
Сыйныф: 8 

Тема: Тезмә кушма җөмләләрне кабатлау. Халык авыз иҗатында тезмә кушма җөмләләрне 

куллану. 

Максат: 

Укытучы өчен: 

1. Регулятив: Укытучы ярдәме белән максат куярга, үз эшләрен бәяли белергә өйрәтү; 

2.Танып белү уку гамәле:Аналитик фикерләү сәләтләрен камилләштерү; 

3.Коммуникатив уку гамәле: Парларда, төркемнәрдә эшли белергә өйрәтү. 

 

Укучы өчен: 

1. Тезмә кушма җөмләләрне үтелгәннәргә нигезләнеп гомумиләштереп  

кабатлау. 

2. Халык авыз иҗаты әсәрләрендә тезмә кушма кушма җөмләләренең  

кулланылышы, аларны танып белү, тыныш билгеләрен дөрес куя 

белү һәм иҗади фикерләү сәләтен үстерү 

3 Туган телебезгә, халык авыз иҗаты әсәрләренә хөрмәт һәм мәхәббәт 

тәрбияләү. 

 

Планлаштырылган нәтиҗә: тезмә кушма җөмләләрнең төрләрен дөрес әйтә белү, аларны 

сөйләмдә һәм язуда дөрес куллану үзенчәлекләрен истә калдыру. 

 

Дәрес тибы: Белемнәрне тигезләү аша үзбәя кую дәресе. 

 

Метод һәм алымнар: иҗади эзләнү, модель төзү,  гамәли күрсәтмә бирү, рефлексия, анализ 

һәм синтез, төркемнәрдә эшләү, СИМАЛТИНИУС РЕЛЛИ ТЭЙБЛ структурасы. 

 

Материаллар: Татар теле: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 8 нче с-фы өчен дәреслек. – 3 

нче басма. – Казан: Мәгариф, 2002.- 159 б. 

 

Җиһазлау: мультимедиа аппараты, карточкалар, дәреслек, дәфтәр, такта, үзбәя кую өчен 

карточкалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дәрес барышы: 

I. Ориентлашу-мотивлаштыру этабы (10 минут) 

1. Уңай психологик халәт тудыру  

Укытучы: - Менә тагын яңа көн туды. Яңа көн тууга бу җирдә яшәргә теләгебез артты. Яңа 

көн тууга үзебезнең, әти-әниләребезнең, якыннарыбызның, туганнарыбызның исән-сау булуларына, 

туган мәктәбебездә белем алуыбызга тагын бер кат сөендек.    Барчабызга да хәерле көннәр теләп, 

дәресебезне башлыйбыз.  

Бүгенге дәреснең эпиграфы итеп “Тырышлык – зурлык, ялкаулык – хурлык” дигэн халык 

мәкален алдым. Ни өчен икәнен дәрес ахырында әйтербез?  

Эшләребезнең нәтиҗәсен дип алдыгыздагы карточкаларга куеп барырсыз. 

2. Өй эшен тикшерү. 

 Өй эше ике төркемгә бирелгән иде. Беренче төркемнәр теркәгечле тезмә кушма җөмлә 

турында, ә икенче төркем теркәгечсез тезмә кушма җөмлә турында презентация ясарга һәм аны 

якларга тиеш.  (Эшләрне карау) 

Үзбәя. 

3. Уку мәсьәләсен кую ситуациясе (3-4) 

- Укытучы. Укучылар, һәрбер эшнең максаты була. Без дә сезнең белән дәреснең 

максатын әйтербез. Тактага карыйк һәм модельгә игътибар итик.  

Тезмә кушма җөмлә 

 

 

теркәгечле тезмә кушма җөмлә 

 

 

 

бәйләүче чаралары: 

I. Тезүче теркәгечләр: 

4. Җыючы теркәгечләр: һәм, да, дә, 

да-да, ни-ни. 

5. Каршы куючы теркәгечләр: 

ләкин, ә, әмма, тик, бары, бәлки. 

6. Бүлүче теркәгечләр: я-я, яки, 

яисә, әллә-әллә, әле-әле. 

 

 

 

, 

 
Модель буенча өйрәнмәгән тармакны ачыклагыз. 

 Көтелгән җавап: Без барлык тармакларны да өйрәндек, димәк бүген кабатлау, ягъни 

белемнәрне системага салу дәресе була. 

 

II. Уку мәсьәләсен адымлап чишү (30 мин). 

      Бирем 1.  

- Бүген без халык авызы иҗаты әсәрләрендә  тезмә кушма җөмләләрнең  кулланылышы 

белән танышып үтәрбез. Халык авыз иҗаты әсәрләренә нинди әсәрләрне кертәбез? Тормыш 

тәҗрибәсен гомумиләштереп, гыйбрәт һәм үгет – нәсыйхәт бирү максатында, нәтиҗәне күп 

теркәгечсез тезмә кушма җөмлә 

бәйләүче чаралары: 

1. Санау интонациясе. 

2. Каршы кую интонациясе. 

,    –    ; 



мәгънәле образларда әйтеп бирүче жанр халык авыз иҗатының кайсы жанры була? Дөрес, 

МӘКАЛЬ. 
Халык авыз иҗаты хикмәтле һәм гыйбрәтле мәкальләргә бай. Алар безне телебезне 

аңларга,  әдәп-әхлак сыйфатларына өйрәтәләр.  

Хәзер башкарасы  эш төре МӘКАЛЬЛӘР белән бәйле булыр. Бу  мәкальләрнең беренче 

өлеше бирелгән, ә икенче өлешен дөрес итеп табып язарга, тыныш билгеләрен куярга, 

җөмләләрнең төрләрен билгеләргә. (Мәкальләр слайдта  бирелә). 

1. Һөнәрле үлмәс,... һөнәрсез көн күрмәс. (Бу - теркәгечсез тезмә кушма җөмлә.) 

2. Эшләгән тук булган,... ә эшләмәгән юк булган. (Бу - теркәгечле тезмә кушма җөмлә.) 

3. Вакытның кыйммәте ... алтыннан артык. (Бу - гади җөмлә. ) 
 4. Яман гадәт әрәм итәр,... яхшы гадәт адәм итәр. (Бу - теркәгечсез тезмә кушма җөмлә.) 

5. Хезмәтнең тире ачы – җимеше татлы.         (Бу теркәгечсез тезмә кушма җөмлә) 

Үзбәя.  
- Әгәр  мәкальләрнең барысын да дөрес төзесәгез“5” билгесе куясыз. 

- Әгәр 2  хата җибәргән булсагыз, “4” билгесе; 

- 3 хата булса, “3” билгесе.  

 

Бирем 2. 

Ә хәзер халык авыз иҗатының нинди жанры турында сүз барачак? Җавап табучының 

тапкырлыгын сынап карау максатында, сүз уйнатып әйтелгән һәм төп мәгънәсен уйлап 

белергә кирәк булган нәфис сүз?  Дөрес, ТАБЫШМАК.  

1. Кулы юк - балчык ташый, 

Балтасы юк - өй ясый. (карлыгач) 

2. Суда юынып алды, 

 Ә өсте коры калды. (каз) 

 

3. Борынсыз чыпчык боз тишә. (тамчы) 

 

4. Ала сыер ятып кала, 

Ак сыер торып китә. (Яз) 

 

5. Берәү сөйли, икәү тыңлый, 

Икәве карап тора. (Тел, колак, күз)  

 

6. Аты бара, ә тәртәсе кала. (Елга белән яр) 

Бу табышмакларда нинди җөмләләр кулланылган?  (Телдән җавап бирү) Үзбәя 

 

Алдагы жанр нинди булыр? Сорауны тыңлыйбыз. Табигать, тереклек, кешеләр 

катнашындагы маҗараларны хыял ярдәмендә мавыктыргыч итеп тасвирлаучы жанр. Дөрес, 

ӘКИЯТ. Аларның нигезендә халыкның тормыш тәҗрибәсеннән туган зирәклеге, тапкырлыгы, 

өмет-хыяллары чагылыш тапкан уйдырма ята. Әкиятләрдә начарлык,  явызлык гаепләнә, 

гаделлек, дөреслек яклана. 

Хәзер сезгә әкиятләрдән өзекләр тәкъдим ителә. Шул өзектән бары тик тезмә кушма 

җөмләләрне язып аласыз. (Эш төркемнәрдә) 

1. Ак бүре моңа каршы: 

- Соң, син ул агаларыңны күрсәң таныр идеңме? Әйдә, мин сине бер җиргә алып 

барыйм,- дип иң олы агасының тораташ булып каткан җиренә алып китте.  

Алып барып, өстенә күкле – яшелле мүк үсеп беткән таш янына китереп: - Менә бу 

нәрсә, син таныйсыңмы? – дип күрсәтте. – Менә бусы – синең өлкән агаң, әнә янында яткан 

ташлар – аның батыр солдатлары. Алар минем сүземә каршы килделәр һәм, мин аларны менә 

бу сурәткә керттем, - диде. (“Ак бүре”) 

2. Кәҗә тагын көлеп: 

- Минем балаларымны ашаганда күңелле булдымы?- дигән ди. 



- Шуннан соң Бүренең корсагы ярылып киткән дә, Кәҗәнең балалары сикерешеп 

чыкканнар. Чыкканнар да: 

- Әни, без монда! – дип кычкырышканнар, ди. Шуннан соң кәҗә, бусаганы ачып, 

балаларын чыгарган да, бергәләп элеккечә тора башлаганнар. (“Кәҗә бәтиләре”) 

Бәяләү критерие: 

- 2 җөмләне дөрес тапсагыз, “5” ле куела; 

- Берсен генә тапсагыз, “4” ле куела. 

 

Ял минутлары (ярышу).  

ялкау 

әдәпсез 

түземсез 

надан 

тәртипсез 

белемсез 

кешелексез 

 

Уңган 

Тырыш 

әдәпле 

инсафлы 

кешелекле 

тыйнак 

итагатьле

БИШЕК ҖЫРЫ – халык авыз иҗатының иң күркәм төре. Шушы җыр аша сабый тәүге 

мәртәбә матурлык, ананың йөрәк җылысы, ата-ана мәхәббәте, үз халкының рухы, аһәңле теле 

белән, туган йорт, туган тел, туган туфрак төшенчәләре белән таныша. Бишек җырлары – туган 

телгә, иксез-чиксез дөнья киңлегенә алып керә торган, бәя биреп бетергесез әһәмиятле чыганак. 

-Бу эш төрендә сезгә бишек җырында кулланылган тезмә кушма җөмләләрне табарга кирәк 

булачак. Игътибар белән экранга карыйбыз. Дәфтәрләргә бер бишек җырын язасыз, җөмлә 

кисәкләре ягыннан тикшереп, схемасын сызасыз.  

 

1.Әлли-бәлли итәргә,  

Ал бишеге бар аның, 

Алдына ятып йоклатырга  

Үз әнкәсе бар аның.  

 

2.Алма кебек тәгәрәп, 

Үсеп буйга җитәр бу,  

Абыйлары артыннан  

Казаннарга китәр бу. 

 

3.Әлли итәр бу бала, 

Бәлли итәр бу бала, 

Әнкәсенә, әткәсенә  

Хезмәт итәр бу бала. 

СИМАЛТИНИУС РЕЛЛИ ТЭЙБЛ структурасы кулланыла.  

 

Тезмә кушма җөмләләрне кабатлауга тест сораулары. 

1.Тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләрне үзара 

а) тезү юлы белән 

б) ияртү белән бәйләнә. 

 2.Тезмә кушма җөмләләр ничә төргә бүленә? 

а) 2 

б) 3 

3.Теркәгечле тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләрне үзара 

а) теркәгечләр катнашыннан башка гына бәйләнә. 

б) тезүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнә. 

4.Теркәгечсез тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләр үзара 

а) теркәгечләр катнашыннан башка гына бәйләнә. 

б) ияртүче теркәгечләр ярдәмендә бәйләнә. 



5.Теркәгечле тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләр бер-берсеннән 

а) өтер,нокталы өтер белән аерыла. 

б) өтер белән аерыла. 

6.Тергәчсез тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләр бер- берсеннән 

а) 3 төрле билге: өтер, ике нокта, сызыкча 

б)3 төрле билге: өтер, нокталы өтер, сызык белән аерыла. 

7. Безнең Татарстанда татар теле дәүләт теле буларак кулланыла һәм башка 

телләр үсешенә дә мөмкинлекләр тудырыла җөмләсендә һәм теркәгече  

а) җыючы 

б) каршы куючы 

в) бүлүче 

8.Болыннарда билдән үлән үскән, 

     Яшел яулык болгый зирек, каен.-     Бу 

а) теркәгечле тезмә кушма җөмлә 

б) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә. 

9.Туган җиремнең җылы һавасы, авызыңны ачсаң, үпкәңә керә.- Бу нинди җөмлә? 

а) гади 

б) кушма җөмлә. 

Җаваплар: 1а, 2 а, 3б, 4 а, 5 б, 6 б, 7 а, 8б, 9 а. 

Үзбәя. 

-  Әгәр 9 сорауның барысына да дөрес җавап бирә алган булсагыз  “5” билгесе 

куясыз. 

- Әгәр 2 яки 3 хата җибәргән булсагыз, “4” билгесе; 

- 4-5 хата булса, “3” билгесе; 

 

 

 

Үзбәя . 

III. Рефлексия (3-5 мин). 

- Балалар, дәрес башында нинди максат куйдык? 

- Тезмә кушма җөмләләр темасы буенча белемнәрне системага салу. 

- Без максатка ничек ирештек? 

- Күнегүләр, биремнәр эшләдек, сорауларга җавап бирдек. 

- Дәреснең эпиграфына игътибар итик әле. “Тырышлык – зурлык, ялкаулык – 

хурлык”. Ул безнең дәресебезгә туры килдеме? 

- Хәзер билгеләр куйган карточкаларны алыгыз әле, укучылар, гомуми билгене 

чыгарып куегыз.  

Үзбәя. 

 

Өй эше (Өч дәрәҗәдә тәкъдим ителә, укучыларга сайлап алу мөмкинлеге бирелә)  

1. 53 нче күнегү. Тыныш билгеләрен куеп язарга. Җөмләләрнең схемаларын төзергә. 

2. Һәр укучыга төрле ситуацияләр язылган карточкалар бирелә.Тезмә кушма 

җөмләләр (теркәгечле, теркәгечсез) уйлап язарга: 

— Сез бүген театрга бара алмыйсыз… 

— Сез иртәгә дәрескә килә алмыйсыз… 

— Сезнең дустыгыз сезне кунакка чакыра… 

— Сез аңа килү вакытын әйтәсез…  

- Урамда күптән күрешмәгән иптәшегезне очраттыгыз... 

- Бүген әниегез сезне яхшы укуыгыз өчен мактады... 

3. Тезмә кушма җөмләләр кулланып, “Дөнья яктыра көн белән, адәм яктыра белем 

белән?” мәкаленең мәгънәсен аңлатып язарга.. 
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1. Ак бүре моңа каршы: 

- Соң, син ул агаларыңны күрсәң таныр идеңме? Әйдә, мин 

сине бер җиргә алып барыйм,- дип иң олы агасының тораташ 

булып каткан җиренә алып китте.  

Алып барып, өстенә күкле – яшелле мүк үсеп беткән таш янына 

китереп: - Менә бу нәрсә, син таныйсыңмы? – дип күрсәтте. – Менә 

бусы – синең өлкән агаң, әнә янында яткан ташлар – аның батыр 

солдатлары. Алар минем сүземә каршы килделәр һәм, мин аларны 

менә бу сурәткә керттем, - диде. (“Ак бүре”) 

 

 

 

2. Кәҗә тагын көлеп: 

- Минем балаларымны ашаганда күңелле булдымы?- дигән ди. 

- Шуннан соң Бүренең корсагы ярылып киткән дә, Кәҗәнең 

балалары сикерешеп чыкканнар. Чыкканнар да: 

- Әни, без монда! – дип кычкырышканнар, ди. Шуннан соң 

кәҗә, бусаганы ачып, балаларын чыгарган да, бергәләп элеккечә 

тора башлаганнар. (“Кәҗә бәтиләре”) 
 


