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Бүгенге кҿндҽ белем бирү системасында тҿп бурычларыбызның  берсе – һҽрьяктан 

камил булган зыялы шҽхес тҽрбиялҽү. Ҽ ул, үз чиратында, туган телебезне яратуны, үз 

халкыңның мҽдҽниятын, гореф-гадҽтлҽрен, иң күркҽм йолаларын, тарихын хҿрмҽт итүче 

булырга тиеш. 

  Хҽзерге чорда фҽннҽрне укыту ҽйлҽнҽ-тирҽбездҽге чынбарлыкка бҽйлҽү, тҽрбия 

процессын яңартуның бер юнҽлеше булып тора. Педагогик ҽдҽбиятта ул милли-региональ 

компонент термины белҽн йҿртелҽ. Укучы үзе яшҽгҽн тҿбҽкне яратсын, аның мҽдҽни, 

тарихи кыйммҽтлҽре турында уйлап фикер ҽйтҽ алсын ҿчен, укыту процессында моңа 

ҿйрҽтергҽ кирҽк. Шушы максат һҽм бурычларны тормышка  ашыруны күз алдында тотып, 

“Татар теле һҽм ҽдҽбияты дҽреслҽрендҽ милли-тҿбҽк компонентларын куллану” дигҽн 

тема нигезендҽ эшемне яратып башкарам. 

Татар теле дҽреслҽрендҽ тҿбҽгебез ирешкҽн уңышлар, күренекле шҽхеслҽр турында 

сүз алып бару да,   тҿбҽгебез язучылары ҽсҽрлҽреннҽн җҿмлҽлҽр сайлап язу кебек эш 

тҿрлҽре укучыларда туган ягыбызга мҽхҽббҽт һҽм ихтирам хисе тҽрбияли. Ҽнҽ шундый 

дҽреслҽрнең берсен сезгҽ дҽ тҽкъдим итҽм. 

 

Тема: Эндәш сүзләр янында тыныш билгеләре. 

Максат: 

1. Эндҽш сүзлҽр янында тыныш билгелҽренең куелу үзенчҽлеклҽре турында 

тҿшенчҽ бирү. 

    2. Телдҽн һҽм язма күнекмҽлҽр ярдҽмендҽ белгҽннҽрне ныгыту.  

   3. Укучыларның  сҿйлҽм телен, фикерлҽү сҽлҽтен үстерү. Матур язу күнекмҽсе 

булдыру. 

Дҽрес тибы: Яңа күнекмҽлҽр формалаштыру 

Дҽреснең методы: Эзлҽнү методы 

Җиһазлау: компьютер, дҽреслек, презентация, якташ язучыларыбызның портретлары һҽм 

китаплары күргҽзмҽсе. 

 

Дәрес барышы 

I. Оештыру өлеше: Укучыларның фикерен дҽрескҽ туплау.Уңай психологик халҽт 

булдыру( исҽнлҽшү, дҽрескҽ ҽзерлекне тикшерү, дежур укучы чыгышы). 

II.Белемнәрне актуальләштерү: 

- Узган дҽрестҽ без эндҽш сүзлҽр турында сҿйлҽшкҽн идек. Бүгенге дҽрескҽ сез 

аларны кабатлап, ҿйрҽнеп килергҽ тиеш идегез (ҿй эшен тикшерү). 
Эндҽш сүзлҽр: 

- Сҿйлҽм тҿбҽлгҽн зат  яки предметны белдерҽлҽр. 

- Аерым интонация  ҽйтелҽлҽр. 

- Баш килештҽге исем белҽн белдерелҽлҽр. 

- Җҿмлҽнең телҽсҽ кайсы урынында килҽлҽр. 

- Җыйнак һҽм җҽенке булалар. 



- Җҿмлҽ кисҽге була алмыйлар. 

- Алар янында ҿтер һҽм ҿндҽү тыныш билгелҽре куела. 

- Сҿйлҽм нинди генҽ тҿрдҽ булмасын, ул һҽрвакыт кемгҽ дҽ булса мҿрҽҗҽгать 

ителгҽн була. Шуңа күрҽ эндҽш сүзнең сҿйлҽмдҽге роле бик зур. 

 -  Ҽ хҽзер якташ язучыбыз Рҽшит Шиһапның тактага язылган  шигъри тезмҽсенҽ 

игътибар итеп, бүгенге темабызны ачыкларга тырышыгыз. Эндҽш сүз бармы? Тиешле 

талҽплҽргҽ җавап бирсен ҿчен биредҽ тагын нҽрсҽ җитешми? 

Тукта әле  кайгы  читтә йөре, 

Йокла әле сагыш үртәмә.   

 - Ҽйе, бик дҿрес. Тыныш билгелҽре җитешми. Эндҽш сүзлҽрне без күп 

кулланабыз.Ҽмма аларны җҿмлҽ кисҽклҽреннҽн аеруда еш кына укучылар кыенсыналар 

һҽм язганда алар янында тиешле тыныш билгелҽре куюда хаталар җибҽрҽлҽр. 

- Димҽк, без бүген эндҽш сүзлҽр янында тыныш билгелҽре турында сҿйлҽшербез. 

Тактага һҽм дҽфтҽрлҽргҽ тема языла. 

III. Яңа төшенчәләр формалаштыру: 

1. Укучылар, слайдтагы якташ язучыларыбызның ҽсҽрлҽреннҽн алынгын 

җҿмлҽлҽрне укыгыз, эндҽш сүзлҽрне табыгыз. Алар янында куелган тыныш билгелҽренҽ 

игьтибарлы булыгыз. Һҽм кҿтелгҽн җавапны билгелҽргҽ тырышыгыз (1 слайд). 

Солдат хатыннары! 

Сез кичергҽн кайгы-михнҽтлҽрне 

Онытырмы хҽтер, ҽйт ҽле?! 

Автоматлы солдат кырыенда 

Басып торсын Ана һҽйкҽле!  

 

....Илкҽем, дип күзен йомганда – 

Улым, дисҽ ҽгҽр Ватаны, 

Күп кирҽкми җирдҽ кешегҽ.  

 

(“Һҽйкҽл янында”  Т.Шҽмсуаров) 

 

Ҽни! Үлмҽ!!! Зинһар ташлап китмҽ! 

Мин телҽмим синсез яшҽргҽ.   

( “Ҽни” Р.Габделхакова) 

 

-  Эндҽш сүзлҽр кайда килгҽн? Нинди тыныш билгелҽре куелган? 

- Эндҽш сүзлҽр җҿмлҽнең башында килгҽн. Тыныч интонация белҽн ҽйтелсҽ, ҿтер; тойгы 

белҽн ҽйтелсҽ, ҿндҽү билгесе куелган.  

- (2 слайд) 

Бүген ни кҿн ҽле , Мҿхҽммҽт туган, дүшҽмбеме?, чҽршҽмбеме? – ди ул, ача елмаеп. 

 

Ҽйдҽле, Рамазан, шул Мҽүлия түтинең ҿен кҿйлҽп бирик, - ди ул, сҽлам бирергҽ дҽ 

онытып. – Ишелеп тҿшкҽненҽ атна тула, абзарында яши мескен. 

 

Укытасы иде бит малайны, Гарҽфи энем, укытасы иде. 

(“Ҿлешемҽ тигҽн кҿмешем” Җ.Рҽхимов) 

-Эндҽш сүзлҽр җҿмлҽнең уртасында килҽлҽр һҽм ике яктан да ҿтер белҽн аерылалар. 

- (3 слайд) 

Каберлҽргҽ күпме эндҽшсҽң дҽ, 

Җавап бирми алар – дҽшмилҽр. 



Исҽннҽрне бүген кадерлик без,  

Соңармаска иде, кешелҽр.  

“Исҽннҽрне бүген кадерлик” 

       

- Сҽн гакылыңдамы, Батыршаһ? 

(“Батырша” Җ.Рҽхимов) 

 

Җавап язган Ҽүхҽди: 

“Алай димҽ, Майшҽкҽр. 

Нҽрсҽ булыр, кирҽк чакта 

Ҿйдҽ утырсак ҽгҽр?    (Г.Рҽхим) 

 

-Эндҽш сүзлҽр җҿмлҽнең ахырында килҽлҽр һҽм алар алдыннан ҿтер куела. 

-(4 слайд) 

И Ходаем, кабул була күрсен! –  

Дога кыла сиңа бу балаң.  

(М.Вҽлиуллина) 

- Ҽй ыстаршина, бҽнем хҿкем шҽригатебез ҽмеренҽ мауфыйктыр. 

 

Ҽй туган авылым, 

Син минем бишегем. 

Дҿньяга ачылган 

Беренче ишегем. 

 (Г.Рҽхим) 

- Эндҽш сүз җҿмлҽ уртасында килүенҽ карамастан, бер генҽ яктан ҿтер белҽн аерылган. 

- Ҽйе, укучылар. Бер гомуми  интонация астында ҽйтелгҽн ымлыклар белҽн килгҽн эндҽш 

сүзлҽр янында ҿтер куелмый. Бу искҽрмҽне онытырга ярамый. 

2. Ял минуты. 

3. Дҽреслектҽ бирелгҽн кагыйдҽлҽр белҽн танышу. 

IV. Яңа теманы ныгыту. 

1)  Эндҽш сүзлҽрне кертеп җҿмлҽлҽр ҽйтү. 

2) 320, 322 күнегүне язмача башкару. 

V. Дәресне йомгаклау, модельләштерү. 

1.Сорауларга җавап бирү: 

- Нинди сүзлҽр эндҽш сүзлҽр дип атала? 

- Алар җҿмлҽнең кайсы урынында килҽлҽр? 

- Эндҽш сүзлҽр янында нинди тыныш билгелҽре куела? 

2. Модель тҿзү. 
Эндәш сүзләр янында тыныш билгеләре 

 

 

Тыныч интонация      Тойгылы интонация 

1)Эндҽш сүз,.......      1) Эндҽш сүз!.......... 

2) ...., эндҽш сүз, ........     2) ......, эндҽш сүз! 

3)...., эндҽш сүз.      3)Ымлык+эндҽш сүз!.......  

4)Ымлык+эндҽш сүз,....... 

VI.Өй эше бирү.Билгеләр кую. 

1.Кагыйдҽне ятларга. 

2. 329 күнегүне язмача башкарырга. 

3.Ҽдҽби ҽсҽрдҽн эндҽш сүзлҽр кергҽн 5 җҿмлҽ язарга. 


