
                                                                             Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы, 

                                                                             Лениногорск шәһәре 2 нче гомуми урта  

                                                               белем мәктәбенең югары категорияле 

                                                             татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Гомуми белем мәктәбенең 8 нче класс татар төркемендә татар теле 

дәресе. 

                                   Укытучы остаханәсендә.(20 минутлык) 

Тема: Сүзтезмәләр. 

Максат: Сүзтезмәләргә анализ ясау күнекмәләрен камилләштерү, контроль 

эшкә әзерләнү. 

Дәрес тибы: кабатлау 

Җиһазлау: 1.Татар теле: Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 8 

нче сыйныфы өчен дәреслек(татар балалары өчен)/ Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А. 

Юсупов, М.К.Зиннуров.- Тулыландырылган 3нче басма.- Казан: 

Мәгариф,2005. 

2. Татар теленнән тестлар.Синтаксис./ Ф.С.Сафиуллина, Г.Ә.Нәбиуллина.- 

Казан: “Яңалиф”нәшрияты-2006 

3.Татар грамматикасы.-Т.III.- М.: “ИНСАН”, Казан: “ФИКЕР”1999 

4.Укучыларның белемнәрен тикшерү өчен тест. 

5.Интерактив тактада күнегүләр. 

Дәрес барышы: 

1.Оештыру. Дәреснең максатын укучыларга җиткерү.(CЛАЙДЛАР) 

2. Фронталь сорау.  

-  Нәрсә ул сүз? 

-  Нәрсә ул сүзтезмә? 

-  Нәрсә ул җөмлә? 

-  Җөмләдә ничә төрле бәйләнеш була? 

-  Тезүле бәйләнеш җөмләнең нинди кисәкләре арасында була?  

- Ияртүле бәйләнеш нинди сүзләр арасында була? 

- Ияртүле бәйләнештәге сүзләр нинди бәйләүче чаралар ярдәмендә бәйләнә? 

- Сүзтезмәләр ничә төркемгә бүленә? 

- Сүзтезмә белән тезмә сүз арасында нинди аерма бар? 

3. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 

        Интерактив тактада чишү: 

  А)Тезмә сүзләрне беренче, сүзтезмәләрне икенче баганага урнаштырырга. 

Бал корты, балга ману, сукыр кычыткан, кычытканлы аш, кыр казы, 

кырдагы ашлык, тимер юл, юлга чыгу, кура җиләге, җиләккә бару. 

(калган балалар дәфтәрләрдә эшлиләр) 

  Б) Сүзтезмәләрнең төрен билгеләгез: 

Чуалчык уйлар, дусларымнан тегесе, җырны багышлау, малайның 

атасы,әдәбият белән кызыксыну, авылдан кайту,татарча 

театр,мактанырга ярату,җиңгән кыяфәт, киләсе кунак, кирәк кадәр 

акча, кияргә уңай, кылычтай үткен, танышларымнан ул, теге баштан 

җиденче,укучыларның икесе, бөтенләй бушлай, бүген иртән, укытучы 

өчен кирәк, эш буенча кирәк, аңа ярамый, миндә бар. 



(калган балалар дәфтәрләрдә эшлиләр) 
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  В) Гади һәм катлаулы сүзтезмәләргә аерып языгыз: 

Шәһәргә бару, ике чиләк су, әти белән килү, киләсе атнага кайту, 

агачтан ясау, яхшылыгы өчен хөрмәтләү,биш капчык он. 
 Г) Сүзтезмәләрне өйрәнү тарихыннан.(54 бит) 

Татар телендәге сүзтезмәләрне өйрәнү XIX гасырның беренче яртысыннан 

башлана.Бу эшне киң планда АлександрТроянский үзенең “Краткая 

татарская грамматика ”(Санкт-Петербург,1814) дигән китабында 

башкара. Автор теләсә нинди сүзләр тезмәсен, хәтта, мәсәлән. Исем белән 

бәйлектән торган  тезмәне(әти белән, синең кебек) дә сүзтезмәгә 

кертә.Ләкин ул әле иярүче һәм ияртүче сүзләргә, бәйләүче чараларга, сүзләр 

арасындагы мәгънә мөнәсәбәтләренә бөтенләй игътибар бирми. 

       XIX  йөзнең урталарына таба грамматикада логик юнәлеш өстенлек 

алып, сүзтезмәләрне тикшерү иярчен кисәкләрне өйрәнү белән алыштырыла. 

Тик Каюм Насыйри гына үзенең “Краткая татарская 

грамматика...”(1860)һәм “Әнмүзәҗ”(Казан,1895) дигән китапларында 

сүзтезмәләрне аерым алып өйрәнә. Сүзтезмә хәбәр итүдә катнашса, ул аны 

тулы сүзтезмә дип атый, ләкин тулы сүзтезмәләргә ул нигездә фигыль 

сүзтезмәләрне кертеп бетерә. Исем сүзтезмәләрне ким сүзтезмә дип ала. 

        Сүзтезмәләрне тагын да тирәнрәк тикшерүче галим Җамал Вәлиди 

була Ул үзенең “Татар теленең грамматикасы”(Казан,1919)дигән 

хезмәтендә сүзтезмәләрне 3 төркемгә бүлеп карый: аеру тәркибе-

сүзтезмәсе(яхшы кеше, бу кеше), теркәү тәркибе (шәкертнең китабы, Урал 

тавы), хөкем тәркибе. Соңгысына автор барлык фигыль сүзтезмәләрне 

кертә. 

         Каюм Насыйри һәм Җамал Вәлиди үзара тезүле бәйләнештәге сүзләрне 

сүзтезмә дип танымыйлар., ләкин җөмләләрне сүзтезмәләрнең бер төре дип 

итеп карыйлар. Димәк, аларча, сөйләмнең иң зур төп берәмлеге - сүзтезмә, 

сүзтезмә эчендә генә җөмлә каралырга тиеш.  

         Соңгы елларда сүзтезмәгә үзара төгәлләүле мөнәсәбәттә тора торган 

сүзләрне генә кертеп өйрәнә башладылар һәм сүзтезмәләрне җөмлә эчендә 

генә карыйлар. 

4. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү 

    А ) сүзтезмәләргә синтаксик анализ ясау (слайдта анализ тәртибе 

күрсәтелә) 

Безнең авыл                               мәктәптә уку 

Урманга бару әдәбият белән кызыксыну 

Йөз еллык агач өч капчык бәрәңге. 

    Б) компьютер тестлары чишү (10 сорау. Билгене компьютер үзе куя!)  


