
Тема: Сингармонизм законы  турында төшенчә. 

Максатлар: сингармонизм законын үзләштерү, сингармонизмга буйсынган һәм 

буйсынмаган сүзләрне танып белү, аларны сөйләмдә кулланырга өйрәнү; бу сүзләргә 

дөрес кушымчалар ялгарга өйрәнү; туган телгә хөрмәт, горурлык хисләре тәрбияләү. 

Бурычлар: сингармонизм законының кагыйдәсен үзләштерү, бу законга буйсынган 

сүзләрне аера белү,  сүзләргә дөрес кушымча ялгау 

Дәрес тибы – УМ кую һәм чишү. 

Җиһазлау: ноутбук, проектор, экран, карточкалар, “Уңышлар баскычы”карточкасы, 

посылка, хат, татар теле дәреслеге. 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлашу.  
1. Психологик уңай халәт тудыру;    

Исәнмесез, укучылар. Кәефләрегез ничек? 

Әйдәгез әле тәрәзәгә карыйк. Бүген көн нинди матур. Бөтен дөнья аклыкка күмелгән. Сез 

минем белән килешәсезме? Бу дәрестә бер – беребезгә уңышлар телик. 

2. УМ кую ситуациясе.  

Ә хәзер барыбыз да рәсемнәргә карыйк (2 слайд).  

 
Игътибар белән карагыз. Бу рәсемнәр турында ниләр әйтергә була? К.җ.: Табигатьне, 

гаиләңне, дусларыңны, үзеңне яратырга һәм килешеп, ярашып яшәргә кирәк. Ярашу, 

яраклашу – икенче төрле гармония дип атала. (3 слайд) 

Гармония – үзара ярашкан, 

төзек. 

Дуслыкны

Мәрхәмәтлелеккә

 
Бу күренеш безнең татар телебездә дә күзәтелә. Бирелгән сүзләргә иътибар итегез әле.(3 

слайд)  



Алар турында нәрсә әйтә аласыз? К.җ.: Беренче сүздә калын сузыклар, икенчесендә – 

нечкә. Шундый ук кушымчалар ялганган. Димәк, (4 слайд) 

Сингармония яки сингармонизм

– Сузыкларның, бер-берсенә

йогынты ясап, үзара

охшашланулары сингармонизм

дип атала.

 
Сузыкларның, бер-берсенә йогынты ясап, үзара охшашланулары сингармонизм дип 

атала. Димәк, без бүгенге максат- Сингармонизм законын өйрәнү. 

Тактага һәм дәфтәрләргә тема языла. 

II. УМ адымлап чишү.     

1. Алдагы слайдка карагыз әле. (5 слайд) 

 

Мәдрәсәләрдә китап киштәсе,

Сак белән Сокның бәетен ишетәсе.

 
Нәрсә әйтерсез икән? К.җ.: “Сак-Сок” бәетеннән алынган өзек. 

- Сак белән Сокка нәрсә булды? Димәк, малайлар белән әниләре арасында гармония 

күренеше күзәтелдеме?  

- Өзектә бирелгән сүзләрне нинди ике төркемгә бүлеп була? Язмача эш. Эшләрне 

алмашып тикшерү. К.җ.: Сүзләрдә я калын сузыклар гына, я нечкә сузыклар гына була 

икән. Үзбәя. 

- Китап сүзен ни өчен язмадыгыз? К.җ.: анда нечкә сузык та, калыны да бар. Монда 

сингармонизм законы күзәтелми. 

2. Ә хәзер “Кем тизрәк?” уенын уйнап алыйк. Төркемнәрдә карточка белән эш. 

Бер баганада сүзләрнең тамырлары, икенчесендә кушымчалар бирелгән. Шуларны дөрес 

итеп тоташтырырга кирәк. К.җ.: бакча-да, гөл-ләр, дус-лык, сак-ла, бәхет-сез, уй-чан, 

шәһәр-не. (6 слайд) Эшләрне алмашып тикшерү. 

Бакча                         ләр
Гөл                              да
Дус                              ла
Сак                               не
Бәхет                         лык
Уй                                 сез
Шәһәр                         чан

 



Сингармонизмның беренче 

төре – рәт гармониясе. 

Калын әйтелешле тамырга –

калын кушымча, нечкә

әйтелешлесенә нечкә

кушымча ялгана.

 
(7 слайд) Калын сузыклардан торган сүзләргә – калын сузыклы кушымчалар, нечкә 

сузыклардан торган сүзләргә – нечкә сузыклы кушымчалар ялгана. Бу сингармонизмның 

беренче төре – рәт гармониясе була.Үзбәя. 

3. (8 слайд)  

Сөенеч, болытлы, 

гомерлек, көзге, 

болын

 
Бирелгән сүзләрнең тарнскрипциясен языгыз. К.җ.: сөенеч −[сөйөнөч], болытлы –

[болотло], гомерлек –[ғөмөрлөк], көзге – [көзгө], болын – [болон] (9 слайд) Ике укучы 

такта алдында эшли. 

Сингармонизмның икенче 

төре – ирен гармониясе: 

Беренче иҗектәге  [о], [ө] 

авазлары, калган иҗекләрдәге 

[ы], [э] авазларына йогынты 

ясап, аларны иренләштерәләр.   

 
Беренче иҗектә килгән ирен сузыклары [о], [ө]  калган иҗекләрдәге [ы], [э] 

авазларына  тәэсир итәләр, һәм [ы], [э] авазлары да иренләшәләр. (Каршыдагы пар белән 

алмашып тикшерү) 

Бу сингармонизмның икенче төре – ирен гармониясе.Үзбәя. 

4. (10 слайд) Бирелгән сүзләр турында нинди фикерләр бар?  

Төнбоеклар, көньяк, 

символ, телефон, 

Илнур, армия

 



К.җ.: (11 слайд) Бу сүзләрнең кайберләре – кушма сүзләр, ә берничәсе – алынма сүзләр. 

Шуның өчен яраклашмаган булалар.  

5. Кемдер ишек шакый. Посылка бирәләр. 

- Укучылар, безгә посылка килгән бит. Карыйк әле, эчендә нәрсә бар икән? Монда 

хат та бар. (12 слайд) Төркемнәрдә эш. “Сәлам Тел белеме иленнән! Исәнмесез, укучылар. 

Сезгә яза Фонетика дустыгыз. Мин сезгә бер бирем җибәрәм. Беренче төркемдәге 

укучылар рәт гармониясе күзәтелгән сүзләрне, ә икенче төркемдәгеләр ирен гармониясе 

күзәтелгән сүзләрне язып алсын. Дәрес ахырында үзегезнең “Уңыш карточкаларыгызны” 

шушы тартмага салып, миңа җибәрерсез. Ә мин сезнең бу теманы ничек 

үзләштергәнегезне белермен”.  

Төркемнәрдә эш:

Иптәш, китап, көрәк, чокыр, 

чакыру, альбом,  көндез, керсез, 

телевизор, әйтмә, көлдергеч, 

йокы, гомерлек, уракчылар, 

Илшат, төгәл, ачулы, томан, 

экскурсия, омтылыш, көлке, 

хөрмәт, тормыш, борынгы

 

Иптәш, китап, көрәк, чокыр, чакыру, альбом,  көндез, керсез, телевизор, әйтмә, көлдергеч, 

йокы, гомерлек, уракчылар, Илшат, төгәл, ачулы, томан, экскурсия, омтылыш, көлке, хөрмәт, 

тормыш, борынгы 

Эшләрне төркемнәр алмашып тикшерү.  

- Нинди сүзләрен язмый калдырдыгыз? Ни өчен? К.Җ. Сингармонизмга 

буйсынмаган сүзләрне. Үзбәя. 

III. Рефлексия, бәяләү. 

1. МИКС ПЭА ШЭА. Көй кушыла. Укучылар буталышалар. Көй туктауга парлашалар. 

Сорау бирелә. Сингармонизм турында ниләр белдек? РЕЛЛИ РОБИН структурасын 

кулланып бер-берсенә җавап бирәләр. 

Дәрес башында куйган максатыбызга ирештекме? Куелган бурычларны үтәдекме?  

2.Укучыларга дәрестәге эшчәнлекләренә үзбәя бирергә тәкъдим ителә, шулардан чыгып, 

аңлатып, укытучы үз билгесен куя. 

3.Өй эшен аңлату. 

347 – 348 нче күнегүләр. 

Өй эше:

347 нче күнегү – ярым иҗади. 

348 нче күнегү - иҗади.

 
 


