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Татар теле дәресе буенча укыту – тематик планлаштыру 

Класс 6  

Укытучы Әхтәмова Гөлнара Илгиз кызы  

Сәгатьләр саны  

Барысы 140 сәгать; атнага 4 сәгать  

Тулы күләмле язма эшләр саны – 15  

Диктантлар – 4  

Изложениеләр – 6  

Сочинениеләр - 5  

Планлаштыру гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты федераль компоненты, “ Татар телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәпләре өчен татар теленнән үрнәк программа” (1-11 нче сыйныфлар, Казан, “ Татарстан китап нәшрияты ”, 2011) нигезендә төзелде  

Дәреслек: Р.Г. Хәсәншина, Татар теле, 6 нчы сыйныф, 2016 ел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аңлатма язуы 
6 нчы сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә кагылышлы 

хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:  

1. Россия Федерациясенең “Мәгариф турында”гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).  

2. Татарстан Республикасының “Мәгариф турында”гы Законы (Закон РТ“Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 года, статья 8).  

3. Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе халыклары телләре турында”гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).  

4. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, 30 нчы август, 2013 нче ел №115 (“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”).  

5. “Татарстан Республикасының халык телләре турында” Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII (ред. от 

03.03.2012г.) “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”).  

6. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы, 

2004нче ел, 1нче июль.  

7. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм 

үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы”, 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.  

8. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 нче 

декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 1964 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 1 нче 

февралендә теркәлгән).  

9. Татарстан Республикасында 2012-2020 нче елларда фән һәм мәгариф үсеше турында “Дәүләт программасы”.  

 

10. 2010-2015 нче елларда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү стратегиясе “Киләчәк” программасы.  

11. Актаныш муниципаль районы “Байсар төп гомуми белем бирү мәктәбе” муниципаль бюджет белем бирү учреждениесенең 2017 – 

2018нче уку елына укыту планы.  

6 нчы сыйныф өчен "Татар теле" курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры китереп, 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган «Татар теленнән белем бирүнең вакытлы дәүләт стандартлары” 

(№499/09 номерлы боерыгы, 04.03.2009 ел), Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Татар телендә 

гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа (5 – 9 нчы сыйныфлар), төзүче-авторлары: Г.Р.Галиуллина, М.М. 

Шәкүрова) – Казан, 2013, 6 нчы сыйныф өчен Р.Г. Хәсәншина. тарафыннан төзелгән (Казан ,2016), Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы 

тарафыннан тәкъдим ителгән укыту әсбабына нигезләнеп төзелде.  

Дәреслек: Татар теле, 6 нчы сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы/ Р.Г. Хәсәншина; (фәнни мөх. 

Ф.Ш.Нуриева) Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2016 .-223б. 

 

 

 

 

 



Татар теленнән белем бирүнең төп максаты: 
Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә, укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли 

мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәни) компетенцияләр булдыру. Укучының үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, 

горурлык һәм гражданлык хисләре тәрбияләү.  

Бурычлары:  
, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, 

катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү.  

 

аларын сөйләм процессында куллануга ирешү.  

эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен аңлату.  

 

 

 

кучыларның иҗади сәләтләрен үстерү.  

 

 

Белем дәрәҗәсенә таләпләр:  

Исем, фигыль, зат алмашлыкларын таба белү, аларның морфологик үзенчәлекләрен билгели алу.  

Сүзтезмәләрне, аларның төрләрен аера белү.  

Морфологик анализ ясау үзенчәлекләрен үзләштерү.  

Синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү.  

Фонетик, сүз ясалышы һәм лексик закончалыкларны күрә белү.  

Сүзне катлаулы тел берәмлеге буларак бәяләүгә ирешү.  

Төрле тип сүзлекләрнең төзелү принципларын үзләштерү.  

Укылган текстның эчтәлеген аңлау, үз мөнәсәбәтеңне белдерү.  

Укылган текстка бәйле рәвештә телдән һәм язмача фикер белдерү.  

Сыйныфташлары һәм укытучы белән фикер алышу, үз фикерен дәлилли белү.  

Тәкъдим ителгән темага телдән һәм язмача бәйләнешле текст төзү.  

Телдән һәм язма сөйләм үзенчәлекләрен аера белү һәм урынлы куллану.  

Күнекмәләргә таләпләр: (уку елы башында):  

 

 

ләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү;  

 

 



-берсеннән аера һәм аларның үзенчәлекләрен аңлата белү;  

 

 

 

 

-40 сүздән торган 9-11 җөмләле текстны дөрес итеп күчереп язу;  

 

 

 

 формада аралашу күнекмәләрнә ия булу;  

 

 

 

гы әсәрләрдә кулланылу үзенчәлекләрен күрә белү;  

 

 

Күнекмәләргә таләпләр (уку елы ахырына)  

6 нчы сыйныфта бирелә торган осталык һәм күнекмәләр (1-5 сыйныфларда алган белемнәргә өстәп күрсәтелә, ә кайберләре киңәйтелгән 

күләмдә санап китерелә):  

- сүз төркемнәрен һәм аларның үзенчәлекле грамматик билгеләрен тану, мисалларны морфологик һәм өлешчә синтаксик яктан тикшерү;  

- теоретик материалларга туры килә торган орфограммаларны мисаллар эченнән табу, сүзләрнең дөрес язылышын дәлилләү, сөйләмдә 

ярдәмче һәм синоним сүзләрне дөрес куллану, алынма сүзләргә төрләндергеч кушымчалар дөрес ялгау, кушымчалардан һәм теркәгечләрдән 

фразаара бәйдәнеш чаралары буларак оста файдалану; язма текстта цифрларны дөрес язу;  

- катлаулы план төзү. План нигезендә сочинениегә материал туплау, аны билгеле бер эзлеклелеккә китерү;  

- сөйләм төрләрен (сыйфатлама, хикәяләү һәм хөкем йөртү) аеру, шуларга туры китереп, сочинениеләр язу, телдән, монологик һәм диалогик 

формаларда сөйләү;  

- башлангыч текст эчтәлеген төгәл, кыскартып яки киңәйтеп сөйләү;  

- берәр хәл яки вакыйга хакында мәкалә язу;  

- изложение, сочинение һәм башка язмаларны камилләштерү (тулыландыру, редаксияләү);  

- эш кәгазьләре төреннән расписка һәм акт язу.  

- Бер минутка 16-17 сүз (90-95 хәреф) язу, 70-110 сүз (160-250 иҗек, 415-650 хәреф) уку. 

Уку фәненең уку планында тоткан урыны  
Мәктәптә татар теле предметы әһәмиятле предметларның берсе. Татар мәктәпләрендә татар балаларына татар телен өйрәтү үз телләрен 

өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уятуга, мәхәббәт хисләре тәрбияләүдә әһәмиятле роль уйный.  



Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 4 сәгать исәбеннән елга 140 сәгатькә төзелде.  

Укытуның көтелгән нәтиҗәләре  
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:  

-шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү:  

-милли горурлык, гражданлык хисләре формалаштыру;  

-әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү;  

-күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;  

-үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзләү;  

-уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сәбәпләренә дөрес бәя бирү;  

-индивидуаль эшчәнлек стилен формалаштыру:  

-төрле мәгълүмат чараларын (сүзлекләр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һәм аралашу вакытында куллану;  

-активлыкка, мөстәкыйль, иҗади фикер йөртергә, фәнни-тикшеренү эшчәнлеген башкару, шәхес буларак формалашуны дәвам итү;  

-үзең алган белем күнекмәләрен тормышның төрле шартларында куллана белергә өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләр:  

Танып-белү гамәлләре:  
-танып-белү юнәлешендәге максатларны билгеләү;  

-укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра белүе, бәяләве, үзенең кызыксынучанлык өлкәсен билгеләве;  

-мөстәкыйль рәвештә теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү;  

-уку мәсьәләсе тирәсендә логик фикерләү;  

-фикерләүдә логик чылбыр төзү;  

-тема тирәсендәге төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;  

-төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү;  

Коммуникатив УУГ:  
-тыңлый белү;  

-диалог төзүдә һәм коллектив фикер алышуда катнашу;  

-сыйныфташлары һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү;  

-төрле фикерләрне исәпкә алып эш итү;  

-үз фикерен дәлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

-төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нәтиҗә ясау;  

-үз фикерен тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;  

-күмәк эш вакытында уртак фикергә килү;  

-мәгълүмат туплауда үзара хезмәттәшлек итүдә инициативасы күрсәтү; 

-укылган текстлар буенча сораулар бирә алу;  

-бирелгән текстларның дәвамын үзлектән сөйләп карау, фикер әйтү автор фикере белән чагыштыру;  

-үз эшен контрольдә тоту, сыйныфташларына ярдәм итү;  

-коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен билгеләү;  

-үз фикерләрен телдән һәм язмача җиткерә белү;  



-башкаларны тыңлый, киңәш бирә белү;  

-сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар буенча чыгыш ясау;  

-иптәшеңнең гамәлләрен бәяләү, күршең белән хезмәттәшлек итү.  

Регулятив УУГ:  
-дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын мөстәкыйль формалаштыру;  

-проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дәлилләр китереп раслый белү, телдән (диалогик, монологик) һәм язма сөйләмдә сәбәп-

нәтиҗә -бәйләнешен аерып алу, нәтиҗәләрне формалаштыру;  

-максатка ирешү юлларын билгеләү;  

-үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәле булуына ирешү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу;  

-укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү;  

-кагыйдә, күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәлләр кылу;  

-эшләнгән эшкә бәя бирү, сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.  

Предмет нәтиҗәләр:  
-фонетик, сүз төзелеше һәм лексик берәмлекләр белән эш итүне ныгыту;  

-орфоэпик һәм орфографик кагыйдәрне үзләштерү, гамәли куллана белү;  

-сүзнең лексик мәгънәсен билгели һәм сөйләмдә урынлы куллана белү;  

-тел материалы белән логик фикерләүне сорый торган эш төрләрен башкару;  

-исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрәтү, аларның морфологик үзенчәлекләрен һәм җөмләдә кулланылышын аңлау;  

-сүз төркемнәрен дөрес язу, аларны сөйләмдә дөрес куллана белү күнекмәләрен үстерү;  

-сүзтезмәләрне аера белү, алардагы ияртүче һәм иярүче сүзне билгеләп, бәйләүче чараларны күрсәтү;  

-әйтү максаты буенча төрле җөмләләрне аера белү, аларны дөрес интонация белән әйтү, алардан соң тиешле тыныш билгеләре кую осталыгы 

һәм күнекмәләре булдыру;  

-сүзләрдән – җөмләләр, җөмләләрдән бәйләнешле текст төзү осталыгы булдыру;  

-морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзләштерү;  

-телдән һәм язма сөйләмне синонимнар, фразеологизмнар белән баету, бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрдән дөрес файдалана белү, 

сүзләрнең -туры һәм күчерелмә мәгънәләрен урынлы куллану;  

-төрле телләрдән кергән сүзләрнең мәгънәләрен аңлап куллану һәм дөрес әйтү күнекмәләре булдыру;  

-сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыруны дәвам итү;  

-телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү;  

-укучыларны иҗади эшчәнлеккә тарту, проект эшләре белән кызыксындыру. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гомумбелем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары 

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

2 хатага “4” ле билгесе куела.  

5 хатага “3” ле билгесе куела.  

12 хатага кадәр “2” ле куела.  

12 хатадан да артып китсә, “1” ле билгесе куела.  

Изложение һәм сочинениене бәяләү  
1. Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса; җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә; хаталар булмаса яки 1 хата (орфографик, грамматик, 

пунктуацион, стиль, фактик, логик) җибәрелсә, «5» ле куела.  

2. Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам өлешендә төгәлсезлекләр китсә, 3 хата булса, «4» ле куела.  

3. Текстның төп эчтәлеге бирелеп тә, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам һәм бетем өлешләрендә төгәлсезлекләр китсә, 5 хата (мәсәлән, 

бер орфографик, бер грамматик, бер пунктуацион, ике стиль хаталары) изложениедә, 6 хата сочинениедә җибәрелсә, «3» ле куела.  

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

Программаның төп эчтәлеге  
Эш программасы “Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа”га (5 – 9 нчы сыйныфлар, Казан, 

2013 ел) нигезләнеп төзелде. Программада 105 сәгать, ә укыту планында предметка 140 сәгать каралган. Шуңа күрә “Татар әдәби теле” бүлегенә-1, 

“Морфология”-1, “Исем”-9, “Сыйфат”-2, “Сан”-2, “Рәвеш”-1, “Алмашлык”-2, “Фигыль”-16, “Ярдәмлек сүз төркемнәре”-2 сәгать артык бирелде 

№  Тема  Сәгать саны  

1.  

2.  
Татар әдәби теле  
Татар әдәби теле һәм сөйләм культурасы.  

2  

3.  

4.  

5.  

6.  

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау  
Җөмләнең баш кисәкләре.  

Җөмләнең иярчен кисәкләре.  

Ясалышы ягыннан сүз төрләре.  

Контроль диктант.  

3  

7-8.  Морфология  
Морфология турында гомуми төшенчә. Сүз төркемнәре  

2  

9-10.  

11-13.  

14.  

Мөстәкыйль сүз төркемнәре  
Исем сүз төркеме. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр  

Исемнәрнең ясалышы һәм язылышы. Сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә яңа 

исемнәр ясалышы.  

БСҮ фикер йөртү тибындагы сочинение “Кешене хезмәт бизи”  

17  



15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21-22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.Баш килешендәге исемнәр  

Иялек килешендәге исемнәр, җөмләдәге функциясе  

Төшем килешендәге исемнәр, җөмләдәге функциясе  

Юнәлеш, төшем, урын-вакыт килешендәге исемнәр, аларның җөмләдәге 

функциясе  

Исемнәрнең килеш белән төрләнешен кабатлау.  

БСҮ Изложение язу. «Урманны сакларга кирәк»  

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше  

Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше  

Синоним һәм антоним исемнәр  

Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау, исемгә морфологик анализ ясау  

Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау. Контроль тест  

Хаталарны төзәтү өстендә эш. 

  

28-29.  

30.  

31.  

32-33.  

34-35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40  

41.  

42.  

Сыйфат сүз төркеме. Сыйфат турында гомуми төшенчә. Асыл һәм нисби 

сыйфатлар  

Сыйфатларның ясалышы һәм язылышы  

Сыйфат ясагыч кушымчалар  

Контроль диктант. Авылым табигате.  

Хаталар өстендә эш.  

Сыйфат дәрәҗәләре  

 

Синоним һәм антоним сыйфатлар . 

 К.Максимов “Натюрморт”. Тасвирлама тибындагы сочинение.  

Сыйфатларның исемләшүе.  

Сыйфатларның җөмләдә кулланылышы  

Сыйфатларга морфологик анализ ясау  

Сыйфатларны гомумиләштереп кабатлау.  

Иҗади сүзлек диктанты. 

  

43.  

44.  

45.  

46-47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

Сан сүз төркеме. Сан турында гомуми төшенчә. Гарәп һәм рим цифрлары.  

Ясалышы ягыннан сан төрләре  

Сан төркемчәләре. Микъдар саны  

БСҮ Изложение язу. «Карлыгач, карчык һәм мин.»  

Тәртип һәм бүлем саннары  

Чама һәм җыю саннары  

БСҮ. Эш кәгазьләре. Акт язу.  

Саннарның җөмләдә кулланылышы  

Санга морфологик анализ ясау  

8  



53.  

54.  

55.  

Саннарны гомумиләштереп кабатлау.  

Грамматик биреме диктант “Сарымсак”  

Хаталар өстендә эш.  

56.  

57  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65-66.  

Рәвеш сүз төркеме. Рәвеш турында гомуми төшенчә  

Рәвешләрнең ясалышы ягыннан төрләре  

БСҮ Изложение язу. «Ике йөрәкле кеше»  

Рәвеш төркемчәләре. Саф рәвешләр.  

Охшату-чагыштыру рәвешләре  

Контроль диктант “Төнбоек”  

Күләм-чама рәвешләре  

Вакыт, урын рәвешләре  

Сәбәп-максат рәвешләре  

Рәвешләрне гомумиләштереп кабатлау һәм аларга морфологик анализ ясау  

9  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72-73.  

74.  

75.  

76.  

77-78.  

 

79.  

Алмашлык сүз төркеме. Алмашлык турында гомуми төшенчә.  

Алмашлык төркемчәләре. Зат алмашлыклары.  

Күрсәтү алмашлыклары.  

Сорау һәм тартым алмашлыклары.  

БСҮ Диалог төзү “Чын дус нинди була?”  

Билгеләү һәм билгесезлек алмашлыклары.  

Юклык алмашлыклары.  

Хәтер диктанты. Эш кәгазьләре. Расписка язу.  

Алмашлыкларның җөмләдә кулланылышы .  

Алмашлыкларны гомумиләштереп кабатлау, аларга морфологик анализ 

ясау.  

БСҮ Изложение язу.  

10  

80.  

81.  

82-83.  

84-85.  

86-87.  

88-93.  

94.  

95.  

96-98.  

99.  

100-101  

102  

Фигыль сүз төркеме. Фигыль турында төшенчә.  

Фигыльләрнең ясалышы ягыннан төрләре .  

Фигыльнең башлангыч формасы. Барлык һәм юклык төре.  

Фигыль юнәлешләре .  

Затланышлы фигыльләр.  

Хикәя фигыль һәм аның заманнары.  

Искәртмәле диктант “Тамчылар”.  

Затланышсыз фигыльләр. Сыйфат фигыль.  

Сыйфат фигыльнең заман формалары .  

БСҮ Туган як турында сочинение –хикәя язу . “Кышкы маҗара”.  

Хәл фигыль.  

Исем фигыль.  

30  



103.  

104.  

105.  

Исем фигыльнең исемгә әйләнүе.  

Контроль диктант “Төн күгәрчене”.  

Инфинитив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.  

107-108.  

109-110.  

111-112.  

113-114.  

115.  

116-117. 

118.  

Фигыль дәрәҗәләре.  

Ярдәмче фигыльләр .  

Мөстәкыйль фигыльләрнең ярдәмче фигыль ролендә кулланылуы.  

БСҮ Изложение язу. “Көчле нәфрәт”.  

 Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау.  

Фигыльгә морфологик анализ ясау. Хәтер диктанты .  
КОНТРОЛЬ ЭШ (ТЕСТЛАР). Хаталар өстендә эш.  

БСҮ Сочинение 

  

119-120.  

121-122.  

123-124.  

125.  

126-127.  

128.  

129.  

130.  

131.  

132-133.  

134-135.  

136-137.  

138.  

139.  

140.  

Ияртемнәр.  
Хәбәрлек сүзләр.  

Бәйләгеч сүз төркемнәре.Бәйлек. Бәйлек төркемчәләре.  

Сайланма диктант. Бәйлек сүзләр.  

Теркәгеч. Теркәгеч төркемчәләре.  

Теркәгечләрнең дөрес язылышы. Аларны җөмләдә куллану.  

БСҮ Изложение язу “Чын дус”.  

Модаль сүз төркемнәре. Кисәкчә һәм аның төркемчәләре.  

Кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  

Ымлыклар турында гомуми төшенчә.  

Модаль сүзләр.  

Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау.  

Контроль тест. Хаталарны төзәтү өстендә эш.  

Контроль диктант “Аккош”.  

Йомгаклау.  

2  

1  

5  

6  



Укытуны матди- техник яктан һәм мәгълумати яктан тәэмин итү 
Укытуны матди-техник яктан тәэмин итү нигезенә түбәндәгеләр керә  

- белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартлар да тудырылган, санитария һәм янгыннан саклану нормаларына туры килгән уку бинасы булу;  

- әдәбиятны өйрәнү өчен җитәрлек күләмдә дәреслекләр һәм өстәмә методик ярдәмлекләр белән тәэмин ителгән китапханә;  

- электрон китапханә, башка электрон ресурслар, татарча сайтлардан куллану мөмкинлеге булган компьютер классы;  

- лингафон кабинеты;  

- электрон һәм басма күрсәтмә әсбаплар, дәреслекләр;  

- мультимедиа укыту программалары, компьютер программалары;  

- укучыларының белемнәрен тикшерү программалары;  

- төрле типтагы сүзлекләр, энциклопедияләр;  

- белешмә материаллар;  
- балалар өчен чыгарылган газета һәм журналлар; 

- интерактив тикшерү программалары;  

- татар сайтлары (belem.ru; tatarile.org.com).  

Өстәмә әдәбият :  
1.Р. Г. Хәсәншина. “Татар теле дәресләре” методик кулланма. Казан: “Мәгариф”, 2012  

2.Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар.-Казан: Яңалиф, 2006 3.Вәлиева Ф.С., Саттаров Г.Ф. Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен 

укыту методикасы, К..: Раннур н-ты, 2000 ел.  

4.Максимов В.Н. Урта мәктәптә татар теле укыту. Фонетика. Морфология.К.: “Мәгариф” н-ты, 2004.  

5.Р.Г. Галиуллина Татар теле. Лексикология. Казан, “ Мәгариф” 2007.  

6.Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 нче с-флары өчен: Укытучылар өчен кулланма/З.Н.Хабибуллина, 

Г.Ш.Нәбиуллина.-Казан: Мәгариф,2006.  

7.Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 с-флары өчен Укытучылар өчен 

кулланма/Н.В.Максимов, С.М.Трофимова, М.З.Хамидуллина.-Казан:Мәгариф,2005  

8.4-8 классларда изложениеләр: Татар урта гомуми белем бирү мәкт./Ш.Р.Сайкин/  

9.Эш кәгазьләре үрнәкләре/З.В.Валиев.-Казан: Татар китап нәшрияты, 1999  

10. Шәмсетдинова Р.Р. Татар теле: Күнегүләр. Анализ үрнәкләре. Тестлар. – Казан: Татар. кит.нәшр., 2005. – 160 б.  

11. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 томда. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1977, 1979, 1981.  

12. “Фән һәм мәктәп”, “Мәгариф” журналлары, “Мәгърифәт”, “Ачык дәрес” газеталары.  

Мәгълүмат чыганаклары  
 

 

 

әзерләү академиясе  

 

 



 http://. suzlek.ru on-line русча сүзлек  

 http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе  

 http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр  

 http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар  

 http://. tataroved.ru Татар тарихы: төрки- татар дөньясы  

 http://. selet.ru “Сәләт” яшьләр  

 http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе  

 http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар  

 Электрон ресурслар: “Бала” китапханәсе, “Татар мультфильмнары”, мультимедиа укыту программалары; электрон китапханә; татар 

сайтлары (belem.ru, tatarile.org.com 

Календарь-тематик план 

№  Тема  Сәг.

са  

ны  

Дәрес тибы  Төп эшчәнлек  Укучылар эшчәнлеге  План 

буенча  

Факт.  

1-2  Татар әдәби теле хакында әңгәмә.  2  Комплекс  

лы  

Телнең кеше һәм җәмгыять 

тормышы белән бәйләнешен 

ачыклау.  

Әдәби тел һәм матур 

әдәбият теле 

төшенчәләрен аеру  

2.09 

3.09 

 

3.  

4.  

Җөмләнең баш кисәкләре.  

Җөмләнең иярчен кисәкләре  

1  

1  

Белемнәр не 

актуальләштерү  

Җөмләнең баш һәм иярчен 

кисәкләре турындагы 

белемнәрне актуальләштерү.  

Төшенчәләрнең 

билгеләмәләрен әйтә 

белү.  

6.09 

7.09 

 

5.  Ясалышы ягыннан сүз төрләре.  1  Белемнәр не 

актуальләштерү  

Сүзләрнең мәгънәле 

кисәкләрен кушымча 

төрләрен искә төшерү. Яңа 

сүзләр ясау ысулларын истә 

калдыру.  

Ясалышы ягыннан сүз 

төрләрен аеру буенча 

фикерләү ысулын 

камилләштерү  

9.09   

6.  Контроль диктант «Тукай турында 

истәлек»  

1  контроль  Ясалышы ягыннан сүз 

төрләрен гомумиләштереп 

кабатлау  

Ясалышы ягыннан 

сүзләрне таба һәм аера 

белү  

12.09   

7-8.  Морфология  
Морфология. Сүз төркемнәре.  

2  УМ кую  Морфология төшенчәсен 

формалаштыру, сүз 

төркемнәре турында 

белгәннәрне актуальләштерү, 

аларны төркемләү 

үзенчәлекләрен аңларга 

ярдәм итү.  

Сүз төркемнәрен тану 

һәм аеру ысулларын 

билгеләү.  

13.09 

14.09 

 



9-

10.  
Мөстәкыйль сүз төркемнәре.  
Исем. Ялгызлык һәм уртаклык 

исемнәр.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Исем турында белгәннәрне 

системалаштыру, ялгызлык 

һәм уртаклык исемнәр 

исемнәр төшенчәсен 

тулыландыру.  

Исемнең үзенчәлекле 

грамматик билгеләрен 

тану, ялгызлык һәм 

уртаклык исемнәрне 

дөрес язу.  

16.09. 

19.09 

 

11-

12  

Исемнәрнең ясалышы. Сүз ясагыч 

кушымчалар ялгау юлы белән 

исемнәр ясалышы.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Исемнәрнең ясалышы 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Сүз ясагыч 

кушымчалар 

ярдәмендә исемнәр 

ясау күнекмәсен үстерү  

20.09 

21.09 

 

13.  Сүзләрне кушу ярдәмендә исемнәр 

ясалышы  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Ясалышы ягыннан исемнәрне 

төркемләү принцибын 

үзләштерү  

Сүз ясалышы 

ысулларын тану һәм 

аеру күнекмәсен 

үстерү  

23.09   

14.  БСҮ: фикер йөртү тибындагы 

сочинение язу. “ Кешене хезмәт 

бизи”  

1  Иҗади  Фикер йөртү төренә караган 

сочинение язу тәртибен 

үзләштерү  

Үз фикереңне дөрес 

итеп яза белү  

26.09   

15.  Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше.Баш килешендәге 

исемнәр  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Исемнәрнең килеш белән 

төрләнү үзенчәлекләрен 

аңлату, баш килештәге 

исемнәрнең җөмләдәге 

вазифаларын аңларга ярдәм 

итү.  

баш килешендәге 

исемнәрне таба, 

килешләрен билгели, 

җөмләдәге вазыйфасын 

әйтә белү.  

27.09   

16.  Иялек килешендәге исемнәр, 

җөмләдәге функциясе  

1  УМ кую һәм 

чишү  

иялек килешендәге 

исемнәрнең мәгънәсен, 

тартымлы исемнәр белән 

мөнәсәбәтен ачыкларга, 

җөмләдәге вазифасын 

билгели белергә ярдәм итү.  

Иялек килешендәге 

исемнәрне таба, 

килешләрен билгели, 

җөмләдәге вазыйфасын 

әйтә белү.  

28.09   

17.  Төшем килешендәге исемнәр, 

җөмләдәге функциясе  

1  УМ кую һәм 

чишү  

төшем килешендәге 

исемнәрнең мәгънәсен, 

кулланылу үзенчәлекләрен 

ачыкларга ярдәм итү.  

төшем килешендәге 

исемнәрне таба, 

килешләрен билгели, 

җөмләдәге вазыйфасын 

әйтә белү.  

30.09   

18.  Юнәлеш, төшем, урын-вакыт 

килешендәге исемнәр, аларның 

җөмләдәге функциясе  

1  УМ кую һәм 

чишү  

юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт 

килешендәге исемнәрнең 

мәгънәсен, кулланылу 

үзенчәлекләрен ачыкларга 

Юнәлеш, төшем, урын-

вакыт килешендәге 

исемнәрне таба, 

килешләрен билгели, 

3.10   



ярдәм итү.  җөмләдәге вазыйфасын 

әйтә белү.  

19.  Исемнәрнең килеш белән 

төрләнешен кабатлау.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Укучыларның килешләрне 

аера белүләренә ирешү.  

Исемнәрнең килешен 

билгели белү  

4.10   

20.  БСҮ Изложение язу. «Урманны 

сакларга кирәк»  

1  бсү  Бәйләнешле сөйләм үстерү, 

ишеткәнне эзлекле рәвештә 

язу күнекмәсе 

формалаштыру.  

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү  

5.10   

21-

22.  

Исемнәрнең тартым белән 

төрләнеше.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Тартым кушымчалары 

турында төшенчә 

формалаштыру, тартымлы 

исемнәрне тану һәм аеру 

күнекмәсен камилләштерү  

Тартымлы исемнәрне 

таба, аера белү.  

7-10.10. 

10  

 

23.  Тартымлы исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Тартымлы исемнәрнең килеш 

белән төрләнешендә булган 

үзенчәлекләрне аңларга 

ярдәм итү.  

Тартымлы исемнәрне 

килешләр белән 

төрләндерә белү  

11.10   

24.  Синоним һәм антоним исемнәр.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Синоним, антоним 

атамаларын искә төшерү, 

исемнәргә синоним һәм 

антонимнар таба белү.  

Синоним һәм антоним 

сүзләрдән ясалган 

исемнәрне дөрес язу  

12.10   

25.  Исемнәрне гомумиләштереп 

кабатлау. Морфологик анализ ясау.  

1  Белем. 

актуальләштерү  

Исемнәрне морфологик яктан 

тикшерү тәртибен 

үзләштерүгә ярдәм итү  

Исемнәрне таба һәм 

дөрес итеп анализ ясый 

белү  

14.10   

26.  Контроль эш: тестлы биремнәр үтәү  1  Контроль  I чиректә үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау, 

темаларның үзләштерелү 

дәрәҗәсен билгеләү  

 17.10  

27.  Хаталарны төзәтү өстендә эш  1  Белемнәрне 

тигезләү  

Исем турында белемнәрне 

ныгыту.  

 18.10  

28-

29.  

Сыйфат. Асыл һәм нисби 

сыйфатлар.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Сыйфат турында төшенчә 

формалаштыру, сыйфат 

дәрәҗәләре, аларның мәгънә 

һәм ясалыш үзенчәлекләрен 

ачыкларга ярдәм итү.  

Сыйфатланмыш 

төшенчәсен дөрес 

куллану, сыйфат 

дәрәҗәләрен тану һәм 

аеру  

19-

21.10  

 

30-

31.  

Сыйфатларның ясалышы. Сыйфат 

ясагыч кушымчалар.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Тамыр, ясалма, кушма, 

парлы, тезмә сыйфатларның 

Ясалышы ягыннан 

төрле булган 

24-

25.10  

 



ясалу үзенчәлеген ачыклау.  сыйфатларны дөрес 

билгеләү  

32-

33.  

Контроль диктант. “Авылым 

табигате”. Хаталар өстендә эш.  

2  контроль  I чиректә үткәннәрне 

гомумиләштереп кабатлау.  

 26-

28.10 

 

34-

35.  

Сыйфат дәрәҗәләре.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Сыйфат дәрәҗәләре турында 

төшенчә формалаштыру, 

аларның мәгънә һәм ясалыш 

үзенчәлекләрен ачыкларга 

ярдәм итү.  

Сыйфатланмыш 

төшенчәсен дөрес 

куллану, сыйфат 

дәрәҗәләрен тану , 

аеру  

7.11 

8.11 

 

36.  Синоним һәм антоним сыйфатлар.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Синоним һәм антоним 

сыйфатларның сөйләмдәге 

әһәмиятен ачыкларга ярдәм 

итү  

Синонимик 

сыйфатларны сөйләмдә 

урынлы куллану 

күнекмәсен үстерү.  

9.11   

37.  БСҮ.К.Максимовның “Натюрморт” 

картинасы буенча сочинение-

тасвирлама язу  

1  Иҗади  Тасвирлама сочинение язу 

үзенчәлеген аңларга ярдәм 

итү  

Картинага карап 

бәйләнешле итеп 

җөмләләр төзеп яза 

белү.  

11.11   

38.  Сыйфатларның исемләшүе. 1  УМ кую  Сыйфатларның исемләшү 

шартларын  

Исемләшкән  14.11   

39-

40.  

Сыйфатларның җөмләдә 

кулланылышы. Морфологик анализ 

ясау.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Сыйфатларның җөмләдәге 

ролен билгеләү 

үзенчәлекләрен ачыкларга 

ярдәм итү.  

Сыйфатларга 

морфологик анализ 

ясау  

15.11 

16.11 

 

41.  Сыйфатларны гомумиләштереп 

кабатлау.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

сыйфатларны 

гомумиләштереп кабатлау, 

күнегүләр өстендә ныгыту  

Сыйфатларны тескттан 

таба белү.  

18.11   

42.  Иҗади сүзлек диктанты  1  Иҗади  Сыйфат ясагыч 

кушымчаларны искә төшерү, 

бер сүзгә төрле ясагыч 

кушымчалар ялгап, 

сыйфатлар ясау күнекмәсен 

камилләштерү  

Сыйфатлар ясау 

күнекмәсен 

камилләштерү  

21.11  

43.  Сан. Гарәп һәм рим цифрлары  1  УМ кую һәм 

чишү  

Сан турында төшенчә 

формалаштыру. Гарәп һәм 

рим цифрларының 

кулланылу үзенчәлекләрен 

ачыклау  

Гарәп һәм рим 

цифрларын дөрес 

куллану  

22.11   



44.  Ясалышы ягыннан сан төрләре.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Ясалышлары ягыннан 

саннарның тамыр, кушма, 

парлы, тезмә төрләре булуы 

турында төшенчә бирү.  

Саннарны дөрес язу  23.11   

45.  Сан төркемчәләре. Микъдар саны.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Сан төркемчәләре 

төшенчәсен формалаштыру, 

микъдар санының кулланылу 

үзенчәлеген билгеләү  

Микъдар саны һәм 

исемнән торган 

сүзтезмәне дөрес 

куллану  

25.11  

46-

47.  

БСҮ. Изложение “Карлыгыч, 

карчык һәм мин”  

2  бсү  бсү, текстның эчтәлеген, 

композицион төзелешен 

үзгәртмичә, күләм 

бөтенлеген саклап язу 

күнекмәсен камилләштерү.  

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү  

28.11 

29.11 

 

48.  Тәртип һәм бүлем саннары.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Тәртип һәм бүлем 

саннарының мәгъгәләрен, 

ясалу үзенчәлекләрен 

ачыкларга ярдәм итү  

Тәртип һәм бүлем 

саннарын тану һәм 

аеру  

2.11   

49.  Чама һәм җыю саннары.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Чама һәм җыю саннарының 

мәгънәләрен, ясалу 

үзенчәлекләрен ачыкларга 

ярдәм итү  

Чама һәм җыю 

саннарын тану һәм 

аеру  

2.12   

50.  Эш кәгазьләре: акт язу.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Эш кәгазьләреннән акт 

турында белешмә бирү, аны 

төзү үрнәге белән танышу  

Акт төзү.  5.12   

51.  Саннарның җөмләдә кулланылышы.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Саннарның җөмләдә 

кулланылышы буенча 

төшенчә формалаштыру  

күнегүләр өстендә 

ныгыту.  

6.12   

52-

53.  

Саннарны гомумиләштереп 

кабатлау. Морфологик анализ ясау. 

2  Белемн. 

актуальләштерү 

Санга морфологик анализ 

ясау тәртибен үзләштерергә 

ярдәм итү, күнегүләр 

өстендә ныгыту. 

Гомумиләштереп кабатлау 

Саннарга морфологик 

анализ ясый белү. 

7.12 

9.12 

 

54.  Грамматик биремле диктант. “ 

Сарымсак”  

1  Контроль  Саннарның язылышын 

кабатлау  

Саннарны дөрес язу 

күнекмәсен үстерү  

12.12   

55.  Хаталар өстендә эш.  1  Белем. 

актуальләштерү  

Саннарны кабатлау, 

хаталарны таба белү.  

 13.12  



56.  Рәвеш турында төшенчә.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Рәвеш турында төшенчә 

формалаштыру, җөмләдәге 

ролен ачыкларга ярдәм итү  

Текстта яки сөйләмдә 

рәвешләрне аеру 

күнекмәсе 

формалаштыру  

14.12   

57.  Рәвешләрнең ясалышы ягыннан 

төрләре  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Рәвешләрнең ясалышы 

ягыннан биш төрле булуын 

ачыклау  

Рәвешләрне дөрес язу 

күнекмәсе 

формалаштыру  

16.12   

58.  Бәйләнешле сөйләм үстерү “ Ике 

йөрәкле кеше”  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Дәреслектәге күнегү буенча 

изложение язу, рәвешләрне 

дөрес куллану  

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү  

19.12   

59.  Рәвеш төркемчәләре. Саф рәвешләр.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Рәвеш төркемчәләре турында 

белешмә бирү, һәр төр 

рәвешнең төп билгеләрен 

ачыклау  

Рәвеш төркемчәләрен 

тану һәм аеру  

20.12   

60.  Охшату-чагыштыру рәвешләре.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Охшату-чагыштыру 

рәвешләре турында төшенчә 

формалаштыру, мәгънә 

үзенчәлекләрен, 

язылышларын аңларга ярдәм 

итү.  

Охшату-чагыштыру 

рәвешләрен җөмләдән 

таба белү күнекмәсе 

формалаштыру.  

21.12   

61.  Контроль диктант. “Төнбоек”  1  контроль  Өйрәнелгән рәвеш 

төркемчәләрен 

гомумиләштереп кабатлау, 

укучыларның темаларны 

үзләштерү дәрәҗәсен 

тикшерү  

 23.12  

62.  Күләм-чама рәвешләре.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Күләм-чама рәвешләре 

турында төшенчә 

формалаштыру, мәгънә 

үзенчәлекләрен, 

язылышларын аңларга ярдәм 

итү  

Күләм-чама 

рәвешләрен таба белү, 

аеру.  

9.01   

63.  Вакыт, урын рәвешләре  1  УМ кую һәм 

чишү  

Вакыт, урын рәвешләре 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларны тану 

һәм аеру күнекмәсе булдыру.  

Вакыт, урын 

рәвешләрен таба һәм 

аера белү  

10.01   



64.  Сәбәп –максат рәвешләре.  1  УМ кую һәм 

чишү  

сәбәп-максат рәвешләре 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларны тану 

һәм аеру күнекмәсе булдыру.  

сәбәп-максат 

рәвешләрен таба һәм 

аера белү.  

11.01   

65-

66.  

Рәвеш дәрәҗәләре. Рәвешләрне 

гомумиләштереп кабатлау. 

Морфологик анализ ясау.  

2  Белем. 

актуальләштерү  

Рәвешләрне 

гомумиләштереп кабатлау, 

морфологик анализ ясау 

тәртибен үзләштерү.  

Рәвешләрне таба һәм 

морфологик анализ 

ясый белү.  

13.01  12.01  

67.  Алмашлык турында төшенчә.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Алмашлык турында гомуми 

төшенчә бирү, сөйләмдәге 

әһәмиятен билгеләү  

Алмашлыкларны тану, 

рольләрен ачыклау  

16.01   

68.  Алмашлык төркемчәләре. Зат 

алмашлыклары.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Алмашлыкларның 

төркемчәләре турында 

белешмә бирү.  

Алмашлыкның 

төркемчәләрен тану, 

аеру һәм дөрес язу  

17.01   

69.  Күрсәтү алмашлыклары.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Күрсәтү алмашлыкларының 

затка, предметка һәм шулай 

ук предмет яки эш-хәл 

билгеләренә күрсәтүе. 

Килешләр белән төрләнүе.  

Алмашлыкның 

төркемчәләрен тану, 

аеру һәм дөрес язу  

18.01   

70.  Сорау һәм тартым алмашлыклары  1  УМ кую һәм 

чишү  

Алмашлыкларның мәгънә, 

ясалыш һәм кулланылу 

үзенчәлеген ачыкларга ярдәм 

итү  

Сорау һәм тартым 

алмашлыкларын таба 

һәм аера белү.  

20.01   

71.  Бәйләнешле сөйләм үстерү. Диалог 

төзү: “ Чын дус нинди була?”  

1  Иҗади  Сорау алмашлыклары 

кулланып, бирелгән тема 

буенча диалог 

төзү,бәйләнешле сөйләм 

үстерү.  

Алмашлыкларны 

кулланып, дөрес итеп 

диалог төзи белү.  

23.01   

72-

73.  

Билгеләү һәм билгесезлек 

алмашлыклары.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Алмашлыкларның мәгънә, 

ясалыш һәм кулланылу 

үзенчәлеген ачыкларга ярдәм 

итү  

Алмашлыкның 

төркемчәләрен тану, 

аеру һәм дөрес язу  

24.01 

25.01 

 

74.  Юклык алмашлыклары.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Юклык алмашлыклары 

турында төшенчә 

формалаштыру, аларның 

дөрес язылышын 

үзләштерергә ярдәм итү  

Юклык 

алмашлыкларын тану, 

аеру һәм дөрес итеп 

язу.  

27.01   



75.  Хәтер диктанты язу. “Туган як 

табигате”.  

Эш кәгазьләре: расписка язу.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Алдан бирелгән текстны 

яттан язу күнекмәсен 

камилләштерү; эш 

кәгазьләреннән расписка 

турында төшенчә 

формалаштыру  

Расписка язу  30.01   

76.  Алмашлыкларның җөмләдә 

кулланылышы.  

1  Белем. 

актуальләштерү  

Алмашлыкларның 

җөмләдәге ролен ачыкларга 

ярдәм итү.  

Күнегүләр өстендә 

ныгыту.  

31.01   

77-

78.  

Алмашлыкларны гом. 

кабатлау.Морфологик анализ ясау.  

2  Белем. 

актуальләштерү  

Алмашлыкларны 

гомумиләштереп кабатлау  

Алмашлыкларга 

морфологик анализ 

ясау.  

1.02 

3.02 

 

79.  БСҮ Изложение язу.  1  бсү  Бәйләнешле сөйләм үстерү, 

текстның эчтәлеген, 

композицион төзелешен 

үзгәртмичә, күләм 

бөтенлеген саклап язу 

күнекмәсен камилләштерү. 

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү 

6.02   

80.  Фигыль турында төшенчә.   УМ кую һәм 

чишү 

Фигыльләрне эшне, 

хәрәкәтне, хәлне белдерүче 

фигыльләргә бүлү. 

Фигыльнең башлангыч 

формасы һәм барлык-юклык 

төре. Юклык төрендәге 

фигыльләрдә басым. 

Сүз төркеме буларак 

фигыльне тану, аеру 

ысулын билгеләү. 

7.02  

81.  Фигыльләрнең ясалыш ягыннан 

төрләре  

 УМ кую һәм 

чишү 

Фигыльләрнең ясалыш 

ягыннан төрләрен ачыкларга 

ярдәм итү 

Ясалышы ягыннан 

фигыльләрне аера 

белү. 

8.02  

82-

83.  

Фигыльнең башлангыч формасы. 

Барлык-юклык төре. Юклык 

төрендәге фигыльләрдә басым  

 УМ кую һәм 

чишү 

Фигыльнең башлангыч 

формасы турында белешмә 

бирү. Юклык төрендәге 

фигыльләрдә басымның 

даими урынын билгеләү. 

Фигыльнең башлангыч 

формасын аера белү 

һәм юклык төрендәге 

фигыльләрдә басымны 

дөрес кую 

10.02 

13.02  

 

84-

85.  

Фигыль юнәлешләре.  2  УМ кую  Фигыль юнәлешләре 

турында белешмә бирү, 

аларны тану, аеру 

ысулларын формалаштыру  

Фигыль юнәлешләрен 

сөйләмдә дөрес 

куллану күнекмәсен 

камилләштерү  

14.02 

15.02 

 



86.  Затланышлы фигыльләр.Боерык 

фигыль.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Боерык фигыль турында 

төшенчә формалаштыру, 

басымны билгеләү 

үзенчәлекләрен аңларга 

ярдәм итү  

Боерык фигыльне тану, 

аеру, зат-сан белән 

төрләндерү күнекмәсе 

булдыру  

17.02   

87.  Сүзлек диктанты . Шарт фигыль  1  УМ кую һәм 

чишү  

Шарт фигыль турында 

төшенчә формалаштыру  

Шарт фигыльне тану, 

аеру, зат-сан белән 

төрләндерү күнекмәсе 

булдыру.  

20.02   

88-

89.  

Хикәя фигыльнең заман белән 

төрләнүе. Хәзерге заман хикәя 

фигыль..  

2  формалаштыру  Хикәя фигыль һәм аның 

заманнары турында гомуми 

төшенчә формалаштыру, 

төрләнеш үзенчәлекләрен 

ачыкларга ярдәм итү. 

Хәзерге заман хикәя 

фигыльнең мәгънәсе, 

ясалышы, төрләнеше, 

кулланылышы турында 

төшенчә 

Хикәя фигыльнең 

заман формаларын 

дөрес билгели, 

сөйләмдә дөрес итеп 

куллана белү. 

21.02 

22.02  

 

90-

91.  

Үткән заман хикәя фигыль.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Үткән заман хикәя 

фигыльнең 2 төре турында 

белешмә бирү  

Үткән заман хикәя 

фигыльнең ике төрен 

тану һәм аеру 

24.02 

27.02 

 

92-

93.  

Киләчәк заман хикәя фигыль.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Билгеле һәм билгесез 

киләчәк заман хикәя фигыль 

төшенчәләрен 

конкретлаштыру.  

Киләчәк заман хикәя 

фигыльне башка төр 

заман формаларыннан 

аеру күнекмәсен 

үстерү  

28.02 

1.03 

 

94.  Искәртмәле диктант язу. “ 

Тамчылар”.  

1  Контроль  Фигыльнең зат-сан белән 

төрләнешен, барлык-юклык 

төрен, юнәлешен кабатлау  

Әлеге категорияләрне 

дөрес куллану 

күнекмәсен 

камилләштерү  

3.03   

95.  Затланышсыз фигыль формалары. 

Сыйфат фигыль  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Затланышсыз фигыль 

формалары турында 

белешмә бирү. Сыйфат 

фигыль турында төшенчә 

формалаштыру.  

Сыйфат фигыльгә хас 

үзенчәлекләрне 

билгеләү  

6.03   

96- Сыйфат фигыльнең заман 3  УМ кую һәм Сыйфат фигыльнең өч заман Тексттан сыйфат 7.03   



98  формалары  чишү  формасы турында төшенчә 

формалаштыру, аларны тану 

һәм аера белү күнекмәсе 

булдыру  

фигыль ләрне аларны 

тану һәм аера белү  

10.03 

13.03 

99.  БСҮ. Туган як табигате турында 

сочинение-хикәя язу. “Кышкы 

маҗара”  

1  Иҗади  Хикәяләү тибындагы 

сочинение язу таләпләрен 

искә төшерү  

Үз фикереңне 

бәйләнешле итеп яза 

белү  

14.03   

100.  Хәл фигыль.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Хәл фигыль һәм аның 

төрләре тйрында төшенчә 

формалаштыру  

Хәл фигыльнең 4 төрен 

тану һәм аеру  

15.03   

101.  Хәл фигыльнең кулланылышы һәм 

дөрес язылышы  

1  УМ кую һәм 

чишү  

хәл фигыльнең дүрт төрен 

тану һәм аеру күнекмәсе 

булдыру.  

Хәл фигыльнең 4 төрен 

тану һәм аеру  

20.03   

102.  Исем фигыль турында төшенчә.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Исем фигыль турында 

төшенчә формалаштыру. 

Исем фигыльне исемнән 

аеру ысулын билгеләү  

Исем фигыльне 

исемнән аеру  

21.03   

103.  Исем фигыльнең исемгә әйләнүе  1  УМ кую һәм 

чишү  

Исем фигыльнең исемгә 

әйләнү шартын ачыклау, 

аларны аеру ысулын 

билгеләү.  

Исемләшкән исем 

фигыльләрне таба 

белү.  

22.03   

104.  Контроль диктант язу. “Төн 

күгәрчене”  

1  Контроль  фигыль төркемчәләрен 

гомумиләштереп кабатлау, 

укучыларның темаларны 

үзләштерү дәрәҗәсен 

тикшерү  

 24.03  

105.  Инфинитив.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Инфинитив турында 

төшенчә бирү, 

кулланылышын һәм дөрес 

язылышын өйрәнү  

Инфинитивны дөрес 

язу, сөйләмдә урынлы 

куллану күнекмәсе 

формалаштыру  

3.04   

106.  Фигыль дәрәҗәләре.  1  УМ кую һәм 

чишү 

Фигыль дәрәҗәләре турында 

белешмә бирү, аларның 

кулланылу үзенчәлеген 

ачыклау. 

Фигыль дәрәҗәләрен 

әйтә белү. 

4.04   

107-

108.  

Ярдәмче фигыльләр.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Ярдәмче фигыльләр турында 

төшенчә формалаштыру  

Ярдәмче фигыльләрнең 

мәгънә төсмерләрен 

аеру  

6-7.04   



109-

110.  

Мөстәкыйль фигыльләрнең ярдәмче 

фигыль ролендә кулланылуы.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Кайбер мөстәкыйль 

фигыльләрнең ярдәмче 

фигыль ролендә килү 

шартларын өйрәнү  

Ярдәмче фигыльләрне 

мөстәкыйль 

фигыльләрдән аеру  

10.04 

11.04 

 

111-

112.  

Бәйләнешле сөйләм үстерү. 

Изложение язу. “ Көчле нәфрәт”  

2  Иҗади  Эчтәлекне эзлекле, тулы һәм 

дөрес чагылдырып, 

бәйләнешле итеп язу 

күнекмәсен үстерү  

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү  

12.04 

14.04 

 

113-

114.  

Фигыльләрне гомумиләштереп 

кабатлау.  

2  Белем. 

актуальләштерү  

Бүлек буенча өйрәнгәннәрне 

кабатлау. Фигыльгә 

морфологик анализ ясау.  

Фигылҗләрне таба, 

төркемчәләрен аера 

һәм әйтә белү  

17.04 

18.04 

 

115.  Хәтер диктанты. Фигыльгә 

морфологик анализ ясау  

1  Белем. 

актуальләштерү  

Фигыльгә морфологик 

анализ ясау тәртибен 

үзләштерергә ярдәм итү  

Фигыльгә морфологик 

анализ ясау күнекмәсе 

булдыру  

19.04   

116-

117.  

Контроль эш (тестлар). Хаталар 

өстендә эш.  

2  Контроль  Фигыль сүз төркемен 

гомумиләштереп кабатлау, 

темаларның үзләштерелү 

дәрәҗәсен билгеләү  

 21.01 

24.04  

 

118.  БСҮ. Сочинение язу.  1  Бсүкүнекмәләре 

формалаштыру.  

  25.04  

119-

120.  

Аваз ияртемнәре турында төшенчә.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Аваз ияртемнәре турында 

төшенчә формалаштыру, 

аларның дөрес язылышын 

истә калдырырга ярдәм итү.  

Аваз ияртемнәрен 

образ ияртемнәреннән 

аера белү  

26.04 

28.04 

 

121-

122.  

Хәбәрлек сүзләр.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Хәбәрлек сүзләр һәм 

аларның җөмләдә 

кулланылышы турында 

белешмә бирү  

Хәбәрлек сүзләрне 

җөмләдә дөрес куллану  

2.04 

3.05 

 

123-

124.  

Бәйләгеч сүз төркемнәре.Бәйлек.  

Бәйлек төркемчәләре.  

2  УМ кую һәм 

чишү  

Бәйлек һәм бәйлек 

төркемчәләре турында 

төшенчә бирү.  

Бәйлек төркемчәләрен 

тану һәм аеру.  

5.05 

8.05 

 

125.  Сайланма диктант язу. Бәйлек 

сүзләр.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Бәйлек сүзләр турында 

төшенчә формалаштыру  

Бәйлек сүзләре 

бәйлекләрдән аера 

белү.  

10.05   

126-

127.  

Теркәгеч.Теркәгеч төркемчәләре.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Теркәгечләр турында 

белешмә бирү, 

төркемчәләрен аерырга 

Теркәгечләрне ике 

төркемгә аера белү  

12.05 

15.05 

 



ярдәм итү.  

128.  Теркәгечләрнең дөрес язылышы. 

Аларны җөмләдә куллану  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Теркәгечләрне дөрес язу 

күнекмәсен камилләштерү, 

аларны җөмләдә куллану 

үзенчәлекләрен 

үзләштерергә ярдәм итү  

Теркәгечләрне дөрес 

язу  

16.05   

129.  Бәйләнешле сөйләм үстерү. 

Изложение язу. “Чын дус” 

1  Иҗади  Тыңланган текстны эзлекле, 

тулы һәм бәйләнешле итеп 

язу күнекмәсен 

камилләштерү. 

Эзлекле, тулы, дөрес 

итеп текст эчтәлеген 

бирү күнекмәсен 

үстерү 

17.05   

130.  Модаль сүз төркемнәре. 

Кисәкчә.Кисәкчәләр нең 

төркемчәләре.  

1  УМ кую һәм 

чишү  

Кисәкчә һәм аның 

төркемчәләре турында 

төшенчә бирү  

Кисәкчәләрнең 

төркемчәләрен аеру 

һәм тану.  

19.05   

131.  Кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  1  УМ кую һәм 

чишү  

Кисәкчәләрне дөрес язу 

кагыйдәләрен истә 

калдырырга ярдәм итү.  

Кисәкчәләрне таба һәм 

аера белү.  

22.05   

132-

133  

Ымлык.  2  УМ кую һәм 

чишү  

Ымлык турында төшенчә 

формалаштыру  

Ымлыкларны дөрес 

язу, сөйләмдә урынлы 

куллану күнекмәсе  

23.05   

134-

135.  

Модаль сүзләр  2  УМ кую һәм 

чишү  

Модаль сүзләр турында 

белешмә бирү.  

Модаль сүз һәм кереш 

сүз төшенчәсен аеру  

24.05   

136-

137.  

Сүз төркемнәрен гомумиләштереп 

кабатлау  

 Белем. 

актуальләштерү 

Үткәннәрне гомумиләштереп 

кабатлау, күнегүләр эшләп 

ныгыту. 

Сүз төркемнәрен тану 

һәм аера белү. 

26.05  

138.  Контроль тест.  1  контроль  Укучыларның сүз 

төркемнәре буенча 

белемнәрен тикшерү.  

Белемнәрне тикшерү.  29.05   

139.  Контроль диктант. “Аккош”   Контроль Грамоталылык дәрәҗәсен 

тикшерү максатында. 

 30.05  

140.  Хаталарны төзәтү өстендә эш.   Белем.актуальлә

штерү 

Диктантта җибәрелгән 

хаталар белән бәйле 

кагыйдәләрне искә төшерү, 

күнегүләр эшләп ныгыту. 

 31.05  

 


