегү.  

К.җ:     е                                     ё                            ю                                я  

[э]     [йэ]    [йы];          [о]            [йо] ;     ]у]    [йу]    [йү] ;       [а]      [йа]   [йә].Үзбәя. 

3. 417 нче күнегү. К.җ.: Дәрескә —[э]; әле — [э]; муенымны — [йы]; юарга — [йу];тиеш 

— [йэ]; идем — [э]; итегез — [э], [э]; беркайчан — [э].Үзбәя. 

4. 418 нче күнегү. Схемаларга туры килгән берәр мисал язарга. 

К.җ.: Мәсәлән: 

                 е                                       ю                                                 я 

[э],  [й]+[э], [й]+[ы];          [у],  [й]+[у],  [й]+[ү];                 [а],   [й]+[а],  [й]+ [ә]. 

исем,    егет,     ерак;        тюлень,  юк,      юеш;                   пляж,   яка,         янәшә.   Үзбәя. 

    III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 419 – 421 нче күнегүләр. 

                              

 73 нче дәрес (62 нче бирем)  
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 Тема: ь, ъ хәрефләренеӊ дөрес язылышы.  

 Максат:  ь, ъ хәрефләрен дөрес  язу күнекмәсен камилләштерү. 

  Дәрес тибы —УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модедь  әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау 

а) я 420 нче күнегү. 

ә) и 421 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 62 нче бирем . К.җ.:  сәгать , алъяпкыч, пальто, мәгънә. Димәк, 

без бүген ь, ъхәрефләренеӊ дөрес язылышы турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. Модельләштерү. 422 нче күнегү.    К.җ.: 

                                                        ь 

рус теленнән кергән                    иҗекнеӊ                      е, ю, я хәрефләре  

сүзләрдә тартыкныӊ                    нечкәлеген                   алдыннан аеру  

нечкәлеген белдерә                        белдерә                        билгесе булып килә     

 

                                                           ъ 

к, г хәрефләренеӊ                                               е, ю, я хәрефләре  

[қ],[ ғ] дип укылышын                                      алдыннан аеру билгесен 

белдерә                                                                   белдерә                               Үзбәя. 

2.423 нче күнегү. К.җ.:  

 

ь ъ 

үзеннән алда 

торган тартыкны 

нечкәртә: 

альбом,  

калын укылырга 

мөмкин иҗекне 

нечкәртә: 

ямьле 

аеру 

билгесе: 

 

дөнья 

[қ],   [ғ]   дип 

укылышын 

белдерә: 

мәгънә 

аеру  

билгесе: 

 

кулъязма 
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фонарь, 

физкультура, 

апрель,  

нефть,  

медаль 

табигать 

сәгать 

шагыйрь 

шөгыль 

берьюлы 

Мәрьям 

бишьеллык 

тәкъдир 

игътибар 

тәкъдим 

ашъяулык 

аръяк 

 

 

 

Үзбәя. 

 

3.424 нче күнегү. К.җ.: 

Айгөл , Мәгъфүрә, Камил, Илсөяр, Гөлнара, Шамил, Тәлгать , Гөлназ, Тәкъсинә, Илгиз, 

Әкълимә, Гыйльман, Сәгъдия, Гамил, Фаикъ, Фаил, Фәннур, Равил , Альберт, Мәгъсүм, Илнур, 

Эльвира, Сәгыйть , Альбина, Рамил. Үзбәя.   

  III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 425 – 427 нче күнегүләр. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 нче дәрес (63 нче бирем) 
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Тема: Фонетика, орфоэпия һәм орфография бүлекләрен кабатлау. 

 Максат: фонетика, орфоэпия һәм орфография буенча өйрәнгәннәрне гомумиләштереп 

кабатлау. 

  Дәрес тибы – белемнәрне гомумиләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;    

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модедь  әйтелә) 

2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 426 нчы күнегү. 

ә) и 427 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. Күрмә диктант. К.җ.: яшь, фигыль, шәфәкъ, мәкаль, вәгъдә, пульс, мәгьлүмат, кәгазь, 

яшькелт, альманах, адъютант, дикъкать, гамьсез, тәгълимат, яшьтәш, юньләп, Ильяс, 

Гыйльфан, шәфкать   Үзбәя. 

4. УМ кую ситуациясе. 63 нче бирем . К.җ.:  Фонетика, орфоэпия, орфография. Без инде 

бу бүлекләрне өйрәндек. Бүген, мөгаен, гомумиләштереп кабатларбыз. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 429 нчы күнегү. К.җ.: Комлы – [қомло], 5 хәреф, 5 аваз; [о], [о]− сузык, [қ], [м], [л] – 

тартык авазлар. Икмәк – [икмәк], 5 хәреф, 5 аваз, [и], [ә] – сузык, [к]. [м], [к] – тартык 

авазлар. Бөртек – [бөртөк], 6 хәреф, 6 аваз, [ө], [ө] – сузык, [б], [р],[т],[к] –тартык 

авазлар. Градусник – [градусник[, 9 хәреф, 9 аваз, [а], [у], [и] – сузык, [г], [р], [д], [с], [н], 

[к] – тартык авзлар. Яшьлек  - [йәшлэк], 6 хәреф, 6 аваз, [ә], [э] – сузык, [й], [ш], [л], [к] 

– тартык авазлар. Пароход – [парахот] – 7 хәреф, 7 аваз, [а], [а], [о] – сузык, [п],[р], [х], 

[т] – тартык авазлар. Аръяк – [арйақ] – 5 хәреф, 5 аваз, [а], [а] – сузык, [р], [й], [қ] – 

тартык авазлар. Үзбәя. 

2. 430 нчы күнегү. К.җ.: Рәт гармониясе : өстәл, чыршы, яуды, сөйләшү, имәнлек, 

мәгънәле, карлы, гадел, дарулар, үскән, җомга, хәсрәт, балдак, күкрәккә.                                         

 Ирен гармониясе: өстен, борылыш, гомер, озын, очыш, өзек, борынгы, йөзек.Үзбәя. 

3. 431 нче күнегү.    К.җ.: 1. Сәламли . 2. Иман. 3.Лимон, таләпчән. 4. Һәрвакыт, ихлас. 

Үзбәя. 

4. 432 нче күнегү. К.җ.: 1.а.   2.ә.   3.ә.   4.а.    5. б.  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 433 – 435 нче күнегүләр. 

                                   75 нче дәрес (64 нче бирем) 

Тема: Сүзләргә фонетик анализ. 
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 Максат:  фонетика һәм орфоэпия бүлегендә үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау һәм 

тирәнәйтү, фонетик анализ ясау күнекмәсе формалаштыру. 

  Дәрес тибы —белемнәрне гомумиләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модедь  әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я 434 нче күнегү. 

ә) и 435 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 64 нче бирем. К.җ.:  “Сүзләргә фонетик анализ” төшенчәсе 

турында без әле бу уку елында сөйләшмәдек. Димәк, бүген сүзләргә фонетик анализ 

ясарбыз. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 436 нчы күнегү. К.җ.: Кадер – [қә-дэ´р] -5 хәреф, 5 аваз. 

К-[қ]- саңгырау, парлы кече тел тартыгы, 

а-[ә]-иренләшмәгән , парлы, басымсыз,түбән күтәрелешле алгы рәт сузыгы, 

д-[д]-яңгырау, парлы тел-теш тартыгы, 

е-[э]-иренләшмәгән, парлы, басымлы, урта күтәрелешле алгы рәт сузыгы, 

р-[р]- яңгырау, парсыз тел-теш тартыгы. 

Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: к хәрефе [қ]авазына билге булып килә, а 

хәрефе [ә]авазын белдерә, а хәрефе [қ] итеп уку өчен языла. 

Борыч – [бо-ро´ч]- 5 хәреф,5 аваз. 

Б –[б] - яңгырау, парлы ирен-ирен тартыгы, 

о –[о] - иренләшкән, парлы, басымсыз, урта күтәрелешле арткы рәт сузыгы, 

р-[р]- яңгырау, парсыз тел-теш тартыгы,  
о –[о] - иренләшкән, парлы, басымлы, урта күтәрелешле арткы рәт сузыгы, 

ч-[ч]- саңгырау, парлы  тел-аңкау тартыгы.  
Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: ы хәрефе [о] авазына билге булып килә. 

Яшь – [йә´ш]- 3 хәреф, 3 аваз. 

Я –[й]- яңгырау, парсыз тел уртасы тартыгы, 

    [ә]- иренләшмәгән , парлы, басымлы, түбән күтәрелешле алгы рәт сузыгы, 

ш – [ш]- саңгырау, парлы  тел-аңкау тартыгы. 

ь – аваз белдерми. 

Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: я хәрефе [й]+[ә] авазына билге булып килә, ь  

аваз белдерми.Үзбәя. 

2. 437 нче күнегү. К.җ.: көлке – к, ө, л, к, е; [к], [ө], [л], [к], [ө]− 5 хәреф, 5 аваз. Ватык – 

в, а, т, ы, к; [w],[а], [т], [ы], [қ] −5 хәреф, 5 аваз. Болытлы – б, о, л, ы, т, л, ы; [б], [о], 

[л], [о], [т], [л], [о] – 7 хәреф, 7 аваз. Гомер – г, о, м, е, р; [ғ], [ө], [м], [ө], [р] – 5 хәреф, 5 

аваз. Багаж – б, а, г, а, ж; [б], [а], [г], [а], [ш] −5 хәреф, 5 аваз. Автобус – а, в, т, о, б, у, 

с; [а], [ф], [т], [о], [б], [у], [с] − 7 хәреф, 7 аваз. Әдәбият – ә, д, ә, б, и, я, т; [ә], [д], [ә], 

[б], [и], [й], [а], [т] – 7 хәреф, 8 аваз. 

3. 438 нче күнегү.  К.җ.: вак-төяк, кайтуга,яле, кайттыӊ,сораган, кулын, селтәп, җыен, 

вак-төяк, үзеӊ, ир-егет, сөйләшеп, дисеӊ. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 
1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 439 – 441 нче күнегүләр. 

                                      

76 нчы дәрес 
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Тема: Грамматик биремле контроль диктант “Урман чишмәсе” 

Максат: III чиректә үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Дәрес тибы – контроль. 

Дәрес барышы: 

1. Диктант язу. 

“Урман чишмәсе” дигән  диктант тексты ... нчы биттә. 

2. Бирем үтәү: 

I вариант – яфрак сүзенә фонетик анализ ясарга. 

II вариант – йөгерек сүзенә фонетик анализ ясарга. 

                                               77 нче дәрес 

Тема: Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Максат: контроль диктантта җибәрелгән хаталар белән бәйле орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне мисаллар өстендә ныгыту; фонетик анализ ясау күнекмәсен 

камилләштерү. 

Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү.  

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: 

– Без үткән дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек? 

  К.җ.: Без үткән дәрестә грамматик биремле диктант яздык. 

Дәфтәрләр таратыла, укучылар билгеләре белән танышалар. 

2. УМ куела (хаталарны төзәтү өстендә эш). 

II. УМ адымлап чишү. 

1. Орфографик хаталарны төзәтү. К.җ.: 

    Дөрес язам                                    Аӊлатам        Мисаллар 

Тынлыкны 

җәнлекләре 

Тын-лык-ны –[тыннықны]−  уӊай ассимиляция 

күренеше: алда торган борын авазы[н],үзеннән  соӊ 

торган [л] тартыгына тәэсир итеп, аны үзенә 

болынлык, 

якынлашкан 
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охшашландыра. 

челтери Редукция күренеше: икенче иҗектәге басым 

төшмәгән [э] сузыгы әйткәндә кыскара, ләкин язуда 

саклана. 

ишетелә, 

барысына 

кизләве Кизләү – е −[кизләwэ]— дифтонгка тәмамланган 

сүзгә сузыктан башланган кушымча ялганганда, ү 

хәрефе урынына в хәрефе языла. 

үлчәве, 

килмәвем 

кызылтүш Кушма сүз карабүрек 

аккош 

Искәрмә. Күп укучылар хата җибәргән сүзләр тактага яки экранга языла, алар белән бәйле 

орфограммалар искәртелә һәм кагыйдәләр искә төшерелә. Һәр бирем саен үзбәя куела. 

2.Сүзләрнеӊ транскрипциясен язарга, аваз үзгәрешләренеӊ төрен билгеләргә. 

Үрнәк: урынына – [урнына]− редукция күренеше: беренче иҗектәге басым төшмәгән 

[ы]сузыгы әйткәндә кыскара. 

киенгән, ныграк, сөенеч, көнләшеп, табигатькә,  герб, оныт, күӊелемә 

К.җ.: киенгән – [кийэӊгән] – кире ассимиляция: [г] авазы [н] авазын үзенә охшашландыра. 

Ныграк – [нығрақ]− чиратлашу: [қ]// [ғ] 

Сөенеч – [сөйөнөч] – ирен гармониясе: беренче иҗектәге [ө]авазы калган иҗекләрдәге 

сузыкларны үзенә охшашландыра. 

Көнләшеп – [көннәшэп] – уӊай ассимиляция: [н]авазы [л] авазына тәэсир итә, аны үзенә 

охшашландыра.  

Табигатькә – [табиғәткә] − уӊай ассимиляция: [т]саӊгырау тартыгы  саӊгырау аваздан 

башланган кушымча таләп итә. 

Герб – [гэрп]− сүз ахырында саӊгыраулашу:[б] авазы [п] булып ишетелә. 

Оныт –[онот]− ирен гармониясе. Күӊелемә – [күӊлэмә]− редукция күренеше. Үзбәя. 

3.Бирелгән сүзләргә фонетик анализ ясарга: уенчык, тавыш. 

К.җ.: уенчык – [у-йын-чы'қ]− 6 хәреф, 7 аваз. 

у – [у]− иренләшкән, парлы, басымсыз, югары күтәрелешле арткы рәт сузыгы, 

й −[й]− яӊгырау, парсыз тел уртасы тартыгы, 
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ы − [ы] — иренләшмәгән, парлы, басымсыз, урта күтәрелешле арткы рәт сузыгы, 

н −[н]— яңгырау, парсыз тел-теш тартыгы, 

ч− [ч]- саңгырау, парлы  тел-аңкау тартыгы.  

ы − [ы] — иренләшмәгән, парлы, басымлы, урта күтәрелешле арткы рәт сузыгы,  

к —[қ]—саңгырау, парлы кече тел тартыгы. 

Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: е хәрефе [й]+[ы] авазына билге булып килә, 

к хәрефе [қ] авазын белдерә.Үзбәя. 

Тавыш – [та-wы'ш]− 5 хәреф, 5 аваз. 

т – [т] − саңгырау, парлы тел-теш тартыгы, 

а −[а]− иренләшмәгән , парлы, басымсыз, түбән күтәрелешле арткы рәт сузыгы, 

в −[w] – яӊгырау, парсыз ирен-ирен тартыгы, 

ы − [ы] — иренләшмәгән, парлы, басымлы, урта күтәрелешле арткы рәт сузыгы,  

ш – [ш]- саңгырау, парлы  тел-аңкау тартыгы. 

Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: в хәрефе [w] авазын белдерә.Үзбәя. 

4.Сүзлек диктанты.  

гомер, сәгать, доклад, мәгълүмат, төенчек, әмма, хәлиткеч, хәтта, боек, даһи, шәфкатьле, 

егерме өч, шомлы, яланаяк, дус-иш, берьеллык, таулык, борынгы    Үзбәя. 

Искәрмә. Үзбәя ясау өчен, сүзләрнеӊ дөрес язылышын экран аша чыгарырга мөмкин. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 

а) м Хата җибәрелгән сүзләр белән 3-4 җөмлә төзеп язарга. 

ә) я Хәреф һәм аваз саны туры килмәгән 7-8 сүз сайлап язарга, транскрипциядә 

күрсәтергә. 

б) и Хәрефләр һәм авазлар мөнәсәбәте турында  “Ике дус” дигән әкият язарга .  

                Лексикология һәм сөйләм культурасы 

                                       78 нче дәрес (65 нче бирем) 

Тема: Лексикология һәм сөйләм культурасы турында төшенчә. Сүзнеӊ мәгънәсе. 

 Максат:  лексикология һәм сөйләм культурасы турында аӊлатма бирү, сүзнеӊ лексик 

мәгънәсе төшенчәсен формалаштыру,  

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 
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I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.  

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау: 

а) я Хәреф һәм аваз саны туры килмәгән 7-8 сүз сайлап язарга, транскрипциядә 

күрсәтергә. 

  ә) и Хәрефләр һәм авазлар мөнәсәбәте турында  “Ике дус” дигән әкият язарга.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 65 нче бирем. К.җ.: Сүзләрне өйрәнә торган бүлекнең исеме – 

лексикология . Димәк, без бүген лексикология бүлеге турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

 II. УМ адымлап чишү. 

1. 442 нче күнегү. К.җ.: 1. Культуралы сөйләм дигәндә, дөрес итеп, кагыйдәләрне 

бозмыйча сөйләүне күздә тотабыз. 2. Тел нормаларына, кагыйдәләренә таянып сөйләү 

культуралы сөйләм була һ.б. 

2. Модельләштерү. 443 нче күнегү. К.җ.:  

          Сөйләм культурасы 

− туган телдә дөрес сөйләү һәм язу, 

− фикерне ачык һәм төгәл итеп белдерә алу.   Үзбәя. 

3.444 нче күнегү. К.җ.: 2, 4, 5 нче авазлар төркеме – сүзләр.Чөнки аларныӊ мәгънәсе бар. 

Мәсәлән, бала – кечкенә кеше, чия – җимеш, ипи – ризык. Ә 1,3 нче авазлар төркеменеӊ 

мәгънәсе юк. Димәк, сүз лексик мәгънәгә ия икән.  

4.445 нче күнегү. К.җ.: Баз – казып ясалган чокыр. Табышмак – кинаяләп яки сүз 

уйнатып әйтелгән һәм төп мәгънәсен уйлап белергә кирәк булган нәфис сүз. Режиссер – 

әсәрне сәхнәгә куючы кеше. Җыр – көйгә салынган шигъри әсәр. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 446 – 448 нче күнегүләр. 

                                79 нчы дәрес (66 нчы бирем) 

Тема: Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. 

Максат:  бер һәм күп мәгънәле сүзләр турында гомуми төшенчә  формалаштыру, 

полисемия төшенчәсен аӊларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 
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 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 447 нче күнегү. 

ә) и 448 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 66 нчы бирем. К.җ.: 1 нче мисалдагы җөмлә сүзенеӊ бер генә 

мәгънәсе бар. Ә 2 нче мисалдагы тел сүзенеӊ берничә мәгънәсе бар. Димәк, сүзләр бер һәм 

күп мәгънәле булырга мөмкин икән. Шулай булгач, без бүген бер һәм күп мәгънәле сүзләр 

турында сөйләшербез. Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.  

II. УМ адымлап чишү. 

1. Модельләштерү. 449 нчы күнегү. К.җ.:  

                                      Сүзләр 

   бер мәгънәле                                     күп мәгънәле (полисемия) 

сүзтезмә, урындык, иҗек                            йөртү, баш, күз               Үзбәя. 

2.450 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: хат язу, язу дәфтәре, кулдан язу һ.б. 

Кадак кагу, палас кагу, ишек кагу һ.б. Хәбәр алу, сатып алу, хәл алу һ.б. Күз йөртү, үзеӊ 

белән йөртү, эш йөртү һ.б. Әйбер табу, сүз табу, мал табу һ.б. Сүз ташу, су ташу, 

хисләр ташу һ.б.     Үзбәя. 

3. 451 нче күнегү. К.җ.: Энә: 1)  

Үзбәя. 

  III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 452 – 454 нче күнегүләр. 

                                      80 нче дәрес (67 нче бирем) 

Тема: Сүзләрнеӊ туры һәм күчерелмә мәгънәәләре 

Максат:  туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр турында гомуми төшенчә  формалаштыру, 

күчерелмә мәгънәнеӊ әдәбт сурәтләү чарасы буларак әһәмиятен аӊларга ярдәм итү. 
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  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 453 нче күнегү. 

ә) и 454 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 67 нче бирем. К.җ.: Көмеш алка, алтын балдак, бала елый 

мисалларында көмеш, алтын, елый сүзләре туры мәгънәсендә килгән, ягъни алка – 

көмештән, балдак  алтыннан эшләнгән, бала елавы да табигый хәл. Ә менә көмеш сулы 

чишмә, алтын куллы кеше, җил елый  мисалларында бу сүзләр туры мәгънәдә түгел. 

Чишмә көмеш сулы була алмый, аныӊ төсе көмешкә охшагандыр, мөгаен. Алтын – 

кыйммәтле металл, алтын  куллы кеше дип, бик булдыклы, кирәкле кешегә әйтергә 

мөмкин. Ә җил елавы – аныӊ бала елавына охшаган тавыш чыгаруы. Димәк, бу сүзләр 

күчерелмә мәгънәдә булып чыга. Шулай итеп, без бүген сүзләрнеӊ туры һәм күчерелмә 

мәгънәләре турында сөйләшербез. Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.  

II. УМ адымлап чишү. 

1. 455 нче күнегү. К.җ.: 1. Чәчәк башлары – чәчәк очлары, таҗлары, үсемлекнеӊ өске 

өлеше. 2. Күпер башы – күпернеӊ башланган урыны. Бер көтү малайлар – бик күп 

малайлар.3. Җил үтеп китте – җил исте, җил яфракларны селкетте. 4. Акны карадан 

аеру – яхшыны яманнан аеру. 5. Май башларында – май аеныӊ беренче числолары, 

көннәре.   Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 456 нчы күнегү. К.җ.: 

                             Сүзләр 

туры мәгънәле                 күчерелмә мәгънәле 

предметны, күренешне         икенче бер предмет яки күренешнеӊ  

турыдан-туры атый           охшаш билгеләрен күчереп куллану                 Үзбәя. 

3.457 нче күнегү. К.җ.: Ачы лимон – ачы җил. Каты чикләвек – каты куллы. Саран кеше − 

саран сүзле. Ачык ишек – ачык күӊел. Татлы хәлвә – татлы хыял. Усал эт – усал 

караш.Үзбәя. 

  III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 
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2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 458 – 460 нчы күнегүләр. 

                                      81 нче дәрес (68 нче бирем) 

Тема: Омонимнар. 

Максат:  омонимнар  турында гомуми төшенчә  формалаштыру, төрләрен аеру ысулын 

билгеләү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 459 нчы күнегү. 

ә) и 460 нчы күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 68 нче бирем. К.җ.: 1. Күк – төсне белдерүче сыйфат. 2. Күк – 

һава сүзенеӊ синонимы, исем. 3. Күк – кебек сүзекнеӊ синонимы (укучылар, мөгаен, бәйлек 

дип әйтә алмаслар). Болар – омоним сүзләр. Димәк, без бүген омонимнар турында 

сөйләшербез. Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла.  

II. УМ адымлап чишү. 

1. 461 нче күнегү. К.җ.: 1. Алма' (ис.) – а'лма (ф.) 2. Буялган (ф.) – бу (ал.) ялган (ис.) 3. Яра 

(ис.) – яра (ф.) 4. Без (ал.) – без (ис.) 5. Күркәм (с.) – күркәм (ис.) Үзбәя.  

2. Модельләштерү. 462 нче күнегү. 

                                                   Омонимнар 

1)саф(тамыр)         2) омофон                 3) омограф              4) омоформа 

 

теләсә нинди              язылышлары             язылышлары           билгеле бер 

шартларда               төрле, әмма               бер булып,               грамматик формада 

 охшаш                     әйтелешләре               әйтелешләре              гына охшаш 

                               охшаш                     төрле                                                 Үзбәя. 

3.463 нче күнегү. К.җ.:  

Саф омоним              Омофон                Омограф                    Омоформа 



91 
 

бит − бит              Айтуган−             басма' −ба'сма                исә − исә 

                               ай туган                                                      ботка − ботка  Үзбәя. 

    III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 464 – 466 нчы күнегүләр. 

                                              82 нче дәрес (69 нчы бирем) 

Тема: Синонимнар. 

Максат:  синоним төшенчәсен актуальләштерү, төп сүз (доминанта) төшенчәсен 

формалаштыру, аны синонимик рәттән аерып ала белү күнекмәсен камилләштерү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 465 нче күнегү. 

ә) и 466 нчы күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 69 нчы бирем. К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр – 

синонимнар, чөнки бу сүзләрнеӊ мәгънәләре охшаш. Димәк, без бүген синонимнар турында 

сөйләшербез. Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.467 нче күнегү. К.җ.: 1. Ашамлык. 2. Танылган. 3. Ялтырау. Вакыт . 5. Гадәтләнү. 

Үзбәя. 

2. 468 нче күнегү. К.җ.: 1.  Азат, бәйсез, хөр, ирекле, мөстәкыйль. 2. Катлаулы, четерекле, 

буталчык, чуалчык. 3. Үпкәләү, хәтер калу, кәеф кырылу, күӊел сыну, рәнҗү. 4. Исбат 

итү, дәлилләү, нигезләү, аргументлау. Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 469 нчы күнегү. К.җ.: 

                         Синонимнар 

− якын мәгънәле сүзләр, 

− синонимик рәт төзиләр, 
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− барысы өчен дә уртак төшенчәне белдергәне – доминанта сүз. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 470 – 472 нче күнегүләр. 

                                      83 нче дәрес (70 нче бирем) 

Тема: Антонимнар. 

Максат:  антоним төшенчәсен актуальләштерү, аныӊ төрләрен һәм сөйләмдәге әһәмиятен 

ачыкларга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 471нче күнегү. 

ә) и 472 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 70 нче бирем. К.җ.: Аз сөйлә, күп эшлә.                               

Мәкальнеӊ икенче өлеше беренчесенеӊ капма-каршысы дияргә мөмкин.Мондый сүзләр 

антонимнар дип атала. Димәк, без бүген антонимнар турында сөйләшербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 473нче күнегү. К.җ.: Капма-каршы мәгънәле сүзләр антонимнар дип атала. Мәсәлән: 

әкрен – тиз, көн – төн, яз – көз һ.б.Антонимнар, синонимнар кебек үк, сөйләмне баета, 

образлы итә. Әдәби әсәрләрдә чагггыштыру, каршылык тудырырга ярдәм итә. Үзбәя. 

2. 474 нче күнегү. К.җ.: Яп, куш, төш, тап, йокла, утыр; киӊ, якты, кичке, тәбәнәк, иске, 

әдәпсез; бүген, быел, җәен, монда, әз (аз), чынлап (чын). Үзбәя. 

3. 475 нче күнегү. К.җ.: 1. Бер егетнеӊ кыюлыгы меӊ егеткә дан китерә. Кыю бер үләр, 

куркак меӊ үләр. 2. Хезмәтнеӊ тире ачы булса да, җимеше татлы. Иӊ ачы нәрсә дә тел, 

иӊ татлы нәрсдә тел. Төче ялганнан ачы хакыйкать яхшы. 3. Сүздә бар, эштә юк. 

Ихтыярлы кеше − бар кеше, ихтыярсыз кеше – юк кеше. 4. Үзеӊ кыек утырсаӊ да, сүзеӊ 

туры булсын. Авызыӊ кыек булса да, сүзеӊ туры булсын. 5. Ач кадерен тук белми.Ач 

тилмерер, тук симерер.  

Искәрмә. Укучылар кыенлык кичерсә, укытучы мәкальләрнеӊ беренче өлешен әйтә, 

укучылар икенче өлешен дәвам итә. 
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4. 476 нчы күнегү. К.җ.: Даими антонимнар: югарыга – түбәнгә, үрнәк – гыйбрәт, ачы – 

төче. Контекстуаль антонимнар: кош – кеше, канат – дуслык, энҗе чәчәкләр – әрем, 

филдәй – чыпчык тезеннән. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 477 – 479 нчы күнегүләр. 

                                           84 нче дәрес (71 нче бирем) 

Тема: Фразеологик әйтемнәр. 

Максат:  фразеологик әйтелмәләр турында төшенчә формалаштыру, аларны сөйләмдә 

дөрес һәм урынлы куллана белү күнекмәсе булдырырга ярдәм итү. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 478нче күнегү. 

ә) и 479 нчы күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 71 нче бирем. К.җ.: Сорау билгесе урынына фразеологик 

әйтелмәләр дип язарга кирәк. Димәк, без бүген фразеологик әйтелмәләрне өйрәнербез. 

Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 480нче күнегү. К.җ.: 1. Йокы чүлмәге – күп йокларга яратучы кеше. 2. Күзгә төтен 

җибәрү – алдау. 3. Җаен табу – мәсьәләне уӊай хәл итү, нидер уйлап табу. 4. 

Кабыргаларны санау – кыйнау. 5. Теле ачылып китү – сөйләшә башлау. 6. Сөмсере коәгән 

елу – күӊелсезләнү, канәгатьсезлек күрсәтү. Үзбәя. 

2. 481 нче күнегү. К.җ.: Курку – кот очу, кот ботка җитү, ... Көлү – авыз еру, авызы 

колагына җитү, ...  Тиз – күз ачып йомганчы, ай күрде, кояш алды; бер аягыӊ анда, берсе 

монда, ... Аптырату – теӊкәгә тию, теӊкәне корыту, җилеккә үтү, ... Дуслар – агылый 

белән тагылый, араларына кыл да сыймый, җан дуслар, ... Надан – сай йөзә, акны карадан 

аермый, әлийне таяк дип тә белми, ... Матур – килмәгән җире юк, кура җиләге кебек, 

урта бармак шикелле, ... Комачаулау – аяк чалу, тәгәрмәчкә таяк тыгу, аркылы төшү, ... 

Үзбәя. 

3. 482 нче күнегү. К.җ.: Аягы җиргә тимәү, кәкре каенга терәтү, сукыр тавыкка бар да 

бодай, диӊгез тубыктан, сүзне җилгә очыру, эчкә җылы керү (йөгерү), өрмәгән җиргә дә 

утыртмау, телне тешләп түзү. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 
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1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 483 – 485 нче күнегүләр. 

                                                 85 нче дәрес (72 нче бирем) 

Тема: Фразеологик әйтелмәләр .  

 Максат: фразеологик әйтелмәләр турында белгәннәрне тирәнәйтү. 

  Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 484 нче күнегү. 

ә) и 485 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 72 нче бирем. К.җ.: Калын хәрефләр белән бирелгән тел берәмлеге 

— фразеологик әйтелмә. Димәк, без бүген дә фразеологик әйтелмәләр турында өйрәнүне 

дәвам итәрбез. Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 486 нчы күнегү.  К.җ.: уеннан уймак чыгачак — шаярудан зур күӊелсезлек килеп 

чыгачак; теӊкәсенә тия — бик аптырата, интектерә; кешегә чокыр казыган — кешегә 

начарлык теләгән; кызган табага бастырачак — бик ачуланачак; авыз ачып торсаӊ — 

берни  эшләмәсәӊ; кинәт кенә урыныннан кубып — бик тиз кузгалып; үзе казыган чокырга 

үзе төште — начарлыгы үзенә кайтты. Үзбәя. 

2. 487 нче күнегү.  К.җ.:  Колагын торгызу — навострить уши        

Чебеннән фил ясау — делать из мухи слона 

 Ике куян артыннан куу — гоняться за двумя зайцами                          

Уртак тел табу —  найти общий язык                              

  Кеше кубызына бию —  плясать под чужую дудку                                    

 Кул селтәү — махнуть рукой                                                                       

 Баш вату  —  ломать голову                                          

 Беткән баш беткән — была не была  Үзбәя. 

3. 488 нче күнегү. К.җ.: 1. б.  2. ә. 3. ә. 4. а. 5. б.  Үзбәя. 
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III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 489 – 491 нче күнегүләр. 

                                86 нчы дәрес (73 нче бирем) 

Тема: Татар теленеӊ сүзлек составы .  

 Максат: татар теленеӊ сүзлек составы төшенчәсен формалаштыру, аныӊ үзгәреп тору 

сәбәпләрен ачыкларга ярдәм итү. 

 Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 490 нчы күнегү. 

ә) и 491 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 73 нче бирем. К.җ.: Сүзлек составы дигәндә, без сүзләр 

җыелмасын, ягъни бик күп сүзләрне күз алдына китерәбез. Татар теленеӊ сүзлек 

составы – татар телендә кулланыла торган сүзләр. Димәк, без бүген татар теленеӊ 

сүзлек составы турында сөйләшербез.  Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 492 нче күнегү.  К.җ.: Телнең сүзлек составы шул телдән файдаланучы халыкның үзара 

аралашуы һәм башка халыклар белән бергәләп яшәве нәтиҗәсендә барлыкка килә. Үзбәя. 

2. 493 нче күнегү. К.җ.: Татар теленеӊ сүзлек составы түбәндәгеләр хисабына үсә, 

үзгәрә: 1) сүзләргә кушымчалар ялгау, сүзләрне кушу, сүзләрне кыскарту, сүзләрне парлау 

юлы белән яӊа сүзләр ясалу; 2) кулланылышка яӊа сүзләр, атамалар керү; 3) башка 

телләрдән сүзләр алу. Үзбәя. 

3. Модельләштерү. 494 нче күнегү. К.җ.:  

                         Татар теленеӊ сүзлек составы 

татар теленеӊ үз сүзләре                                 алынмалар 

                                                                       ( башка телләрдән кергән сүзләр)  Үзбәя. 

4. 495 нче күнегү. К.җ.: Сүз −  сүзлек, сүзчән, сүзлекчә, сүзсез, сүзтезмә, сүзләшү, сүзле. 

Тел – телле, телсез, телчән, икетеллелек, телче, телә, теләк, телләшү. Агач – агачлык, 

алмагач, табагач, агачлы. Үзбәя. 
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III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 496 – 498 нче күнегүләр. 

                                                87 нче дәрес 

Тема: Миниатюр изложение “Мәхәббәт” 

Максат: эчтәлекне эзлекле, тулы һәм дөрес чагылдырып, бәйләнешле итеп язу күнекмәсен 

үстерү, текст эчтәлегеннән чыгып нәтиҗә ясый белү сәләтен бәяләү. 

Дәрес тибы – иҗади. 

 “Мәхәббәт” дигән  изложение тексты ... нчы биттә. 

                                 88 нче дәрес (74 нче бирем) 

Тема: Алынмалар. Сайланма диктант. 

 Максат: алынмалар турында  төшенчә формалаштыру, аларныӊ телебездә кулланылу 

үзенчәлекләрен ачыкларга ярдәм итү. 

 Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Мәсәлән: Автобуста – кире охшашлану( ассимиляция) күренеше: саӊгырау тартык [т] 

яӊгырау тартык [в] авазына тәэсир итә, ягъни саӊгыраулаштыра. Офицер – басымсыз 

[о] авазы [а] булып ишетелә, ләкин бу язуда чагылыш тапмый. Тәкъдим – кире 

охшашлану: [д]яӊгырау тартыгы [қ] саӊгырау авазына тәэсир итә һәм аны 

яӊгыраулаштыра, ләкин бу язуда чагылыш тапмый. Үзбәя. 

 2.  Иҗади өй эшен тыӊлау:  

а)  и 498 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 74 нче бирем. К.җ.: Бирелгән сүзләр – барысы да алынмалар. 

Димәк, без бүген алынма сүзләр турында сөйләшербез.  Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 499 нчы күнегү.  К.җ.:  Гарәп теленнән: сәгать, каләм, сәлам, бәхәс, җөмлә, дөнья, 

гади, хат , тәкъдир, гөнаһ, мәхәллә, Корьән. 

Рус теленнән: уҗым, эскерт, канау , кирпеч, арыш, өстәл, кәбестә, кәҗә, эскәмия, 

кораб, бүрәнә. 
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Рус теле аша грек теленнән: астрономия, гигиена, идеология, педагог , 

орфография, экономика, гимн, ритм.                                                                               

Гарәп теленнән күпләп сүзләр керү дин белән бәйле булырга мөмкин. Рус халкы 

белән янәшә яшәвебез безгә рус сүзләренеӊ күпләп керүенә ярдәм итә. Ә грек сүзләренеӊ 

үтеп керүе фән үсеше белән аӊлатыла.  Үзбәя.  

2.500 нче күнегү. К.җ.: Орфоэпия – дөрес сөйләү кагыйдәләре; информация – мәгълүмат, 

белешмә; дефис – сызыкча;  антракт – тәнәфес, ял итеп алу; дискуссия – бәхәс, сүз 

көрәштерү; фрагмент – өзек; турист – сәяхәтче, ил гизүче, илгизәр. Үзбәя. 

3. Сайланма диктант. 501 нче күнегү. (Диктант өчен сүзләр ... нче биттә) К.җ.: китап, 

демократия, антенна, җомга, җәмәгать, даруханә, лимон, өстәл, ниһаять, педагог, 

табиб, мөһим, шигырь, организм, хәтта   Үзбәя. 

                     Грамоталылык                  Бирем 

Хатасыз яки тупас булмаган 1 хата – “5”ле 

2-3 хата – “4”ле 

4-5 хата – “3”ле 

5 тән артык хата – “2”ле 

Хатасыз – “5” ле 

2 хата – “4”ле 

3-4 хата –“3”ле 

4 тән артык хата – “2”ле 

 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 502 – 504 нче күнегүләр. 

                                 89 нчы дәрес (75 нче бирем) 

Тема: Татар теленеӊ кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы .  

 Максат: гомумхалык, диалекталь, профессиональ (һөнәри) сүзләр һәм атамалар 

(терминнар) турында төшенчә формалаштыру, аларныӊ кулланылу үзенчәлекләрен 

ачыкларга ярдәм итү. 

 Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 
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 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.  

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 503 нче күнегү. 

ә) и 504 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 75 нче бирем. К.җ.: 1. Бөтен кешеләр дә көндәлек тормышта 

куллана торган сүзләр2. Мондый сүзләрне барлык кешеләр дә кулланмый, мәсәлән, кайбер 

авылларда олы кешеләр кулланырга мөмкин. 3. Бу сүзләрне компьютер белән эшләүче 

һөнәр ияләре ешрак куллана.  4. Антоним, сүзтезмә сүзләре – татар теле дәресләрендә, 

грипп – медицинада, сумма математика дәресләрендә кулланылырга мөмкин. Димәк, без 

бүген  сүзләрне куллана белү турында сөйләшербез.  Үзбәя.  

Тема укытучы тарафыннан конкретлаштырылып языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 505 нче күнегү.  К.җ.: 1. Гомумхалык сүзләре. 2. Диалекталь сүзләр. 3. Профессиональ 

(һөнәри) сүзләр. 4. Атамалар (терминнар). Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 506 нчы күнегү. К.җ.:  

            Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленеӊ сүзлек составы 

 

гомумхалык сүзләре         диалекталь сүзләр         пофессиональ сүзләр         атамалар 

          кеше                         пләмәнник                      форзац                    синоним  

        күлмәк                        яӊгылыш                      корректура               фонетика 

       йөгерү                                зерә                                төпләмә                    геометрия  Үзбәя.  

3.507 нче күнегү. К.җ.:    

Гомумхалык сүзләре 

 

Диалекталь сүзләр 

 

Профессиональ сүзләр 

 

Атамалар 

урман, су, идән, тар үмер, чәлү үткәрүчәнлек,нурланыш, 

физик  

гипербола, 

синтаксис 

                                                                                                         Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 508 – 510 нчы күнегүләр. 

                                     90 нчы дәрес (76 нчы бирем) 
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Тема: Татар теленеӊ кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы .  

 Максат: гомумхалык, диалекталь, профессиональ (һөнәри) сүзләр һәм атамалар 

(терминнар) турында белемнәрне тирәнәйтү. 

 Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 509 нчы күнегү. 

ә) и 510 нчы күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 76 нчы бирем. К.җ.:  

Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленеӊ сүзлек составы 

гомумхалык                                                              атамалар 

сүзләре                      диалекталь       профессиональ 

                                    сүзләр                        сүзләр 

Димәк, без бүген дә кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленеӊ сүзлек составы турында 

өйрәнербез.   Үзбәя.  Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 511 нче күнегү. К.җ.: График, отделениесе, дежур торырга, гимнастерка төймәләрен, 

каеш прәшкәсен, күн итеген, гаражга, дежур сержант, отделениене, янгын сүндерү 

начальнигы, рапорт бирде. 

Сүз янгынчылар турында бара.     Үзбәя. 

2. 512 нче күнегү. К.җ.: директор, реклама, фонетика, синоним, гипермаркет, 

лексикология, диск, процессор, хәреф, аваз, файл,  колледж, орфоэпия, фразеологик 

әйтелмә, бокс, педагог, омоним, җөмлә,  сүзтезмә   Үзбәя. 

3. 513 нче күнегү. К.җ.: инәкәй — әнкәй,  бидрә — чиләк,  озба — өй, күәз — көяз, нүеш — 

почмак, җылый — елый, күгәрцен — күгәрчен, пыцак — пычак,  җакын — якын, апаем — 

энем яки сеӊелем, әзи — абый,  үләнү — өйләнү.Үзбәя. 

4. 514 нче күнегү. Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 
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1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 515 – 517 нче күнегүләр. 

                                         91 нче дәрес (77 нче бирем) 

Тема: Татар теленеӊ кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы .  

 Максат: яӊа һәм искергән сүзләр турында белешмә бирү, искергән сүзләрнеӊ ике төре 

турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Иҗади өй эшен тыӊлау:  

а)  и 517 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. Контроль кисем башкару (15 мин.) Бирем: һәр аӊлатманыӊ янына атамасын язарга. 

К.җ.: 1.Сөйләм авазларын өйрәнә торган фән – фонетика. 2. Мәгънәләре буенча охшаш 

сүзләр – синонимнар. 3. Бер иҗектә янәшә килгән ике сузык – дифтонг. 4. Кабул ителгән 

билгеле бер тәртип буенча урнашкан хәрефләр – алфавит. 5. Билгеле бер һөнәр ияләре 

генә кулланган сүзләр – профессиональ сүзләр. 6. Татар теленә башка телләрдән кергән 

сүзләр – алынмалар. Үзбәя. (Биремне экранга чыгару отышлы) 

Хатасыз –“5”ле.      1 хата – “4”ле.      2-3 хата –“3”ле.         4 һәм артыграк хата – “2”ле. 

4. УМ кую ситуациясе. 77 нче бирем. К.җ.: 1 нче төркемдәге сүзләр – искергән сүзләр,       

ә 2 нче төркемдәгеләре – яӊа сүзләр.  Димәк, без бүген искергән һәм яӊа сүзләр турында 

сөйләшербез. Үзбәя. 

 Искәрмә. Укытучы теманы фәнни нигездә, ягъни Татар теленеӊ кулланылыш дәрәҗәсе 

ягыннан сүзлек составы дип язарга тәкъдим итә ала. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. Модельләштерү. 518 нче күнегү. К.җ.: 

                                      Сүзләр  
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искергән                                                                                                              яӊа  

 

тарихи сүзләр                                        архаизмнар                                  неологизмнар 

кулланылыштан                             хәзерге көндә дә булган                  телдә барлыкка килә 

чыккан предмет                           предмет һәм күренешләрнеӊ           торган яӊа предмет, 

һәм күренеш исемнәре                  искергән исемнәре                            күренеш исемнәре 

Үзбәя. 

2. 519 нчы күнегү. К.җ.: 

 Архаизмнар: кеби – кебек                  Тарихи сүзләр: бикә – бай хатыны 

                   инсан – кеше                                          имана – бүлеп бирелгән җир мәйданы 

                                                                                     контр – дошман, каршы    Үзбәя. 

3. 520 нче күнегү. К.җ.: кизү – дежурлык, мәркәз – башкала, хөррият – азатлык, мөгаллим 

– укытучы, гамәли – практик. Сәнәгать – промышленность, табиб – врач, шәкерт – 

укучы    Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 521 – 523 нче күнегүләр. 

                             92 нче дәрес (78 нче бирем) 

Тема: Татар теленеӊ кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы .  

 Максат: яӊа һәм искергән сүзләр, аларныӊ төрләре  турында белгәннәрне тирәнәйтү. 

  Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 522 нче күнегү. 

ә) и 523 нче күнегү.    Үзбәя. 
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3. УМ кую ситуациясе. 78 нче бирем.  

           К.җ.:      Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы 

                       искергән                                              яӊа 

         архаизм            тарихи сүз                           неологизм 

         Яӊа һәм искергән сүзләр турында без үткән дәрестә сөйләшкән идек, димәк, бүген дә 

аларны өйрәнүне дәвам итәрбез.        Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 524 нче күнегү. К.җ.:1. Мәгърибкәчә — архаизм, агай-эне — архаизм, берлән — 

архаизм, нәүбәтләшә — архаизм. 2. Күрәмсеӊ — архаизм, вәләкин — архаизм, ризамын — 

архаизм, зәгыйфь — архаизм, залим — архаизм. Үзбәя. 

2. 525 нче күнегү. К.җ.:  1) берлән, мәслихәт, угыл ; 2) алдымызда, вә, кеби; 3) ошбу, 

инсан, гакыл      Үзбәя. 

3. 526 нчы күнегү.  К.җ.:  җөмһүрият, полиция,  мәдәният, шифаханә,  табиб, сәясәт, 

дивар, сыйныф, губернатор, староста  

Мәсәлән:1. Татарстан җөмһүриятенеӊ даны еракларга таралсынǃ 2. Мәдәният 

йортында зур концерт бара. 3. Мин бишенче сыйныфта укыйм. 4. Әнием шифаханәдә 

дәваланып чыкты. 5. Полиция хезмәткәрләренеӊ эше мактаулы, ләкин тынгысыз.  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 527 – 529 нчы күнегүләр. 

                                  93 нче дәрес (79 нчы бирем) 

Тема: Эш кәгазьләре: хат язу .  

 Максат: эш кәгазьләре белән танышуны дәвам итү, хат турында төшенчә формалаштыру. 

 Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 
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 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 528 нче күнегү. 

ә) и 529 нчы күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 79 нчы бирем. К.җ.: Аралашу чаралары төрле. Мәсәлән: тел 

ярдәмендә, интернет ярдәмендә, музыка аша, рәсем аша, язып аралашырга мөмкин.Үзара 

язышып аралашу хат аша башкарыла. Димәк, без бүген хат турында сөйләшербез.Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 530 нчы күнегү. К.җ.: Хат – нәрсә дә булса хәбәр итү, хәл-әхвәлеӊне, үз фикерләреӊне, 

хисләреӊне белдерү өчен, берәрсенә җибәрелә торган язу. 

2. Модельләштерү. 531 нче күнегү. 

 К.җ.:                          Хатлар 

             1                  2               3                       4 

1. Нәрсә хакында булса да хәбәр итүче хатлар. Мәсәлән, салым инспекциясеннән аерым 

кешеләргә җибәрелгән хатлар. Искәрмә. Мисалны укытучы тәкъдим итәргә мөмкин. 

2. Хәл-әхвәлне белдереп язган хатлар. Мәсәлән, туганнарга, дусларга язылган хатлар. 

3. Үз фикереӊне белдереп язган хатлар. Мәсәлән, өлкән һәм тәҗрибәле язучыларныӊ 

башлап иҗат итүчеләргә язган хатлары, киӊәшләре. 

4. Хисләреӊне белдереп язган хатлар. Мәсәлән, котлау хатлары һ.б. Үзбәя. 

3. 532 нче күнегү. К.җ.: 1. Хәл-әхвәл белешеп язган хат.2. Үз фикереӊне белдереп язган 

хат. 3. Үз фикереӊне белдереп язган хат. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 533 нче күнегү. 

                                         94 нче дәрес (80 нче бирем) 

Тема: Сүзлекләр . 

 Максат: сүзлекләр һәм аларныӊ төрләре турында белешмә бирү, алардан дөрес һәм тиз 

файдалана белү күнекмәсе формалаштыру. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 
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1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Иҗади өй эшен тыӊлау:  

а)  и 533 нче күнегү.    Үзбәя. 

3. УМ кую ситуациясе. 80 нче бирем. К.җ.: Мондый очракта без орфографик яки башка  

төрле сүзлекләргә мөрәҗәгать итәбез. Димәк, без бүген сүзлекләр турында сөйләшербез. 

Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 534 нче күнегү. К.җ.: Без “Татарча-русча сүзлек”, “Русча-татарча сүзлек”, “Инглизчә-

русча сүзлек”, “Русча-инглизчә сүзлек”ләрне, орфографик, аӊлатмалы һ.б. сүзлекләр 

барын беләбез, алардан үзебез дә файдаланабыз. Үзбәя. 

2. Модельләштерү. 535 нче күнегү. К.җ.:  

                               Сүзлекләр 

аӊлатмалы                                         телара 

сүзләрнеӊ мәгънәсе шул                 сүзләрнеӊ бер телдән икенчесенә  

ук телдә аӊлатыла                         тәрҗемәсе бирелә 

− “Татар теленеӊ                        − “Татарча-русча сүзлек” 

аӊлатмалы сүзлеге”                         − “Русча-татарча сүзлек” 

− “Синонимнар сүзлеге”             − “Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге” 

− “Татар теленеӊ                        − “Немецча-русча сүзлек” һ.б. 

фразеологик әйтелмәләр  

сүзлеге” 

− Татар теленеӊ  

орфографик сүзлеге” 

−“Әдәбият белеме сүзлеге” һ.б.                      Үзбәя. 

Искәрмә. Сүзлекләр күрсәтелә, өстәлләргә таратыла. 

3.536 нчы күнегү. К.җ.: 

                         Татар теленеӊ аӊлатмалы сүзлеге  

−1977 – 1981 нче елларда басыла                         −2005 нче елда басыла 

−3 китаптан тора                                                −1 китаптан тора 

−47 меӊ сүз һәм сүзтезмәгә                                 −58 меӊгә якын сүз һәм 

аӊлатма бирелә                                                      сүзтезмәгаӊлатма бирелә 
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(ред. Л.Т.Мәхмүтова)                                               (ред. Ф.Ә.Ганиев)  Үзбәя.  

4.537 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән: 

Бала – үсмерлек чорына кадәр булган малай яки кыз. 

Бабай – атаныӊ яки ананыӊ атасы.  Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 538 − 540 нчы күнегү. 

                                   95 нче дәрес (81 нче бирем) 

Тема: Сүзлекләр һәм алардан файдалану. 

 Максат: сүзлекләр һәм аларныӊ төрләре турында белемнәрне тирәнәйтү, алардан дөрес 

һәм тиз файдалана белү күнекмәсен камилләштерү. 

  Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) – Без үткән дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек? 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 539 нчы күнегү. 

ә) и 540 нчы күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 81 нче бирем.    К.җ.:   Сорау билгесе урынына                                                

лексикография дип язарга кирәк.  Димәк, без бүген дә сүзлекләр турында сөйләшүне 

дәвам итәрбез.    Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 541 нче күнегү. К.җ.:   Аӊлатмалы сүзлекләрнеӊ башка төрләре 

 

орфографик         синонимнар          фразеологик     диалектологик     әдәбият белеме 
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2. 542 нче күнегү. К.җ.: Дөрес – чын, хак, рас, реаль, туры, төгәл, анык, хатасыз, 

ялгышсыз, төпле, акыллы, тугры. Аяз – ачык, якты, болытсыз, кояшлы. Һәлакәт – 

авария, бәрелеш, ватылу, үлем, фаҗига, хәвеф, хәвеф-хәтәр. Ярату – сөю, гашыйк буллу, 

гыйшык тоту, мәхәббәт тоту, яратып йөрү, ошату. Тиз – кызу, бик тиз, җәһәт, бик 

шәп, җәһәт кенә, күз ачып йомганчы, җитез. Тыйнак – тыенкы, тотнаклы, басынкы, 

юаш, тыӊлаучан. Үзбәя.  

3. 543 нче күнегү. К.җ.: Кабыргасы белән кую – мәсьәләне турыдан-туры, катгый 

рәвештә, кискен итеп кую. Дуга белән печән чабу – кеше бер сүз сөйләгәндә, ялгыш аӊлап, 

икенче сүзгә керешү. Салпы якка салам кыстыру – мактауга тиз бирелә торган йомшак 

кешене, җөпләгән булып, үзеӊә файдалану,юмалау. Күз буяу – юкны бар итеп күрсәтү, 

дөреслекне яшерү, өстәп язу, ялган отчетлар бирү. Кыӊгыр эш – начар эш, яман эш. 

Дилбегә кактырмау – эшне әйтеп-кушып торганга гына түгел, ә үзеӊ белеп башкару. 

Үзбәя. 

4. 544 нче күнегү. К.җ.: Мәсәлән:  1. Әтисе улыныӊ яхшы укырга тиешлеге турындагы 

мәсьәләне быел кабыргасы белән куйды. 2. Зәкия апа, күрше кызыныӊ салпы ягына салам 

кыстырып, аны бик тиз бу эшкә күндереп тә куйды. 3. Талипныӊ кыӊгыр эшләре берәм-

берәм ачыла башлады.Үзбәя. 

 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 545 – 547 нче күнегүләр. 

                                  96 нчы дәрес  ( 82 нче бирем) 

Тема: Эш кәгазьләре: белешмә язу. 

 Максат: эш кәгазьләре белән танышуны дәвам итү, белешмә турында төшенчә 

формалаштыру. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) – Без үткән дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек? 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 
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 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 546 нчы күнегү. 

ә) и 547 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 82 нче бирем.    К.җ.:   Бирелгән эш кәгазьләре арасыннан безгә 

белешмә таныш түгел . Димәк, без бүген белешмә язарга өйрәнербез. Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1. 548 нче күнегү. К.җ.:  Безнеӊ өчен 2 нче сан астындагы мәгънәсе кулай булыр дип 

уйлыйбыз, чөнки безнеӊ үзебезнеӊ дә мәктәпкә табибтан алынган белешмә алып 

килгәнебез бар.Үзбәя. 

2. 549 нчы күнегү. К.җ.:  Белешмәләр күп һәм төрле була. Мәсәлән, табиб белешмәсе, әти-

әниләрнеӊ эш урыныннан алынган белешмә, гаилә составы турында белешмә һ.б. Үзбәя. 

3. 550 нче күнегү. К.җ.: 1. Эш кәгазенеӊ исеме. 

          2. Белешмәнеӊ нинди учреждение яки оешма тарафыннан бирелүе. 

          3. Белешмәнеӊ кемгә бирелүе. 

          4. Белешмәнеӊ нәрсәне раслап бирелүе. 

          5. Белешмәнеӊ ни өчен кирәк булуы. 

          6.Белешмәнеӊ кем тарафыннан раслануы . (Кем имза куйган?) 

          7. Белешмәнеӊ бирелү датасы. 

           8. Учреждение яки оешманыӊ мөһере.   Үзбәя. 

 III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 551, 552 нче күнегүләр. 

                                      97 нче дәрес  ( 83 нче бирем) 

Тема: Лексикология  бүлеген гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат: лексикология  бүлеген гомумиләштереп кабатлау, белемнәрне системалаштыруга 

ярдәм итү. 

Дәрес тибы — белемнәрне системалаштыру. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 
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1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

 ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 551 нчы күнегү. 

ә) и 552 нче күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 83 нче бирем.    К.җ.:  Телнеӊ сүз байлыгын (лексиканы) өйрәнә 

торган бүлек  лексикология дип атала иде. Без инде бу бүлекне өйрәндек, бүген, бәлки, аны 

кабатларбыз.  Үзбәя.Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.553 нче күнегү. К.җ.:  Беренче төркемдәге сүзтезмәләрдә кайнар, йомшак сүзләре 

туры мәгънәсендә килгәннәр, ә икенче төркемдә – күчерелмә мәгънәдә. Мисаллар: 

таш багана                                таш йөрәк 

ак яулык                                     ак бәхет             Үзбәя. 

2. 554 нче күнегү. К.җ.: Бар – бор, бәр, бир, бур, бер, бөр (бөреп тек) 

Тиӊ – тир, тип, тик, тиз, тиш, тиф. 

Кар – бар, дар, зар, лар, нар, пар, уар, чар, шар, юар. 

Көр – кар, кер, күр, кыр, кор (план кор). 

Сал – бал, кал, зал, мал, тал, фал, чал. 

Каз – как, кал, кан,кап, кат, кар, каш, кач, Каф(тавы)  Үзбәя. 

3.555 нче күнегү. К.җ.: 1) түбәсе күккә тию, бәхетнеӊ җиденче катында булу, шатлыгы 

эченә сыймау, башы түшәмгә тию; 2) кот ботка төшү, йөрәк ярылу, кот очу, кот алыну; 

3) аягы җиргә тимәү, җан-фәрманга чабу, табан ялтырату,күз ачып йомганчы юкка 

чыгу; 4) борчак сибү, агач атка атландыру, күзгә төтен җибәрү, күзгә карап артка 

тибү, күз буяу һ.б. Үзбәя. 

4.556 нчы күнегү. К.җ.: Шагыйрьләр рифманы омонимнар файдаланып төзегәннәр. 

1) омофоннар (балавыз – бал авыз); 2) омографлар (кар'а – ка'ра); 3)  саф омонимнар ( без 

– без)  Үзбәя.  

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 
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2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 557 − 559 нчы күнегүләр. 

                                   98 нче дәрес  ( 84 нче бирем) 

Тема: Сүзләргә лексик анализ. 

 Максат: сүзләргә лексик анализ ясый белү күнекмәсе формалаштыру. 

  Дәрес тибы — УМ кую һәм чишү. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү. (Модель әйтелә) 

 2. Ярым иҗади һәм иҗади өй эшләрен тыӊлау:  

а) я 558 нче күнегү. 

ә) и 559 нчы күнегү.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 84 нче бирем. К.җ.: Бирелгән анализ төрләре арасыннан 

лексикология бүлегенә карый торганы лексик анализ булырга тиеш, чөнки алар бер үк 

тамырдан ясалган. Димәк, без бүген сүзләргә лексик анализ ясарга өйрәнербез.    Үзбәя. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.560 нчы күнегү. К.җ.:         

Лексик анализ ясау тәртибе: 

1.Сүзнеӊ мәгънәсенә бәйле төшенчәләр ачыклана:  

— төп (лексик) мәгънәсе,  

— туры яки күчерелмә мәгънәдә кулланылуы,  

— бер яки күп мәгънәле булуы,  

— омонимы, синонимы, антонимы булу-булмавы. 

2. Килеп чыгышы ягыннан төре билгеләнә. 

3. Кулланылыш өлкәсе күрсәтелә. 

4. Кулланылыш дәрәҗәсе аӊлатыла. 

5. Тикшерелә торган сүз белән фразеологик әйтелмәләр төзеп булу-булмавы искәртелә. 

Үзбәя. 
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2. 561 нче күнегү. К.җ.: 1. Йөгерү — тиз хәрәкәт итү мәгънәсендә кулланыла.  

     Туры мәгънәдә (тиз йөгерә) һәм күчерелмә мәгънәдә ( вакыт йөгерә) була ала.  

     Күп мәгънәле сүз: урамда йөгерү; дулкын йөгерү; киләчәккә йөгерү; йөгерек уку. 

Омонимы юк. Синонимы — чабу. Антонимы — йөгермәү. 

2. Килеп чыгышы ягыннан — татар сүзе.  

3. Кулланылыш өлкәсе буенча — гомумхалык сүзе. 

4. Актив кулланылышта йөри. 

5. Фразеологик әйтелмәләр төзи: биткә кызыллык йөгерү; күз йөгертү; эчкә җылы 

йөгерү.                                                                                                                   Үзбәя. 

     1. Бәхет — көчле һәм тулы канәгатьлек халәтен белдерә. 

     Туры мәгънәдә (бәхет көтү) һәм күчерелмә мәгънәдә (бәхет кошы) кулланыла. 

     Күп мәгънәле сүз: ак бәхет; бәхет орлыгы; бәхеткә омтылу, бәхет чишмәсе. 

     Омонимы юк. Синонимы— сәгадәт. Антонимы — бәхетсезлек.  

    2. Килеп чыгышы буенча — фарсы теленнән кергән сүз. 

    3. Кулланылыш өлкәсе буенча — гомумхалык сүзе. 

    4. Актив кулланылышта йөри. 

   5. Фразеологик әйтелмәләр төзи: бәхет алмасын өзү; бәхет йөзлеге белән туу; бәхет 

артыннан куу.                                                                                                   Үзбәя.  

3. 562 нче күнегү. К.җ.: 1) Ык, Чулман, Идел, Сөлчә; 

2) квадрат, өчпочмак, түгәрәк, турыпочмаклык; 

3) Мәскәү, Казан, Чистай, Әлмәт; 

4) китап, дәфтәр, көндәлек, карандаш.     Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 563 −565 нче күнегүләр. 

                                99 нчы дәрес  

Тема: Грамматик биремле контроль диктант “Керпе һәм аныӊ балалары” 

Максат: уку елы буена  үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

Дәрес тибы – контроль. 

Дәрес барышы: 
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1. Диктант язу. 

“Керпе һәм аныӊ балалары” дигән  диктант тексты ... нчы биттә. 

2. Бирем үтәү: 

Җөмләне җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерергә, сүзләрнеӊ өстенә нинди сүз төркемнәре 

белән белдерелүен яза барырга. 

                                  ис.       ис.               ф.            ис.           б.       ф. 

К.җ.: I вариант –  Керпе балаларын үстерү мәшәкате белән яшәде. 

                          ис.             ис.          ис.          ис.      ф. 

II вариант – Әниләре балаларына ай буе сөтен имезде. 

                                             100 нче дәрес 

Тема: Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

Максат: контроль диктантта җибәрелгән хаталар белән бәйле орфограммаларны искә 

төшерү, кагыйдәләрне мисаллар өстендә ныгыту. 

Дәрес тибы — белемнәрне актуальләштерү.  

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру; 

   ә) белемнәрне актуальләштерү: 

– Без үткән дәрестә нинди УМ өстендә эшләдек? 

  К.җ.: Без үткән дәрестә грамматик биремле диктант яздык. 

Дәфтәрләр таратыла, укучылар билгеләре белән танышалар. 

2. УМ куела (хаталарны төзәтү өстендә эш). 

II. УМ адымлап чишү. 

1. Орфографик хаталарны төзәтү. К.җ.: 

    Дөрес язам                                    Аӊлатам        Мисаллар 

Дөньяга Ь – аеруи билгесе: е, ю, я хәрефләре алдыннан 

торганда, ь,ъ хәрефләре аеру билгесе вазифасын 

үти. 

Мәрьям, 

берьюлы, аръяк 

      

мәшәкате [қ]итеп уку өчен, а хәрефе языла. кадерле,дикъкать 

төрелергә Ирен гармониясе: ө хәрефе бары тик беренче сөенеч,көндез  
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иҗектә генә языла ала. 

бераздан, 

кайчагында 

кушма сүзләр һәрчак, берни 

Искәрмә. Күп укучылар хата җибәргән сүзләр тактага яки экранга языла, алар белән бәйле 

орфограммалар искәртелә һәм кагыйдәләр искә төшерелә. Һәр бирем саен үзбәя куела. 

2. Өй эшләрен тыӊлау:  

а) м 563 нче күнегү. 

ә) я 564 нче күнегү.     

б) и 565 нче күнегү.Үзбәя. 

Искәрмә. Бу өй эшләре контроль диктант буласы дәрес алдыннан бирелгән иде. 

3.Өстәмә биремнәр үтәү. 

1 нче бирем. Бирелгән җөмләләрне җөмлә кисәкләре һәм сүз төркемнәре ягыннан 

тикшерергә. 

1. Быел керпе дөньяга биш бала китерде. 2. Яшь керпеләр йомгакланып төрелергә һәм 

сүтелергә өйрәнделәр. 

                  р.        ис.         ис.           сн.       ис.           ф.                      с             ис                      ф                             ф 

К.җ.:  1. Быел керпе дөньяга биш бала китерде. 2. Яшь керпеләр йомгакланып төрелергә  

т.                ф.                      ф 

һәм сүтелергә өйрәнделәр.  Үзбәя. 

2 нче бирем.Сүзлек диктанты. Бу сүзләрдә нинди кагыйдәләр белән бәйле орфограммалар 

булуын әйтергә. 

  1. Гаеп, гадел, кадерле, канәфер, сәгать, канәгать. 2. Болытлы, көндез, очкын, өтер, 

өметле. 

К.җ.: 1.[г] яки[к] итеп уку өчен, г, к хәрефләреннән соӊ а языла. 2.Сингармонизмныӊ 

икенче законы буенча, о һәм ө хәрефләре беренче иҗектә генә языла, калган иҗекләрдә ы 

һәм е хәрефләре язарга кирәк. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 
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3. Өй эше. Үзегез теләгән темага иҗат эше башкарырга. 

             Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау 

                                       101 нче дәрес  ( 85 нче бирем) 

Тема: Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат: фонетика, орфоэпия , орфография бүлекләрен гомумиләштереп кабатлау. 

  Дәрес тибы – белемнәрне системалаштыру. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.  

 2.  Өй эшен тыӊлау.    Үзбәя. 

 3. УМ кую ситуациясе. 85 нче бирем. К.җ.:    

Фонетика сөйләм авазларын өйрәнә, орфоэпия – дөрес сөйләү кагыйдәләренә  һәм 

орфография дөрес язу кагыйдәләренә өйрәтә. Димәк, без бүген әлеге тел бүлекләрен 

кабатларбыз. Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.566 нчы күнегү. К.җ.: 

Яхшы – я, х, ш, ы – 4хәреф, [й], [а],[х], [ш], [ы] – 5аваз. Әверелгән – ә, в, е, р, е, л, г, ә, н – 

9хәреф,  [ә], [w],[р], [э], [л], [г], [ә], [н] – 8 аваз. Сюжет – с, ю, ж, е, т – 5хәреф, [с], [у], 

[ж], [э], [т] – 5 аваз. Дөнья – д, ө, ӊ, ь, я – 5 хәреф, [д], [ө], [н], [й], [а] – 5 аваз. Юам – ю, 

а, м – 3хәреф, [й], [у], [а], [м] – 4 аваз. Юлдаш – ю, л, д, а, ш− 5 хәреф, [й], [у], [л], 

[д],[а], [ш] – 6 аваз. Сандугачлы – с, а, н, д, у, г, а, ч, л, ы – 10 хәреф, [с], [а], [н], [д], [у] 

[ғ], [а], [ч],[л], [ы]− 10 аваз. Чибәр – ч, и, б, ә, р – 5хәреф, [ч], [и], [б], [ә], [р] – 5 аваз. 

Автограф – а, в, т, о, г, р, а, ф – 8 хәреф, [а], [ф], [т][о], [г],[р],[ы], [ф] – 8 аваз. Герб – 

г, э, р, б – 4 хәреф, [г], [э], [р], [п] – 4 аваз. Күӊелсез – к, ү, ӊ, е, л, с, е, з – 8 хәреф, [к], [ү], 

[ӊ], [э], [л], [с], [э], [с] – 8 аваз. Әнкәй – ә, н, к, ә, й – 5 хәреф,  [ә], [ӊ], [к], [ә], [й] – 5 

аваз. Холык – х, о, л, ы, к – 5 хәреф, [х], [о], [л], [о], [қ] −5 аваз. Вакытсыз – в, а, к, ы, т, 

с, ы, з – 8 хәреф, [w], [а], [қ], [ы], [т], [с], [ы], [с] – 8 аваз. Альбом – а, л, ь, б, о, м – 6 

хәреф, [а], [л], [б], [о], [м] – 5 аваз.  Сөенечле – с, ө, е, н, е, ч, л, е – 8 хәреф, [с], [ө], [й], 

[ө], [н],[ө], [ч], [л], [ө] – 9аваз. Гадел – г, а, д, е, л – 5 хәреф, [ғ],[ә], [д], [э], [л] – 5 аваз. 

Аюдай – а, ю, д, а, й – 5 хәреф,  [а], [й], [у], [д], [а],[й] – 6 аваз. Шәфкатьле – ш, ә, ф, к, а, 

т, ь, л, е – 9хәреф, [ш], [ә], [ф], [қ], [ә], [т], [л], [э] – 8аваз. Үзбәя.  
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2.567 нче күнегү.К.җ.: Яӊгыр, калтырый, өшеп, хуҗасы, тапмаган,уйлый. 

[яӊғыр],[көчөк], [йапмаған], [йылый]. Үзбәя. 

3. 568 нче күнегү. К.җ.: ни'нди, фи'лдәй, җилә'к, файдалы', сана'ма, ки'легез, йөгерде', 

йөрәккә', уйнасы'н, са'кла, үлемсе'з, аңла'маган, ка'йда, күзләреңә', яше'л, ка'йчан, хә'тта, 

калга'н, әйтсе'н, кайгы'рма, борынгы', соңра'к, э'злә, чакы'рма, төсле' Үзбәя. 

4. 569 нчы күнегү. К.җ.: Егет – [йэ-гэ'т]− 4 хәреф, 5 аваз. 

Е – [й]− яңгырау, парсыз тел уртасы тартыгы, 

     [э] – иренләшмәгән, парлы, басымсыз, урта күтәрелешле алгы рәт сузыгы, 

г –[г] –яӊгырау, парлы тел арты тартыгы, 

е –[э] – иренләшмәгән, парлы, басымлы, урта күтәрелешле алгы рәт сузыгы, 

[т]− саңгырау, парлы тел-теш тартыгы. 

Әйтелеш белән язылыш арасында аерма бар: сүз башында е хәрефе [й]+[э] авазына билге 

булып килә .Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 570 −572 нче күнегүләр. 

                                       102 нче дәрес  ( 86 нчы бирем) 

Тема: Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат: тел белеменеӊ лексикология бүлеген гомумиләштереп кабатлау. 

  Дәрес тибы – белемнәрне системалаштыру. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.  

 2.  Ярым иҗади һәи иҗади өй эшләрен тыӊлау. 

 а) я 571 нче күнегү. 

ә) и 572 нче күнегү.    Үзбәя.  
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 3. УМ кую ситуациясе. 86 нчы бирем. К.җ.:  Калын хәрефләр белән бирелгән берәмлекләр 

тел белеменең лексикология бүлегендә өйрәнелде. Димәк, без бүген лексикология бүлеген 

гомумиләштереп кабатларбыз Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.573 нче күнегү. К.җ.: киӊ, иске,белемсез,тиз, кышын, иртәнге.Үзбәя. 

2.574 нче күнегү. К.җ.: 1. ә. 2. а. 3.ә. 4. б. 5. а.Үзбәя. 

3. 575 нче күнегү.  К.җ.: 

1. Инәсеннән җебенә кадәр. 2. Өстән тау  төшү. 3. Теле телгә йокмау. 4. Күзгә төтен 

җибәрү. 5. Күз ачып йомганчы  6. Авызга су кабу.  7. Арадан кара мәче үтү.Үзбәя. 

576. К.җ.: Мәсәлән: Кешегә һәрчак шәфкать, игелек күрсәт. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 577 −579 нчы күнегүләр. 

                              103 нче дәрес  ( 87 нче бирем) 

Тема: Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

 Максат: тел белеменеӊ синтаксис бүлеген гомумиләштереп кабатлау. 

  Дәрес тибы – белемнәрне системалаштыру. 

 Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу. 

1. а) психологик уңай халәт тудыру;  

ә) белемнәрне актуальләштерү: үткән дәреснеӊ УМ искә төшерү.  

 2.  Ярым иҗади һәи иҗади өй эшләрен тыӊлау. 

 а) я 578 нче күнегү. 

ә) и 579 нчы күнегү.    Үзбәя.  

  3. УМ кую ситуациясе. 87 нче бирем. К.җ.:  
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Синтаксис сөйләм төзелешен өйрәнә. Димәк, без бүген синтаксис бүлеген 

гомумиләштереп кабатларбыз. Үзбәя. Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү. 

1.580 нче күнегү. К.җ.: 1.Нокта, хикәя җөмлә. 2. Сорау билгесе, сорау җөмлә. 3. Өндәү 

билгесе, тойгылы боерык җөмлә. 4. Нокта, боерык җөмлә. 5. Өндәү билгесе, тойгылы 

хикәя җөмлә. 

2. 581 нче күнегү. К.җ.: 1.Утын сарайлары – исем сүзтезмә, сарайлары артында бар иде 

– хәбәрлек сүз сүзтезмә, бик иркен – сыйфат сүзтезмә, буш урын – исем сүзтезмә, бер 

урын − исем сүзтезмә. 2. Таягына таянып – фигыль сүзтезмә, әкрен атлый − фигыль 

сүзтезмә, таягына таянып  атлый − фигыль сүзтезмә. 3. Миӊа ошамады − фигыль 

сүзтезмә, аныӊ торуы − фигыль сүзтезмә, болай торуы − фигыль сүзтезмә, сүзсез 

торуы − фигыль сүзтезмә. 4. Эре-эре тамчылар – исем сүзтезмә, тәрәзә пыяласын − 

исем сүзтезмә, пыяласын уеп-уеп − фигыль сүзтезмә, уеп-уеп төшә иде − фигыль 

сүзтезмә.Үзбәя. 

2.582 нче күнегү.К.җ.:  

1. Хикәя җ., тойгысыз, Сүз кыйбат, җәенке. 2. Хикәя җ., тойгысыз, Сүз төзәтә, җәенке. 

3. Боерык җ., тойгылы, Онытма, җәенке. Үзбәя.  

3. 583 нче күнегү.К.җ.:   Якында гына матур җыр ишетелә. Безнеӊ күӊелләр күтәрелә. 

Без дә шул җырга кушылабыз. Җыр күӊелләрне юата. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1.« Дәрестә нинди УМ тикшердек?» соравына җавап бирү. 

2. Дәрескә гомуми бәя кую. 

3. Өй эше: 584 −586 нчы күнегүләр. 

                           104-105 нче дәресләр 

Бу дәресләрдә укучыларга белемеӊне үзлегеӊнән тикшерү өчен күнегүләр эшләргә, 

гомумиләштереп кабатлау өчен тестлар төзергә, иҗади эшләр башкарырга киӊәш ителә. 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         

 

 

 

 

 

                            

 

                                

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

                                    

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                     

 


