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КЕРЕШ 

Теманың актуальлеге. Бүгенге кҿндҽ без үзгҽрешлҽр чорында яшибез. 

Җир шарының тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ барган үзгҽрешлҽр безнең тормышыбызга 

кҿннҽн-кҿн ныграк тҽэсир итҽ бара. Җҽмгыятьнең социаль-икътисади һҽм 

рухи ҿлкҽлҽрендҽ барган глобаль  үзгҽрешлҽр мҽгариф эчтҽлегенҽ дҽ яңа 

тҿсмерлҽр кертҽ, яңа талҽплҽр куя, аның үсешенҽ яңа юнҽлешлҽр билгели.  

Бу исҽ заман мҽктҽбе укучыларга билгеле бер дҽрҽҗҽдҽ белем бирү белҽн 

генҽ чиклҽнмичҽ, аларны мҽстҽкыйль рҽвештҽ даими белем тупларга, 

һҽрьяклап үсешкҽ ирешергҽ, үз-үзе белҽн идарҽ итҽ белергҽ, җҽмгыятьтҽге 

мҿһим процесслар турында хҽбҽрдар булырга ҿйрҽтергҽ тиеш дигҽн сүз. 

Мҽктҽптҽ татар телен һҽм ҽдҽбиятын нҽтиҗҽле укыту – бүгенге кҿндҽ 

иң мҿһим мҽсьҽлҽлҽрнең берсе. Укытучы буларак, безнең тҿп максатыбыз – 

замана талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган, тормышта үз юлын табарга сҽлҽтле, 

иҗади, белемле, ике дҽүлҽт телендҽ һҽм чит теллҽрдҽ дҽ иркен сҿйлҽшеп 

аралашучы шҽхес тҽрбиялҽү, аларны хезмҽттҽшлеккҽ ҿйрҽтү, чҿнки бүгенге 

кҿндҽ яшүсмерлҽр арасында сүлпҽнлек, битарафлылык, белмҽгҽнне белергҽ 

телҽмҽү, матур ҽдҽбият укудан бҿтенлҽй бизү,  яхшылыкны күрергҽ телҽмҽү 

кебек кире сыйфатларның кҿчҽюе сизелҽ. Шуңа күрҽ без балаларга теоретик 

белем генҽ биреп калмыйча, аларның алган белемнҽрен тормышта куллана 

белүлҽренҽ зур игътибар бирҽбез.  

Белем бирү эшен үзара хезмҽттҽшлек шартларында оештыру – 

тҽрбиялҽүнең тҿп ысулы. Мҿгаллим һҽм балаларның  үзара хезмҽттҽшлеге 

нҽтиҗҽсендҽ шҽхеснең ихтыяҗы һҽм сҽлҽте тулысынча ачыла. Бу очракта 

укытучы да, укучы да бер-берсенең ярдҽмчесе, киңҽшчесе булырга тиеш. 

Белгҽнебезчҽ, яңа дҽүлҽт стандартларында дүрт эшчҽнлеккҽ ҿстенлек бирелҽ: 

шҽхси, регулятив, танып-белү эшчҽнлеге һҽм коммуникатив эшчҽнлек. 

Дҽреслҽрдҽ ҽле моңа кадҽр билгеле булмаган чаралар кулланыла, элеккеге 

метод-алымнар яңара, камиллҽшҽ. Укытучы алдында яңа педагогик 

технологиялҽрнең иң нҽтиҗҽлелҽрен сайлап алып, аны үзлҽштерү зарурлыгы 



4 

 

туды. Хҽзерге уку-укыту процессында иң ҽһҽмиятле урынны заманча 

технологиялҽрнең берсе булган уен технологиясе алып тора. Укучыларга 

белем бирү,  тҽрбиялҽү процессында уен технологиясен куллану 

мҽгълүматны кабул итү, игътибарны кҿчҽйтү, хҽтер һҽм интеллектны 

үстерүдҽ югары күрсҽткечлҽргҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирҽ; образлы кабул 

итү аша кешенең ми эшчҽнлеген, уйлау сҽлҽтен активлаштыра.   

Сүз тҿркемнҽре арасында алмашлыклар аерым урын алып тора. Бу сүз 

тҿркеме исем, сыйфат, сан, рҽвеш һҽм фигыльлҽрне алыштырып, алар 

урынында кулланыла. Алмашлык бу сүз тҿркемнҽренең мҽгънҽлҽрен 

турыдан-туры белдерми, ҽ аларга ишарҽ итҽ, алыштыра. Сҿйлҽмдҽ аларның 

роле гаять зур, чҿнки алмашлыклар бер үк сүзне кабатлаудан коткара, 

сҿйлҽмне стилистик яктан шомарта, җыйнакландыра, матурлый. Шуңа күрҽ 

аларны ныклап ҿйрҽнү аеруча ҽһҽмиятле.  Алмашлыкларның ҿйрҽнелү 

тарихы, мҽктҽптҽ уку-укыту барышында алардан уңышлы файдалану, 

сҿйлҽмдҽ алмашлыкларны урынлы куллану, ныклы күнекмҽлҽр булдыру, 

дҿрес язарга ҿйрҽтү – мҿһим мҽсьҽлҽлҽрдҽн санала. Мҿстҽкыйль сүз тҿркеме 

буларак алмашлыклар килҽчҽктҽ дҽ ныклап ҿйрҽнүне һҽм үстерүне сорый. 

Шуларны истҽ тотып, мин бу хезмҽтемдҽ рус тҿркемнҽрендҽ белем алучы 

укучыларга алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽтүдҽ уен техгологиясен урынлы һҽм 

нҽтиҗҽле файдалану юнҽлешлҽрен күрсҽтергҽ тырыштым. 

Хезмҽтнең тҿп тикшеренҥ проблемасы – татар телен дҽүлҽт теле 

буларак укытканда алмашлыкларны ҿйрҽнүнең лингводидактик нигезлҽре 

һҽм заманча технологиялҽрен (уен технологиясен) билгелҽү. 

Тикшеренҥнең максаты – рус мҽктҽбенең татар һҽм рус 

тҿркемнҽрендҽ алмашлыкларны ҿйрҽтүнең лингводидактик нигезлҽрен 

ачыклау һҽм аларны уен технологиялҽре белҽн бҽйлҽп ҿйрҽтүнең алымнарын 

билгелҽү. 

Тикшеренҥ объекты − татар телен дҽүлҽт теле буларак укыту 

барышында алмашлыкларны ҿйрҽтү процессы. 
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Тикшеренҥ предметы − гомуми белем бирү оешмаларында алмашлык 

сүз тҿркеменҽ ҿйрҽтүнең яңа технологиялҽре. 

Куелган максатка мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ, тикшеренүнең түбҽндҽге 

бурычлары билгелҽнде: 

1. Татар тел белемендҽ алмашлыкларны ҿйрҽнүнең тарихына күзҽтү 

ясау; 

2. Татар теле дҽреслҽрендҽ алмашлык сүз тҿркеменнең хҽзерге 

программа һҽм дҽреслеклҽрдҽ бирелешен ачыклау;  

3. Уен технологиясе турында мҽгълүмат туплау; 

4. Алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽтүдҽ уен технологиясен куллану 

мҿмкинлеклҽрен ачыклау. 

Тикшеренүнең методологик нигезен алмашлык сүз тҿркемен 

тикшергҽн хезмҽтлҽр, тел һҽм аны укыту методикасы буенча уздырылган 

фундаменталь тикшерүлҽр, рус мҽктҽплҽрендҽ укыту программалары һҽм 

татар теле дҽреслеклҽре тҽшкил итҽ.  

Хезмҽтнең теоретик базасын түбҽндҽге тикшерүлҽр тҽшкил итте: 

 сүз тҿркемнҽренең бүленеше буенча теориялҽр (А.Казембек, 

К.Насыйри, Г.Ибраһимов, Г.Алпаров, В.Н.Хангилдин, З. М. Вҽлиуллина, К. 

З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, Д. Г. Тумашева һ.б.) 

 «алмашлык» терминының башка атамаларының ҿйрҽнелеше 

(М.Корбангалиев, Х.Бҽдигый, Г.Ибраһимов, Җ.Вҽлиди, Л.Җҽлҽй, Г.Нугайбҽк 

һ.б.) 

 алмашлыкның тҿркемчҽлҽргҽ бүленеше (Ч.М.Харисова, 

Ф.С.Сафиуллина, Д.Г.Тумашева, З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. 

А. Сҽгыйтов, Җ.Вҽлиди, Г.Алпаров, В.Н.Хангилдин, Ф.М.Хисамова); 

 уен технологиясе буенча теоретик мҽгълүмат (Ф.Ф.Харисов, 

Б.Г.Лихачев, В.П.Беспалько, М.А.Чошанов, С.Х.Айдарова, Г.К.Селевко һ.б. ); 

 татар теленҽ ҿйрҽтү теориясе һҽм методикасы (Ф.С.Валеева, 

З.М.Валиуллина, Г.Р.Галиуллина, М.Ш.Галлямова, М.З.Зҽкиев, 
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Д.Г.Тумашева, Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, Ф.М.Хисамова, 

Р.Р.Җамалетдинов, М.М.Шҽкүрова,  Р.А.Юсупов һ.б.). 

Тикшеренҥ метoдлaры һҽм aлымнaры. Укучылaргa тaтaр теленең 

мoрфoлoгия бүлеген ҿйрҽнү aеручa зур кыенлыклaр тудырa, чҿнки фҽннең бу 

тaрмaклaры aңлaу ҿчен дҽ, гaмҽлдҽ куллaну ҿчен дҽ укучы тaрaфыннaн 

чaгыштырмaчa aвыррaк үзлҽштерелҽ. Шуңa күрҽ дҽ тaтaр теле 

мoрфoлoгияcен укыту метoдикacынa бaгышлaнгaн хезмҽтлҽрнең булуы зур 

ҽһҽмияткҽ ия, укытучыгa белем бирү прoцеccын oештыругa булышлык итҽ. 

Мoрфoлoгияне укыту ыcуллaрын билгелҽү мaкcaты белҽн, тикшеренү 

бaрышындa түбҽндҽге метoд һҽм aлымнaрдaн фaйдaлaнылды: ыcуллaрны 

тикшереп aнaлизлaгaндa – тacвирлaмa; темaгa кaгылышлы тaрихи 

мaтериaлны тҿрле яклaп cиcтемaлы тикшергҽндҽ – тaрихи-этимoлoгик; 

ҽлеге теoретик ҿйрҽнүлҽрне чaгыштырып ҿйрҽнгҽндҽ – чaгыштыру 

ысулларын метoдлaрны куллaндык.  

Тикшеренҥ базасы – Казан шҽһҽре Авиатҿзелеш районының 36 нчы 

гимназиясе. Фҽнни хезмҽтне язу барышында ҽлеге гимназиядҽ татар теле һҽм 

ҽдҽбияты укытучысы булып эшлҽү тҽҗрибҽсенҽ таяндык. 

Тикшеренҥ этаплары. 

Беренче этап – эзлҽнҥ: тикшерелгҽн проблема буенча булган фҽнни 

ҽдҽбиятка теоретик анализ ясау; алмашлыкларны ҿйрҽнүнең тарихын 

ачыклау, тикшеренүнең темасын, максатын, объектын, предметын һҽм 

методларын ачыклау; татар теле буенча кулланылышта булган программа, 

дҽреслек һҽм укыту кулланмаларына лингводидактик анализ ясау; 

укучыларның «Алмашлык» темасы буенча алган белем, күнекмҽлҽрен 

ҿйрҽнү. 

Икенче этап – тҿп: татар теле дҽреслҽрендҽ алмашлыкларны ҿйрҽнүнең 

эчтҽлеген теоретик һҽм гамҽли рҽвештҽ дҽлиллҽү; заманча технологиялҽрне 

(уен технологиясен) куллану. 
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Ҿченче этап – тҽмамлау һҽм гомумилҽштерҥ: фҽнни эшне 

гомумилҽштерү, нҽтиҗҽлҽр формалаштыру, диссертацияне язып бетерү. 

Тикшеренҥнең фҽнни яңалыгы түбҽндҽгедҽн гыйбарҽт: 

1. Рус мҽктҽплҽре ҿчен чыккан дҽреслеклҽр һҽм программаларга, фҽнни 

хезмҽтлҽргҽ анализ ясап, алмашлыкларның ҿйрҽнелү дҽрҽҗҽсе ачыкланды. 

2. Алмашлыкларны ҿйрҽнү буенча мҽктҽп программасы һҽм 

дҽреслеклҽренең лингводидактик потенциалы билгелҽнде.  

3.  Алмашлыкларны ҿйрҽнү вакытында укучыларның эшчҽнлеген, 

заманча технологиялҽргҽ нигезлҽп, махсус күнегүлҽр, биремнҽр, тҿрле 

уеннар ярдҽмендҽ оештырылды. 

Тикшеренүнең теоретик ҽһҽмияте түбҽндҽгедҽн гыйбарҽт: ҽлеге 

фҽнни эш алмашлыкларны ҿйрҽнүнең тулы бер системасын күз алдында 

тота, мҽктҽптҽ уку-укыту теориясен баета; укучыларга алмашлыкларны 

ҿйрҽткҽндҽ заманча технологиялҽр белҽн эш итҽргҽ ярдҽм итҽ. 

Тикшеренүнең гамҽли ҽһҽмияте: хезмҽттҽ китерелгҽн aерым 

күзaллaулaр, гoмумилҽштерүлҽр тaтaр тел гыйлеме, тaтaр телен укыту 

метoдикacы фҽне белҽн кызыкcынучылaр, югaры белем бирү йoртлaры 

cтудентлaры ҿчен, уртa һҽм мaхcуc белем бирү учреждениелҽре укучылaры 

һҽм укытучылaры ҿчен чыгaнaк булып тoрaлaр.  

Чыгарылган нҽтиҗҽлҽрнең дҿреслеге һҽм расланганлыгы 

тикшеренүдҽ кулланылган методларның максат һҽм бурычларга тҽңгҽл 

булуы, тикшеренүнең эзлеклелеген саклау, тҿп нигезлҽмҽлҽрнең һҽм фҽнни 

нҽтиҗҽлҽрнең педагогика, лингводидактика, психология, психолингвистика, 

татар телен укыту методикасы ҿлкҽлҽрендҽге казанышларга таянуы белҽн 

тҽэмин ителде.  

Яклауга тҥбҽндҽге нигезлҽмҽлҽр чыга: 

1. Рус мҽктҽплҽре ҿчен чыккан дҽреслеклҽр һҽм программаларга 

ясалган анализны истҽ тоту мҽктҽптҽ алмашлыкларны билгеле бер системага 

салып ҿйрҽнү мҿмкинлеклҽре бирҽ; 
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2. Алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽнү тарихы буенча хезмҽтлҽр аны 

билгеле бер системага салып анализлау мҿмкинлеге бирҽ; 

3. Уен технологиясен яңа педагогик технологиялҽрнең берсе 

буларак танырга һҽм актив кулланырга мҿмкин;  

4. Татар теле дҽреслҽрендҽ алмашлыкларны ҿйрҽткҽндҽ яңа 

педагогик технология буларак, уен технологиясен куллану уңышлы. 

Апробация. Диссертациядҽ яктыртылган теоретик материал, 

нҽтиҗҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр тҿрле дҽрҽҗҽдҽге фҽнни-гамҽли 

конференциялҽрдҽ һҽм  басылып чыккан 4 хезмҽтемдҽ яктыртылды: 

1) Шҽехова А.Х. Татар тел белемендҽ алмашлык сүз тҿркеме һҽм аны  

ҿйрҽнү тарихы / Казанский  университет  и  мировая  тюркология:  

Материалы  Международной  научно-практической конференции студентов, 

магистров и аспирантов (18 ноября 2016 г.) – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 

2016. – Б. 278-280 

2) Шҽехова А.Х. Татар тел белемендҽ алмашлык сүз тҿркеме һҽм 

ҿйрҽнүнең тарихы / Татарское языкознание в контексте Евразийской 

гуманитарной науки: Материалы Международной научно-практической 

конференции (Казань, 1–4 ноября  2016 г.). – Казань : Изд-во Казан. ун-та. – 

2016. – Б. 432-435 

3) Шҽехова А.Х. Татар теле дҽреслҽрендҽ тҿрле педагогик 

технологиялҽр кулланып, алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽтү / Национальный  

язык  и  культура  в  условиях  глобализации: Материалы V  заочной  

Международной  научно-практической  конференции студентов  вузов,  

ссузов  и  учащихся  школ (Казань,  15  декабря 2017  г.)  /  Под науч.  ред.  

Л.И. Фидаевой,  Р.М. Амировой,  А.Г. Гилемшиной –  Казань: ИД«МеДДоК», 

2017. – Б. 208-211  

4) Шҽехова А.Х. Татар телендҽ алмашлык сүз тҿркемен уен 

технологиясенҽ нигезлҽп ҿйрҽтү  / Тҿрки лингвокультурология: проблемалар 

һҽм перспективалар: Гомуми урта, махсус урта һҽм югары белем бирү 
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йортларында укучыларның IХ Халыкара фҽнни-гамҽли конференциясе 

материаллары (Казан, 20–21 февраль, 2018 ел). – Казань : Изд-во Казан. ун-

та. – 2018. – Б. 245-247 

Диссертациянең структурасы һҽм эчтҽлеге. Диссертация керештҽн, 2 

бүлектҽн, йомгак, ҽдҽбият исемлеге, кушымтадан тора. Хезмҽтнең күлҽме –  

бит.  
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I бҥлек. Алмашлыкларны ҿйрҽнҥ тарихы һҽм аларның мҽктҽп 

программасындагы  урыны 

1.1. Алмашлык сҥз тҿркемен ҿйрҽнҥ тарихы 

Сүз тҿркемнҽре, гомумҽн,  татар теленең иң беренче 

грамматикаларында ук күрсҽтелҽ башлады. Мҽсҽлҽн, А. Троянскийның 

«Краткая татарская грамматика»сында 8 сүз тҿркеме бирелгҽн: исем, 

алмашлык, фигыль, сыйфат, рҽвеш, бҽйлек, теркҽгеч, ымлык. [Троянский, 

1814: 13] 

А. Казембекның «Общая грамматика турецко-татарского языка» 

исемле китабында 9 сүз тҿркеме күрсҽтелгҽн: исем, сыйфат, сан, алмашлык, 

фигыль, рҽвеш, бҽйлек, теркҽгеч, ымлык. [Казембек, 1846: 13] 

К. Насыйриның «Ҽнмүзҽҗ»ендҽ 3 сүз тҿркеме күрсҽтелҽ: исем, 

фигыль, хҽреф. [Насыйри, 1895: 7] Шул ук бүленеш Җ.Вҽлидинең «Татар 

теленең грамматикасы» исемле хезмҽтендҽ кабул ителгҽн. [Вҽлиди, 1919: 54] 

Г. Ибраһимов үзенең 1915 елда чыккан «Татар сарыфы» дигҽн 

китабында беренчелҽрдҽн булып татар теленең морфологиясен тҽртипкҽ, 

системага сала. Яшҽештҽ булган, лҽкин аңлашылмый торган гарҽп 

атамаларын алып ташлый, алар урынына татар теленҽ нигезлҽнгҽн яңа 

атамалар тҽкъдим итҽ. Бу атамалар хҽзерге кҿндҽ дҽ сакланган. Галим татар 

телендҽ тугыз «сүз тҿрен» күрсҽтҽ: исем, сыйфат, сан, фигыль, кушымта, 

алмаш, каед, ярдҽмлек, ымлык. 

Г. Алпаров «Шҽкли нигездҽ татар грамматикасы» дигҽн хезмҽтендҽ 5 

сүз тҿркемен тҿрлҽнүче (исем, фигыль) һҽм тҿрлҽнмҽүче (рҽвеш, ымлык, 

ярдҽмлеклҽр) дип аталган ике тҿркемгҽ бүлҽ. [Алпаров, 1945: 69-70] 

В. Н. Хангилдинның «Татар теле грамматикасы»нда сүзлҽр ҿч зур 

типка аерылган: 

1) мҿстҽкыйль сүзлҽр (исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, рҽвеш); 

2) ярдҽмлек сүзлҽр (бҽйлек, теркҽгеч, кисҽкчҽ, модаль сүзлҽр); 

3) ымлык сүз. 
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Барлыгы 11 сүз тҿркеме күрсҽтелгҽн. Алмашлык – исем, сыйфат, 

рҽвеш, сан урынына йҿри торган яки шундый сүзлҽрне алмаштыра торган 

сүзлҽр, дип билгели [Хангилдин, 1959; 135]. 

1972 нче елда чыккан «Хҽзерге татар ҽдҽби теле морфологиясе»ндҽ 

(Авторлары – З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов) 12 

сүз тҿркеме билгелҽнҽ: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, рҽвеш, бҽйлек, 

теркҽгеч, кисҽкчҽ, ымлык, аваз ияртемнҽре, модаль сүзлҽр. Алмашлык – 

исем, сыйфат, рҽвеш, сан урынына йҿри торган сүз тҿркеме, дип яза авторлар 

[З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972; 83]. 

Д. Г. Тумашева үзенең «Хҽзерге татар ҽдҽби теле» дигҽн хезмҽтендҽ 

сүз тҿркемнҽре турында тирҽн мҽгълүмат бирҽ, сүзлҽрне тҿркемлҽү 

принципларын, сүз тҿркемнҽренең үзара мҿнҽсҽбҽтен күрсҽтҽ, татар телендҽ 

12 сүз тҿркеме барлыгын ассызыклый: 

1) мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре: исем, сыйфат, рҽвеш, алмашлык, сан, 

фигыль; 

2) ярдҽмлек сүз тҿркемнҽре: бҽйлек, теркҽгеч, кисҽкчҽ; 

3) ымлыклар, аваз ияртемнҽре, модаль сүзлҽр. 

Алмашлык – исем, сыйфат, рҽвеш, сан урынына килеп, шул сүз 

тҿркемнҽренең гомуми мҽгънҽлҽренҽ ишарҽ итҽ торган сүзлҽр, ди автор [Д. 

Г. Тумашева, 1978; 93]. 

Күргҽнебезчҽ, һҽрбер грамматик тҿркемлҽүдҽ алмашлык сүз тҿркеме 

күрсҽтелгҽн. Терминнарга күз салсак, алар бер-берсенҽ охшаган, ягъни 

терминнар аерылмый дип ҽйтҽ алабыз. 

Алмашлыклар, аерым бер сүз тҿркеме буларак, XIX гасыр ахыры – XX 

гасыр башларында ҿйрҽнелҽ башлый. Аларны ҿйрҽнүдҽ К. Насыйри, Г. 

Алпаров, Ш. Иманаев, Г. Тҽүфикъ, Г. Нугайбҽк, М. Корбангали, Х. 

Габделбҽдигъ һ.б. зур ҿлеш керткҽннҽр. 

Татар тел белемендҽ «алмашлык» термины беренче башлап 

М. Корбангалиев һҽм Х. Бҽдигый тарафыннан язылган «Татар теле 
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сарыфы» дигҽн морфология дҽреслегендҽ кулланыла (1918); Г. Ибраһимов, 

Җ. Вҽлиди грамматикаларында «алмаш» термины, ҽ аңа кадҽрге 

грамматикаларда «замир», «исме замир» терминнары кулланыла. 

Алмашлык сүз тҿркемен тану һҽм билгелҽү мҽсьҽлҽсе антик филология 

тарафыннан ук кҿн тҽртибенҽ куелган була. Анда бу тҿр сүзлҽрне 

«прономен» (<лат. pronomen = pro nomer + исем ҿчен) дип атаганнар, ягъни 

«исем урынына» йҿртелҽ торган сүзлҽр булып чыга. Гарҽп тел белемендҽ исҽ 

бу тҿр сүзлҽрне «замир», «исме замир» дип атаганнар. Бу сүзнең 

этимологиясе бик кызыклы. Замир «эч, нҽрсҽнеңдер эчке торышы, 

яшерене...» дигҽн мҽгънҽлҽрне аңлата. Кыскасы, гарҽпнең замире 

(алмашлыгы) башка бер тҿшенчҽлҽрне аңлатуны «эченҽ яшергҽн» сүзлҽр 

тҿркеме булып чыга [Җҽлҽй, 2000; 117]. 

Г. Нугайбҽк «Тҿрлек» исемле грамматикасында (1911) «атлык» // 

«исемлек» дигҽн атамалар да кулланып карый, лҽкин аның бу атамалары, бер 

яктан, артык туры калька булганга, икенче яктан, алмашлыкларның тҿп 

функциясен бик тарайтып аңлатканга булса кирҽк, кабул ителмичҽ калалар. 

Гомумҽн, алмашлыклар читлҽтелмҽ уйлау, абстракциялҽү нҽтиҗҽсендҽ туган 

сүз тҿркеме. Телдҽге тарихи закончалык буенча, читлҽтелмҽ сүзлҽр борынгы 

конкрет мҽгънҽле сүзлҽрдҽн килеп чыкканнар. Бу – тел белемендҽ күптҽн 

расланган һҽм дҽлиллҽнгҽн хакыйкать. 

Хҽзерге татар ҽдҽби телендҽге алмашлыклар һҽм аларның 

тҿркемчҽлҽре борынгы тҿрки телдҽн үк килҽ. Кайбер алмашлыклар фонетик 

үзгҽрешкҽ тартылган: бҽн > мҽн > мин, сҽн > син, ол > ул, нҽ > ни һ.б. 

Морфемалары кушылу аркасында кайбер алмашлыклар тамыр һҽм кушымча 

бергҽ аерылмас хҽлгҽ килгҽннҽр: ба – бҽ – би + з > без, ки + м > мин һ.б. 

Борынгы тҿрки телдҽ һҽм татар язма истҽлеклҽрендҽ кулланылган нҽтҽк / 

ник, канча / күпме, ошбу / шушы һ.б. алмашлыклар архаиклашканнар. Татар 

телендҽ кайчан / кай + чагын, нҽрсҽ / нҽ + ирсҽ кебек кушма алмашлыклар 

туган [Нуриева, 1975; 70]. 
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Тҿрки теллҽрнең хҽзерге грамматикаларында алмашлыкларны тҿрле 

тҿркемчҽлҽргҽ бүлҽлҽр. В. В. Радлов карашы буенча, күрсҽтү алмашлыклары 

зат алмашлыкларыннан килеп чыкканнар. Аның хезмҽте буенча: бҽн – бу, сҽн 

– шу. Ул үзенең фикерен якут телен тикшергҽч ҽйткҽн. 

Л. П. Якубинский, тҿрек теле алмашлыкларына нигезлҽнеп, бҿтенлҽй 

икенче тҿрле ҽйтҽ. Ул зат алмашлыклары күрсҽтү алмашлыкларыннан килеп 

чыккан ди. Шуны дҽлил итеп, тҿрек теленнҽн түбҽндҽге схеманы китерҽ: 

Бун – «этот», «здесь», бен – «я». 

Шун – «тот», «этот», «там», сен – «ты». 

Кайбер галимнҽрнең алмашлыкларны ҿйрҽнгҽн хезмҽтлҽре белҽн 

якыннан танышып анализ ясадым. 

Харисова Чулпан Мҿхҽррҽм кызы үзенең югары уку йортлары ҿчен 

чыгарган «Татар теле. Морфология» дҽреслегендҽ алмашлыкка мондый 

билгелҽмҽ бирҽ: «Алмашлык – татар телендҽ исем, сыйфат, сан, рҽвеш һҽм 

фигыльлҽрне алыштырып, алар урынында кулланыла торган сүз тҿркеме». 

[Харисова, 2010: 52-53] Алмашлыкларның бу сүз тҿркемнҽренең 

мҽгънҽлҽрен турыдан-туры белдермҽвен, бҽлки аларга ишарҽ итүен, 

алыштыруын ачыклап китҽ. Димҽк, лексик-грамматик мҽгънҽсе буенча 

алмашлыклар предметларга, аларның билгелҽренҽ һҽм микъдарына, шулай 

ук аларның эш-хҽленҽ яки аның билгесенҽ ишарҽ итҽ, аларны алыштыра. 

Мҽсҽлҽн, Урамда һичкем күренми, беркайчан да булмаган хҽл бит бу! (К. 

Нҽҗми) җҿмлҽсендҽ һичкем – исемне алыштырып килгҽн юклык алмашлыгы; 

беркайчан – рҽвешне алыштырып килгҽн юклык алмашлыгы; бу – сыйфатны 

алыштырып килгҽн күрсҽтү алмашлыгы. [Харисова, 2010: 53] 

Харисова Ч. М. алмашлыкларның мҽгънҽлҽре шактый гомуми булуын 

ассызыклый. Шунлыктан аларның эчтҽлеге җҿмлҽ эчендҽ генҽ конкретлаша 

тҿшҽ. Мҽсҽлҽн, Үзебезнең ҿй түбҽсенҽ мендем дҽ аның иң очланып килгҽн 

җиренҽ ябышып, басып тора башладым. (Ф. Ҽмирхан) [Харисова, 2010: 53] 
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Сҿйлҽмдҽ алмашлыкларның роле гаять зур, чҿнки алар бер үк сүзне 

кабатлаудан коткара, сҿйлҽмне стилистик яктан шомарта, җыйнакландыра, 

матурлый. Алмашлыклар, гадҽттҽ, үзлҽре алыштырып килгҽн сүз тҿркеменең 

гомуми билгелҽренҽ ишарҽ итүен дҽ ҽйтеп узарга кирҽк. 

Морфологик яктан бу сүз тҿркеме үзлҽре белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш булган 

сүзлҽрнең грамматик категориялҽрен ала һҽм шул сүз тҿркеменҽ хас булган 

синтаксик функцияне үти. Мҽсҽлҽн, исем урынында кулланыла торган 

алмашлыклар предметка ишарҽ итҽ, грамматик яктан килеш, тартым белҽн 

тҿрлҽнҽ, берлек һҽм күплек санда килҽ. 

Синтаксик яктан җҿмлҽдҽ ия яки тҽмамлык, аергыч, хҽл яки хҽбҽр 

булып килҽ. Исемең матур кемнҽр куйган дигҽн җҿмлҽдҽ билгелҽнгҽн сүз 

исемне алыштырган, баш килештҽ, күплек санда, тартым белҽн тҿрлҽнмҽгҽн, 

җҿмлҽдҽ ия булып килгҽн. [Харисова, 2010: 53] 

Харисова Ч. М. алмашлыкларның грамматик тҿркемчҽлҽрен 

түбҽндҽгечҽ бүлҽ: кайсы сүз тҿркеме урынында кулланылуларына карап, 

икенче тҿрле ҽйткҽндҽ, нинди сүз тҿркеме белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш булулары 

ягыннан чыгып, алмашлыклар түбҽндҽге грамматик тҿркемчҽлҽргҽ бүленҽ: 

1. Исем алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар, һичкем, беркем, 

һичнҽрсҽ, бернҽрсҽ, ҽллҽ кем, ҽллҽ нҽрсҽ һ.б. Бу алмашлыклар предметка 

гомуми планда ишарҽ итҽ. Морфологик яктан килеш һҽм кайберлҽре тартым 

белҽн тҿрлҽнҽ, берлек яки күплек санда кулланыла: Сиңа миннҽн хҽбҽр 

китерсҽлҽр, ул егылган арып, дисҽлҽр, син ышанма, бҽгърем... (М. Җҽлил) 

Исем алмашлыклары -ныкы, -неке кушымчалары белҽн тартым 

алмашлыклары барлыкка китерҽ: Бу китап минеке. [Харисова, 2010: 53-54] 

2. Сыйфат алмашлыклары: ул, бу, шул, теге, андый, мондый, 

шундый, тегенди, бҿтен, бар, һҽммҽ, һҽр, нинди, ҽллҽ нинди, ниндидер, 

кайсыдыр, кайсы, ҽллҽ кайсы һ.б. Алар предметның билгесенҽ ишарҽ итҽ, 

исемне ачыклаганда тҿрлҽнми, лҽкин кайберлҽре сыйфат кебек чагыштыру 

дҽрҽҗҽсендҽ килҽ (Карлыгач-сылу да шундыйрак фикергҽ килгҽн иде. (Г. 
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Ибраһимов); исемлҽшергҽ дҽ мҿмкин (Кайсыгызның кулы җылы, бҽйлисе 

бар йҿрҽкне... (Х. Туфан) Гадҽттҽ, сыйфат алмашлыклары җҿмлҽдҽ аергыч 

була: Бер җирдҽ юк андый ак каеннар, бер җирдҽ юк андый урманнар. (Һ. 

Такташ) [Харисова, 2010: 54] 

3. Рҽвеш алмашлыклары: кайчан? ҽллҽ кайчан, кайчандыр, кайда? 

ҽллҽ кайда, кайдадыр, ничек? ҽллҽ ничек, ничектер, алай, болай, шулай, 

тегелҽй һ.б. Алар рҽвешлҽрнең гомуми мҽгънҽсенҽ ишарҽ итҽ, тҿрлҽнми, 

кайберлҽре чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽ килҽ, җҿмлҽдҽ тҿрле хҽллҽр була: «Сез 

кайдан?» – дип сорыйсыз. (С. Хҽким) «Кайчанрак кайтасыз?» – дип сорады 

абыйсы белҽн җиңгҽчҽсе Кларадан. (Ҽ. Еники) Кая барсам, кайда торсам, 

нишлҽсҽм дҽ, хҽтеремдҽ мҽңге калыр туган җирем. (Г. Тукай) 

Сыйфат алмашлыклары дип йҿртелҽ торган кайбер сүзлҽр, мҽсҽлҽн, 

андый, мондый, шундый алмашлыклары җҿмлҽдҽ еш кына рҽвеш 

алмашлыклары буларак очрый, җҿмлҽдҽ, билгенең билгесен яки эш-хҽлнең 

билгесен белдереп, хҽл була: Бҿтен буыннар талып кала, тар парта 

арасында тик утыруы шундый рҽхҽт. (М. Мҽһдиев) [Харисова, 2010: 54] 

4. Сан алмашлыклары: ничҽ? ничҽнче? ҽллҽ ничҽ, ҽллҽ ничҽнче, 

ничҽнчедер һ.б. Алар предметның микъдарына ишарҽ итҽ, тҿрлҽнми, җҿмлҽ 

эчендҽ ачыклаган исеме тҿшеп калганда исемлҽшергҽ дҽ мҿмкин: Быел 

ничҽнчене тҽмамлыйсыз? Шулай итеп, сыйфат, рҽвеш һҽм сан 

алмашлыклары – гомуми планда предметның, эш-хҽлнең яки билгенең 

билгесенҽ яисҽ предметның исҽбе буенча билгесенҽ ишарҽ итҽ торган 

грамматик тҿркемчҽлҽр. Морфологик яктан бу алмашлыклар тҿрлҽнмҽүлҽре 

белҽн аерылып тора; сыйфат һҽм сан алмашлыклары исемлҽшергҽ мҿмкин; 

сыйфат һҽм рҽвеш алмашлыклары исҽ чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽ кулланыла. 

[Харисова, 2010: 54-55] 

5. Фигыль алмашлыклары: нишли? нишлҽде? нишлҽгҽн? ҽллҽ нишли, 

нишлидер һ.б. Бу алмашлыклар зат яки предметның эшенҽ ишарҽ итҽ, 

фигыльлҽргҽ хас булган морфологик күрсҽткечлҽрне, ягъни заман, зат-сан, 
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барлык-юклык һ.б. категориялҽрнең кушымчаларын кабул итҽ, җҿмлҽдҽ еш 

кына хҽбҽр яки башка җҿмлҽ кисҽге дҽ булып килҽ: «Нишлҽргҽ соң?» дигҽн 

сорау белҽн килҽм синең рҽсмең каршына. (Х. Туфан) Ҽллҽ ничек булды синең 

гомер, син, Мокамай, ҽллҽ нишлҽдең. (Һ. Такташ) [Харисова, 2010: 55] 

Шулай итеп, алмашлыклар, нинди сүз тҿркеме белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш 

булса, шул сүз тҿркеменең мҽгънҽсенҽ ишарҽ итҽ, аның грамматик 

билгелҽрен алып, җҿмлҽдҽ шул сүз тҿркеменҽ хас булган вазифаларны үти. 

Мҿгаллимҽ Чулпан Мҿхҽррҽм кызы мҽгънҽлҽре буенча 

алмашлыкларның берничҽ тҿрле булуын күрсҽтҽ: зат, күрсҽтү, сорау, 

билгесезлек, юклык, билгелҽү һҽм тартым алмашлыклары.  

Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. Мин сүзе – сҿйлҽүче 

затны, син – тыңлаучы яки сҿйлҽм тҿбҽлгҽн затны, ул сҿйлҽмдҽ катнашмаган 

башка бер зат яки, гомумҽн, предметны белдерҽ; без коллектив исеменнҽн 

сҿйлҽүчене һҽм шул коллективка кергҽннҽрне үз эченҽ ала, сез – 

тыңлаучыларны, ягъни сҿйлҽм тҿбҽлгҽн затларны, алар сҿйлҽшүдҽ 

катнашмаган затларны һҽм, гомумҽн, предметларны белдерҽ. [Харисова, 

2010: 55] 

Беренче һҽм икенче зат алмашлыклары, гадҽттҽ, кешегҽ карата 

кулланыла, ҿченче зат алмашлыклары исҽ затны да, предметны да 

алыштырып килҽ ала. Мҽсҽлҽн, кеше яки поезд турында сҿйлҽгҽндҽ, Ул килҽ 

дип ҽйтергҽ мҿмкин. 

Стилистик максатлардан чыгып, зат алмашлыклары башка мҽгънҽлҽрдҽ 

дҽ кулланыла ала: син алмашлыгы матур ҽдҽбиятта, аерым алганда 

шигърияттҽ, сурҽтлҽү чарасы буларак предметка карата да кулланыла: Синме 

соң бу бҿек Маркс иле һҽм давыллы Шиллер ватаны? (М. Җҽлил) Без 

алмашлыгы фҽнни стильдҽге сҿйлҽмдҽ мин сүзе урынына да килҽ ала: Без 

югарыда ҽйтелгҽн фикер белҽн килешҽбез. Сез алмашлыгы еш кына таныш 

булмаган яки аерым хҿрмҽткҽ лаек булган ҿлкҽнрҽк яшьтҽге бер затка карата 

да кулланыла: Сез, Сания апа, җыелышка кайчан барасыз? (М. Ҽмир) Зат 
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алмашлыклары, исем алмашлыклары буларак, берлек һҽм күплек санда 

булалар: мин – без, син – сез, ул – алар. [Харисова, 2010: 55] 

Бу алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнеше шактый үзенчҽлекле. 

Б.к. мин син Ул без сез алар 

И.к. минем синең аның безнең сезнең аларның 

Ю.к. миңа сиңа аңа 

аңар 

аңарга 

безгҽ сезгҽ аларга 

Т.к. мине сине Аны безне сезне аларны 

Ч.к. миннҽн синнҽн аннан 

аңардан 

бездҽн сездҽн алардан 

У.-в.к. миндҽ синдҽ анда 

аңарда 

бездҽ сездҽ аларда 

 

Мисаллардан күренгҽнчҽ, берлек сандагы I һҽм II зат алмашлыклары 

иялек һҽм юнҽлеш килешлҽрендҽ үзенчҽлекле кушымчалар ала; III зат 

алмашлыгы исҽ, килеш белҽн тҿрлҽнгҽндҽ, тамырыннан ук үзгҽрҽ, икенче 

тҿрле мондый күренешне супплетивизм дип йҿртҽлҽр. III зат алмашлыгы 

юнҽлеш, чыгыш һҽм урын-вакыт килешлҽрендҽ икешҽр, хҽтта ҿчҽр вариантта 

кулланыла. 

Күплек сандагы зат алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнешендҽ 

үзгҽрешлҽр күзҽтелми.  

Зат алмашлыкларының тартым категориясенҽ мҿнҽсҽбҽте шактый 

кызыклы. Алар тартым белҽн тҿрлҽнмилҽр, үзлҽре шушы категориянең 

аналитик (минем китап) һҽм аналитик-синтетик формаларын (минем 

китабым) белдерү ҿчен кулланыла. 

Исем алмашлыклары буларак, зат алмашлыклары җҿмлҽдҽ ия яки 

тҽмамлык һҽм башка җҿмлҽ кисҽклҽре дҽ булып килергҽ мҿмкин: Һҽрбер 
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нҽрсҽ безгҽ яңа иде. (Һ. Такташ) Күптҽн түгел безнең тҽрҽзҽ капкачын оя 

итте минем сҿйгҽн карлыгачым. (Г. Тукай) [Харисова, 2010: 56] 

Зат алмашлыклары -ныкы, -неке кушымчалары белҽн тартым 

алмашлыклары ясый һҽм предметның иясен белдереп килҽ.  

Күрсҽтү алмашлыклары: ул, бу, шул, теге, андый, мондый, шундый, 

тегенди, алай, болай, шулай, тегелҽй һ.б. 

Кҥрсҽтҥ һҽм сыйфат алмашлыклары буларак, ул, бу, шул, теге, 

андый, мондый, шундый, тегенди сүзлҽре зат, предмет яки тҿшенчҽлҽргҽ 

күрсҽтү ҿчен кулланыла. Алар исемне ачыклаганда тҿрлҽнмилҽр, җҿмлҽдҽ 

аергыч булалар: Һич бетҽрме тарихи бу бергҽлек? (Г. Тукай) Ҽнҽ шул бабай 

миңа бер уч тутырып орлык бирде. (Г. Ибраһимов) Мондый алмашлыклар 

җҿмлҽдҽ ачыклап килгҽн исеме тҿшеп калганда исемлҽшҽ, шуңа, килеш һҽм 

тартым белҽн тҿрлҽнеп, берлек яки күплек санда килҽ: Тегесе, чыннан да, 

хҽйлҽкҽр булып чыкты. (Ш. Маннур) Ул һҽм бу алмашлыклары исемлҽшеп, 

килеш белҽн тҿрлҽнгҽндҽ, тамырларыннан ук үзгҽрҽ: Бу ташкынны (моны) 

күргҽн кеше аптырап кала. (Ҽ. Баянов) [Харисова, 2010: 57] 

Күрсҽтү алмашлыкларыннан рҽвеш алмашлыклары, эшнең яки 

билгенең билгесенҽ ишарҽ итеп, җҿмлҽдҽ хҽл булып килҽ: Шулай матур 

сҿйли. Болай эшлҽү бик үк килешеп бетмҽс кебек. Күрсҽтү алмашлыклары 

чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽ дҽ килҽ ала: Андыйрак фикер ҽйтелгҽн иде инде. 

Болайрак итеп язарга кирҽк. Күрсҽтү алмашлыклары парлы яки ялгызак 

мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр составында кулланыла: Кем эшлҽми, шул ашамый. 

Исемлҽшкҽн күрсҽтү алмашлыклары аналитик иярчен җҿмлҽле кушма 

җҿмлҽлҽрнең баш җҿмлҽсендҽ мҿнҽсҽбҽтле сүз буларак кулланыла: Тик (шул 

нҽрсҽ) шунысы бар: дҽрестҽн соң барлык укучылар да ҿмҽдҽ катнашырга 

тиеш. Күрсҽтү алмашлыклары арасында карала торган ҽнҽ һҽм менҽ сүзлҽре 

тҿрлҽнмҽүлҽре һҽм җҿмлҽ кисҽклҽре була алмаулары белҽн аерылып тора. 

Ҽнҽ сүзе – ераграк, менҽ якынрак урнашкан ҽйбергҽ күрсҽтҽ. Бу сүзлҽр 

күрсҽтү кисҽкчҽлҽренҽ охшаган. [Харисова, 2010: 57] 
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Билгелҽҥ алмашлыклары предмет, күренеш яки тҿшенчҽлҽрне 

берҽм-берҽм (һҽркем, һичнҽрсҽ, һҽрбер, һҽркайсы) яки җыеп (бар, барлык, 

барча, бҿтен, һҽммҽ) билгелҽү ҿчен кулланыла. Билгелҽү 

алмашлыкларыннан һҽркем, һҽрнҽрсҽ, исем алмашлыклары буларак, килеш 

һҽм тартым белҽн тҿрлҽнҽ, берлек яки күплек санда кулланыла: Бу мҽсьҽлҽ 

һҽркемне борчый. 

Билгелҽү алмашлыкларының зур күпчелеге – сыйфат алмашлыклары: 

бар, барлык, бҿтен, һҽммҽ, һҽр, һҽркайсы. Алар исемнҽрне ачыклап килгҽндҽ 

тҿрлҽнми, җҿмлҽдҽ аергыч була: Һҽрбер нҽрсҽ безгҽ яңа иде, һҽрнҽрсҽгҽ 

исебез китҽ иде. (Һ. Такташ) Бу алмашлыклар, җҿмлҽ эчендҽ ачыклап килгҽн 

исеме тҿшеп калганда, бик җайлы гына исемлҽшҽ: Барын да белҽм дигҽн бер 

нҽрсҽ дҽ эшли алмас. (Мҽкаль) Бөтенесе дҽ баскан урыннарында катып 

калды. (Г. Бҽширов) [Харисова, 2010: 58] 

Билгелҽү алмашлыкларыннан үз сүзе татар телендҽ башкаларыннан 

аерылып тора. Ул бер үк вакытта исем алмашлыгы һҽм сыйфат алмашлыгы 

буларак та кулланыла; исем алмашлыгы булганда, исем кебек тҿрлҽнҽ. Ия 

янында килеп, җыйнак аныклагыч була: Ҽлфия бу мҽсьҽлҽне үзе эшлҽде. 

Тартым белҽн тҿрлҽнгҽн үз алмашлыгының килеш формалары 

тартымлы исемнҽрнеке белҽн туры килҽ:  

Б.к. үзем үзең үзе 

И.к. үземнең үзеңнең үзенең 

Ю.к. үземҽ үзеңҽ үзенҽ 

Т.к. үземне үзеңне үзен 

Ч.к. үземнҽн үзеңнҽн үзеннҽн 

У.-в. к. үземдҽ үзеңдҽ үзендҽ 

 

Сыйфат алмашлыгы булганда, бу сүз исемне ачыклап килҽ һҽм 

тҿрлҽнми, җҿмлҽдҽ аергыч була: Үзем күрдем, үз күзлҽрем белҽн, үкереп 

акты ничек елгалар. (М. Җҽлил) Шактый гына билгелҽү алмашлыклары 
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тиңдҽш кисҽклҽр янында гомумилҽштерүче сүз буларак кулланыла: Бүген 

һҽммҽсе: олысы, кечесе печҽн басуына китте. [Харисова, 2010: 58] 

Сорау алмашлыклары сорауны белдергҽндҽ кулланыла. Алар – 

үзлҽре алыштырып килгҽн сүз тҿркемнҽренең морфологик-синтаксик 

билгелҽре җыелмасын белдерҽ торган сүзлҽр: кем? нҽрсҽ? нинди? кайсы? 

ничҽ? ничаклы? ничек? кая? кайда? кайдан? кайчан? нишли? нишлҽгҽн? һ.б. 

Кем? нҽрсҽ? кемнең? нҽрсҽнең? кемгҽ? нҽрсҽгҽ? кемне? нҽрсҽне? кемнҽн? 

нҽрсҽдҽн? кемдҽ? нҽрсҽдҽ? – исем алмашлыклары, килеш һҽм тартым белҽн 

тҿрлҽнҽ, берлек яки күплек санда килҽ, җҿмлҽдҽ ия яки тҽмамлык һҽм башка 

җҿмлҽ кисҽклҽре була: Кем уйлаган шушы шаярулар синдҽ кҽсеп булып 

калыр дип? (Һ. Такташ) Нинди? кайсы? кайдагы? – сыйфат алмашлыклары, 

исемне ачыклап, аергыч була, исеме тҿшеп калганда исемлҽшҽ: Кайсысы 

ҿстенҽ иске кием элеп, кайсысы яланҿс килеш халык җыелган җиргҽ 

киттелҽр. (М. Юныс) Ничҽү? ничҽ? ничҽлҽп? ничҽшҽр? ничҽнче? – сан 

алмашлыклары, исемне ачыклап, аергыч була, исемлҽшергҽ дҽ мҿмкин: Улы 

ничҽнчене тҽмамлаганны Мҽфтуха апа исенҽ тҿшерҽ алмады. (Р. Гариф) 

Кая? кайдан? кайчан? ник? ничек? – рҽвеш алмашлыклары буларак 

тҿрлҽнми, хҽл булалар, кайберлҽре чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽ кулланыла: 

Кайчанрак кайтасың? Җҿмлҽсендҽ кайчанрак сүзендҽге чагыштыру 

дҽрҽҗҽсе кушымчасы белҽн билгесезлек мҽгънҽсе дҽ ҿстҽлҽ. Ҽй син, 

картлыгым, ник иртҽ килдең? Минем адресны син кайдан белдең? (Р. 

Нуруллин) – бу җҿмлҽлҽрдҽге билгелҽнгҽн сүзлҽр – хҽл булып килгҽн сорау 

һҽм рҽвеш алмашлыклары. Нишли? нишлҽгҽн? нишлҽде? нишлҽячҽк? нишлҽр? 

– фигыль алмашлыклары, шушы сүз тҿркеменең грамматик күрсҽткечлҽрен 

кабул итҽ: Хҽсҽн бүген үзен аеруча авыр хис итте; шунлыктан күңеле 

сыкранды, ҽллҽ нишлҽде. (Ф. Яруллин) [Харисова, 2010: 58-59] 

Юклык алмашлыклары сорау алмашлыкларына һич яки бер инкарь 

кисҽкчҽлҽре ялганып ясала: һичкем, беркем, һичнҽрсҽ, бернҽрсҽ, һичнинди, 

бернинди, һичничек, берничек һ.б. Алар, нинди сүз тҿркеме урынында 
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кулланылса, шул сүз тҿркеменең грамматик күрсҽткечлҽренҽ ия була: Мин 

сезгҽ боларның һичберен телҽмим. (С. Габделмҽн) Юклык алмашлыгы 

урынында бер саны да кулланыла: Бу егетлҽр, бу кызлар шҽһҽрнекелҽргҽ бер 

дҽ охшамаган. (Ҽ. Еники) Берничҽ сүзе сан һҽм билгесезлек алмашлыгы 

буларак кулланыла, исемлҽшеп килергҽ дҽ мҿмкин: Араларында берничҽсе 

кайтып китте. (Г. Ибраһимов) [Харисова, 2010: 59] 

Билгесезлек алмашлыклары сорау алмашлыкларына ҽллҽ яки -дыр, -

дер; -тыр, -тер кисҽкчҽлҽре ҿстҽлеп ясала: кемдер, ҽллҽ кем, нҽрсҽдер, ҽллҽ 

нҽрсҽ, ниндидер, ҽллҽ нинди. Аларның тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽүлҽре яисҽ нинди 

җҿмлҽ кисҽклҽре була алулары кайсы сүз тҿркемен алыштырып килүлҽренҽ 

бҽйле: Күзгҽ нҽрсҽлҽрдер ҿелҽ, нҽрсҽдер ҿстҽл яныннан очып килҽ. (М. 

Мҽһдиев) Исем һҽм билгесезлек алмашлыгындагы күплек сан һҽм килеш 

кушымчалары билгесезлек кисҽкчҽсе алдына куела: кемнҽргҽдер. 

Билгесезлек алмашлыгы белҽн белдерелгҽн субъектның эше үтелгҽн була, 

тик үтҽүчесе генҽ билгесез (Дҽрестҽ кемдер сҿйлҽшҽ); юклык алмашлыгы 

белҽн белдерелгҽн субъектның эше үтҽлми, чҿнки үтҽүчесе юк (Дҽрестҽ 

һичкем сҿйлҽшми). [Харисова, 2010: 59-60] 

Тартым алмашлыклары исем алмашлыкларына -ныкы, -неке 

кушымчалары ялганып ясала. Алар, гадҽттҽ, предметка ничҽнче затның ия 

булуын, ягъни тартымны белдерү ҿчен, логик басым белҽн хҽбҽр иткҽндҽ 

кулланыла: кемнеке? минеке, һҽммҽбезнеке һ.б. Тартым алмашлыклары, 

җҿмлҽ ахырында килеп, хҽбҽр була: Син үзең соң кемнеке? Ҽ син – Туган 

җирнеке. (Р. Фҽйзуллин) [Харисова, 2010: 60] 

Алмашлыклар башка сүз тҿркемнҽре белҽн бик тыгыз мҿнҽсҽбҽттҽ 

яшҽвен дҽ язып китҽ галимҽ Харисова Ч. М. Бу беренче чиратта аларның сүз 

тҿркемнҽрен алыштырып килҽ алуына бҽйле. Шуннан чыгып, алмашлыклар 

югарыда саналган грамматик тҿркемчҽлҽргҽ бүлеп карала. Сыйфат һҽм сан 

алмашлыклары, исемлҽшеп, исем кебек тҿрлҽнергҽ мҿмкин: Болар үзлҽре 

барырга телҽмҽделҽр. (Г. Ибраһимов) Кайбер сорау һҽм күрсҽтү 
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алмашлыклары җҿмлҽлҽрне бҽйлҽүче ялгызак яки парлы мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽр 

хезмҽтен үти: Кемнең эше бар, шуның ашы бар. (Мҽкаль) Нҽрсҽ алмашлыгы 

ҽйбер, предмет мҽгънҽсендҽ йҿри: Менҽ труба эчендҽге тҿтен сыман нҽрсҽ, 

чыгып, синең күзлҽреңне томалый. (М. Мҽһдиев) Шул сүзе раслаучы кисҽкчҽ 

урынында кулланыла: «Җитми шул», – ди. (М. Җҽлил) Анда, монда, шунда 

сүзлҽре конверсия ысулы белҽн рҽвешлҽргҽ күчеп, яңа лексик берҽмлек 

барлыкка килгҽн. [Харисова, 2010: 60] 

Сафиуллина Флера Садрый кызы һҽм Зҽкиев Мирфатыйх Зҽки 

улының «Хҽзерге татар ҽдҽби теле» хезмҽтендҽ исем, сыйфат, рҽвеш, сан 

кебек сүз тҿркемнҽрен алмаштырып килҽ ала торган сүз тҿркеме алмашлык 

дип атала. Башка сүз тҿркемнҽреннҽн алмашлыклар лексик мҽгънҽлҽренең 

гомумилеге белҽн аерылып торалар. Алмашлык җҿмлҽдҽ ия, хҽбҽр, аергыч, 

тҽмамлык, хҽл булып килҽ. алмашлыклар үзлҽре белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш сүз 

тҿркемнҽренең морфологик күрсҽткечлҽрен алалар. [Сафиуллина, 2006: 290] 

Мҽгънҽ һҽм вазифаларына карап, алмашлыклар җиде тҿркемгҽ бүленҽ: 

Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. 

Кҥрсҽтҥ алмашлыклары: бу, теге, ул, шул, ҽнҽ, андый һ.б. 

Сорау алмашлыклары: кем, нҽрсҽ, ник, нигҽ, ни ҿчен, нинди, ничек, 

кайсы, кайда, кайчан һ.б. 

Билгелҽҥ алмашлыклары: һҽр, һҽркем, барлык, һҽммҽ, бҿтен, үз һ.б. 

Билгесезлек алмашлыклары: ҽллҽ кем, ҽллҽ ничек, ҽллҽ нҽрсҽ, кемдер, 

никтер, нидер, ни дҽ булса, кем дҽ булса һ.б. 

Юклык алмашлыклары: һичкем, һичнҽрсҽ, һичкайда, һичкайчан, 

бернҽрсҽ дҽ, беркайчан да, берничек тҽ, беркем дҽ. 

Тартым алмашлыклары: синеке, аныкы, минеке, безнеке һ.б. 

Зат алмашлыклары сҿйлҽү процессына катнашкан затларны белдерҽ: 

мин, без – сҿйлҽүчелҽр, син, сез – тыңлаучылар, ул, алар – аның хакында сүз 

барган, читтҽге зат яки ҽйберлҽр. Зат алмашлыклары сан һҽм килеш белҽн 

тҿрлҽнҽ, тартым категориясе аларга хас түгел: Эндҽшҽ батыр утынчы: – 
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Сиңа миннҽн ни кирҽк? (Г. Тукай) [Сафиуллина, 2006: 291] Зат 

алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше исемнҽр тҿрлҽнешеннҽн 

беркадҽр аерыла: 

Б.к. мин син ул 

И.к. минем синең аның 

Ю.к. миңа сиңа аңа / аңар (га) 

Т.к. мине сине аны 

Ч.к. миннҽн синнҽн аннан / аңардан 

У.-в. к. миндҽ синдҽ анда / аңарда 

Сорау алмашлыклары ҽйберне, затны, билгене, рҽвеш һҽм саннарны 

ачыклау ҿчен кулланыла. Сорау алмашлыклары: кем, ни, нҽрсҽ, кай, кайсы, 

каян, кайдан, кайчан, нинди, ник, нигҽ, ничек, ничҽ, күпме. Сорау 

алмашлыкларының тҿрлҽнеше нинди сүз тҿркемен алыштырып килүенҽ 

бҽйлҽнгҽн. [Сафиуллина, 2006: 291] 

Кҥрсҽтҥ алмашлыклары зат яки ҽйберне күрсҽтү, билге яки 

рҽвешлҽргҽ ишарҽ итү ҿчен кулланыла. Күрсҽтү алмашлыклары: ул, бу, шул, 

теге, мондый, андый, тегенди, шундый, алай, болай, тегелҽй, шулай. Күрсҽтү 

алмашлыклары, билге яки рҽвешкҽ ишарҽ иткҽндҽ, җҿмлҽдҽ аергыч яки хҽл 

булып килҽлҽр. Исемне алмаштырып килгҽндҽ исҽ, алар килеш, тартым, сан 

белҽн тҿрлҽнҽлҽр һҽм җҿмлҽдҽ ия, тҽмамлык, хҽбҽр булалар. Мҽсҽлҽн: Бу 

читек бҿтенлҽй башка. (Г. Исхакый) Ул авылның, һич онытмыйм, һҽр ягы 

урман иде. (Г. Тукай) [Сафиуллина, 2006: 291] Тҿрлҽнгҽн вакытта кайбер 

алмашлыкларның тамыры үзгҽрешлҽр кичерҽ: бу урынына кыек килешлҽрдҽ 

һҽм күплек санда мо(н)-; бо-; шул урынына шу(н)-; ул урынына а(н)- 

тамырлары кулланыла. 

Б. к. Бу шул 

И. к. Моның шуның 

Ю. к. моңа(-р)-га шуңа(-р)-га 
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Т. к. Моны шуны 

Ч. к. Моннан шуннан 

У.-в. к. Монда шунда 

 

Тартым белҽн тҿрлҽнгҽндҽ, ҿченче зат кушымчасы гына ялгана: бу – 

бусы, мон(ы)-сы, болары; шул – шунысы, шулары. 

Билгелҽҥ алмашлыклары зат һҽм ҽйберлҽрне тулаем җыеп яки 

аерым-аерым билгелҽп күрсҽтҽлҽр. Алар күп түгел: һҽр, бар, бҿтен, һҽммҽ, 

үз, һҽркем, барысы, барча, бҿтенесе. Билгелҽү алмашлыклары, исемне 

ачыклап, аергыч булып килгҽндҽ тҿрлҽнмилҽр; исем урынына килгҽндҽ исҽ, 

килеш, тартым, сан белҽн тҿрлҽнеп, җҿмлҽнең телҽсҽ кайсы кисҽге була 

алалар: Һҽр яңа кҿн белҽн ни дҽ булса туа, ни дҽ булса арта бара. Бөтен ил, 

бар халык ҿчен генҽ түгел, һҽр шҽһҽр, һҽр авыл, һҽрбер кеше ҿчен бу шулай. 

(Г. Бҽширов) [Сафиуллина, 2006: 292] 

Билгесезлек алмашлыклары зат яки ҽйбернең, билге, рҽвеш, сан һҽм 

кайбер хҽллҽрнең билгесезлегенҽ ишарҽ итҽ. Алар ҽллҽ һҽм -дыр/-дер, -тыр/-

тер кисҽкчҽлҽре ярдҽмендҽ сорау алмашлыкларыннан ясалалар. Мҽсҽлҽн: 

ҽллҽ кем, кемдер, ҽллҽ ничек, ҽллҽ нинди, ниндидер. Ҽллҽ ничек булды безнең 

гомер, син, Мокамай, ҽллҽ ншлҽдең. (Һ. Такташ) Бер, бер-бер, берҽү, берҽр 

саннары да билгесезлек алмашлыгы функциясендҽ кулланыла: берҽр кем, 

бер-бер эш. Мҽсҽлҽн: Югары очтан берҽү килҽ, Хафизҽлҽм иркҽм атлавы. 

(Җыр) [Сафиуллина, 2006: 292] 

Юклык алмашлыклары зат яки ҽйбернең, билге, рҽвеш яки берҽр 

хҽлнең инкяр ителүен (кире кагылуын) белдерҽлҽр. Алар сорау 

алмашлыклары алдына һич яки бер сүзлҽрен кую юлы белҽн ясала: һичкем 

(беркем), һични (берни), һичничек (берничек), һичкайчан (беркайчан), 

һичнинди (бернинди), һичкайсы (беркайсы): Нҽрсҽ ҽйтсен – берни белми ул. 

(Х. Туфан) [Сафиуллина, 2006: 292] 
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Тартым алмашлыклары ҽйбернең кемнеке, кайсы затныкы икҽнен 

белдерҽлҽр. Алар -ныкы, -неке кушымчалары белҽн ясала: минеке, сезнеке, 

үзебезнеке, аларныкы. Тартым алмашлыклары килеш белҽн тҿрлҽнҽ һҽм 

күплек кушымчалары ала: минекендҽ, минекенең, синекенҽ, аныкына, 

безнекелҽр, синекелҽр. Тартым алмашлыгы җҿмлҽдҽ ия, хҽбҽр һҽм тҽмамлык 

булып килҽ: Минеке матур. Яулык синеке. [Сафиуллина, 2006: 293] 

Тумашева Дилҽрҽ Гариф кызы үзенең «Хҽзерге татар ҽдҽби теле. 

Морфология» хезмҽтендҽ исем, сыйфат, сан һҽм рҽвеш урынына килеп, шул 

сүз тҿркемнҽренең гомуми мҽгънҽлҽренҽ ишарҽ итҽ торган сүзлҽрне 

алмашлык дип атый. Алмашлыклар башка сүз тҿркемнҽреннҽн лексик 

мҽгънҽлҽренең гомумилеге белҽн аерылалар, чҿнки алар конкрет предмет, 

конкрет сыйфат, сан һҽм рҽвешне атап белдермилҽр, бҽлки гомуми тҿстҽ 

предмет, сыйфат, сан һҽм рҽвеш мҽгънҽлҽренҽ ишарҽ итҽлҽр. Грамматик 

яктан алмашлыклар үзлҽре белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш сүз тҿркемнҽренең 

морфологик категориялҽре буенча тҿрлҽнҽлҽр һҽм синтаксик функциялҽрен 

үтилҽр. Мҽсҽлҽн, исем урынына йҿри торган алмашлыклар килеш, сан һҽм 

(зат алмашлыкларыннан башкалары) тартым белҽн тҿрлҽнҽлҽр; сыйфат һҽм 

рҽвешне алыштыручылар, исемлҽшкҽн очракларны исҽпкҽ алмаганда, 

тҿрлҽнмилҽр; сан урынына йҿри торган алмашлыклар тҿрлечҽ үзгҽрҽлҽр, 

чҿнки сан тҿркемчҽлҽре морфологик табигатьлҽре ягыннан бердҽй түгел.  

Тҿрле сүз тҿркемнҽре белҽн мҿнҽсҽбҽттҽшлеклҽре нигезендҽ 

алмашлыклар дүрт тҿркемчҽгҽ аерылалар. [Тумашева, 1978: 93-94] 

1. Исем алмашлыклары гомуми рҽвештҽ предмет мҽгънҽсен 

белдерҽлҽр: мин, син, ул, без, сез, алар, кем, нҽрсҽ, үзе, һичкем, һичнҽрсҽ, ҽллҽ 

кем, нҽрсҽдер һ.б. 

2. Сыйфат алмашлыклары гомуми рҽвештҽ сыйфат мҽгънҽсенҽ 

ишарҽ итҽлҽр: бу, ул (ул кеше), теге, шул, андый, мондый, нинди, ҽллҽ нинди, 

кайсы, барлык, һҽммҽ, үз һ.б. 
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3. Сан алмашлыклары гомуми рҽвештҽ сан мҽгънҽсен күрсҽтҽлҽр: 

ничҽ, ничҽнче, ничҽлҽп, ничҽшҽр, ничаклы һ.б. 

4. Рҽвеш алмашлыклары гомуми тҿстҽ рҽвешкҽ ишарҽ итҽлҽр: 

ничек, кайчан, ҽллҽ ничек, ничектер, алай, болай, тегелҽй, шулай һ.б. 

Алмашлыклар һичбер вакыт затланышлы фигыльлҽрне 

алыштырмыйлар, лҽкин исем фигыль, сыйфат фигыль, хҽл фигыль 

формаларын, соңгылары исем, сыйфат, рҽвеш белҽн якын булганлыктан, 

алыштыра алалар: ул тырышып укый, шулай укыса, мҽктҽпне уңышлы 

тҽмамлаячак, пешкҽн алма – шундый алма, нинди алма?; яшҽү ҿчен – нҽрсҽ 

ҿчен? һ.б. [Тумашева, 1978: 94] 

Синтаксик яктан исем алмашлыклары, исемнҽр кебек, җҿмлҽнең һҽр 

кисҽге ролендҽ килҽ алалар. Мҽсҽлҽн: Ҽти, мин сиңа шҽһҽрдҽн нҽрсҽ алып 

кайтырмын? (И. Гази). Бүген мин сыерларны тирҽн чокырга алып бардым. 

Анда ашау яхшы. (Т. Гыйззҽт). Сары чҽчлесе – ул мин идем (Һ. Такташ). 

Китерелгҽн җҿмлҽлҽрдҽ мин, сиңа, нҽрсҽ алмашлыклары ия, кыек һҽм туры 

тҽмамлык, анда – хҽл булып, мин – хҽбҽр составында килгҽннҽр. Кагыйдҽ 

буларак, сыйфат алмашлыклары аергыч, рҽвеш алмашлыклары хҽл булып 

килҽлҽр: Нинди тылсымлы бу таң беленгҽн чаклар! Шул нурлар белҽн бергҽ 

күңелдҽ ниндидер изге тойгылар уяна (Г. Бҽширов). Кайдан килдегез, кайчан? 

(Г. Ҽпсҽлҽмов). [Тумашева, 1978: 94] 

Сыйфат алмашлыклары аергыч булып килмҽгҽндҽ исемлҽшҽлҽр һҽм 

тҿрлҽнҽлҽр: Атасы пароходларны тавышларыннан таный. Бусы фҽлҽн бай 

пароходы, бусы фҽлҽн бай пароходы... (И. Гази). Алмашлыклар бер сүзне 

генҽ түгел, бҽлки сүз тезмҽлҽрен, җҿмлҽлҽрне, хҽтта зур гына сҿйлҽм 

кисҽклҽрен алмаштырып килергҽ мҿмкин: Саснага барып җиткҽнмен. 

Ничек, ни рҽвеш бардым, мине кемнҽр каршылады – анысын белмим (Г. 

Тукай). [Тумашева, 1978: 94] 

Мҽгънҽлҽре буенча алмашлыкларны җиде тҿркемчҽгҽ бүлҽ: 
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1) Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. Беренче һҽм 

икенче зат алмашлыклары – мин, син – сҿйлҽүче һҽм тыңлаучы затны 

белдерҽлҽр; ҿченче зат алмашлыгы – ул – сҿйлҽмдҽ катнашмый торган затны 

яки гомумҽн предметны күрсҽтҽ: ул иртҽгҽ кайта (зат), мин дҽ аны укыдым 

(предмет). Күплек сандагы алмашлыклар затларның күплеген белдерҽлҽр һҽм 

башкачарак мҽгънҽлҽрдҽ дҽ кулланылалар. Мҽсҽлҽн, без алмашлыгы, 

беренчедҽн, коллектив исеменнҽн сҿйлҽүче затны белдерҽ (без укыйбыз), 

икенчедҽн, фҽнни стильдҽ автор, ягъни сҿйлҽүче зат – берлек сандагы мин 

алмашлыгы мҽгънҽсендҽ кулланыла. Күплек санда килгҽн икенче зат 

алмашлыгы тыңлаучы затларның күплеген күрсҽтҽ (сез укыйсыз), һҽм, 

ихтирам белдергҽндҽ, икенче зат берлек сан мҽгънҽсендҽ кулланыла (Мин 

Сезне күрҽ алмадым, Фатыйма апа). Зат алмашлыклары сан һҽм килеш 

белҽн тҿрлҽнҽ, тартым категориясе аларга хас түгел. Килеш һҽм сан белҽн 

тҿрлҽнгҽндҽ, III зат алмашлыгы ул тамырын а га алмаштыра: ул, аның, аңа, 

алар. Бу алмашлыкның тагын да борынгырак варианты ан рҽвешендҽ 

ҽйтелгҽн: Күрерсең син боларның йҿргҽнен һҽр дҽм коридорда: Йҿрилҽр карт 

кҽҗҽдҽй, үзлҽрен анлар саный зурга (Г. Тукай). [Тумашева, 1978: 95] Шул ук 

ан- тамыры кайбер кыек килешлҽрдҽ күренҽ: ан-нан, ан-да. I зат берлек сан 

алмашлыгының иялек килеше миннең урынына ҽдҽби телдҽ минем дип 

ҽйтелҽ. Урын-ара килешлҽрдҽ килгҽн III зат алмашлыгы хҽл функциясен үти 

һҽм рҽвеш урынына йҿри торган күрсҽтү алмашлыкларына якыная: анда – 

монда, аннан – моннан һ.б. Мҽсҽлҽн, Димҽк, ул уйлаганча, бу кыз бик үк 

мескен түгел, димҽк, анда (затны алмаштыра) егетлҽрнең күңелен 

тынычландыра ала торган кҿч тҽ, җитлеккҽнлек тҽ бар (Н. Фҽттах). 

[Тумашева, 1978: 96] Мондый алмашлыкларның рҽвешкҽ ҽйлҽнү очраклары 

да бар.  

III зат алмашлыгы заттан башка предметны алыштыра алганга һҽм 

урын-вакыт килеш формалары күрсҽтү алмашлыкларына һҽм рҽвешкҽ 

якынайганга күрҽ, телдҽ затны алмаштыру ҿчен шушы килешлҽрдҽ махсус 
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формалар туган булган. Мҽсҽлҽн: ул – аңа, аңар, аңарга; аннан һҽм 

аңардан;анда һҽм аңарда. Шулардан аңар, аңарга, аңардан, аңарда 

формалары кешене-затны гына алмаштыралар: Аңар унтугыз яшь тулган иде 

(Ш. Камал). [Тумашева, 1978: 96] Аңа, аннан, анда затны да, предметны да 

белдерҽ алалар.  

2) Кҥрсҽтҥ алмашлыклары: ул, бу, шул, теге, мондый, андый, 

тегенди, шундый, алай, болай, тегелҽй, шулай. Бу алмашлыклар предмет, 

сыйфат, рҽвешкҽ күрсҽтҽлҽр: бу – ҿстҽл, мондый тҿн. Ул, бу, шул, шушы, 

теге – күрсҽтү алмашлыкларының тҿп формалары. Калган алмашлыклар 

шушы тҿп формалардан -дый, -ди, -лай, -лҽй кушымчалары ярдҽмендҽ 

ясалганнар: бу – мондый, болай; шул – шундый, шулай; ул – андый, алай; теге 

– тегенди, тегелҽй. Күрсҽтү алмашлыкларыннан ул, бу, шул, шушы һҽм теге 

үзара урын һҽм вакыт ягыннан тҿрле чиклҽрне белдерүлҽре белҽн аерылалар.  

Күрсҽтү алмашлыклары исемнҽн башка килсҽлҽр, килеш, сан белҽн 

тҿрлҽнҽлҽр һҽм чикле күлҽмдҽ тартым кушымчаларын алалар: бу, моның, 

моңа, моны, моннан, монда; бу – болар, тегелҽр, шундыйлар, бу – монысы, 

сирҽгрҽк – бусы, теге – тегесе, шушы – шушысы, шунысы һ.б. Тҿрлҽнгҽн 

вакытта алмашлыкның тамыры үзгҽрешлҽр кичерҽ: бу урынына кыек 

килешлҽрдҽ һҽм күплек санда мо(н)-, бо-; шул урынына шу(н)- тамырлары 

кулланыла. [Тумашева, 1978: 97] 

Рҽвеш урынына йҿри торган алай, болай, тегелҽй, шулай кебек күрсҽтү 

алмашлыклары, кагыйдҽ буларак, тҿрлҽнмилҽр, лҽкин аларның да 

кушымчалар белҽн катлауландырылган формалары очрый: эш шулайга таба 

бара һ.б. 

3) Сорау алмашлыклары: кем, ни, нҽрсҽ, кай, кайсы, каян, кайдан, 

кайчан, ник, нигҽ, нинди, ничек, ничҽ, ничҽнче, ничҽшҽр, ничҽлҽп, 

никадҽр,ничаклы һ.б. Боларның тҿп формалары: кем, ни, кай. Ни 

алмашлыгының борынгырак формасы нҽ булган, аннан нҽрсҽ (нҽ ирсҽ) 

ясалган. Нҽрсҽ – сорау алмашлыгы булу белҽн беррҽттҽн билгесезлек 
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тҿсмере белҽн «ҽйбер»мҽгънҽсен белдерҽ: Анда бер ак нҽрсҽ күренҽ башлады 

(Ш. Камал). [Тумашева, 1978: 98] Ни алмашлыгыннан сыйфат, рҽвеш, сан 

кушымчалары һҽм бҽйлеклҽр белҽн күптҿрле сорау алмашлыклары ясалган: 

нинди, ник, нигҽ, ничҽ, ничҽнче, ничҽшҽр, нихҽтле һ.б. Кай алмашлыгы үзе 

сирҽк очрый, лҽкин аннан ясалган алмашлыклар бик киң таралган: кая, кайда 

(урын-вакыт килеше), кайдан (чыгыш килеше), кайчан, кайсы. Мҽсҽлҽн: Кая 

барсам, кайда торсам, нишлҽсҽм дҽ, Хҽтеремдҽ мҽңге калыр туган җирем 

(Г. Тукай). [Тумашева, 1978: 98] Сорау алмашлыкларының тҿрлҽнеше нинди 

сүз тҿркемен алыштырып килүенҽ бҽйлҽнгҽн: кем, ни, нҽрсҽ – исем кебек, 

кайсы, нинди, ничҽнче – сыйфат һҽм тҽртип саны кебек тҿрлҽнҽлҽр; ник, 

ничек, кайчан – рҽвеш кебек тҿрлҽнмилҽр һ.б. 

4) Билгелҽҥ алмашлыклары: бары, барлык, барча, һҽммҽ, һҽр, 

һҽрбер, үз, бҿтен. Бары, барлык, барча – бар тамырыннан ясалганнар; һҽммҽ, 

һҽр – алынма алмашлыклар; бҿтен – хҽзерге телдҽ кулланылмый торган бҿтү 

(үсү, җитлегү мҽгънҽсендҽ) фигыленнҽн барлыкка килгҽн; үз алмашлыгы үз-

ҽк сүзе белҽн бер тамырдан. Җыйма мҽгънҽ белдерҽ торган алмашлыклар да, 

аерым предметларны билгели торганнары да үз тҿркемнҽре эчендҽ бер-

берсеннҽн мҽгънҽ тҿсмерлҽре белҽн аерылалар: барлык һҽм бҿтен 

алмашлыкларының беренчесе күплек сандагы исемнҽрне ачыклый (барлык 

кешелҽр, китаплар, ҿйлҽр) һҽм аерылмышның аерым-аерым предметлардан 

торганлыгына ишарҽ итҽ; бҿтен исҽ берлек сандагы исемнҽрне ачыклый һҽм 

аерылмышны җыйма бер бҿтен итеп күрсҽтҽ (бҿтен халык, бҿтен авыл) һ.б. 

Билгелҽү алмашлыкларының барысы да диярлек аергыч ролендҽ һҽм 

исемлҽшкҽн хҽлдҽ кулланыла: Айсылу һҽммҽсен дҽ хуҗаларча үз итеп карап 

үтҽ (Г. Бҽширов). Ҿстегезгҽ тҿшкҽн бурычларны Егетлҽрчҽ барын эшлҽгез 

(Һ. Такташ). [Тумашева, 1978: 99] Үз алмашлыгы аергыч ролендҽ килгҽндҽ 

тҿрлҽнми: Шҽһҽрне үз кулына алган пролетариат... Советлар тҿзү эшенҽ 

кереште (Ш. Усманов). Мҿстҽкыйль кулланганда, үз алмашлыгы һҽрвакыт 

тартым һҽм килеш белҽн килҽ. Аның янында зат алмашлыгы да булырга 
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мҿмкин: Мин үзем дҽ шул сорауга җавап эзлим (Ш. Усманов). [Тумашева, 

1978: 100] 

5) Билгесезлек алмашлыклары сорау алмашлыкларына 

препозитив (алдан куела торган) ҽллҽ кисҽкчҽсе яки постпозитив (сүзнең 

азагына ялгана торган) -дыр/-дер кисҽкчҽлҽре кушылып ясалалар: ҽллҽ кем – 

кемдер; ҽллҽ ни – нидер; ҽллҽ ничек – ничектер, ҽллҽ кая - каядыр һ.б. 

Тҿрлҽнү-тҿрлҽнмҽүлҽре, башка алмашлыклардагы кебек, нинди сүз тҿркемен 

алыштырулары белҽн билгелҽнҽ. Килеш, сан, тартым кушымчалары -дыр, -

дер кисҽкчҽсе алдыннан ялганалар: кемнедер, кемгҽдер, нҽрсҽседер, 

нҽрсҽсенҽдер һ.б. Билгесезлек алмашлыгы функциясендҽ бер саны һҽм аның 

тҿрле тҿркемчҽлҽре кулланыла: бер-бер, берҽү, берҽр. Бер саны ярдҽмендҽ 

күп кенҽ билгесезлек алмашлыклары ясала: берҽр кем, берҽр нҽрсҽ, берничҽ, 

кайбер, кайсыбер һ.б. [Тумашева, 1978: 100] 

6) Юклык алмашлыклары: сорау алмашлыкларына инкярне 

белдерҽ торган һич сүзе, бер саны белҽн ясалалар: һичкем, һичнҽрсҽ, 

һичнинди,һичкайчан, беркем, бернҽрсҽ, бернинди, беркайчан, беркая, 

берничек һ.б. Һич, бер сүзлҽре аерым торганда да алмашлык ролен үтилҽр 

һҽм исем яки фигыль алдыннан килҽлҽр: Як-ягымда һич кеше дҽ юклыгын 

белдем дҽ мин, Чаптым авылга, таракны тиз генҽ элдем дҽ мин (Г. Тукай). 

[Д. Г. Тумашева, 1978: 100]. 

7) Тартым алмашлыклары тҿрле тҿркемчҽдҽге субстантив (исем 

урынына йҿри торган) алмашлыкларга -ныкы, -неке кушымчасы ялганып 

ясалалар: зат алмашлыкларыннан – минеке, синеке, безнеке, сезнеке һ.б.; 

күрсҽтү алмашлыкларыннан – моныкы, тегенеке, шушыныкы һ.б.; билгелҽү 

алмашлыкларының тартымлы формасыннан – барысыныкы, үземнеке, 

үзеңнеке, һҽммҽгезнеке һ.б.; сорау алмашлыкларыннан – кемнеке, нҽрсҽнеке, 

кайсыныкы һ.б.; билгесезлек алмашлыкларыннан – кемнекедер, нҽрсҽнекедер 

һ.б.; юклык алмашлыкларыннан – беркемнеке, һичкемнеке, бернҽрсҽнеке һ.б. 

Тартым алмашлыкларының кушымчасы ике кисҽктҽн тора: ны-кы. Тартым 
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алмашлыклары тартымлы исем урынына йҿрилҽр, тартым кушымчасы алган 

алмашлыклар кебек тҿрлҽнҽлҽр: Синең кул-аягыңны бҽйлҽп куймаганнар, 

минекен шулай ук (Ф. Хҿсни) [Д. Г. Тумашева, 1978: 101]. 

Д. Г. Тумашеваның югары уку йортлары ҿчен тҽкъдим ителгҽн ҽлеге 

дҽреслектҽ алмашлыкларны җиде тҿркемгҽ аерып карый. Алда каралган 

югары уку йортлары ҿчен дҽреслеклҽр белҽн уртаклык күренҽ. Ҽмма Д. Г. 

Тумашева җиденче тҿркем итеп тартым алмашлыкларын күрсҽтҽ. Ул Н. В. 

Хангилдинның «бу форманы алмашлыкның тартым белҽн тҿрлҽнешенең 

икенче варианты» дигҽн фикерен «зат алмашлыклары тартым белҽн 

тҿрлҽнми» дигҽн фикергҽ каршы килҽ дип таный һҽм тартым алмашлыклары 

дигҽн тҿркемчҽне бүлеп чыгара. 

«Хҽзерге татар ҽдҽби теле морфологиясе» студентлар һҽм укытучылар 

ҿчен дҽреслектҽ З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов 

алмашлыкны болай дип билгелилҽр: «Алмашлык – исем, сыйфат, сан һҽм 

рҽвеш урынына йҿри торган сүз тҿркеме. Лҽкин алардан аермалы буларак, 

алмашлык предмет яки билге белдерми, аңа тик исем, сыйфат, сан һҽм рҽвеш 

мҽгънҽлҽренҽ ишарҽ итү функциясе хас. Димҽк, алмашлык – предмет яки 

аның билгесенҽ яисҽ эш-хҽл һҽм билгенең билгесенҽ ишарҽ итҽ торган сүз 

тҿркеме» [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972: 83]. 

Авторлар алмашлыкның кайсы сүз тҿркеме урынына йҿрүлҽреннҽн 

чыгып: исем (мин,син, ул, без, сез, алар; кем, нҽрсҽ, һичкем, һичнҽрсҽ, кемдер, 

нҽрсҽдер, үзе һ.б.), сан (ничҽ, ничҽнче, ничҽлҽп,ничҽү, берничҽ һ.б.), сыйфат 

(бу, теге, шул, шушы, ул, шундый, мондый, нинди, кайсы, ҽллҽ нинди, барлык, 

бҿтен, һҽр, һҽммҽ һ.б.) һҽм рҽвеш (кая, ничек, кайда, ник, кайчан, тегелҽй, 

болай, шулай һ.б.) алмашлыкларына бүлҽлҽр. Авторлар мондый нҽтиҗҽгҽ 

килҽлҽр: «Алмашлыклар кайсы сүз тҿркеме белҽн мҿнҽсҽбҽттҽш булсалар, 

шул сүз тҿркеменең мҽгънҽсенҽ ишарҽ итҽлҽр һҽм шуның грамматик 

билгелҽренҽ ия булалар» [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. 

Сҽгыйтов, 1972: 85]. 
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Авторлар алмашлыкларны мҽгънҽсе буенча 6 тҿргҽ бүлҽлҽр. Алар: зат, 

күрсҽтү, сорау, билгесезлек, юклык һҽм билгелҽү. 

1) Зат алмашлыкларына мин, син, ул, без, сез, алар керҽ. Мин – 

сҿйлҽүче зат, син – тыңлаучы зат, без – коллектив исеменнҽн сҿйлҽүче затны 

һҽм шул коллектив эченҽ кергҽн затларны үз эченҽ ала, сез – тыңлаучылар, 

ягъни сҿйлҽм тҿбҽлгҽн затлар. Бу алмашлыклар барысы да тик затка карата 

кулланылалар. Ул – ҿченче бер сҿйлҽшүдҽ катнашмаган зат, алар – 

сҿйлҽшүдҽ катнашмаган берничҽ зат. Башка зат алмашлыкларыннан аермалы 

буларак, ул һҽм алар предметларга карата да кулланылалар. Зат 

алмашлыклары исем алмашлыкларына керҽлҽр. Димҽк, исем кебек үк килеш 

белҽн тҿрлҽнҽлҽр: картаюны сизгҽч, аның китмҽскҽ килгҽнлеген аңлагач, 

кешелҽр үлем турында уйламый булдыра алмыйлар (А.Гыйлҽҗев). Тартым 

белҽн тҿрлҽнмилҽр, алар үзлҽре иялек килештҽ килеп, тартым категориясен 

формалаштыруда катнашалар: минем урын(ым), синең урын(ың), аның 

урын(ы) һ.б. Зат алмашлыклары, исем алмашлыклары буларак, -ныкы, -неке 

кушымчасы алып, нинди дҽ булса предметның иясен белдерҽлҽр: китап 

синеке [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972: 86]. 

2) Кҥрсҽтҥ алмашлыкларына авторлар бу, теге, шул, шушы, ул, 

шундый, андый, мондый, шулай, тегелҽй, болай алмашлыкларын кертҽлҽр. 

Аулак чакта Хҽйдҽр белҽн шуны аударды (А. Гыйлҽҗев). Күрсҽтү 

алмашлыкларыннан бу, теге, ул, шул, шушы, андый, мондый – сыйфат 

алмашлыклары. Алар сыйфат кебек исемне ачыклап килҽлҽр, тҿрлҽнмилҽр 

һҽм җҿмлҽдҽ ешрак аергыч булалар: шул кеше, мондый тҿн һ.б. Андый, 

мондый, шундый кебек алмашлыклар сыйфат һҽм рҽвешне дҽ ачыклыйлар, 

җҿмлҽдҽ хҽл булалар: андый яхшы һ.б. Тегелҽй, болай, шулай – рҽвеш 

алмашлыклары. Алар фигыльне ачыклап, җҿмлҽдҽ хҽл булалар: шулай яз, 

болай эшлҽ һ.б. [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972: 

87]. 
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3) Сорау алмашлыкларына авторлар кем, нҽрсҽ, нинди, кайсы, 

ничҽ, ничек, кая, кайда, кайчан, ник, нигҽ алмашлыкларын кертеп карыйлар. 

Кем, нҽрсҽ – исем алмашлыклары. Алар килеш яки тартым белҽн тҿрлҽнҽлҽр, 

берлек яки күплектҽ кулланылалар: кем, кем-нең, кем-гҽ һ.б. Кем алмашлыгы 

татар телендҽ тик затны (кешене) белдерҽ: кем минем чүкечне алды? 

(А.Гыйлҽҗев). Нинди, кайсы – сыйфат алмашлыклары, исемне ачыклап, 

җҿмлҽдҽ аергыч булып йҿрилҽр: кайсы якка барасың инде син? 

(А.Гыйлҽҗев). Ничҽ, ничҽнче – сан алмашлыклары, шулай ук исемне ачыклап 

килеп аергыч булалар: ҿстҽлдҽ ничҽ китап? Ничек, кая, кайда, кайчан – 

рҽвеш алмашлыклары. «Ничек итеп?» – дип кычкырды тҽкатьсез калган 

Наилҽ (А. Гыйлҽҗев) [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 

1972: 88]. 

4) Билгесезлек алмашлыкларына сорау алмашлыкларыннан -

дыр/-дер яки ҽллҽ кисҽкчҽлҽре кушылып ясалган алмашлыклар керҽ: кемдер, 

нҽрсҽдер, ниндидер, кайсыдыр, ничектер, каядыр, кайчандыр, ҽллҽ кем, ҽллҽ 

нҽрсҽ, ҽллҽ нинди, ҽллҽ ничек, ҽллҽ кая, ҽллҽ кайчан, берничҽ һ.б.: Иван 

Илларионович җилкҽсенҽ авыр йҿк салган йҿкче кебек иелеп нҽрсҽдер 

мыгырдады (А. Гыйлҽҗев). Сорау алмашлыклары кебек үк кемдер (ҽллҽ кем), 

нҽрсҽдер (ҽллҽ нҽрсҽ) – исем алмашлыкларына, ниндидер (ҽллҽ нинди), 

кайсыдыр (ҽллҽ кайсы) – сыйфат алмашлыкларына, ничектер (ҽллҽ ничек), 

каядыр (ҽллҽ кая), кайчандыр (ҽллҽ кайчан) – рҽвеш алмашлыкларына, 

берничҽ (ҽллҽ ничҽ) – сан алмашлыкларына керҽлҽр [З. М. Вҽлиуллина, К. З. 

Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972: 89]. 

5) Юклык алмашлыклары шулай ук сорау алмашлыкларыннан 

ясалалар. Бу очракта сорау алмашлыкларына һич яки кисҽкчҽ ролендҽ 

кулланыла торган бер сүзе кушыла: һичкем, беркем, һичнҽрсҽ, бернҽрсҽ, 

һичнинди, бернинди, һичничек, берничек, һичкая, беркая, һичкайчан, 

беркайчан. Һичкем (беркем), һичнҽрсҽ (бернҽрсҽ) – исем алмашлыклары, 

килеш һҽм тартым белҽн тҿрлҽнҽлҽр, җҿмлҽдҽ ия яки тҽмамлык булып 
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килҽлҽр. Һичнинди (бернинди) – сыйфат алмашлыгы, исемне ачыклап, аергыч 

була. Һичничек (берничек), һичкая (беркая), һичкайчан (беркайчан) – рҽвеш 

алмашлыклары, гадҽттҽ фигыльне ачыклап, хҽл булып килҽлҽр. Юклык 

алмашлыклары күп очракта кҿчҽйтү кисҽкчҽлҽре булган да-дҽ белҽн 

кулланылалар: Варис белҽ: яңалык беркайчан да җиңел юл ярмый (М. 

Хҽсҽнов) [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 1972: 90]. 

6) Билгелҽҥ алмашлыкларына бары, барча, барлык, бҿтен, 

һҽммҽ, һҽр, һҽрбер, үз(е) алмашлыклары керҽ. Бу алмашлыкларның күбесе 

(һҽркем, һҽрнҽрсҽ, үз алмашлыкларыннан башкалары) – сыйфат 

алмашлыклары, исемне ачыклап, җҿмлҽдҽ аергыч булып йҿрилҽр. Билгелҽү 

алмашлыклары еш кына исемлҽшеп, килеш һҽм тартым белҽн тҿрлҽнҽлҽр, 

җҿмлҽдҽ ия, тҽмамлык булып килҽлҽр: Килергҽ тиешле иптҽшлҽрнең 

һҽммҽсенҽ тиз-тиз хҽбҽр иттелҽр (Г. Ибраһимов). Билгелҽү 

алмашлыкларыннан һҽркем – затка карата, һҽрнҽрсҽ – башка предметларга 

карата  кулланыла. Алар – исем алмашлыклары. Һҽркем үз уйларына чумды 

(Г. Мҿхҽммҽтшин). Үз исем алмашлыгы буларак, нинди дҽ булса затны (ҽ 

ҿченче затта предметны да) билгелҽү, аерып күрсҽтү ҿчен кулланыла һҽм 

кайсы затны билгелҽп килсҽ, шул затка караган тартым кушымчасы ала: мин 

үзем укыйм һ.б. [З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, 

1972: 91]. 

Җ. Вҽлиди исемнҽрнең иярченнҽре, алмашлар тҿрле исемнҽр урынында 

кулланылалар, тҿрле җирдҽ, тҿрле сүз урынында килҽ ала һҽм бер нҽүгыдҽн 

булган тҿрле сүзнең урынын алмаштыра торган сүзлҽрдер, дип яза үзенең 

«Татар теленең граматикасы» хезмҽтендҽ. Болар зат алмашлары, рҽвеш 

алмашлары, сан алмашлары, күргҽзү алмашлары, сҿаль алма алмашлары 

исемнҽре белҽн бишкҽ бүленҽлҽр. 

Зат алмашлары зат исеме урынында йҿри торган алмашлар булып, 

барысы алтаудыр: мин, син, ул, без, сез, алар.  
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Рҽвеш алмашлары – сыйфат исемнҽре урынында кулланыла торган 

алмашлардыр. Болар ике тҿрле: 1) ҽйбернең рҽвешен аңлатучы, ягъни нинди? 

ни тҿсле? кайсы? кебек сҿальлҽргҽ җавап булучы алмашлардыр. Болар 

түбҽндҽгелҽрдер: шундый, андый, мондый, тегенди, шушындый, шундаен, 

мондаен. 2) Эшнең рҽвешен аңлатучы, ягъни ничек? ни рҽвешле? кебек 

сҿальлҽргҽ җавап булучы алмашлардыр: шулай, алай, болай, тегелҽй. 

Сан алмашлары нҽрсҽнең микъдарын белдереп, никадҽр? ни чаклы? 

кебек сҿальлҽргҽ җавап була: аз, күп, һҽммҽ, барлык, барча, бҿтен. Боларга 

югарыда мҽзкүр саннарга махсус кушымталар кушылмый, тик күп дигҽн 

алмашка гына -ҽү кушымтасы кушыладыр: күбҽү. 

Күргҽзү алмашлары бернҽрсҽгҽ ишарҽне аңлата торган түбҽндҽге 

сүзлҽрдҽн торалар: бу, шул, ул, теге, анавы, монавы, ушбу, шушы. 

Сҿаль алмашлыгы сорауны аңлата: кем, нҽрсҽ, ни, нинди, кайсы, ничек, 

никадҽр, ничаклы. Болардан башка исемнҽрнең ахырына тоташып килҽ һҽм 

нисбҽтне аңлата торган алмашлар бар. Болар тоташ алмаш дип атала. Болар 

ҿчҽүдер: 

Сҿйлҽгеч ҿчен 

Эндҽшелгеч ҿчен 

Гаип ҿчен 

-м/-м китабым 

-ң/-ң китабың 

-ы/-е, -сы/-се китабы, 

атасы 

(күплеге – китабыбыз) 

(күплеге – китабыгыз) 

(күплеге – китаплары) 

 

Гыйбад Алпаров алмашлыклар турында болай яза: алмашлыклар 

үзлҽрендҽ башка исемнҽрдҽ табылган табигатьлҽрнең юклыгы белҽн, 

гомумҽн, ясаучы кушымчалар белҽн ҽйтелмҽүлҽре һҽм тҿрлеклҽр белҽн 

тҿрлҽнүдҽ дҽ беркадҽр аерымлыклары булу белҽн аерылалар.  

Алмашларның тҿрлҽнеше. Исем алмашлары шул ук исем тҿрлеклҽре 

белҽн тҿрлҽнҽлҽр, лҽкин аларның тҿрлҽнешлҽрендҽ фонетика ягыннан, башка 

исемнҽргҽ караганда, байтак аерымлыклар бар. Бу аерымлык, бер яктан, 

тҿрлеклҽрнең үзгҽреп ҽйтүендҽ булса, икенче яктан, алмашларның үзлҽре 
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үзгҽреп йҿрүендҽ күренҽ. Мҽсҽлҽн: мин, син, ул, бу алмашлары күплек 

санында без, сез алар, шулар, болар тҿрендҽ килҽ. Мин, син, ул алмашлары 

икенче рҽттҽге япсару тҿрлеклҽре белҽн бҿтенлҽй тҿрлҽнмилҽр. Чҿнки алар 

үзлҽре япсару ҿчен йҿргҽн сүзлҽр. Бу, ни, ул, теге, кай алмашларының япсару 

формалары ансы, бусы, ние – нисе, нием, тегесе, кайсысы, алары, болары, 

нилҽре, кайсылары тҿрлҽре генҽ телебездҽ йҿри. [Алпаров, 1945: 70] 

Алмашларның 3 нче рҽт килеш тҿрлеклҽре белҽн тҿрлҽнешлҽре 

түбҽндҽгечҽ була: 

Баш 

килеш 

мин син ул шул бу ни теге 

Иялек к. минем синең аның шуның моның нинең тегенең 

Чыгыш 

к. 

миннҽн синнҽн аннан шуннан моннан нидҽн тегеннҽн 

Юнҽле

ш к. 

миңа сиңа аңа шуңа моңа нигҽ тегеңҽ 

Тҿшем 

к. 

мине сине аны шуны моны нине тегене 

Вакыт-

урын к. 

миндҽ синдҽ анда шунда монда нидҽ тегендҽ 

Рҽвеш 

к. 

минемч

ҽ 

синеңч

ҽ 

аныңч

а 

шуныңч

а 

моныңч

а 

ничек 

(ничҽ

) 

тегенеңч

ҽ 

Ошату 

к. 

миндҽй 

(минди) 

синдҽй 

(синди) 

андый шундый мондый нинд

и 

тегенди 

 

Кушма алмашлар. Сорау алмашлары булган кем, нҽрсҽ, ни, нинди, 

нигҽ, ничек, ничҽ, кай, кайсы, кая, кайчан сүзлҽре алдыннан барлык, бҿтенлек 

мҽгънҽсен аңлаткан һҽр сүзе, юклык мҽгънҽсен һич сүзе, билгесезлекне 

аңлаткан ҽллҽ сүзе һҽм билгесезлек – атаусызлык белдергҽн бер сүзе кушып, 
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икешҽр, катлаулы кушма алмашлар ясала. Мҽсҽлҽн: һҽркем, һҽрнҽрсҽ, 

һҽрничек, һҽркайсы, һҽркая; һичкем, һичнҽрсҽ, һичнинди, һичкайсы, һичкая; 

ҽллҽ кем, ҽллҽ ни, ҽллҽ нигҽ, ҽллҽ ничҽ, ҽллҽ кай, ҽллҽ кайчан; бер кем, бер 

нҽрсҽ, берничҽ, бер кая, бер кайдан һ.б. Һҽр, һич, бер, кай, кайсы сүзлҽре бер 

сүзенҽ кушылып та ике катлы алмашлар ясыйлар: һҽрбер, һичбер, бер-бер, 

кайбер, кайсыбер. Шулай ук һҽрбер, һичбер тҿрлҽре, яңадан ҽлеге сорау 

сүзлҽренең кайберлҽренҽ кушылып, ҿчҽр катлы кушма алмашлар да ясый 

алалар, мҽсҽлҽн: һҽрбер нҽрсҽ, һҽрбер кем, һҽрбер кайсы, һҽрбер кайчан, 

һичбер кем, һичбер нҽрсҽ, һичбер кая һ.б. Кушма алмашлар үзлҽренең 

урыннарына һҽм тҿрлҽренҽ карап, җҿмлҽнең телҽсҽ нинди бер кисҽге булып 

йҿри алалар. 

В. Н. Хангилдин алмашлыкларны 6 тҿркемгҽ бүлҽ: 

1) Зат алмашлыклары. Галим ике затны гына күрсҽтҽ: беренче 

һҽм икенче. 

Болар мҽгънҽлҽре ягыннан бары тик беренче һҽм икенче затларны гына 

күрсҽтүче алмашлык булулары белҽн аерылалар: мин – без беренче затны 

(сҿйлҽүчене), син – сез (тыңлаучыны) белдерҽлҽр. Аларның синтаксик-

морфологик үзенчҽлеклҽре бар: а) алар тартым тҿрлҽнми, ҽ) кушымчага 

күчеп, исемнҽрнең һҽм фигыльлҽрнең хҽбҽрлек категориясен 

формалаштыруга катнашалар. Мҽсҽлҽн: мин – студент, барачакмын, 

барачакбыз. 

Беренче һҽм икенче зат алмашлыкларының лексик-морфологик 

тҿзелешлҽренҽ килгҽндҽ, хҽзерге татар телендҽ аларның берлек тҿрлҽре 

тамыр кисҽктҽн генҽ тора кебек күренҽ, лҽкин тарихи яктан караганда, 

аларның ике кисҽккҽ бүленүе дҽ мҿмкин: мин+н, син+н. 

Беренче һҽм икенче зат алмашлыклары исемгҽ якын торалар. Бу раслау 

аларның семантикалары буенча да аңлашыла, шул ук вакытта синтаксик 

үзенчҽлеклҽре белҽн дҽ дҽлиллҽнҽ. Алар җҿмлҽдҽ ия һҽм тҽмамлык 

функциялҽрен үтилҽр һҽм килеш формаларында да кулланылалар.  
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Ҿченче зат алмашлыгы. Ул – алар формасы. Ул сүзе зат алмашлыгы 

гына түгел, күрсҽтү алмашлыгының бер тҿре булып та йҿртелҽ. Ул затны 

гына күрсҽтми, ҽ гомумҽн предметны аңлата [Хангилдин, 1959: 140]. 

2) Кҥрсҽтҥ алмашлыклары. Боларның тҿп функциясе 

предметларга тҿбҽп күрсҽтү. Күрсҽтү алмашлыкларының нигез тҿрлҽре: бу, 

шул, теге, шуны, ҽнҽ, менҽ. 

Күрсҽтү алмашлыкларының гомуми семантик билгелҽнеше сҿйлҽүчегҽ 

карата икенче чикнең якынлык-ераклык чамасын тҿбҽп күрсҽтүдҽн гыйбарҽт. 

Алар аралык чиклҽренең ераклык чамасын тҿрлечҽ күрсҽтҽлҽр һҽм шул 

функциялҽре буенча ҿчкҽ бүленҽлҽр: а) иң якын аралыкка ишарҽ итүчелҽр; ҽ) 

чагыштырмача иң ерак аралыкны күрсҽтүчелҽр (бу, шушы, менҽ); в) уртача 

ераклыкка ишарҽ итүчелҽр (шул, ул). 

Күрсҽтү алмашлыкларының башкалары тҿрле синтаксик функциялҽрне 

үтҽргҽ сҽлҽтлелҽр. Шул процесста алар исемлҽшҽлҽр, тҿрле килеш 

формаларында да кулланылалар һҽм мондый вакытта кайберлҽренең нигез 

кисҽклҽре тҿрле фонетик үзгҽрешлҽр кичерҽлҽр (бу – моның, шул – шуның) 

[Хангилдин, 1959: 143]. 

3) Сорау алмашлыклары. Бу алмашлыклар, тҿп функциялҽре 

буенча сораулы сҿйлҽм яки сорау җҿмлҽ оештыру ҿчен куллана торган 

алмашлыклар. Нигез тҿрлҽре: кем, ни, ник, кайсы, ничек һ.б. Сорау 

алмашлыклары сорау бирү ҿчен файдаланылулары буенча бер тҿркемчҽ 

булып оешалар. 

Кем алмашлыгы татар телендҽ затны гына (кешене) аңлата. Ни, нҽрсҽ 

башка җанлы һҽм җансыз предметларга карата сорау кую ҿчен кулланыла. 

Ни, нҽрсҽ алмашлыклары телдҽ киң кулланыла, лҽкин ни сүзе сҿйлҽшү теле 

ҿчен характерлы. Ни алмашлыгы нигезендҽ бүтҽн сорау алмашлыклары да 

ясала: нинди, ничҽ, ничек, ник. Нинди алмашлыгы предметның охшатылышы, 

чагыштыруы, билгесенҽ ишарҽ итҽ. Ничек алмашлыгында да охшату-

чагыштыру тҿшенчҽсе бар, эшкҽ, хҽлгҽ тҿбҽлгҽн сорауны да белдерҽ. Ничҽ 
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алмашлыгы предметның сан билгесенҽ ишарҽ итүче булуы белҽн аерыла. Ник 

(нигҽ) алмашлыгы эшнең яки хҽлнең сҽбҽбенҽ яки максатына ишарҽ итҽлҽр. 

Сорау алмашлыкларының бер ҿлеше кай сүзе нигезендҽ формалашкан: кай-

сы, кай-чан [Хангилдин, 1959: 145]. 

4) Билгелҽҥ алмашлыклары. Бу алмашлыклар предметларны 

индивидуальлҽштереп яки җыеп билгелҽүче булулары белҽн аерылалар. Үз – 

бу алмашлык, үзенең шул нигез формасында, янҽшҽлек юлы белҽн исемгҽ 

бҽйлҽнеп, аергыч функциясендҽ килҽ һҽм предметның затка нисбҽт 

ителгҽнлеген белдерҽ. Һҽр – фарсы теленнҽн кергҽн сүз. Җҿмлҽдҽ аерым 

кисҽк булып, аергыч функциясендҽ килҽ һҽм бер тҿрдҽге предметларны сан 

ягыннан җыеп күрсҽтҽ. Барча сүзе рҽвеш формасында. Барлык сүзе 

сыйфатны чагылдыра, җҿмлҽдҽ аергыч функциясен генҽ үти. Һҽммҽ сүзе 

фарсы теленнҽн кергҽн, җҿмлҽдҽ аергыч булып килҽ [Хангилдин, 1959: 149]. 

5) Билгесезлек алмашлыклары. Бу алмашлыклар предметның яки 

аның билгелҽренең, яки эш-хҽл белҽн бҽйлҽнгҽн тҿрле хҽллҽрнең (вакыт, 

урын, сҽбҽп һ.б.) билгесезлеген аңлаталар. Билгесезлек алмашлыкларының 

барлыгы да ясалма-кушма тҿрдҽ була ала, алар сорау алмашлыклары 

нигезендҽ ясалганнар. Бер тҿре –дыр/-дер, -тыр/-тер (ниндидер, кемдер һ.б.) 

кисҽкчҽсе ярдҽмендҽ ясалган. Икенче тҿре фразеологик тҿзелештҽ 

кулланыла: ҽллҽ кем, ҽллҽ нинди һ.б. [Хангилдин, 1959: 151]. 

6) Юклык алмашлыклары. Предметларның яки аларның 

билгелҽренең, яки эш-хҽл белҽн бҽйлҽнгҽн хҽллҽрнең (вакыт, урын, сҽбҽп 

һ.б.) бҿтенлҽй табылмавын, юклыгын аңлата торган алмашлыклар шушы 

тҿркемчҽгҽ керҽлҽр. Тамыр нигез тҿрлҽре юк, кушма тҿрдҽ генҽ булалар һҽм 

кайбер сорау алмашлыклары нигезендҽ ясалалар. Бер, һич сүзе теркҽлеп 

ясалалар: беркем, берничек, һичкем, һичнҽрсҽ һ.б. Кем, нҽрсҽ, нинди кебек 

нигезлҽрдҽн ясалганнары килеш белҽн дҽ тҿрлҽнҽлҽр. Җҿмлҽдҽ баш һҽм 

иярчен кисҽк булып килҽлҽр, димҽк исем белҽн мҿнҽсҽбҽттҽ. Кайчан, ничек 

сүзлҽре нигезендҽ ясалганнары җҿмлҽдҽ фигыльгҽ янҽшҽлек белҽн бҽйлҽнгҽн 
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хҽл кисҽк булалар, килеш белҽн тҿрлҽнмилҽр, димҽк рҽвеш белҽн 

мҿнҽсҽбҽтлектҽ яшилҽр [Хангилдин, 1959: 152]. 

Шулай итеп, В. Н. Хангилдин алмашлыкларны алты тҿркемчҽгҽ бүлҽ. 

Һҽрбер тҿркемчҽне дҽлилли, үзенең фикерлҽрен җиткерҽ. Ул мҿнҽсҽбҽт һҽм 

тартым алмашлыклары тҿркемчҽсен аерып чыгаруны кирҽк дип санамый, 

чҿнки тартым алмашлыкларын аерым тҿркем дип караучылар –ныкы/-неке 

кушымчасын күз алдында тоталар. Н. В. Хангилдин бу форманы 

алмашлыкның тартым белҽн тҿрлҽнешенең икенче формасы дип кенҽ карый. 

Мҿнҽсҽбҽт алмашлыкларына килгҽндҽ, галим бу алмашлыкларны (мҽсҽлҽн, 

кем, нҽрсҽ, нинди һ.б.) аерым лексик-морфологик тҿркемчҽ дип карарга нигез 

тапмый. 

Хҽзерге югары уку йортлары Ф. М. Хисамова «Татар теле 

морфологиясе» дҽреслегеннҽн файдаланалар. Алмашлык башка сүз 

тҿркемнҽре арасында үзенчҽлекле урын алып тора. Лексик-семантик яктан ул 

чынбарлык күренешлҽрен турыдан-туры атамый, ҽ аларга күрсҽтҽ һҽм 

сҿйлҽмдҽ башка сүз тҿркемнҽрен алыштырып килҽ. Морфологик яктан 

алмашлыклар үзлҽре алыштырган сүз тҿркемнҽренең грамматик билгелҽрен 

алалар. Синтаксик яктан шулай ук үзе алыштырган сүзлҽр вазифасын 

башкара, күп тҿрле җҿмлҽ кисҽге булып килҽ ала.  Алмашлык предмет, зат, 

билге мҽгънҽлҽренҽ гомуми рҽвештҽ күрсҽтеп, исем, сыйфат, рҽвеш, сан сүз 

тҿркемнҽрен алыштыра һҽм аларның грамматик үзенчҽлеклҽрен үзендҽ 

чагылдыра. Нинди сүз тҿркемен алыштыруларына карап, алмашлыклар 

түбҽндҽге тҿркемчҽлҽргҽ бүленҽлҽр: 

1) исем алмашлыклары – предмет мҽгънҽсен белдерҽлҽр (мин, син, 

һичкем, нҽрсҽ һ.б.); 

2) сыйфат алмашлыклары – предмет һҽм затларның билгелҽренҽ 

ишарҽ итҽлҽр (бу, шушы, бҿтен, һҽр һ.б.); 

3) сан алмашлыклары – предмет яки затның санына күрсҽтҽлҽр 

(ничҽ, ничҽшҽр, күпме һ.б.); 
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4) рҽвеш алмашлыклары – эш-хҽл яки билге билгесенҽ күрсҽтҽлҽр 

(ничек, болай, шулай, нигҽ һ.б.) [Ф. М. Хисамова, 2006: 143]. 

Мҽгънҽлҽре буенча алмашлыкларны җиде тҿркемчҽгҽ бүлҽ: 

1) Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. Алар исемне 

алмаштыралар, сҿйлҽмдҽ актив кулланылалар. Мҽсҽлҽн: Алар (шҽкертлҽр) 

озак уйлап тормыйча, алты прибор һҽм 18 пҽрҽмҽч китерергҽ куштылар (Ф. 

Ҽмирхан). 

Семантик яктан ул алмашлыгының тҿрле килеш формалары шҽхескҽ 

мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ кулланыла: аңар, аңа, аның. Мҽсҽлҽн: Шул белемсез 

нҽрсҽлҽрне аның белҽсе, менҽ хҽзер белҽсе килҽ башлады (Ф. Ҽмирхан). 

Күплектҽге алмашлыкларның тҿрлҽнеше структур яктан исем 

тҿрлҽнешеннҽн аерылмый: без – безнең – безгҽ [Ф. М. Хисамова, 2006: 146]. 

2) Кҥрсҽтҥ алмашлыклары: ул, бу, шул, теге, ҽнҽ, болай һ.б. Алар 

зат яки ҽйберлҽргҽ күрсҽтү, сыйфат яки рҽвешлҽргҽ ишарҽ итү ҿчен 

кулланыла. Мҽсҽлҽн: Хҽсҽннең бу карточкадагы дүрт иптҽшеннҽн икесе 

бҿтенлҽй европейский киемнҽн тҿшкҽн.  

Сүз тҿркемнҽренҽ мҿнҽсҽбҽте буенча күрсҽтү алмашлыклары сыйфат 

һҽм рҽвешне алыштыра. Сыйфатны алыштырган күрсҽтү алмашлыклары 

исем белҽн белдерелгҽн кисҽкне ачыклап, аергыч ролендҽ килҽлҽр: Кем белҽ, 

бҽлки, бу исем астында аның ҽллҽ нинди кадерле хатирҽлҽре саклангандыр. 

Рҽвешне алыштырып, күрсҽтү алмашлыклары фигыльне ачыклап килҽлҽр. 

Мҽсҽлҽн: Бу юлы да шулай булды [Ф. М. Хисамова, 2006: 148]. 

3) Сорау алмашлыклары: кем, ни, нҽрсҽ (исем алм.); кайсы, нинди 

(сыйфат алм.); кая, ник, ничек (рҽвеш алм.); ничҽ, никадҽр, ничаклы (сан алм.) 

һ.б. алмашлыклар керҽ. Алар ҽйберне, затны, билгене белдерҽлҽр һҽм эшне 

үтҽлү рҽвеше, урыны, вакыты, сҽбҽбе, максаты ягыннан ачыклап, сүзлҽргҽ 

күрсҽтеп килҽлҽр. Мҽсҽлҽн: Пластинкаларын кем алган иде моның? [Ф. М. 

Хисамова, 2006: 149]. 
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4) Билгелҽҥ алмашлыклары: үз, бары, һҽр, бҿтен, һҽммҽ, барча 

һ.б. Сыйфат тҿркеме белҽн тыгыз бҽйлҽнештҽ, һҽм алар җҿмлҽдҽ предмет 

билгесен күрсҽтҽлҽр. Мҽсҽлҽн: Һҽр җир карланган, сулар бозланган (Г. 

Тукай). Үз – мҿстҽкыйль рҽвештҽ генҽ килгҽндҽ, бу алмашлык затларга 

күрсҽтҽ, килеш белҽн тҿрлҽнҽ: үзем, үземне, үземҽ. Мҽсҽлҽн: Сандугач ҽле 

һаман үзенең сҿеклесе алдында җырлап армаган иде. Барлык, барча, һҽммҽ, 

бҿтен алмашлыклары предметларның җыелмасына бербҿтен итеп 

күрсҽтҽлҽр: барлык кешелҽр. Һҽр, һҽрбер, һҽрнҽрсҽ кебек алмашлыклар 

предметларга, затларга яки тҿркемнҽргҽ аерып, аерым-аерым күрсҽтҽлҽр: [Ф. 

М. Хисамова, 2006: 151]. 

5) Билгесезлек алмашлыклары ике тҿрле юл белҽн ясалалар: 

– сорау алмашлыкларына билгесезлек белдерҽ торган -дыр/-дер 

кисҽкчҽсе ярдҽмендҽ: кемдер, нҽрсҽдер, каядыр, кайчандыр һ.б. Кисҽкчҽ 

килеш, тартым, сан кушымчаларыннан соң ялгана: Хҽсҽн, кемнҽрнедер 

күзҽтеп, пластинкаларны үзе сайларга тотынды (Ф. Ҽмирхан); 

– сорау алмашлыклары алдыннан ҽллҽ кисҽкчҽсе килҽ: ҽллҽ кем, 

ҽллҽ нҽрсҽ, ҽллҽ ни һ.б. Хҽсҽн Исмҽгыйльлҽргҽ барырга ҽллҽ кайчан риза иде 

инде [Ф. М. Хисамова, 2006: 153]. 

6) Юклык алмашлыклары: һичкем, беркем, һичнҽрсҽ, бернҽрсҽ 

(исем алм.); һичнинди, бернинди (сыйфат алм.); һичничек, һичкая, берничек 

(рҽвеш алм.) кебек алмашлыклар керҽ. Алар сорау алмашлыклары нигезендҽ 

барлыкка килҽлҽр, бер яки һич кисҽкчҽсе ялганып ясалалар. Сҿйлҽмдҽ бер, 

һич сүзлҽре үзлҽре генҽ дҽ юклык алмашлыгы мҽгънҽсендҽ кулланылырга 

мҿмкин [Ф. М. Хисамова, 2006: 154]. 

7) Тартым (нисбҽтлҽҥ) алмашлыклары. Бу алмашлыклар 

грамматикада соңрак урын ала башлады. -ныкы/-неке кушымчасы ялганып 

ясалган алмашлыкларны (минеке, безнеке) аерым тҿркемчҽ дип санарга 

мҿмкин. Бу кушымчаны алган сүзлҽр алга таба да килеш, тартым, сан белҽн 

тҿрлҽнҽ алалар: минеке, минекенең, минекелҽрне [Ф. М. Хисамова, 2006: 156]. 
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Күргҽнебезчҽ, Ф. М. Хисамова алмашлыкларны җиде тҿркемчҽгҽ бүлҽ. 

Шуңа да карамастан, дҽреслек белҽн «Татар теле грамматикасы» (II том) 

арасында аермалыклар бар. 

1) Академик грамматикада алмашлык тҿшенчҽсен аңлату ВУЗ 

дҽреслеклҽрендҽ кебек түгел: алмашлык – объектив чынбарлык 

күренешлҽрне атамый, бары тик аларга ишарҽли генҽ торган сүз тҿркеме 

[Татар грамматикасы, 2002: 305]. 

2) «Татар теле грамматикасы»нда тартым тҿркемчҽсе 

күрсҽтелмҽгҽн. Ул зат алмашлыклары эчендҽ карала. Зат алмашлыкларында 

лексик эчтҽлекнең каршы торуы нҽтиҗҽсендҽ тартым категориясе ҿлешчҽ 

генҽ чагылыш таба: ул – анысы, алар – алары. Лҽкин бу алмашлыклар, иялек 

килеше һҽм -ныкы/-неке кушымчаларын алып, иялек мҿнҽсҽбҽтен белдерүдҽ 

катнашалар: мҽктҽп безнеке [Татар грамматикасы, 2002: 312]. 

3) «Татар теле грамматикасы»нда нинди сүз тҿркемен 

алыштыруларына карап исем, сыйфат, сан, рҽвешкҽ генҽ түгел, ҽ тагын 

фигыль (итү, нитү, нихҽл итү, фҽлҽн итү сүзлҽре), теркҽгеч (шунысы, 

шулкадҽр, кемнең),  кисҽкчҽ (ҽнҽ, менҽ, ҽле, бары) күрсҽтелгҽн. 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйткҽндҽ, алда карап үтелгҽн галимнҽрнең хезмҽтлҽрендҽ 

алмашлыклар арасында бик зур аерымлыклар юк. Бары тик алмашлыкларның 

мҽгънҽ тҿркемчҽлҽре буенча гына фикерлҽр тҿрле. Мҽсҽлҽн, Ф. Хисамова, Ф. 

Сафиуллина, Ч. Харисова, Д. Тумашева тартым алмашлыкларын аерым бер 

тҿркемчҽ буларак караса, ҽ В. Хангилдин, З. Вҽлиуллина, К. Зиннҽтуллина, 

М. Сҽгыйтов алмашлыкларны мҽгънҽ тҿркемчҽлҽре ягыннан алтыга бүлеп 

карыйлар. Безгҽ Ч. Харисова, Ф. Хисамованың карашлары якын. 

 

1.2. Хҽзерге программа һҽм дҽреслеклҽрдҽ алмашлык сҥз тҿркемен 

ҿйрҽтҥнең торышы 

Бүгенге кҿндҽ гомуми тҿп һҽм урта белем бирү мҽктҽбендҽ татар телен 

ҿйрҽнү телнең тҿрле катламнарына караган теоретик материал белҽн бергҽ,  
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татар теленең сүзлек байлыгын, мҽгънҽви һҽм кулланылыш үзенчҽлеклҽрен 

камил куллана белергҽ, туган телнең  сыгылмалылыгын, аралашу 

процессында ачыла торган нечкҽлеклҽрен, үзенчҽлеклҽрен ҿйрҽтүне дҽ күздҽ 

тота. Мҽктҽплҽрдҽ татар теленнҽн белем бирүнең нҽтиҗҽлелеген, сыйфатын 

арттыру теоретик материалны аңлату барышында, тирҽн белем бирү белҽн 

беррҽттҽн, укучыларда телгҽ карата кызыксыну уятуны һҽм иң мҿһиме — 

аңлап, дҿрес итеп сҿйлҽшергҽ, укырга һҽм язарга, логик фикерлҽргҽ 

ҿйрҽтүне, заманча технологиялҽрне файдаланып, телнең психолингвистик 

үзенчҽлеклҽренҽ, мҽдҽният белҽн бҽйлҽнешенҽ  игътибар бирүне дҽ талҽп 

итҽ. Бүгенге җҽмгыятьтҽ барган үзгҽрешлҽр татар телен укытуга яңа талҽплҽр 

куя. Беренче чиратта, туган теле дҽреслҽре тел системасын, аның 

үзенчҽлеклҽрен күзаллаган, милли үзаңга ия, милли менталитетны һҽм 

психологияне аңлаган, заман талҽплҽренҽ җавап бирерлек күпкырлы 

шҽхеслҽр тҽрбиялҽүгҽ юнҽлгҽн булырга тиеш. Ҽлеге талҽплҽр уку-укыту 

методикасын яңартуны, белем бирүгҽ яңача якын килүне, хҽзерге 

җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽрнең бала психологиясенҽ тҽэсирен аңлауны һҽм 

шулар нигезендҽ укыту эчтҽлеген яңарту, уку-укытуның яңача алымнарын 

эзлҽү бурычын куя. 

Рус мҽктҽплҽрендҽ тҿрле авторларның татар теле программаларын 

карап, анализ ясадым: рус балалары татар телен туган тел буларак 

ҿйрҽнгҽндҽ, алмашлыклар ничҽнче сыйныфларда һҽм ни күлҽмдҽ ҿйрҽнелҽ 

икҽн. Ҽлбҽттҽ, рус мҽктҽплҽрендҽ сҽгать саны кимеде, кайбер мҽктҽплҽрдҽ – 

3, мин эшлҽгҽн гимназиядҽ, мҽсҽлҽн, 2 сҽгать кенҽ калды. Шуңа күрҽ 

укытучыларга бик авыр, чҿнки алар бҿтен теманы да азмы, күпме кыска 

вакыт эчендҽ укучыларга ҿйрҽтергҽ, аңлатырга тырышалар. 

Р. З. Хҽйдҽрова, Н. Г. Галиева «Күңелле татар теле» дип исемлҽнгҽн 

курс күп мҽктҽплҽрдҽ эшлҽп килҽ. Мин үзем дҽ 36 нчы гимназиядҽ 

Хҽйдҽрова дҽреслеклҽре белҽн эшлҽдем. 1 нче сыйныфта укучылар зат, 

кайбер күрсҽтү (бу), сорау алмашлыклары белҽн танышалар. 
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Планлаштырылган нҽтиҗҽдҽн күренгҽнчҽ, укытучылар 1 нче сыйныф 

укучыларына исемнҽргҽ кем? нҽрсҽ? сорауларын куя белү, зат 

алмашлыкларын берлектҽ баш, иялек, юнҽлеш килешлҽрендҽ сҿйлҽмдҽ 

куллану белҽн таныштыру, бу күрсҽтү алмашлыгын сҿйлҽмдҽ куллану, кая? 

кайда? кайдан? ничҽ? ничек? нинди? сорауларына җавап бирҽ белү 

күнекмҽлҽрен ҿйрҽтҽлҽр. [https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

2 нче сыйныфта (Күңелле татар теле. 2 класс. Р. З. Хайдарова, Н. Г. 

Галиева, Г. М. Ҽхмҽтҗанова) укучылар мин, син зат алмашлыкларын 

юнҽлеш килешендҽ сҿйлҽмдҽ кулланырга, зат алмашлыкларын күплектҽ 

сҿйлҽмдҽ кулланырга ҿйрҽнҽлҽр, кайчан? сорау алмашлыгы белҽн 

танышалар. Шулай ук кем? нҽрсҽ? кайда? кая? кайдан? нинди? ничек? ничҽ? 

ничҽнче? сорауларына җавап бирҽ, аларны кулланып, сорау бирҽ белүне 

камиллҽштерҽлҽр. Бу, ул күрсҽтү алмашлыклары темасы да аерым дҽрес итеп 

каралган. [https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

3 нче сыйныфта (Күңелле татар теле. Р. З. Хҽйдҽрова, Л. Ҽ. 

Гыйниятуллина, Г. М. Ҽхмҽтҗанова) укучылар һҽр, һҽркем, барлык 

алмашлыклары белҽн танышалар; зат, сорау, күрсҽтү (бу, менҽ) 

алмашлыкларын куллану күнекмҽлҽрен ныгыталар. Зат алмашлыкларының 

иялек һҽм юнҽлеш килешлҽрендҽ кулланылуы, үз алмашлыгының тартым 

белҽн тҿрлҽнеше, ул алмашлыгының килешлҽр белҽн тҿрлҽнеше аерым 

дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнелҽ. [https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

4 нче сыйныфта (Күңелле татар теле. Р. З. Хҽйдҽрова, Г. М. 

Ҽхмҽтҗанова, Л. Ҽ. Гыйниятуллина) мин, син зат алмашлыкларының 

иялек, юнҽлеш, урын-вакыт килешлҽрендҽ сҿйлҽмдҽ кулланышы, кемдер, 

нҽрсҽдер алмашлыклары белҽн таныштыру, бҽйлеклҽрнең исемнҽр һҽм 

алмашлыклар белҽн кулланылышы ҿйрҽнелҽ. Күрсҽтү, зат алмашлыклары, 

зат алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше, син алмашлыгының килеш 

белҽн тҿрлҽнеше аерым дҽрес темалары булып бара. 

[https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 
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5 нче сыйныфта (Татар теле. Хҽйдҽрова Р. З.,  Г. М. Ҽхмҽтҗанова) 

түбҽндҽге темалар ҿйрҽнелҽ: зат алмашлыклары, зат алмашлыкларының 

юнҽлеш килешендҽ тҿрлҽнеше, мин, син, ул зат алмашлыкларының тҿшем 

килешендҽ сҿйлҽмдҽ кулланылышы, сорау алмашлыклары, күрсҽтү 

алмашлыклары (бу, ҽнҽ, менҽ), тартым алмашлыклары, билгелҽү (барлык, 

бҿтен, үз, һҽр), билгесезлек (ҽллҽ кем, ҽллҽ нинди, кайбер), юклык (беркем дҽ, 

бернҽрсҽ дҽ, һич) алмашлыклары, алмашлыкларны  кабатлау, «Сыйфатлар, 

алмашлыклар» темасы  буенча контроль эш. 

[https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

6 нчы сыйныфта (Күңелле татар теле. Р. З. Хҽйдарова, З. Р. 

Нҽҗипова) укучылар сорау, күрсҽтү алмашлыкларын сҿйлҽмдҽ танырга, 

дҿрес кулланырга ҿйрҽнҽлҽр. Белҽн, кебек, ҿчен, соң, аша бҽйлеклҽрен 

исемнҽр һҽм алмашлыклар белҽн сҿйлҽмдҽ кулланышын ныгыталар. 

[https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

7 нче сыйныфта (Татар теле. Р. З. Хҽйдҽрова, Г. М. Ҽхмҽтҗанова, 

Р. Л. Малафеева) алмашлык аерым бер тема буларак каралмый. Бары тик 

укучыларның сҿйлҽмендҽ генҽ кулланыла һҽм кабатлана. 

[https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

8 нче сыйныфта (Татар теле. Р. З. Хҽйдҽрова, Р. Л. Малафеева) 

укучылар тарафыннан үзлҽштерелергҽ тиешле материалга билгелҽү, 

билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сҿйлҽмдҽ еш кулланыла 

торган очраклары белҽн таныштыру керҽ. 11 нче сыйныфта укучылар зат 

алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше, алмашлык тҿркемчҽлҽре 

кабатлап үтҽлҽр. [https://edu.tatar.ru/aviastroit/about/page2609267.htm] 

К. С. Фҽтхуллова программалары буенча 1 нче сыйныфта укучылар 

зат алмашлыкларыннан мин, син, ул, без, сез, алар сүзлҽре белҽн танышалар, 

кем, нҽрсҽ, кемнеке, кайда, кая, кайдан, нишли, нинди, ничҽ, ничҽнче сорау 

алмашлыкларына җавап бирергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 2 нче сыйныфта укучылар кем, 

нҽрсҽ, нишли, нишлилҽр, кая, кайда, кайдан сорауларына җавап бирү 
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калыпларын ныгыталар. 3 нче сыйныфта укучылар  һҽр билгелҽү 

алмашлыгы, теге күрсҽтү алмашлыгы белҽн якыннан танышалар. Шулай ук 

нишлҽде? соравына җавап бирергҽ ҿйрҽнҽлҽр һҽм шул алмашлыгының килеш 

белҽн тҿрлҽнешен дҽ ҿйрҽнеп китҽлҽр. 

[https://edu.tatar.ru/nsav/page2297.htm/page1070681.htm]   

Ф. Ф. Харисовның, Ч. М. Харисованың 1 – 4 сыйныфларда рус 

мҽктҽплҽрендҽ ана теле укыту программасы буенча 1 нче сыйныф укучылары 

кем, нҽрсҽ, ничҽ, ничек, кая, кайда, кайдан, кемнең, нишли, кайсы сорау 

алмашлыклары белҽн танышалар, мин, син, ул, минем, синең, аның, аңа зат 

алмашлыкларын ҿйрҽнҽлҽр һҽм аларны кулланып, предметның кемгҽ 

караганлыгын белдерергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 2 нче сыйныфта укучылар алда 

ҿйрҽнгҽн алмашлыкларны ныгыталар, алар җҿмлҽлҽрдҽге кем? нҽрсҽ? нинди? 

кайсы? нишли? сорау алмашлыкларына җавап бирҽ торган сүзлҽрне табып 

ҽйтҽлҽр, һҽм шул сүзлҽр белҽн җҿмлҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 3 нче сыйныфта 

укучылар зат алмашлыклары, аларның мҽгънҽсен, килеш белҽн тҿрлҽнешен, 

сорау алмашлыклары турында мҽгълүмат алалар. Ҽ 4 нче сыйныфта тартым 

алмашлыклары, аларның мҽгънҽлҽре, тартым алмашлыкларының сҿйлҽмдҽ 

дҿрес кулланылышын, шулай ук күрсҽтү алмашлыклары, рус телендҽ бу 

алмашлыкларның мҽгънҽлҽрен белдерү юлларын ҿйрҽнҽлҽр. Алмашлык – 6 

нчы сыйныфта үтелҽ торган сүз тҿркеме. Башлангыч сыйныфларда зат һҽм 

сорау алмашлыклары ҿйрҽнелгҽнгҽ күрҽ, калган биш тҿркемчҽгҽ вакыт 

күбрҽк бирелҽ. Аларның сҿйлҽмдҽге ҽһҽмияте ассызыклана, морфологик 

анализ ясау күнекмҽлҽре дҽ тҽрбиялҽнҽ. Ҽ югары сыйныфларда морфология 

кабатланып китҽ һҽм ныклап синтаксис ҿйрҽнелҽ. [Харисов, 2003: 5-16] 

Ф. С. Сафиуллина дҽреслеге буенча эш программасында 6 нчы 

сыйныф укучылары алмашлык мҿстҽкыйль сүз тҿркемен танырга һҽм 

кулланырга ҿйрҽнҽлҽр. Ф. С. Сафиуллина, К. С. Фҽтхулова 9 нчы сыйныф 

дҽреслегендҽ алмашлык һҽм аның тҿркемчҽлҽре ҿйрҽнелҽ. 

[https://edu.tatar.ru/upload/images/files/татар%20теле(25).pdf] 
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И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова тҿзегҽн 1 нче 

сыйныф ҿчен татар теле дҽреслегендҽ укучылар кем? нҽрсҽ? нинди? сорау 

алмашлыкларын актив кулланырга ҿйрҽнҽлҽр; мин, син, ул, алар 

алмашлыкларын ҿйрҽнеп, аларны сорау җҿмлҽлҽрдҽ куллану күнекмҽлҽрен 

ныгыталар. 2 нче сыйныфта укучылар без, сез алмашлыкларын җҿмлҽлҽрдҽ 

куллануны активлаштыралар. 3 нче сыйныфта килеш белҽн тҿрлҽнгҽн зат 

алмашлыкларын, күрсҽтү, сорау, тартым алмашлыкларын сҿйлҽмдҽ дҿрес 

куллануга ирешү каралган. Ҽ 4 нче сыйныфта укучылар күрсҽтү 

алмашлыкларының (бу, теге) килеш формаларын, ҽнҽ, менҽ алмашлыкларын 

дҿрес куллануга ирешҽлҽр. 

[https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm/page488879.htm] 

В. Н. Мещерякова, Р. Р. Нигъматуллинаның «Татарча да яхшы 

бел» курсында 1 нче сыйныф укучылары зат алмашлыкларын берлектҽ баш, 

иялек, юнҽлеш килешлҽрендҽ, бу күрсҽтү алмашлыгын сҿйлҽмдҽ куллану 

белҽн танышалар. Кая? кайда? кайдан? ничҽ? ничек? нинди? сорауларына 

җавап бирҽ белергҽ ҿйрҽнҽлҽр. Р. Р. Нигъмҽтуллина, Ф. С. Фҽизова 5 нче 

сыйныф ҿчен татар теле дҽреслегендҽ алмашлыкларның тҿркемчҽлҽрен, 

сҿйлҽмдҽ алмашлыкларның тҿрле тҿркемчҽлҽрен куллануны ҿйрҽнү ҿчен 10 

сҽгать каралган. Монда зат, сорау, күрсҽтү (бу, ҽнҽ, менҽ), билгелҽү (барлык, 

бҿтен, үз, һҽр), юклык (беркем дҽ, бернҽрсҽ дҽ), тартым алмашлыклары 

ныклап ҿйрҽнелҽ. Ҽ 6 нчы сыйныфта исҽ билгесезлек (ҽллҽ кем, ҽллҽ нинди, 

кайбер), юклык (беркем дҽ, бернҽрсҽ дҽ, һич) алмашлыклары, үз билгелҽү 

алмашлыгы ныклап ҿйрҽнелҽ. 7 нче сыйныфта билгесезлек алмашлыклары 

ҿйрҽнелҽ. 8 нче сыйныфта сорау алмашлыклары кабатлана. 9 нчы сыйныфта 

билгелҽү һҽм билгесезлек алмашлыклары, алмашлыкларны сҿйлҽмдҽ куллану 

дҽреслҽре каралган. [https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm/page488879.htm] 

«Сҽлам» программасы буенча да 1 нче сыйныф укучылары зат 

алмашлыклары, аларның килеш белҽн тҿрлҽнгҽн формалары һҽм сорау 

алмашлыклары белҽн танышып, аларны үз сҿйлҽмендҽ актив кулланырга 
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ҿйрҽнҽлҽр.[https://cloud.mail.ru/public/Q7MF/uQsXeBtyx/Татарский%20язык%

20и%20татарская%20литература/] 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйткҽндҽ, кайсы гына программаны карасак та, 

башлангыч сыйныфларда зат һҽм сорау алмашлыклары яхшылап ҿйрҽнелҽ, ҽ 

калган тҿркемчҽлҽр инде урта сыйныфларда тҿптҽн ҿйрҽнелеп, югары 

сыйныфларда кабатланып кына үтелҽ. 

Беренче бҥлек нҽтиҗҽлҽре 

1. Алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽнү тарихы бик күп талантлы 

галимнҽрнең исемнҽре белҽн бҽйле. Аны аерым сүз тҿркеме буларак үзенең 

хезмҽтлҽрендҽ А.Казембек, К.Насыйри, Г.Ибраһимов, Г.Алпаров, 

В.Н.Хангилдин, З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, Д. Г. 

Тумашева кебек атаклы телчелҽр бүлеп чыгарган. «Алмашлык» термины 

беренче тапкыр М. Корбангалиев һҽм Х. Бҽдигый тарафыннан язылган 

«Татар теле сарыфы» хезмҽтендҽ кулланылган, ҽ башка атамаларының 

ҿйрҽнелеше Г.Ибраһимов, Җ.Вҽлиди, Л.Җҽлҽй, Г.Нугайбҽк һ.б. исемнҽре 

белҽн бҽйле. Алмашлыкны тҿркемчҽлҽргҽ бүлеп ҿйрҽнгҽн авторлар 

арасыннан Ч. М. Харисова, Ф. С. Сафиуллина, Д. Г. Тумашева, З. М. 

Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, Җ. Вҽлиди, Г. Алпаров, В. 

Н. Хангилдин, Ф. М. Хисамова һ.б. атарга була. һҽрберсе алмашлыкка 

аңлатма бирҽ, аның грамматик һҽм мҽгънҽ буенча тҿркемчҽлҽрен аерып 

чыгара. 

2. Хҽзерге программа һҽм дҽреслеклҽрдҽ алмашлык сүз тҿркемен 

ҿйрҽтүнең торышы (Р. З. Хҽйдҽрова, Н. Г. Галиева, Г. М. Ҽхмҽтҗанова, З. Р. 

Нҽҗипова, Р. Л. Малафеева; К. С. Фҽтхуллова; Ф. Ф. Харисов, Ч. М. 

Харисова; Ф. С. Сафиуллина; И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. 

Гарипова; В. Н. Мещерякова, Р. Р. Нигъматуллина, Ф. С. Фҽизова) буенча 

түбҽндҽге нҽтиҗҽне чыгарам: башлангыч сыйныфларда зат, сорау 

алмашлыклары, бу күрсҽтү алмашлыгы яхшылап ҿйрҽнелҽ, ҽ калган 

алмашлыкның мҽгънҽ тҿркемчҽлҽре (билгелҽү, билгесезлек, юклык, тартым) 
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урта сыйныфларда тҿптҽн ҿйрҽнелеп, алмашлык гомумҽн югары 

сыйныфларда кабатланып кына үтелҽ. 
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II БҤЛЕК. Рус мҽктҽплҽрендҽ укучыларга алмашлыкны уен 

технологиялҽре кулланып ҿйрҽтҥ нигезлҽре 

2.1. Яңа педагогик технологиялҽрнең берсе буларак уен 

технологиясе 

Бүгенге кҿндҽ белем-тҽрбия бирү процессын тормыш белҽн бҽйлҽп 

алып бару зарурилыгы артты. Дҽреслҽрдҽ ҽле моңа кадҽр билгеле булмаган 

чаралар кулланыла, элеккеге метод-алымнар яңара, камиллҽшҽ. Шулай да 

педагогикага яңалык башка фҽннҽргҽ һҽм тармакларга караганда авыррак 

керҽ. Бу хҽлнең сҽбҽбе, бҽлки, кешене укыту-тҽрбиялҽүнең гаять дҽрҽҗҽдҽ 

авыр булуыннан килҽдер. Кайбер яңалыклар киң күлҽмдҽ кулланылмау 

нҽтиҗҽсендҽ кире кагыла һҽм бик тиз онытыла. Хҽзерге чорда укытучы 

күптҿрле мҽгълүматлар чолганышы эчендҽ калды. Алар алдында яңа 

педагогик технологиялҽрнең иң нҽтиҗҽлелҽрен сайлап алып, аны үзлҽштерү 

зарурлыгы туды. 

Соңгы елларда күп кенҽ яңа технологиялҽр тҽкъдим ителде һҽм гамҽлгҽ 

кертелде. Аларның күбесе дҽреслҽрдҽ уңышлы кулланыла. Укытучы һҽм 

укучылар эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽрен алдан уйлап, башкарырга 

тиешле эшлҽрне системага салып кую укыту-тҽрбия процессында уңышка 

ирешергҽ ярдҽм итҽ. 

Татар теле һҽм ҽдҽбиятын яңа технологиялҽр аша ҿйрҽтү – ул уку 

процессын яңача оештыру, ахыргы нҽтиҗҽлҽрне күзалларга омтылу, 

укучыларның актив эшчҽнлегенҽ этҽргеч бирү. Бүгенге кҿндҽ халык 

мҽгарифе икътисадын, укыту техникасын һҽм технологиясен, укытуны 

компьютерлаштыру мҽсьҽлҽлҽрен ҿйрҽнү-тикшеренү эше киң җҽелде. Шуңа 

бҽйле рҽвештҽ педагогик технология, педагогик техника тҿшенчҽлҽре дҽ 

актив кулланылышка керде. 

Энциклопедик сүзлектҽ технология – (грек теленнҽн алынган сүз; 

сҽнгать, осталык дигҽн мҽгънҽне белдерҽ) фҽннең яисҽ җитештерү ҿлкҽсенең 

билгеле бер тармагында кулланылучы методлар, алымнар, ысуллар 
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җыелмасы ул. [Харисов, 2015: 202] Иҗади үсеш технологиясен гамҽлгҽ 

куючы галимнҽрнең берсе Ҽ. З. Рҽхимов: «Технология – дҽрестҽ 

укучыларның иҗади уку эшчҽнлеген оештыру механизмы», – дип дҿрес 

билгели. [Харисов, 2015: 202] «Технология» термины укытучының үз эшендҽ 

куллана торган алым һҽм ысуллар җыелмасын, шулай ук татар теленҽ 

ҿйрҽткҽндҽ файдаланыла торган уку материалларын (УМК, компьютер 

технологиясе, аудио- һҽм видеоматериаллар) да күздҽ тота.  

Педагогик технология – белем бирү һҽм тҽрбиялҽү процессында 

психологик һҽм педагогик яктан нигезлҽнгҽн, системалы һҽм 

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ алып барырдай итеп кулланыла торган 

махсус формалар, алымнар, методлар һҽм ысуллар җыелмасы. Аның бурычы 

– укыту процессын, яңалыклар кертеп, даими камиллҽштереп тору, яңа 

дҽреслеклҽр, укыту ҿчен кинофильмнар, компьютерларга программалар һ.б. 

ярдҽмлеклҽр тҿзү. Педагогогик технология тҿшенчҽсенҽ күренекле педагог-

галимнҽрнең аңлатмалары тҿрлечҽ. Б. Г. Лихачев фикеренчҽ, педагогогик 

технология – укыту процессындагы махсус ысуллар, алымнар, психологик-

педагогик юнҽлешлҽр җыелмасы; ул – педагогик процессны оештыруның тҿп 

коралы. [Лихачев, 1998: 9] В. П. Беспалько педагогик технологияне «укыту 

процессын тормышка ашыруда эчтҽлекле техника» дип саный.[Беспалько, 

1989: 12] И. П. Волков бу терминны укытуның кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽрен 

тасвирлау процессы буларак карый. [Волков, 1989: 16]  М. А.Чошанов белем 

бирү технологиясен дидактиканың состав ҿлеше дип билгели. [Чошанов, 

1996: 5-7] Г. К. Селевко «педагогик технология» тҿшенчҽсен ҿч яссылыкта 

тикшерҽ: беренчесе – фҽнни, ягъни педагогика фҽнен «белем бирүнең 

максатын, эчтҽлеген һҽм методларын ҿйрҽнҽ, шулай ук педагогик 

процессларны проектлый»; икенчесе – процессуаль-тасвирлаулы, ягъни күз 

алдында тотылган нҽтиҗҽлҽргҽ ирешү ҿчен кирҽк булган максат, эчтҽлек, 

метод, ысул һҽм алымнардан торган процессны тасвирлый; ҿченчесе – 

процессуаль-тҽэсирле, ягъни педагогик процессны гамҽлгҽ ашыру, «барлык 
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шҽхси, инструменталь һҽм методологик-педагогик чараларны эшкҽ җигү». 

[Харисов, 2015: 203] 

Педагогик технологиялҽр бер-берсеннҽн тҿрлечҽ аерыла: 

– килеп чыгышлары ягыннан (педагогик тҽҗрибҽ яки фҽнни 

концепция нигезендҽ); 

– максатлары һҽм бурычлары ягыннан (белемне үзлҽштерү һҽм 

ныгыту, табигый һҽм шҽхси сҽлҽтне үстерү һҽм камиллҽштерү); 

– педагогик чараларның мҿмкинлеклҽре ягыннан (кайсы чаралар 

иң яхшы нҽтиҗҽлҽргҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирҽ); 

– укытучы эшчҽнлеге ягыннан (диагностика ясау яки конфликтны 

хҽл итү һ.б.); 

– педагогик процессның кайсы ҿлкҽсенҽ хезмҽт итүе ягыннан һ.б. 

[Харисов, 2015: 203-204] 

Г. К. Селевко педагогик технологиялҽрне түбҽндҽгечҽ 

классификацияли һҽм аларның йҿзгҽ якын тҿрен билгели: 

– гуманлы шҽхес тҽрбиялҽүгҽ юнҽлтелгҽн педагогик технологиялҽр; 

– укучылар эшчҽнлеген активлаштыруга юнҽлтелгҽн педагогик 

технологиялҽр; 

– уку эшчҽнлеген нҽтиҗҽле итеп оештыру һҽм идарҽ итүгҽ юнҽлтелгҽн 

педагогик технологиялҽр; 

– хосусый предметларга караган педагогик технологиялҽр; 

– альтернатив технологиялҽр; 

– үстерелешле укыту технологиялҽре; 

– яңа мҽгълүмати чараларны куллану технологиялҽре; 

– иҗтимагый тҽрбия технологиялҽре; 

– тҽрбия технологиялҽре; 

– авторлык мҽктҽбендҽге педагогик технологиялҽр; 

– хҽзерге мҽгариф системасындагы педагогик технологиялҽр һ.б. 

[Харисов, 2015: 204] 
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Педагогик технологиялҽрнең тҿп билгелҽре: 

– технологиянең нигезенҽ аерым бер авторның яки авторлар 

коллективының фҽлсҽфи, психологик, дидактик һҽм методологик фикерлҽре 

салына; 

– укыту технологиясе укытучы белҽн укучының бердҽм эшен 

аерым якын килеп, техник һҽм компьютер чараларын файдаланып 

оештыруны күздҽ тота; 

– укыту технологиясе күптҿрле бурычларны, шул исҽптҽн мҿмкин 

кадҽр азрак кҿч түгеп, югары нҽтҗҽлҽргҽ ирешүне максат итеп куя; 

– педагогик технологиялҽр барлык укытучылар һҽм укучылар 

ирешердҽй нҽтиҗҽлҽрне истҽ тотып планлаштырыла. [Харисов, 2015: 205] 

Шулай итеп, педагогик технология белем бирүнең иң уңышлы 

юлларын ҿйрҽнүче фҽн буларак та, педагогик процесста кулланыла торган 

ысуллар, чаралар системасы буларак та, белем бирү процессы буларак та 

билгелҽнҽ. Хҽзерге заман талҽплҽренҽ туры килҽ торган белем бирү шҽхесне 

җҽмгыятьтҽге тҿрле үзгҽрешлҽргҽ, тормыш сынауларына, фҽн нигезлҽрен 

ныклы үзлҽштерүгҽ ҽзерлҽүне күздҽ тота. Заманча технологиялҽр кулланып 

татар телен ҿйрҽтү – уку-укыту процессын яңача оештыру ул. Ул түбҽндҽге 

максатларны күздҽ тотып башкарыла: 1) татар телен ҿйрҽнүгҽ 

кызыксындыру, телҽк уяту; 2) укучыларның танып белү активлыгын 

арттыру; 3) телне ҿйрҽнү ҿчен уңай шартлар булдыру; 4)укучыларның иҗади 

мҿмкинлеклҽрен тулырак ачу. 

Белем бирү технологиялҽре күп тҿрле. Шулай да алар арасында 

охшашлыклар күзҽтелҽ. Максаты, эчтҽлеге, кулланылган ысуллары, 

алымнары һҽм чараларының охшашлыгы буенча технологиялҽрне берничҽ 

зур тҿркемгҽ берлҽштерергҽ мҿмкин. Мҽсҽлҽн: укучылар эшчҽнлеген 

активлаштыру, интенсивлаштыруга юнҽлтелгҽн педагогик технологиялҽр; 

уку процессын оештыру һҽм идарҽ итүнең нҽтиҗҽлелегенҽ нигезлҽнгҽн 

педагогик технологиялҽр; уку материалын методик яктан камиллҽштерүгҽ, 
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дидактик яктан үзгҽртүгҽ нигезлҽнгҽн педагогик технологиялҽр; халык 

педагогикасына нигезлҽнгҽн педагогик технологиялҽр һ.б. 

Соңгы елларда белем бирү системасында заманча технологиялҽрдҽн 

уку процессын оештыру һҽм идарҽ итүнең нҽтиҗҽлелегенҽ нигезлҽнгҽн 

педагогик технологиялҽр (терҽк схемалар кулланып, алга китеп укыту 

технологиясе, белем бирүнең компьютер технологиялҽре, үстерелешле укыту 

технологиясе, проектлар методы, концентрик белем бирү технологиясе) һҽм 

укучылар эшчҽнлеген активлаштыру һҽм интенсивлаштыруга юнҽлтелгҽн 

педагогик технологиялҽр (уен технологиясе, проблемалы укыту 

технологиясе, аралашуга ҿйрҽтү технологиясе) уңышлы кулланыла. 

Укыту процессында уен технологиясе аерым игътибар талҽп итҽ, 

чҿнки, безнең уйлавыбызча, телне ҿйрҽнгҽн вакытта, уен кызыксыну уятучы, 

дҽртлҽндерүче фактор булып тора. Балаларның бай рухлы, сау-сҽламҽт 

булып үсүендҽ уеннарның ҽһҽмияте зур. Ҿлкҽннҽргҽ эштҽн бушаган 

вакытларда күңел ачу, ял итү, вакыт уздыру чарасы булса, бала ҿчен уен – 

чын шҿгыльгҽ, тормыш кҿрҽшенҽ һҽм хезмҽткҽ ҽзерлҽнү ул. Уеннарның 

эчтҽлегенҽ күз салсаң, аларның тормыш-кҿнкүрешнең һҽм хезмҽт тҿрлҽренең 

бер чагылышы икҽненҽ ышанасың. Уен дигҽндҽ, кешелек җҽмгыятенең үсеш 

дҽверендҽ хезмҽт формаларын чагылдыру рҽвешендҽ барлыкка килгҽн, яшь 

буынны физик һҽм ҽхлакый, эстетик яктан тҽрбиялҽү вазыйфасын һҽм шулай 

ук олылар ҿчен күңел ачу, вакыт үткҽрү һҽм кҿнкүрештҽ берҽр эш-шҿгыльне, 

йоланы үтҽү вазыйфасын башкаруы мавыктыргыч чаралар системасын 

аңлыйбыз. Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен арттыруда, аларның үз 

фикерлҽрен язмача яки сҿйлҽмҽ рҽвештҽ формалаштыра белергҽ ҿйрҽтүдҽ, 

укыту һҽм тҽрбиянең бердҽмлегенҽ ирешүдҽ, шулай ук балаларны тел фҽне 

белҽн кызыксындыруда уеннарның ҽһҽмияте зур. Дҽреслҽрдҽ урынлы 

кулланылган уеннар укучыларны активлаштыра, аларның игътибарын дҽрес 

материалына юнҽлтҽ һҽм иҗади халҽт булдыра. Уеннар вакытында фҽн 

нигезлҽрен үзлҽштерү белҽн бергҽ укучы үз фикерлҽрен дҽлилли белү 
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күнекмҽлҽре дҽ ала. Шулай итеп, уеннар бала тормышында ҽһҽмиятле урын 

алып торалар, белем һҽм тҽрбия бирүдҽ мҿһим чыганак булалар. 

Дҽресне тулысынча уен формасында үткҽрергҽ дҽ, моңа аның бер 

ҿлешен генҽ багышларга да мҿмкин. Укырга-язарга ҿйрҽтү, дҿньяны танып 

белү, тҽҗрибҽ туплау, тҽҗрибҽ уртаклашу, фҽн-техника, сҽнгать яңалыклары 

белҽн танышу, иҗат итү тел ярдҽмендҽ генҽ була ала. Тел кешенең барлык 

иҗтимагый эшчҽнлеген оештыра. Шуңа күрҽ дҽ борын заманнан ук һҽр 

халык балаларны ана теленҽ ныклап ҿйрҽткҽн, аның телен шомартуга, 

сҿйлҽгҽндҽ һҽм язганда аннан оста файдалануга бик нык игътибар иткҽн. Һҽр 

ана, баласына «тел ачкычы» бирү ҿчен, бишек җыры җырлаган, сүзле уеннар 

оештырган; үсҽ тҿшкҽч, такмаклар, тизҽйткечлҽр, санамышлар, табышмаклар 

ҿйрҽткҽн. Аеруча кече яшьтҽ балага белем һҽм тҽрбия уен аркылы бирелҽ, 

уйнаган вакытта бала күп нҽрсҽ таный, күнекмҽлҽр ала. Шуның ҿчен 

укытучы, татар теле фҽненнҽн белем һҽм тҽрбия бирү бурычын күздҽ тотып, 

тел дҽреслҽрендҽ балаларның уеннарын максатка ярашлы итеп оештырырга 

тиеш. Уеннар яки уен элементлары кергҽн дҽреслҽр укучының татар теле 

белҽн кызыксынуын кҿчҽйтҽ, мҿстҽкыйльлеген, ихтыяр кҿчен, акыл 

эшчҽнлеген, зирҽклеген үстерҽ, алга билгеле бер максат куеп эшлҽргҽ ҿйрҽтҽ. 

Татар теле дҽреслҽрендҽ кулланылган уеннар балаларга ныклы белем 

бирергҽ, тотрыклы күнекмҽлҽр булдырырга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ танып белү 

эшчҽнлеге белҽн кызыксынуларын уятырга ярдҽм итҽлҽр. Уеннар һҽм уен 

элементлары кулланылган дҽрестҽ укучы актив катнаша, мҿстҽкыйль фикер 

йҿртҽ, һҽр яңаны нҽтиҗҽле итеп тану ысуллары белҽн кораллана. Мондый 

дҽреслҽрдҽ грамматик теорияне һҽм сҿйлҽм практикасын үзлҽштерү 

процессы уңышлы барачак. Татар теле дҽреслҽрендҽ, аерым тел фактын 

ҿйрҽнгҽндҽ, сҿйлҽү һҽм язу күнекмҽлҽре биргҽндҽ, мавыктыргыч уеннар 

белҽн читенлек ситуациясе тудырылырга, уен элементлары кертеп, 

проблемалы сорау һҽм мҽсьҽлҽлҽр куелырга тиеш. Аларны чишү балада үз 

кҿченҽ ышану тойгысы уята, аннан зуррак эшлҽрне башкаруга, катлаулы 
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күнегүлҽрне эшлҽүгҽ дҽртлҽндерҽ, максатка ирешүдҽ бернинди киртҽлҽр 

алдында да тукталып калмау сыйфатын формалаштыра. Шулай итеп, дҽрестҽ 

үткҽрелгҽн уеннар, кулланылган уен элементлары дҽресне җанлы һҽм 

кызыклы итҽ, укучыларда ана теленҽ мҽхҽббҽт тҽрбияли һҽм аның белҽн 

тирҽн кызыксыну уята. 

Уен технологиясе укучыларның танып белү активлыгын үстерҽ, акыл 

үсешен активлаштыра, аларда яңа сыйфатлар булдыруга ярдҽм итҽ. Уен 

вакытында фҽн белҽн кызыксыну кҿчҽя, мҿстҽкыйльлек, ихтыяр кҿче, 

игътибарлылык арта, хҽтер яхшыра, уйлау күнекмҽлҽре камиллҽшҽ. Уен аша 

укытучы укыту һҽм тҽрбия бурычларын уңайлы хҽл итеп кенҽ калмый, ҽ 

укучы белҽн аралашуны да җайга сала. Балалар коллективын берлҽштерүдҽ, 

туплауда, дусларча мҿгамҽлҽ урнаштыруда да уенның ҽһҽмияте зур.  

С. Х. Айдарова билгелҽп үткҽнчҽ, телҽсҽ нинди телгҽ ҿйрҽтүнең тҿп 

үзенчҽлеге булып аның коммуникатив юнҽлгҽнлеге тора. [Айдарова, 1998: 

36] Татар теле дҽреслҽрендҽ дҽ, иң беренче чиратта, балаларга телне аралашу 

чарасы буларак кулланырга ҿйрҽтелҽ. Телгҽ ҿйрҽткҽндҽ, авырлыклар 

автоматизмнар эшлҽнүдҽн башка сҿйлҽшеп, ҽлеге телне белеп булмау белҽн 

бҽйле. Шул рҽвешле, телне ҿйрҽнү билгеле бер күнекмҽлҽр булдыруны да күз 

алдында тота. Моңа исҽ тҿрле дидактик уеннар куллану ярдҽм итҽ ала.  

Уеннар кайчан барлыкка килгҽн соң? Бу сорауга тҿгҽл генҽ җавап 

бирүе читен. Шулай да борынгы чыганакларда бала уеннары турында кайбер 

мҽгълүматлар очрый. Археологлар, мҽсҽлҽн, моннан күп гасырлар элек 

яшҽгҽн кешелҽрнең таштан, балчыктан ясалган уенчыкларын табалар. 

Күренекле фольклорчы Р. Ф. Ягъфҽров уеннар турында тҿрки язма 

чыганакларда да мҽгълүматлар булуын ҽйтҽ. Мҽсҽлҽн, М.Кашгариның XI 

гасырда язылган «Диване лҿгатет-тҿрек» хезмҽтендҽ «мҿңүз-мҿңүз» дигҽн 

балалар уенының тасвирламасы бирелҽ. Бу уен эчтҽлеге белҽн «очты-очты» 

уенына якын тора дип яза Р. Ф. Ягъфҽров. 
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Чит телне ҿйрҽнгҽн вакытта, уен кызыксыну уятучы, дҽртлҽндерүче 

фактор булып тора. Г. К. Селевко, максатчан юнҽлеш буенча, дидактик 

(белем дҽрҽҗҽсен, танып белү эшчҽнлеген киңҽйтү, белем һҽм күнекмҽлҽрне 

гамҽли эшчҽнлектҽ куллану һ.б.), тҽрбияви (мҿстҽкыйльлек тҽрбиялҽү, 

билгеле бер юнҽлешлҽр, дҿньяга караш тҽрбиялҽү һ.б.), үстерелешле 

(игътибар, хҽтер, сҿйлҽм, фикерлҽүне, уку эшчҽнлеген үстерү һ.б.), 

социальлҽштерүче (аралашуга ҿйрҽтү һ.б.) уеннарны аера. [Харисов, 2015: 

211] 

С. Х. Айдарова укытучы башлангыч сыйныфларда ирешергҽ тиешле 

максатлар дип, түбҽндҽгелҽрне санап үтҽ: 1) укучыларны уку уеннары белҽн 

мавыгырга ҿйрҽтү; 2) уенга мотивация булдыру һҽм үстерү; 3) укучы беренче 

минуттан ук соңгы нҽтиҗҽгҽ игътибарын юнҽлткҽн булырга тиеш; 4) 

укытучы баланың ирешкҽн нҽиҗҽлҽрен күрергҽ, аны канатландырырга тиеш. 

[Айдарова, 1998: 47] 

Уку процессын интенсивлаштыруны активлаштыру максатында, уенны 

тҿшенчҽлҽрне үзлҽштерү, теманы ҿйрҽнү, яңа материалны аңлату-ныгыту, 

сҿйлҽм эшчҽнлегенең телдҽн тҿрлҽренҽ ҿйрҽтү вакытында технология 

буларак файдаланырга була. 

«Уен технологиялҽре» тҿшенчҽсе үз эчендҽ педагогик процесста 

кулланыла торган бер тҿркем метод һҽм алымнарны берлҽштерҽ. 

Дҽрестҽ уен куллануның тҿп максаты – укучыда чит телне ҿйрҽнүгҽ 

кызыксындыру уяту. Башлангыч сыйныфларда уенны куллану бигрҽк тҽ 

отышлы, чҿнки укучылар ҽле балалар бакчасыннан гына килгҽн, уенга 

күнеккҽн була. Шул ук вакытта материалны уен формасында тҽкъдим итү 

аны кабул итүне җиңелҽйтҽ. 

Уеннарның тҿп функциялҽре түбҽндҽгелҽр: 

1)  укучыларның уйлау һҽм сҿйлҽү эшчҽнлеген активлаштыру, 

2) аларның сүз байлыгын арттыру һҽм фикерлҽү даирҽсен киңҽйтү, 

3) аралашу культурасы тҽрбиялҽү. 
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Кешелек тормышында, димҽк, мҽктҽптҽ кулланганда да, уеннар тагын 

түбҽндҽге функциялҽрне башкаралар: 

1) Күңел ачу. Ул башлангыч сыйныф укучысына үзе ҿчен авыр 

тоелган уку мҽшҽкатьлҽреннҽн арынырга ярдҽм итҽ. Дҽреснең уртасында 

җиңел генҽ уен үткҽреп алу киеренкелекне бетерергҽ булыша. 

2) Коммуникатив функция. Уен вакытында балага аралашу 

психологик яктан җиңелрҽк була. Гомумҽн, уеннар вакытында, бигрҽк тҽ 

рольле уеннар кулланылганда, табигый шартларда аралашу барлыкка килҽ, 

бала уңайсызланмый, иркен ситуациягҽ куела. 

3)   Бала уен вакытында үзенең сҽлҽтлҽрен ача һҽм тормышка 

ашыра ала. Бу да уенның мҿһим бер функциясе булып тора. 

4) Уен процессында укучыларның тҿрле кыенлыклар белҽн кҿрҽшү, 

үз-үзен җиңү сыйфатлары үстерелҽ. 

5) Диагностик функция. Уйнаганда балалар турында бик күп 

информация алып була: аларның холык, характер сыйфатлары, сҽлҽте, 

билгеле бер ҽйберлҽргҽ мҿнҽсҽбҽте, башкалар белҽн аралашу мҿмкинлеге, 

белем дҽрҽҗҽсе һ.б. 

6)  Коррекция функциясе. Уен балаларның белемен генҽ түгел, ҽ 

бҽлки холык-фигылендҽге кайбер сыйфатларны да үзгҽртергҽ, тҿзҽтергҽ 

мҿмкинлек бирҽ. 

7) Социальлҽштерү функциясе. Уен вакытында бала җҽмгыятьтҽ 

кабул ителгҽн нормаларны үзлҽштерҽ, башкалар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга 

сала.  

Күренеп тора: уенның функциялҽре гаять күп. Ул баланың белем 

дҽрҽҗҽсен тикшерүдҽн тыш, аның үз-үзен тотышы нормаларын да 

формалаштыруга ярдҽм итҽ. Моннан чыгып, уенның татар телен чит тел 

буларак укыту процессын оештыруда зур ярдҽмче булуын күрҽбез. 

Башлангыч сыйныфларда, гомумҽн, уен элементлары мҿмкин кадҽр күбрҽк 

кертелергҽ тиеш. 
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Уен, бала эшчҽнлегенең хҽлиткеч сыйфаты буларак, аның активлыгы 

үсүгҽ ярдҽм итҽ, иптҽшлек, бер-берсенҽ карата ихтирам хисен үстерҽ. Уен 

баланың акыл даирҽсе үсешенҽ ярдҽм итҽ, уенда аларның күзаллаулары, 

кызыксынулары, тирҽ-юньдҽге тормышка мҿнҽсҽбҽтлҽре күренҽ, дигҽн 

фикер ҽйтҽ Н. П. Аникеева. [Аникеева, 2007: 96] 

Укытучылар, балалар тормышындагы тҿрле характердагы уеннарның 

аеруча ҽһҽмиятле урын алып торуын, аның акыл эшчҽнлеген камиллҽштерү 

белҽн бергҽ белем, тҽрбия бирүен дҽ истҽ тотып, дҽреслҽрдҽ уеннарны 

яратып һҽм еш кулланалар. Бигрҽк тҽ башлангыч сыйныфта уку-укыту 

процессында уеннар куллану яки уен элементларыннан файдалануның 

ҽһҽмияте гаять зур. Чҿнки уенны белем бирүнең барлык этапларында да 

кулланырга була. Аеруча татар миллҽтеннҽн булмаган балаларга татар телен 

ҿйрҽтүнең башлангыч чорында уеннарны дҽрестҽ һҽм дҽрестҽн тыш үткҽрү 

уңай нҽтиҗҽлҽргҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирҽ. Уен балаларда чит телгҽ 

кызыксыну уятырга булыша. Уен барышында балалар үзара ярдҽмлҽшеп 

эшлилҽр һҽм аларда иптҽшлек хисе тҽрбиялҽнҽ. Шулай ук дҽреслҽрдҽ уен 

элементларыннан файдалану аралашуга ҿйрҽтүнең мҿһим чарасы булып 

тора. Рус балаларын татар телендҽ сҿйлҽшергҽ ҿйрҽткҽндҽ һҽм сҿйлҽм 

үстерүне күздҽ тотканда, беренчедҽн, сүзлҽрне еш кабатларга, икенчедҽн, һҽр 

укучы дҽрестҽ күбрҽк сҿйлҽргҽ тиеш. Бу очракта рольле уеннар ярдҽмгҽ килҽ. 

Рус балаларын татар теле белҽн кызыксындыруда, аларның сүзлек 

запасын баетуда, шул сүзлҽрне сҿйлҽмдҽ кулланырга ҿйрҽтүдҽ дҽ уеннарның 

ҽһҽмияте гаять зур. Дҽреслҽрдҽ уңышлы кулланылган уеннар укучыларны 

активлаштыра, аларның игътибарын туплый. Уеннар дҽреслҽрне хислҽр 

белҽн баета, балаларның иң яхшы сыйфатларын ачарга ярдҽм итҽ. 

Үзлҽштерергҽ читен булган материал да, уен рҽвешендҽ аңлатканда, 

кызыксыну уята. Укытучы һҽр укучыны эшкҽ тарта, уйната, уйлата, ҿзлексез 

иҗат итүгҽ этҽрҽ. 
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С. Х. Айдарова билгелҽвенчҽ, татар теле дҽреслҽрендҽ уеннар дҽреснең 

аерылгысыз ҿлеше булырга тиеш, чҿнки уен балаларны аеруча 

кызыксындыра. Ҽ кече сыйныф укучысының хҽтере үзенҽ ошаган ҽйберне, 

күренешне бик тиз исендҽ калдырырга сҽлҽтле. Дҽрестҽ без дидактик уеннар 

белҽн эш итҽбез. Ҽ алар методик максатлы булуы белҽн аерылып тора. 

Укытучы бу максатларны бик яхшы белҽ, ҽмма укучыларга бу турыда 

ҽйтергҽ кирҽкми. Ҽгҽр укучылар бу максатны белҽ икҽн, уен гадҽти бер 

күнегүгҽ ҽйлҽнеп кала. [Айдарова, 2006: 163] 

Күренекле методистлар, укытучылар татар телен чит тел буларак 

ҿйрҽткҽндҽ, уеннарның файдасын күреп, ҽһҽмиятен сизеп, үзлҽренең 

хезмҽтлҽрендҽ аларны аеруча киң яктырталар. Шундыйларның берсе – 

Ф.Ф.Харисов. Аның хезмҽтлҽрендҽ татар теленҽ ҿйрҽтү чарасы буларак 

уенның ҽһҽмияте, тҿрлҽре, үткҽрү методикасы бирелҽ. Ул иҗади активлыкны 

үстерүнең иң нҽтиҗҽле юлларыннан берсе, күзаллауны яхшырту чарасы 

булып, белем бирүнең коммуникатив юнҽлешендҽ ҿйрҽнелҽ торган 

предметка кызыксыну арттыру чарасы булып, тҿрле уеннар оештыру тора, 

ди. 

Ф.Ф.Харисов дҽрестҽге уенның аны оештырганда исҽпкҽ алынырга 

тиешле үзенчҽлеклҽре булуын күрсҽтҽ: 

1. Уен дидактика күзлегеннҽн чыгып тҿзелергҽ, кҿч җитҽрлек булырга, 

катнашучылар тарафыннан үтҽлерлек булырга тиеш; 

2. Чит телне ҿйрҽнүгҽ омтылыш булдыру ҿчен, уен кызыклы да 

булырга тиеш; 

3. Уен барышында дустанҽ мҿнҽсҽбҽт, үзара ярдҽмлҽшү атмосферасы, 

танып белү шатлыгы һҽм нҽтиҗҽ куанычы булу мҿһим. [Харисов, 2015: 212] 

Рольле уеннар ярдҽмендҽ укучыларны активлаштыру шартлары булып 

түбҽндҽгелҽр санала: 

1. Һҽр дҽреснең сюжетлылыгы, укучыларның мотивациясе. 
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2. Уку материалының махсус формада бирелүе (монолог, диалог, 

полилог). 

3. Күрсҽтмҽлелектҽн файдалану, театральлҽштерү. 

4. Танып белүнең коллектив формаларын куллану. 

5. Гомуми процесста һҽр балага индивидуаль якын килҽ алу. 

6. Шатлык атмосферасы һҽм киеренкелекнең булмавы. 

Уеннар тҿрле һҽм бик күп була. Аларның иң нҽтиҗҽлелҽрен генҽ 

сайлап, дҽреслҽрдҽ кулланырга кирҽк. Уеннар белҽн бик мавыгырга да 

ярамый. Чҿнки дҽрес үзенең чигеннҽн чыгып китҽргҽ мҿмкин. 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйткҽндҽ, балалар тормышында уенның ҽһҽмияте 

искиткеч зур. Уенны, аның һҽм алымнарын балалар бик ярата һҽм телҽп 

кабул итҽ. Ул бала шҽхесенҽ һҽрьяклап йогынты ясый, аның акыл үсешен 

активлаштыра, укучыда хислҽр эшчҽнлеген кҿчҽйтҽ, ихтыяр кҿче тҽрбияли. 

Шул ук вакытта хҽрҽкҽт гүзҽллеген камиллҽштерергҽ, фантазиясен үстерергҽ, 

сҿйлҽм теллҽрен баетырга, белем алу, тҽрбия эшчҽнлегенҽ кызыксыну 

уятырга, тирҽ-юнь һҽм дҿньяны, табигатьне танып белүгҽ омтылыш 

булдырырга ярдҽм итҽ. 

 

2.2. Фонетик уеннар 

Рус телле укучылар татар телен чит тел буларак ҿйрҽнҽлҽр. Моның бик 

авыр һҽм катлаулы процесс булуын укытучылар яхшы аңлыйлар. Һҽр авазны, 

һҽр сүзне балаларга дҿрес ҽйтергҽ ҿйрҽтү ҿчен татар теле дҽреслҽрендҽ 

фонетик уеннар ярдҽмгҽ килҽ.  

«Беренче авазны бел» уены укучыларның фонематик ишетү сҽлҽтен 

үстерергҽ, сүздҽн авазларны аерырга ярдҽм итҽ. Укытучы ҽйткҽн сүзлҽрнең 

укучылар беренче авазны билгелҽргҽ тиеш булалар. Бу уенны без күбрҽк 

башлангыч сыйныфларда уйната алабыз. Мҽсҽлҽн, һҽрбер, һичничек, 

һичнинди, һичкем һ.б. һ хҽрефенҽ башланган алмашлыкларда [һ] авазын [х] 

авазы белҽн бутарга бик җиңел. Шулай ук ҽллҽ кем, ҽллҽ ничек, ҽллҽ кайчан 
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һ.б. ҽ хҽрефенҽ башланган алмашлыкларны рус телендҽ сҿйлҽшүче укучылар 

[э] авазы белҽн бутарга мҿмкиннҽр. Дҿрес җавапларны күбрҽк тапкан укучы 

җиңүче була. 

«Шагыйрьнең хатасын тап» уены укучыларны авазларны аера һҽм 

алмашлыкларны дҿрес куллана белергҽ ҿйрҽтҽ. Мҽсҽлҽн, Роберт 

Миңнуллинның «Мияу!» шигырендҽ алмашлыклар дҿрес кулланмаган. 

Укучылар ҽсҽрдҽге җҿмлҽлҽрнең эчтҽлегенҽ туры килгҽн алмашлыкларны 

табарга тиеш булалар. 

Песи, песи, пескҽем, 

Соры синең тҿскҽең. 

Йомшак минем йоннарың, 

Җылы аның туннарың. 

«Кем игътибарлырак?» уены. Бу уенны 1 нче һҽм 2 нче сыйныфларда 

кулланырга була. Балалар ҿчен бу уен дҽрестҽ физкульт-минут кебек 

кулларны ял иттерергҽ ярдҽм итҽчҽк. Укытучы сүз ҽйтҽ, укучылар, сүздҽ 

ничҽ иҗек булса, шул тапкыр кул чабалар: ҽ-ни, Гҿл-фи-я, Ка-зан , мин, у-

рам, я-шим, ҿй, яң-гыр, те-ген-ди, ҿс-тҽл-дҽ, я-ва, кыз, ма-лай, нҽр-сҽ, ҽй-те-

гез, син-нҽн, я-ра-мый, сал-кын,а-лар-ның,  я-зам, ҽйт. Ҽлбҽттҽ, бу уенда без 

алмашлыкларны да кулланабыз. Шул рҽвешле, укучылар алмашлыклар сүз 

тҿркемен ишетеп истҽ калдыралар.  

Татар теленең фонетик системасын үзлҽштерү ҿчен фонетик һҽм 

лексик зарядка битлҽрен кулланырга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, уртасында 

специфик татар [Ҽ] авазын белдерҽ торган хҽреф язылган альбом бите. Бу 

хҽреф белҽн янҽшҽ исемнҽрендҽ шундый аваз булган алмашлыклар язып 

ябыштырылган (нҽрсҽ, ҽллҽ кем, һҽммҽ, һҽр, ҽллҽ нинди, ничҽ, тегелҽй һ.б.). 

Берьюлы күп информация бирергҽ ярамый, чҿнки балалар бик тиз арыйлар. 

Башта һҽр биткҽ хҽрефкҽ туры килҽ торган 5-6 сүз дҽ җитҽ. Һҽр 2-3 дҽрес 

саен сүзлҽрнең санын арттырырга була. Мондый «битлҽр» һҽр специфик 

татар авазына ясалган булырга тиеш. Уку елы ахырына укучыларның лексик 
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запасы була. Бу уенны, ҽлбҽттҽ, алмашлыклар белҽн генҽ түгел, башка сүз 

тҿркемнҽре белҽн дҽ эшлҽргҽ кирҽк.  

Бу «битлҽр» һҽр дҽрес башында фонетик һҽм лексик зарядка 

вакытында кулланылырга тиеш. «Битлҽрне» тҿзегҽч, укытучы фонетик һҽм 

лексик зарядканы болай үткҽрҽ: специфик татар авазын белдерүче хҽрефне 

күрсҽтҽ һҽм ҽйтҽ. Аннан соң сүзлҽрне дҿрес итеп укып күрсҽтҽ. Берничҽ 

дҽрестҽн соң яхшы ҽзерлекле укучылар аваз һҽм сүзлҽрне үзлҽре ҽйтҽ 

башлыйлар. Дҽреснең бу этабында алар бернинди авырлыксыз укытучыны 

алмаштыра алалар. Ҽ тагын күпмедер вакыттан соң аларны уртача ҿлгерешле 

һҽм авыр ҿлгерешле укучылар алмаштырачак, бу вакытта яхшы ҽзерлекле 

укучыларга дҽреснең бу этабында инде авыррак биремнҽр бирелҽчҽк 

(мҽсҽлҽн, бу «бит» буенча җҿмлҽлҽр уйла һҽм яз).  

Дҿрес ҽйтүгҽ ҿйрҽткҽндҽ чираттагы уеннар файдалы: 

«Нинди аваз ҽйтелҽ?» (уен-табышмак): укытучы бер үк тҿрле аваз 

ишетелҽ торган алмашлыклардан торган сүзлҽр чылбыры ҽйтҽ (мин, син, 

һичнинди, нинди, нишли, ничҽ, ничек, ниндидер, минеке), беренче булып ([и] 

авазын) җавап тапкан бала үзенең табышмагын ҽйтү хокукын ала. 

Ҽлеге уенда дифференциаль якын килүне кулланганда яхшы ҿлгерүче 

(1 нче вариант), уртача ҿлгерүче (2 нче вариант) һҽм авырдан ҿлгерүчелҽрне 

(3 нче вариант) вариантлап утырту сакланырга мҿмкин. Башта 

чагыштырмача авыррак сүзлҽр чылбыры 1 нче вариантка тҽкъдим ителҽ 

(чылбырга укучыларга таныш лексика гына түгел, ҽ таныш булмаганы да 

кертелҽ). Шуннан соң 2 нче вариантка бик үк авыр булмаган чылбыр тҽкъдим 

ителҽ (сүзлҽр чылбырына берничҽ таныш булмаган сүз кертелҽ). 3 нче 

вариантка темалар буенча үтелгҽн яхшы белгҽн сүзлҽр тҽкъдим ителҽ. 

«Сҥзне ҽйт» уены. Алып баручы (яхшы ҿлгерүче укучы) уенда 

катнашучыларга чираттан аваз ҽйтеп туп ыргыта (мҽсҽлҽн, [к]), 

катнашучылар ҽлеге аваз булган алмашлыкны ҽйтеп ([кэм]), тупны кире 

кайтаралар. 
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«Сҥз уйлау» уенында татар теленҽ генҽ авазларны ҿйрҽнгҽндҽ уйнала. 

Мҽсҽлҽн, [ҽ] авазына башланган яки шушы аваз булган алмашлыкларны кем 

күбрҽк ҽйтер? Мҽсҽлҽн: һҽр, үземдҽ, һҽммҽ, ничҽ, ничҽнче һ.б. Бу уенны 

барлык сүз тҿркемнҽрен дҽ кабатлаганда яки искҽ тҿшергҽндҽ уйнарга була. 

«Детектив» уены. Бу уен вакытында тактада яки балаларга ҿлҽшелгҽн 

индивидуаль карточкаларда кайбер хҽрефлҽре тҿшеп калдырылган 

алмашлыклар языла. Укучылар шул хҽрефлҽрне эзлҽп табарга тиеш булалар. 

Мҽсҽлҽн: б.л.р, һ.м.., н...ҽ, к.й..н, н.ш..д., ш..а., һ.р..м һ.б. Авыррак 

үзлҽштерүче укучыларга җҽя эчендҽ сүзлҽрнең русчага тҽрҗемҽсен бирергҽ 

мҿмкин. 

«Ҽйтеп бетер» уены аерым теманы ҿйрҽнгҽндҽ уйнала. Укытучы 

алмашлыкның беренче иҗеген ҽйтҽ, ҽ укучы аны ҽйтеп бетерергҽ тиеш. 

Мҽсҽлҽн, «Зат алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнүе» темасы буенча: 

ми... , си... , а... , без... ; «Сорау алмашлыклары» темасы буенча: ни..., кай..., 

нин..., ниш... һ.б. 

Сузык аваз хҽрефлҽрен куеп алмашлыклар ясауны да укучыларга 

аерым бер уен буларак тҽкъдим итҽргҽ була: м...н, с...н, ...л, б...з, с...з һ.б. 

Иҗеклҽрне алмашлыклар килеп чыгарлык итеп тоташтырыгыз. 

ми           дҽ  

үзен           ничек 

һҽр           нем  

ҽллҽ                             бер 

«Ничҽ аваз?» фонетик уенын физминутка кебек дҽреснең 2-3 минуты 

эчендҽ үткҽрергҽ мҿмкин. Укытучы тҿрле сүз тҿркеменҽ караган сүзлҽр ҽйтҽ, 

ҽ укучылар шул сүздҽге аваз санын билгелҽргҽ тиеш булалар. Мҽсҽлҽн, чаңгы 

сүзендҽ 5 аваз, һичкем сүзендҽ 6 аваз, ямьле сүзендҽ – 6, һҽммҽ 

алмашлыгында 4 аваз ишетелҽ. 

«Сҥзне уйлап тап» уены укучыларны сүзне фонема ягыннан 

тикшерергҽ, аларның сүзлек байлыгын арттырырга ярдҽм итҽ. Укытучы 
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тактада телҽсҽ кайсы алмашлыкның график схемасын күрсҽтҽ, ҽ укучылар 

шуңа туры китереп алмашлыклар ҽйтергҽ тиеш булалар. Күбрҽк сүз тапкан 

укучы уенның җиңүчесе була. Мҽсҽлҽн, түбҽндҽге график схема бирелҽ: 

   

Укучылар бу схемага туры китереп мин, син, без, сез, кем, үзе, шул, 

аңа, бар, һҽр, кая, ник һ.б. алмашлыкларны ҽйтҽ алалар. Ҽгҽр дҽ мондый 

схема бирелсҽ: 

      

укучылар һичкем, беркем, миннҽн, аларга, шундый, мондый, минеке, 

синеке, кайдан, кайчан, аларда, безнең, сезнең, бездҽн, сездҽн, кайдан, кемдер 

һ.б. алмашлыкларын искҽ тҿшерҽ алалар. Бу уен алмашлыкларны гына түгел, 

хҽтта аларның килеш белҽн тҿрлҽнешен дҽ искҽ тҿшереп кабатларга ярдҽм 

итҽ.  

«Биш сҥз» уены укучыларга сүзнең иҗек структурасын анализларга, 

алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнешен искҽ тҿшерергҽ, сүзлек запасын 

баетырга ярдҽм итҽчҽк. Мҽсҽлҽн: 

1 нче вариант. Иҗеклҽргҽ туры китереп бш сүз тап: 

беренчедҽ – бер иҗек (мин, син, ул, үз, кем, ник һ.б.), 

икенчедҽ – ике иҗек (алар, безгҽ, һичкем, болай, теге, нинди һ.б.),  

ҿченчедҽ – ҿч иҗек (аларның, минеке, кайчандыр, бернинди һ.б.), 

дүртенчедҽ – дүрт иҗек (кайсысыдыр, ничҽнчедер, кайсыгызның һ.б.), 

бишенчедҽ – биш иҗек (ҽллҽ нишлҽде, һҽммҽбезнеке, андыйракларның 

һ.б.). 

Биш сүзне тапкач кына укучы җавап бирҽ ала. 

2 нче вариант. Бер сызыкча бер иҗек булып бара. Укучыларга шул 

сызыкчаларга алмашлыкларны язып, баскычны тутырасылары була. 

Мҽсҽлҽн: 

-                                    мин 

-   --                              син, те-ге 
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-   --   ---                        ул, а-лар, ми-не-ке 

-   --   ---   ----                шул, шу-лай, шу-ны-сы, һҽр-нҽр-сҽ-нең  

-   --   ---   ----   -----        бу, ү-зе, а-лар-ның, нҽр-сҽ-лҽр-дер, ҽл-лҽ ниш-

лҽ-гҽн. 

Уен «Авазны тап» дип атала. Укытучы тҿрле сүзлҽр ҽйтҽ, шул 

сүзлҽрдҽ билгелҽнгҽн аваз булса, укучылар кул чабалар. Бу уенны 

физкультминут буларак уйнатырга да бик җиңел. Мҽсҽлҽн: 

Укытучы: Мин ҽйткҽн сүзлҽрдҽ [һ] авазы булса, кул чабыгыз. Агач. 

Укучылар кул чапмыйлар. 

Укытучы: Хҽреф. 

Укучылар бу вакытта кул чабарга мҿмкиннҽр, чҿнки кайберлҽре [х] һҽм 

[һ] авазларын аерып бетермилҽр. Мондый очракта укытучы бу авазларны 

тактага язып, мисаллар китереп аңлатып китҽ.  

Укытучы: һава. 

Укучылар кул чабалар. 

Укытучы: хҽтта. 

Укучылар кул чапмыйлар. 

Укытучы: һҽммҽ. 

Укучылар кул чабалар. 

Бу уенда укытучы мисалга тҿрле сүз тҿркеменнҽн сүзлҽр китерергҽ 

мҿмкин. Мҽсҽлҽн, һ хҽрефе язылган алмашлыклар бик күп (һичнинди, 

һҽркайсы, һҽр, һҽркем һ.б.). Алар бу алмашлыкларны ишетеп истҽ 

калдыралар һҽм сүздҽге авазларны аерырга да ҿйрҽнҽлҽр.  

Укучыларга алмашлыклар язылган карточкалар таратыла. Мисал ҿчен 

түбҽндҽге сүзлҽрне китерик: 

Мин, алар, бернҽрсҽ, ҽллҽ кем, һичнинди, ник, кайсы, ул, шулай, андый, 

аныкы, аларның, һҽр, кайчанрак, ҽллҽ нишлҽгҽн, үзеңдҽ, синең, ҽллҽ ничек, 

һичкайчан, аларныкы, шуның. 
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Бирем тҿрле булырга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, бирелгҽн алмашлыклар 

арасыннан [ҽ] авазы булганнарын күчереп языгыз. Бу очракта укучы шушы 

алмашлыклар арасыннан бернҽрсҽ, ҽллҽ кем, һҽр, ҽллҽ нишлҽгҽн, үзеңдҽ, ҽллҽ 

ничек сүзлҽрен язып алалар. Ҽгҽр дҽ бирем мондый булса: бирелгҽн сүзлҽр 

арасыннан ике иҗеклелҽрне күчереп языгыз, укучылар алар, кайсы, шулай, 

андый, синең, шуның алмашлыкларын күчереп язачаклар. Шулай ук биремне 

болай биреп була: килешлҽр белҽн тҿрлҽнгҽн алмашлыкларны языгыз. 

Җавабы: аларның, үзеңдҽ, синең, шуның. Яисҽ күрсҽтү алмашлыкларын 

табыгыз дигҽн биремгҽ укучылар шулай, андый, шуның алмашлыкларын 

билгелҽячҽклҽр. Биремне тҿрлечҽ бирергҽ мҿмкин. Укучылар арасында ярыш 

башланып, начар укыган укучылар да кызыксынып эшлҽргҽ мҿмкиннҽр.  

 «Аут» уены хҽреф һҽм авазларны туры китерергҽ, фонематик ишетү 

һҽм хҽтерне үстерергҽ, орфографик күнегүлҽрне формалаштырырга ярдҽм 

итҽ. Тартмада карталар ята, һҽр картада бер аваз язылган. Беренче укучы 

тартмадан бер карта ала һҽм авазны ҽйтҽ. Укучылар бергҽ «Бер! Ике! Ҿч!» 

дип саныйлар, һҽм шуннан соң беренче укучы шул аваз булган берҽр 

алмашлык ҽйтергҽ тиеш була. Ҽгҽр дҽ укучы дҿрес ҽйтмҽсҽ яисҽ җитешми 

калса, ул уеннан чыга («Аут!»). Тартманы икенче уенчыга бирҽлҽр. Иң күп 

алмашлык ҽйткҽн уенчы җиңүче дип санала.  

Парларда һҽм кечкенҽ тҿркемнҽрдҽ уйнар ҿчен укучыларга «Дуэль» 

уенын тҽкъдим итҽргҽ була. Уенның кагыйдҽлҽре мондый: һҽр уйнаучы 10 

карта ала. һҽр картада тҿшеп калган хҽрефлҽр белҽн алмашлык язылган була. 

Уйнаучылар бер-берсенҽ капма-каршы утыралар. Кулдагы карталар башка 

укучыларга күренергҽ тиеш түгел. «Бер! Ике! Ҿч!» командасыннан соң 

укучылар берешҽр картаны алып, кҿндҽшлҽренҽ күрсҽтергҽ тиеш булалар, 

һҽм алар шул сүзне белеп ҽйтҽлҽр. Алмашлыкны ҽйтҽ алса, уйнаучы картаны 

үзенҽ ала. Кемнең кулында иң күп карта – шул җиңүче.  

Тизҽйткечлҽр тиз арада баланың "телен шомартырга" ярдҽм итҽ. 

Дикциясен яхшыртырга телҽгҽн ҽти-ҽнилҽргҽ дҽ мондый күнекмҽлҽр файдага 
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гына булачак. Тизҽйткечлҽр кызык итеп яңгырый, шуңа күрҽ татар теле 

дҽреслҽрендҽ укучыларның кҽефен дҽ күтҽрҽ. Алмашлыклар булган 

тизҽйткечлҽр телне генҽ шомартып калмый, ҽ сүз тҿркемен дҽ искҽ 

тҿшерергҽ ярдҽм итҽчҽк. 

– Андый тҿймҽ Лҽбибҽдҽ дҽ бар, Нҽфидҽдҽ дҽ бар. 

– Талга кунар бер тартар, 

Ул тартарны тал тартыр, 

Тартар басып талны тартыр, 

Тал тартыр, тартар калкыр, 

Тартар калкыр, тал тартыр. 

– Синең мускул мускулмыни, мускул түгел ул – мыскыл. Менҽ 

Мостафа мускулы мускул дисҽң дҽ мускул. 

– Сезнең кызлар безнең кызларга киндер тукмаклашмакчылар иде. 

Тукмаклашырлар микҽн, тукмаклашмаслар микҽн? Тукмаклашсалар, 

тукмакларын алып килсеннҽр, тукмаклашмасалар, тукмакларын биреп 

торсыннар. 

– Карамалының кара малаена чана карамаларга биргҽн идем, 

карамалады микҽн шул кара малай, карамаламады микҽн ул кара малай. 

Карамаласа карап кайт, карамаламаса карганганына, карганмаганына 

карамыйча алып кайт. Ул карамаламаса, үзем карамалармын. 

– Мин ҽйтҽ алам, 

Кем ҽйтҽ ала, 

Ҽхмҽт, син ҽйтеп кара.  

– Без, Бҽдҽр белҽн бҽрҽңгегҽ барганда, 

Бҽдҽрнең бидрҽсенҽ балчык белҽн бҽрҽ-бҽрҽ бардык. 

– Мин агамның дагаланган 

Атын дагалаганмын. 

– Үгезегез үзегезнеке, 

Мҿгезе үгезегезнеке. 
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– Сыерчык, сыерчык, 

Нинди матур сызгырчык! 

– Быж-быж килҽ бер быжан, 

Шҿпшҽ түгел ул – быжан. 

Кигҽвен дҽ түгел ул, 

Ҽ аларга охшаган. 

Быжан-быжан, быж-быжык, 

Син мине чага күрмҽ. 

Тавышың ай-яй яман, 

Ҿебезгҽ дҽ кермҽ. 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйткҽндҽ, алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽнкҽндҽ, 

укытучылар татар теле дҽреслҽрендҽ түбҽндҽге фонетик уеннарны куллана 

алалар: «Дуэль», «Аут», «Авазны тап», «Биш сүз», «Сүзне уйлап тап», «Ничҽ 

аваз?», «Ҽйтеп бетер», «Детектив», «Сүз уйлау», «Сүзне ҽйт», «Нинди аваз 

ҽйтелҽ?», фонетик һҽм лексик зарядка битлҽре, «Кем игътибарлырак?», 

«Шагыйрьнең хатасын тап», «Беренче авазны бел», тизҽйткечлҽрдҽн 

алмашлыкларны табу һ.б. Фонетик уеннар аша укучылар татар авазларын 

дҿрес ҽйтергҽ, хҽрефлҽрне аерырга, алмашлыкларны дҿрес язарга ҿйрҽнҽлҽр. 

 

2.2. Лексик уеннар 

Татар теле дҽреслҽрендҽ укучыларның лексик запасын баету, 

алмашлыкларны ҿйрҽтү максаты нигезендҽ түбҽндҽге уеннарны тҽкъдим 

итҽм. 

«Кар ҿеме» кебек уен бик тҽ нҽтиҗҽле була. Укучылар түгҽрҽк ҿстҽл 

принцибы буенча утыралар, ҽ ҿстҽл уртасында ҿйрҽнелүче сүзлҽр һҽм 

ҽйтелмҽлҽр язылган карточкалар куелган. Бер укучы карточка ала, аны 

бҿтенесенҽ күрсҽтҽ һҽм ҽлеге сүзне яки ҽйтелмҽне җҿмлҽдҽ куллана. 

Чираттагы укучы икенче карточканы ала һҽм алдагысы белҽн логик яктан 

бҽйлҽнгҽн тагын бер җҿмлҽ уйлап ҽйтҽ. Укучыларга уен бер тҿрле булып 
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тоелмасын ҿчен карточкалар күгҽрчен, чҽчҽк һҽм башка формаларда 

тҿзелҽлҽр. Мҽсҽлҽн, укучылар коллектив хикҽя тҿзилҽр. Һҽр фраза билгеле 

бер сандагы сүзлҽрдҽн тора: беренчесе бердҽн, икенчесе икедҽн һ.б. Соңгы 

фразаны тҿзеп чыгучы җиңеп чыга. Алып баручы (яхшы ҿлгерүче укучы) 

бҿтен җҿмлҽлҽрне тактага язып бара.  

«Киресен ҽйтешле» уены. Ак-кара, җиңел- ..., кечкенҽ-..., сары-..., җан-

... һ.б. Бу уенда без антоним парлары буларак алмашлыкны да китерҽ алабыз. 

Мҽсҽлҽн, укытучы «мин» дисҽ, укучылар «син» дип җавап бирҽчҽклҽр. 

Шулай ук болай – тегелҽй, без – сез, шул – теге һ.б. парларын мисал итеп 

китерергҽ мҿмкин.   

«Йҿзек салыш» уены. Уен җитҽкчесе йҿзек ала да, сүзлҽрнең берсен 

ҽйтҽ, ҽ уенчы шул сүзне дҿрес алмашлык белҽн алыштырырга тиеш һҽм 

йҿзекне икенче укучыга башка сүз ҽйтеп бирҽ. Мҽсҽлҽн, Айдар – ул, балалар 

– алар, тҽмле – нинди һ.б. Бу уен алмашлыкларны кабатлаганда ярдҽм итҽр. 

«Кызык телефон» уены. Тактада зур телефон рҽсеме ясала. Дискта 

саннар урынына хҽрефлҽр языла. Укучылар билгеле вакыт аралыгында 

күбрҽк итеп (специфик татар авазларын кулланып) сүзлҽр (тҿрле сүз 

тҿркеменҽ караган) җыярга һҽм аларны ҽйтергҽ тиешлҽр.  

«Сҥзлҽр тап» уены. Бик кызыклы һҽм мавыктыргыч уен. Укучыларга 

озын сүз бирелҽ. Мҽсҽлҽн, «Бу сүздҽ кем күбрҽк сүзлҽр таба?» дип сорау 

бирелҽ. Укучылар шушы озын сүздҽге хҽрефлҽрне кулланып, сүзлҽр тҿзергҽ 

тиеш булалар. Балалар ярыша-ярыша сүзлҽр эзли башлыйлар. Күргҽнебезчҽ, 

җаваплар арасында алмашлыклар да булырга мҿмкин. 

«Эстафета» уенында укучылар ике рҽткҽ басалар. Укытучы 

«башладык» диюгҽ, беренче укучы, тҽкъдим ителгҽн темага караган сүз 

ҽйтеп, таякны иптҽшенҽ тапшыра, анысы – икенчесенҽ. Эстафета таягы 

финишка алданрак барып җиткҽн тҿркем җиңүче була. Бу уенда укучылар 

белҽн алмашлыкларны кабатларга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, беренче тҿркем 

билгелҽү алмашлыкларын (һҽркем, барлык, барча һ.б.), ҽ икенче тҿркем 
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билгесезлек алмашлыкларын (кемдер, ҽллҽ ничек, һичнҽрсҽ һ.б.) ҽйтергҽ 

мҿмкин. Уен барышында кайсы укучыларның теманы аңлый алмаганы 

күренҽ. Бу уенны санарга ҿйрҽткҽндҽ дҽ уйнарга мҿмкин. Бердҽн унга һҽм 

киресенчҽ – уннан бергҽ кадҽр саный-саный, балалар таякны бер-берсенҽ 

тапшыралар. 

«Югалган алмашлыкларны тап» уены. Мҽсҽлҽн, Р.Миңнуллинның 

«Югалган хҽрефлҽр» исемле шигыре буенча: 

Мич почмагын сҿзҽ-сҿзҽ, 

Авыртуга түзҽ-түзҽ, 

Ак маңгаен бҽрҽ-бҽрҽ, 

Үсҽ ...(безнең) бҿдрҽ бҽрҽн . 

Табыныгыз ай-яй-яй бай, 

Катык та сҿт, каймак та май — 

Бҿтенесе кунак сые! 

Рҽхмҽт инде ... (сиңа), сыер . 

Ҽллҽ юри котыртмакчы, 

Ҽллҽ инде куркытмакчы, 

Булмаса да бер дҽ кҿче, 

Ҿргҽн була ... (безгҽ) кҿчек  

Оя дер-дер килҽ, 

Ҽллҽ инде дер-дер кҿлҽ?! 

Ахры чак-чак куркып куя 

... (шул) ояда батыр куян  

... (бу) – бүре, дип уйламагыз, 

Ҽ ... (шулай) да уйнамагыз, 

Булмасам да ...(үзем) бүре, 

... (Минем) башта бүре бүрек.  

«Кем җитез?» уены. Алмашлыклар темасы буенча сүзле карточкалар 

ҽзерлҽнҽ (мҽсҽлҽн, «Исем алмашлыклары», «Сыйфат алмашлыклары»). 
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Бутыйлар. Такта янына ике укучы чакырыла (аларның белемнҽре бер 

дҽрҽҗҽдҽ булырга тиеш). Алар 1 минут эчендҽ үзлҽренең темаларына караган 

сүзлҽрне баганаларга җыялар. Аннан чират буенча үзлҽренең сүзлҽрен 

укыйлар. Калганнар игътибар белҽн тыңлыйлар һҽм хаталарны тҿзҽтҽлҽр. 

Уенда катнашучылар сүзлҽр җыйганда башка укучыларга сүзлҽр (авырдан 

ҿлгерүчелҽргҽ), сүзтезмҽлҽр (уртача ҿлгерүчелҽргҽ) һҽм җҿмлҽлҽр (яхшы 

ҿлгерүчелҽргҽ) язарга бирергҽ була. 

Ҽлеге уенны начар ҿлгерүчелҽр белҽн, аларга темалар буенча ҽзрҽк 

сүзлҽр биреп, башлау уңышлы. Уртача һҽм яхшы ҿлгерүчелҽргҽ һҽрберсенҽ 

3-6 сүздҽн күбрҽк бирергҽ кирҽк. 

«Исеңдҽ калдыр» уены ишетеп истҽ калдыруга һҽм игътибарлылыкка 

юнҽлгҽн. Иң башта укытучы уен ҿчен аерым бер тҿркем лексиканы сайлый. 

Мҽсҽлҽн, «сорау алмашлыклары» булсын. Беренче сүзне укытучы үзе ҽйтҽ: 

кем алмашлыгы. Беренче укучы шушы сүзне кабатлый һҽм соңыннан 

үзенекен ҽйтҽ. Мҽсҽлҽн: кем, нҽрсҽ. Икенче укучы шушы ике сүзне кабатлый 

һҽм үзенекен дҽ ҽйтҽ. Кем сүзлҽрне оныта яки урыннары белҽн алмаштыра, 

шул укучы уеннан чыга. Бер хата да ясамаган укучы җиңүче була. 

«Кем нҽрсҽ турында уйлады?» уенында укытучы бер алмашлык ҽйтҽ, 

ҽ укучы шул алмашлыкка туры килгҽн сүзне ҽйтергҽ тиеш. Мҽсҽлҽн, 

укытучы «мин» дип ҽйтсҽ, укучылар «язам, укыйм, эшлим, сикерҽм» һҽм 

башка бик күп фигыльлҽрне ҽйтергҽ мҿмкиннҽр. Бу мисал аша укучылар 

хикҽя фигыльнең I зат берлек сандагы кушымчаны искҽ тҿшерҽлҽр. Укытучы 

«синең» дип ҽйтсҽ, укучылар «дусың, күлмҽгең, ҽниең, китабың, телефоның» 

дип ҽйтергҽ мҿмкиннҽр. Без монда балалар белҽн тартым кушымчаларын 

искҽ тҿшерҽбез. Бу уен аша укучылар кайсы алмашлыкның нинди сүзлҽр 

янҽшҽсендҽ килүен күзаллыйлар, җҿмлҽлҽр, сүзтезмҽлҽр тҿзергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

«Чҽчҽк бҽйлҽмнҽре» уенында укытучы тактада берничҽ ваза ҽзерли. 

Һҽр вазаның исеме була. Мҽсҽлҽн, «зат алмашлыклары», «күрсҽтү 

алмашлыклары», «билгелҽү алмашлыклары», «сорау алмашлыклары», 
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«юклык алмашлыклары», «билгесезлек алмашлыклары» исемле вазалар. 

Аларның берничҽсен генҽ дҽ алырга мҿмкин. Һҽр укучыда чҽчҽклҽр һҽм ул 

чҽчҽклҽрдҽ тҿрле алмашлыклар язылган. Һҽр укучы үзенең чҽчҽген туры 

килгҽн вазага салырга тиеш. Азактан тикшереп нҽтиҗҽ ясала. Бу уен 

алмашлыкларны кабатларга һҽм истҽ калдырырга ярдҽм итҽ.  

«Дҽфтҽрлҽрне җыю» уенында укучылар алдында дҽфтҽрлҽр 

формасында сүзлҽр (тҿрле алмашлыклар) язылган карточкалар ята. Ҽ тактада 

берничҽ портфель рҽсеме, һҽр портфельнең исеме бар. Мҽсҽлҽн, «исем 

алмашлыклары», «сыйфат алмашлыклары», «рҽвеш алмашлыклары», «сан 

алмашлыклары», «фигыль алмашлыклары». Һҽр укучы үзенең дҽфтҽр 

формасында ясалган карточкаларны туры килгҽн сумкага салырга тиеш. 

Мҽсҽлҽн, нишли дип язылган дҽфтҽрне укучы «фигыль алмашлыклары» 

портфеленҽ салырга тиеш, ҽ «ничҽнче» дҽфтҽрен – «сан алмашлыклары»на. 

Бу портфельлҽрне укытучы башка тҿрле дҽ исемлҽргҽ мҿмкин. Мҽсҽлҽн, 

алмашлыкларның мҽгънҽ тҿркемчҽлҽреннҽн чыгып эшлҽргҽ була.  

«Сҥзлҽр тҿркемнҽре» уены. Бу уенда укытучы бер тҿркем сүзлҽрне 

ҽйтҽ, ҽ укучылар шушы тҿркем сүзлҽрне бер сүз белҽн алмаштырырга тиеш 

булалар. Укытучы «ул, бу, шул, теге, алай, болай» дип ҽйтсҽ, укучылар 

«күрсҽтү алмашлыклары» дилҽр. Укытучы ҽйткҽн «һичкем, беркем, 

һичнинди, берничек» сүзлҽрен укучылар «юклык алмашлыклары» сүзе белҽн 

алмаштыралар. Ягъни дҽреснең 2-3 минуты эчендҽ алмашлыкларны тиз генҽ 

искҽ тҿшереп, кабатлар үтҽргҽ мҿмкин.  

«Уңыш җыю» уены ҿчен укытучыга алмалар һҽм кҽрзиннҽр кирҽк 

була. Һҽр алма рҽсеме ясалган карточкаларда тҿрле алмашлыклар языла. 

Мҽсҽлҽн: һҽрбер, бернҽрсҽ, нинди, ҽллҽ кем һ.б. Ҽ кҽрзиннҽргҽ тҿрле 

алмашлык тҿркемнҽре язылган була: зат алмашлыклары, юклык 

алмашлыклары, билгелҽү алмашлыклары һ.б. Ничҽ алмашлык тҿркемен 

алабыз, шулкадҽр сыйныфны тҿркемнҽргҽ бүлҽргҽ кирҽк булачак. Алга таба 

һҽр тҿркемгҽ бер кҽрзин бирелҽ. Укучылар үзлҽренең кҽрзиннҽренҽ туры 
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килгҽн алмаларны җыярга тиеш булалар. Бу уенны укытучы авырайтып бирҽ 

ала: тҿркемнҽргҽ алмашлыклар тҿшеп калган текст һҽм язылмаган алмалар 

бирелҽ. Һҽр команда тексттагы алмашлыкларны билгелҽп, алмаларны үзлҽре 

исемлҽргҽ тиеш булалар. 

Алдагы уенның исеме – «сҥзне тап». Укучыларга урыннары белҽн 

алмашкан хҽрефлҽр язылган карточкалар таратыла. Алар шушы хҽрефлҽрдҽн 

алмашлыклар уйларга тиеш булалар. Кем беренче булып барлык 

алмашлыкларны да дҿрес яза – шул җиңүче була. 

йалшу -  ерһбҽр -  редекм-  

тенҿб -  гидетне -  ҽгзеб -  

ҽмһҽм -  енүзҽ -  ҽнннис -  

меним -  кеичн -  ҽледшин -  

ңиас -  кенеемк -  ларага -  

ҽрсҽн -  чиһреб -  чайакн -  

«Артык вагон» уены алмашлыкның тҿркемчҽлҽрен кабатлап истҽ 

калдырырга ярдҽм итҽ. Уен ҿчен укытучыга дүрт вагоннан торган, сүзлҽр 

язылган поезд рҽсемнҽре кирҽк булачак.  

Укытучы: Хҽзер, укучылар, без сезнең белҽн уйнап алабыз. Станциягҽ 

3 поезд килгҽн. Һҽр поезд 4 вагоннан тора. Вагоннарны бер-берсенҽ 

ялгаганда, поездга туры килмҽгҽн артык вагонны кушып, хата ясаганнар. 

Укучылар, сез шушы артык вагонны табарга тиеш буласыз. Сезгҽ ярдҽм итҽр 

ҿчен, һҽр вагонда сүзлҽр язылган була. Артык сүз калган сүзлҽрдҽн аерылып 

торачак. Һҽр рҽткҽ бер поезд туры килҽ. Җавап бирер алдыннан, үзегезнең 

рҽттҽге сыйныфташларыгыз белҽн яхшылап уйлагыз һҽм бер кешене җавап 

бирер ҿчен сайлагыз. 

1 нче поезд. Шундый, тегелҽй, ул, ҽллҽ кем. 

Укытучы: Кайсы вагон артык? 

Укучы: 4нче вагон артык, чҿнки бу алмашлык – билгесезлек 

алмашлыгы, ҽ калганнары күрсҽтү алмашлыкларына керҽлҽр. 
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2 нче поезд. Кайчан, нишли, һҽркем, ничек. 

Укытучы: Кайсы вагон артык? 

Укучы: 3 нче вагон артык, чҿнки бу – билгелҽү алмашлыгы. Ҽ 

калганнары – сорау алмашлыклары. 

3 нче поезд. Минем, миңа, миннҽн, минеке. 

Укытучы: Кайсы вагон артык? 

Укучы: 4 нче вагон, чҿнки минеке алмашлыгы тартым 

алмашлыкларына карый. Ҽ калганнар мин алмашлыгының килеш белҽн 

тҿрлҽнгҽн формалары гына. 

Татар теле дҽресендҽ бу уен укучыларның сүз байлыгын, хҽтерен һҽм 

игътибарын үстерергҽ ярдҽм итҽ. Алар бер хҽрефкҽ башланган 

алмашлыкларны искҽ тҿшереп язарга тиеш булалар. Мҽсҽлҽн, һ хҽрефенҽ 

башланган алмашлыклар: һҽрбер, һичкем, һичнинди, һичничек, һҽммҽ, 

һҽрнҽрсҽ, һҽркайсы, һҽр һ.б. Ш хҽрефенҽ башланган алмашлыкларны да 

кабатларга була: шул, шундый, шулай, шушы, шунысы һ.б. 

Алдагы уен укучыларның хҽтерен, дҿрес һҽм хатасыз язуын, 

коммуникатив күнегүлҽрен ныгытырга ярдҽм итҽ. Укытучы бер лексик тема 

бирҽ, ҽ укучылар шул темага караган сүзлҽр язарга тиеш булалар. 

Алмашлыкның тҿркемчҽлҽрен кабатлау максатыннан, укытучы, мҽсҽлҽн, 

күрсҽтү алмашлыкларын бирҽ ала. Балалар үзлҽре белгҽн барлык 

алмашлыкларны дҽфтҽрлҽренҽ язарга тиеш булалар: ул, бу, мондый, тегенди, 

шулай, алай, болай һ.б. 

«Кем иң бай?» уенын укучылар ҽз булган сыйныфта үткҽрергҽ бик 

җайлы. Алар түгҽрҽк буенча утыралар, ҽ ҿстҽлнең уртасында алмашлыклар 

язылган карточкалар. Укытучы зат алмашлыклары дип ҽйткҽч, укучылар шул 

сүзлҽр арасыннан зат алмашлыкларын табарга тиеш булалар. Бу уен кыска 

вакыт аралыгында уйнатыла. Һҽр укучы үзенең карточкаларындагы 

алмашлыкларны укыгач, аның дҿрес яки хата булуы билгелҽнелҽ. Кем күбрҽк 

дҿрес җавап тапкан – шул укучы «иң бай», җиңүче була.  
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«Кҽрзинне тутыр» уенында тактада ике кҽрзин ясалган була. Бер 

кҽрзиннең исеме – билгелҽү алмашлыклары, икенче кҽрзиннең исеме – 

билгесезлек алмашлыклары. Сыйныф ике тҿркемгҽ бүленҽ. Кайсы тҿркем 

кҽрзинне беренче тутырачак – шул җиңүче була. кҽрзиннең рҽсемнҽре зур 

итеп ясалганга күрҽ, укучылар алмашлыкларны кҽрзиннең эченҽ язачаклар. 

Бу уен алмашлыкларны дҿрес язарга һҽм истҽ калдырырга ярдҽм итҽ. 

 «Сҥз киресенчҽ» уенында укытучы тҿрле алмашлыклар ҽйтҽ, ҽ 

укучылар шушы алмашлыкларны киресенчҽ язарга тиеш булалар. Мҽсҽлҽн, 

һҽммҽ сүзен укучылар дҽфтҽрлҽренҽ «ҽммҽһ» дип язып куялар. Ҽ һичничек 

алмашлыгын «кечинчиһ» дип язалар. Бу сүзлҽрне укыгач, укучыларның 

кҽефлҽре күтҽрелҽчҽк. Чҿнки киресенчҽ язылган алашлыклардан кҿлҽсе килҽ 

башлый. Бу уенны шулай ук икенче тҿрле уйнарга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, 

укытучы алмашлыкны киресенчҽ ҽйтҽ, ҽ укучылар дҿрес ҽйтелешен язарга 

тиеш булалар. Мҽсҽлҽн, укытучы «редҽсрҽн» дип ҽйтсҽ, укучылар 

дҽфтҽрлҽренҽ нҽрсҽдер билгесезлек алмашлыгын язып куячаклар. 

«Алмашлык» темасын узганда актуальлҽштерү этабында, 

«Тылсымчы», «Кояш», «Кайсы артык» уеннарын кулланам.  Укучылар 

конвертларда, яки кояш нурларында язылган алмашлыкларны килешлҽр 

белҽн тҿрлҽндерҽлҽр. Бу уеннар гадҽти дҽреслектҽге күнегүлҽрдҽн аермалы 

буларак укучыларда кызыксыну хисе уята. Укучылар дҽресне кҿтеп алалар, 

уенны уйнар ҿчен теманы ҿйдҽ яхшырак үзлҽштерҽлҽр. Башлангыч сыйныф 

укучылары мҿстҽкыйль эш яки тест сүзлҽреннҽн куркалар. Укучыларга 

«хҽзер бер уен уйнап алабыз» дигҽч, аларның кҽефлҽре күтҽрелҽ, һҽм 

биремне бик уңышлы үтилҽр. Шуңа мин уен алымын укучыларның алган 

белемнҽрен тикшерү, уңай психилогик халҽт тудыру ҿчен дҽ кулланам.  

«Бу нинди сҥз» уенында алмашлыкның беренче һҽм соңгы хҽрефлҽре 

билгеле. Алар арасында язылырга тиешле хҽрефлҽр санынча сызыклар куела. 

Укучылар схемага туры килгҽн сүзлҽрне уйлап ҽйтҽлҽр. Мҽсҽлҽн, һ----м 
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(һичкем), н---к (ничек), к---ы (кайсы), к----н (кайчан), н---и (нинди), ш---й 

(шулай), б---й (болай), н---ҽ (нҽрсҽ) һ.б. 

 «Сҥзне исеңдҽ калдыр» уены сүзлек тупларга, хҽтерне үстерергҽ 

ярдҽм итҽ. Алып баручы 5-6 алмашлык ҽйтҽ, уйнаучылар ҽйткҽн тҽртиптҽ 

кабатларга тиеш. Тукталу яки сүзне тҿшереп калдыру оттыру булып санала. 

Кем беренче булып хатасыз кабатлый – шул уенның җиңүчесе була. 

Кроссвордлар укучыларда һҽрвакыт кызыксындыру уята. Алар аны 

үзлҽре тҿзергҽ дҽ, чишҽргҽ дҽ яраталар. Алмашлык сүз тҿркемен үтеп 

бетергҽч, шундый җайлы гына кроссвордлар чишеп була. 

А) 

     М И Н   

    Һ Ҽ Р    

     К Е М   

     Т Е Г Е  

    Н Ҽ Р С Ҽ  

Н И Ш Л Ҽ П     

 

1. Зат алмашлыгы. 

2. Билгелҽү алмашлыгы. 

3. Сорау алмашлыгы. 

4. Күрсҽтү алмашлыгы. 

5. Сорау алмашлыгы. 

6. Сорау алмашлыгы (грамматик тҿркемчҽ буенча фигыльгҽ карый).

  

Б) 

     Һ Ҽ Р Б Е Р  

Т Е Г Е Л Ҽ Й      

  А Л А Й       
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   Н И К       

    Һ Ҽ Р К А Й С Ы 

  Н И Ш Л И      

 

1. Билгелҽү алмашлыгы. 

2. Күрсҽтү алмашлыгы. 

3. Күрсҽтү алмашлыгы. 

4. Сорау алмашлыгы. 

5. Билгелҽү алмашлыгы. 

6. Сорау алмашлыгы. 

В) 

    А Л А Р  

   У Л     

    М И Н Е М 

   К А Й Д А  

    Ш У Л   

 Б А Р Л Ы К   

М О Н Д Ы Й    

Н И Ч Е К     

 

1. Зат алмашлыгы. 

2. Зат алмашлыгы. 

3. Иялек килешендҽге зат алмашлыгы. 

4. Сорау алмашлыгы. 

5. Күрсҽтү алмашлыгы. 

6. Билгелҽү алмашлыгы. 

7. Күрсҽтү алмашлыгы. 

8. Сорау алмашлыгы. 
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«Белмҽмешнең шаяруы» уенында җҿмлҽлҽрдҽге сүзлҽргҽ сораулар 

куярга кирҽк була. Укытучы: «Мин тактага җҿмлҽлҽр язган идем. Лҽкин 

тҽнҽфес вакытында Белмҽмеш шаярткан: кайбер сүзлҽрнең сорауларын 

сҿрткҽн һҽм үзе качкан. Укучылар, миңа сорауларны язырга ярдҽм итегез 

ҽле». Мҽсҽлҽн, түбҽндҽге тексттагы сүзлҽргҽ укучылар сорау 

алмашлыкларын язып чыгалар: 

Кыш (нҽрсҽ?) җитте. Балалар урамга (кая?) чыктылар. Алар (кемнҽр?) 

Кар бабай ясадылар. Кар бабай зур (нинди?) һҽм матур (нинди?) булды. 

Бҿтен җир кар (нҽрсҽ?) белҽн капланган. Кар бабай янына кунакка куян 

(нҽрсҽ?) килде. Алар ҽйлҽн-бҽйлҽн уйнадылар. Кышын (кайчан?) күңелле. 

 «Җиде таҗлы чҽчҽк» уены (сүзлек белҽн эш). Укытучы: «Күрҽсезме, 

балалар, бүген безнең дҽрестҽ нинди матур чҽчҽк бар. Ҽйдҽгез ҽле саныйбыз, 

ничҽ таҗы бар аның?». Һҽр таҗ артында ҽлегҽ ҿйрҽнелмҽгҽн русча 

алмашлыклар бирелҽ. Шуларны укучылар үзлҽре сүзлектҽн эзлҽп табып, 

тактага язарга тиеш булалар. Шулай итеп яңа темага бик матур, җиңел кереп 

китҽргҽ мҿмкин. 

 «Адым саен» уенында тактага укучы чакырыла. Адым белҽн 

алмашлыкларны санарга тиеш. Ялгышмыйча, тоткарлыксыз санап атлый 

алган укучы җиңүче була. 

«Иң җитез» уенында укучылар карточкалар таратыла. Карточканың 

беренче баганасында татарча алмашлыклар язылган була. Ҽ икенче һҽм 

ҿченче баганаларында алмашлыкларның транскрипциялҽре һҽм русча 

тҽрҗемҽлҽре бирелҽ, лҽкин алар тҽртип буенча бирелмҽгҽн. Укытучының 

сигналы белҽн укучылар һҽр алмашлыкның дҿрес транскрипциясен һҽм 

тҽрҗемҽсен табарга тиеш булалар. Алар аны сан яки сызыклар белҽн 

тоташтыра алалар. Кем хатасыз һҽм беренче булып эшне тҽмамлый – шул 

җиңүче була. Бер карточканың мисалын китерҽм: 

синең [үзэмдҽ] какой 
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бу [аңа] что-то 

нинди [бу] у себя 

һҽркем [синэң] у тебя 

нҽрсҽдер [бҿтҿн] ему, ей 

бҿтен [һҽркэм] каждый 

аңа [нинди] весь 

үземдҽ [нҽрсҽдэр] этот 

 

Бу уенның тҿп максаты – вакыт («Кем тизрҽк?»). Ягъни кем тизрҽк без 

ҿйрҽнгҽн күрсҽтү алмашлыкларын яза, яки алмашлыкның башка 

тҿркемчҽлҽрен дҽ бирергҽ була. Бу уенны башка тҿрле дҽ бирергҽ мҿмкин. 

Мҽсҽлҽн: бер минут эчендҽ алмашлыклар белҽн күбрҽк җҿмлҽлҽр тҿзегез. 

Татар теле дҽреслҽрендҽ укучыларга алмашлык сүз тҿркемен «Кар 

ҿеме», «Киресен ҽйтешле», «Йҿзек салыш», «Кызык телефон», «Сүзлҽр тап», 

«Эстафета», «Югалган алмашлыкларны тап», «Кем җитез?», «Исеңдҽ 

калдыр», «Кем нҽрсҽ турында уйлады?», «Чҽчҽк бҽйлҽмнҽре», «Дҽфтҽрлҽрне 

җыю», «Сүзлҽр тҿркемнҽре», «Уңыш җыю», «Артык вагон», «Кем иң бай?», 

«Кҽрзинне тутыр», «Сүз киресенчҽ», «Тылсымчы», «Кояш», «Кайсы артык», 

«Бу нинди сүз», «Сүзне исеңдҽ калдыр», «Белмҽмешнең шаяруы», «Җиде 

таҗлы чҽчҽк», «Адым саен», «Иң җитез», «Кем тизрҽк?» кебек лексик уеннар 

аша ҿйрҽтү күпкҽ уңышлырак булачак, чҿнки уен балаларда һҽрвакыт 

кызыксындыру уята. 

 

2.3. Грамматик уеннар 

Кеше тормышында уен хезмҽт, эш кебек үк ҽһҽмиятле урын тота. Шуңа 

күрҽ дҽ кешене балачактан тҽрбиялҽү, аның килҽчҽктҽге эшчҽнлегенҽ юл 

салу уен процессында башлана. Бала уенда нинди булса, үскҽч, эшендҽ дҽ 

шундый ук була. Аерым кешенең яшҽү тарихын, ягъни аның эшчҽнлеген һҽм 

нинди шҽхес булып җитүен балачактагы уенның алга таба үсеше, аның 
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акрынлап эшчҽнлеккҽ күчүе итеп карарга мҿмкин. Элекке заманнардан ук 

кешелҽр уенны ҿлкҽннҽрнең тҽҗрибҽсен буыннан-буынга тапшыруда 

нҽтиҗҽле чара буларак файдаланганнар. Уен – бала эшчҽнлегенең, 

тормышының аерылгысыз бер ҿлеше. Тҽрбия чарасы буларак, ул балаларның 

камиллҽшүенҽ, шҽхес буларак формалашуына, үзгҽрүенҽ этҽргеч булып тора. 

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен арттыруда, аларның үз фикерлҽрен 

язмача яки сҿйлҽмҽ рҽвештҽ формалаштыра белергҽ ҿйрҽтүдҽ, үзара аралашу 

осталыгына ирешүдҽ, шулай ук балаларны тел фҽне белҽн кызыксындыруда 

да уеннарның ҽһҽмияте зур. Дҽреслҽрдҽ урынлы кулланылган уеннар 

укучыларны активлаштыра, аларның игътибарын дҽрес материалына юнҽлтҽ 

һҽм иҗади халҽт булдыра. Уеннар вакытында фҽн нигезлҽрен үзлҽштерү 

белҽн бергҽ укучы үз фикерлҽрен формалаштыра белү күнекмҽлҽре дҽ ала. 

Татар теле дҽреслҽрендҽ, аерым тел фактын ҿйрҽнгҽндҽ, сҿйлҽү һҽм язу 

күнекмҽлҽре биргҽндҽ, мавыктыргыч уеннар белҽн читенлек ситуациясе 

тудырылырга, уен элементлары кертеп, проблемалы сорау һҽм мҽсьҽлҽлҽр 

куелырга тиеш. Аларны чишү балада үз кҿченҽ ышану тойгысы уята, аннан 

зуррак эшлҽрне башкаруга, катлаулы күнегүлҽрне эшлҽүгҽ дҽртлҽндерҽ, 

максатка ирешүдҽ бернинди киртҽлҽр алдында да тукталып калмау 

сыйфатын формалаштыра. Укучы дҽрестҽ никадҽр актив катнашса, 

мҿстҽкыйль фикер йҿртсҽ, һҽр яңаны нҽтиҗҽле итеп тану ысуллары белҽн 

коралланса, грамматик теорияне һҽм сҿйлҽм практикасын үзлҽштерү 

процессы да шулкадҽр уңышлы барачак. Укучылар тел фактларын 

кызыксынып, мҿстҽкыйль фикер йҿртеп, анализлап ҿйрҽнсҽ, шул анализга 

карата үзлҽре нҽтиҗҽлҽр дҽ ясап караса, материалны үзлҽштерү, һичшиксез, 

нҽтиҗҽле булачак. Уен күнегүлҽре туган телне ҿйрҽнү белҽн укучыларны 

мавыктыру, сыйныфта грамматика дҽреслҽрен җанлы, кызыклы итү, 

балаларның дҿрес сҿйлҽү һҽм язу күнекмҽлҽрен аңлап һҽм җиңел үзлҽштерү 

булдыру телҽгеннҽн чыгып эшлҽнде. Дҽреслҽрдҽ үзем куллана торган 

берничҽ грамматик уенны тасвирлап китҽм. 
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Дҽреслҽрдҽ иң яратып кулланган һҽм шулай ук укучыларның күңеленҽ 

яткан уеннарның берсе – татарча тҿрле мультфильмнардан ишеткҽн 

алмашлыкларны язып алу. Бу уен укучыларның игътибар булуын талҽп итҽ. 

Укучылар дҽртлҽнеп, ярыша-ярыша яза башлыйлар. Мҽсҽлҽн, «Алтын 

бҿртеклҽр» исемле мультфильмнан 6 нчы сыйныф укучылары түбҽндҽге 

алмашлыкларны ишетеп язып алдылар: аларның, үзе, үз, мин, сезне, үзегез, 

без, үзебез, син, безгҽ, ул, аны, ҽнҽ, алар, менҽ, шул, болай, миңа, шулар, 

аларны, үзлҽрен һ.б. «Эш беткҽч, уйнарга ярый» мультфильмыннан укучылар 

шул, бу, ул, нинди, барсыны, кем, мин, аңар, шунда, һҽрбер, сез, нҽрсҽ 

алмашлыкларын язып алалар. Бик яратып каралган «Бал корты белҽн 

Шҿпшҽ»дҽн минем, алар, үз, менҽ, мин, шул, кемгҽ, бар, кем, барлык, шуңа, 

һҽркайсының, син, миңа, сезгҽ, ничек, бу, барысы, кайда, нинди, без 

алмашлыкларын язып алырга мҿмкин. Ҽ «Ике кыз» ҽкиятеннҽн аларның, 

шуның, беркем, аның, моңа, ул, син, мин, моның, безнең, алар, һҽрберсенҽ, 

үз, бу, безгҽ, сезгҽ, үземҽ, аны, үзе һ.б. сүзлҽрне яза алалар.  Алмашлыкларны 

язып алгач, без һҽр алмашлыкның тҿркемчҽсен ҽйтеп, аның җҿмлҽдҽ кайсы 

кисҽк булып килүен билгелибез. Кирҽк булса, бу алмашлыкларның кайсы 

килеш белҽн тҿрлҽнүен дҽ кабатлап китҽ алабыз. Бу алым аша укучылар 

татар сҿйлҽмен ишетеп аңлауга ирешҽлҽр. Сҿйлҽмне тыңлау белҽн бергҽ, 

алар сүз тҿркемнҽрен аерырга ҿйрҽнҽлҽр.  

 «Дҽрес-шоу» уенын алмашлык сүз тҿркемен тулысынча үткҽч,  

кабатлау рҽвешендҽ үткҽрергҽ мҿмкин. Дҽресне уздыру ҿчен, сыйныф 

берничҽ тҿркемгҽ бүленҽ, һҽм һҽр тҿркем үзенең җитҽкчесен сайлый. 

Тҿркемнең җитҽкчесе укытучы биргҽн тема буенча ҽңгҽмҽ оештырырга һҽм 

аны сыйныфка тҽкъдим итҽргҽ тиеш. Алмашлыкка бҽйле түбҽндҽге 

темаларны аерып чыгарырга мҿмкин: зат алмашлыклары, күрсҽтү 

алмашлыклары, сорау алмашлыклары, билгелҽү алмашлыклары, билгесезлек 

алмашлыклары һ.б. яки исем алмашлыклары, сыйфат алмашлыклары, рҽвеш 

алмашлыклары, сан алмашлыклары һ.б. Ҽңгҽмҽгҽ башка тҿркем укучылары 
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да кушыла. Шул тҽртиптҽ барлык тҿркемнҽр дҽ үзлҽренең темалары буенча 

чыгышлар ясый, алмашлыклар темасы кабатлана.  

«Нҽрсҽ? Кайда? Кайчан?» дҽрес-уены. Бу уен телетапшыру үрнҽгендҽ 

алып барыла. Аны алмашлык темасы буенча алган белем һҽм күнекмҽлҽрне 

тикшерү максатыннан чыгып оештырырга була. Мҽсҽлҽн, теманы ҿйрҽнеп 

бетергҽч, чирек, яки уку елы ахырында һ.б.  

 «Җитҽкче бул» уены. Сүзлҽр тҿрле сүз тҿркеменнҽн булырга тиеш. 

Мҽсҽлҽн, урман, ачы, ҿлгерде, милҽш. Сүзлҽрне ҽйткҽч, укытучы ҿч мҽртҽбҽ 

кул чаба. Шул вакыт эчендҽ уйнаучылар, шушы сүзлҽрне кертеп, җҿмлҽ 

тҿзилҽр. Бу уенда җҿмлҽ тҿзер ҿчен, без сүзлҽр җыелмасына алмашлыкларны 

да кертҽ алабыз. Мҽсҽлҽн: базар, ул, кишер, сатып ал, зур сүзлҽреннҽн 

укучылар Ул базарда зур кишер сатып алды җҿмлҽсен тҿзилҽр яки Ул зур 

базарда кишер сатып алды җҿмлҽсен дҽ тҿзергҽ була һ.б. 

Уен технологиясен күбрҽк I-VI сыйныфларда татар теле дҽреслҽрендҽ 

кулланырга мҿмкин. Бу бигрҽк тҽ кабатлау-йомгаклау дҽреслҽрендҽ 

грамматик кҥнегҥлҽр эшлҽгҽндҽ отышлы. Мҽсҽлҽн: "Сүз тҿркемнҽре иленҽ 

сҽяхҽт", "Кайчан? Кем? Нҽрсҽ эшлҽгҽн?", "Тамчы шоу", "Укытучы шоу" 

кебек телевизион уеннар укучыларның туган тел белҽн кызыксынуын 

кҿчҽйтҽ, мҿстҽкыйльлеген, ихтыяр кҿчен, акыл эшчҽнлеген, зирҽклеген 

үстерҽ, аларны коллектив рухында тҽрбияли, билгеле бер максат куеп 

эшлҽргҽ ҿйрҽтҽ. Уен технологиясен йомшак укучы балалар белҽн эшлҽгҽндҽ 

дҽ кулланырга була, чҿнки белемне уен элементлары белҽн бирү тиз 

үзлҽштерергҽ ярдҽм итҽ. 

«Кҥршелҽр» уены. Иң башта укучылар үзлҽренең күршелҽре турында 

сҿйлилҽр. Укытучы укучылардан күршелҽре белҽн ничек яшҽүлҽрен 

сораштыра: күршелҽре аларны борчымыймы, бигрҽк тҽ нҽрсҽ аларга 

комачаулый (кирҽкле-кирҽксез шакылдау, кҿчле тавыш белҽн телевизор 

карау, музыка тыңлау һ.б.). Күршелҽрдҽн канҽгатьсезлек сҽбҽплҽре тактага 

язылып куела. Шуннан соң тҿркем парларга бүленҽ, биремнҽр таратыла. 
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Һҽрбер пар күрсҽтелгҽн сҽбҽплҽрнең берсен сайлап ала, диалог тҿзеп, аны 

уйнап күрсҽтҽ. Аннан соң парлар яңадан тҿркемнҽргҽ берлҽшҽлҽр һҽм 

күршелҽр белҽн яхшы яшҽү кагыйдҽлҽрен тҿзилҽр. 

Бу уен мҽгълүмат җыюга нигезлҽнеп тҿзелҽ. Уенда катнашучылар 

бҽйрҽм табыны янына чакырыла. Табын янында күрше утыручылар арасында 

ҽңгҽмҽ оештырыла, алар кайчандыр бер-берсен күргҽн кебек, лҽкин кайчан, 

ничек очрашулары турында хҽтерли алмыйлар. Уенчыларның тҿп максаты – 

шул очрашуны ачыклау. Сҿйлҽшү барышында кунаклар бер-берсе белҽн 

танышалар, кайда яшҽүлҽре, кайда укулары турында һ.б. сорашалар. Ҽлбҽттҽ, 

укучылар үзлҽренең күршелҽре турында сҿйлҽгҽндҽ алмашлыкларны 

кулланырга мҽҗбүр булалар. Ягъни, алмашлыклар кабатлана һҽм искҽ 

тҿшерелҽ. 

«Рҽсем буенча сҿйлҽ» уенында без алмашлыкларны кулланмыйча 

булдыра алмыйбыз. Чҿнки ярышның һҽр катнашучысы рҽсем буенча, эчтҽлек 

логикасын саклап, берҽр җҿмлҽ ҽйтҽлҽр. Кем иң соңгы җҿмлҽне ҽйтҽ, шул 

җиңүче була. Ҽ текст матур килеп чыксын ҿчен, укучылар алмашлыклар 

белҽн җҿмлҽлҽр тҿзергҽ мҽҗбүр булалар.  

Уен технологиясен уку-укыту процессында куллана башлаганчы, иң 

башта кайсы темаларны уен аша ҿйрҽнү максатчан булуын ачыкларга кирҽк. 

Уенны оештырганда, вакыт бүленешен тҿгҽл билгелҽргҽ кирҽк, чҿнки ял 

вакытларында уен кагыйдҽлҽре бозылырга һҽм уенның нҽтиҗҽлелеге түбҽн 

булырга мҿмкин. Уеннар куллану балаларга тел материалын гамҽли 

эшчҽнлектҽ үзлҽштерергҽ булыша. 

«Фоторобот яса» уены. Һҽрбер укучыда кҽгазь бите һҽм тҿсле 

карандашлар. Класс ҿч командага бүленҽ (һҽрберсе – милиция бүлеге). Ҿч 

алып баручы билгелҽнҽ (яхшы ҿлгерешле укучылар). Алар милиция бүлегенҽ 

югалган дусларын табу үтенече белҽн мҿрҽҗҽгать итҽлҽр. Алып баручылар 

тышкы кыяфҽтен сурҽтлилҽр, ҽ балалар туры килүче рҽсемнҽр ясыйлар. Ҽгҽр 

рҽсем сҿйлҽмгҽ туры килсҽ, югалучы табылган дип санала. Мҽсҽлҽн, «Бу 
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минем сеңлем. Аның исеме Гүзҽл. Гүзҽл укучы. Аның чҽче озын, күзлҽре 

зҽңгҽр. Ул кызыл күлмҽктҽн иде». Бу уенны уйнаганда, укучылар үзлҽренең 

югалган дусларын тасвирлар ҿчен, алмашлыкларны кулланырга тиеш 

булалар. Бу уен аша алмашлыклар укучыларның сҿйлҽмендҽ активлаша. 

«Ул нинди тҿстҽ?» уены. Уен укучыларның тҿслҽрне белдерүче 

лексика куллануны кабатлауга юнҽлтелгҽн. Ҿстҽлдҽ тҿрле тҿстҽге уенчыклар 

җҽеп салынган. Укытучы бер укучыга (алып баручыга) берҽр хайванны уйлап 

куярга киңҽш итҽ. Калганнар аның нинди хайван яки җҽнлек икҽнен белергҽ 

тиешлҽр. Башта алар сораулар бирҽлҽр: «Ул ак тҿстҽме?», «Ул кызылмы?», 

«Ул зҽңгҽрсу тҿстҽме?», «Ул карамы?» һ.б. Шуннан тҿсне дҿрес атаган 

укучы икенче сорау бирҽ: «Бу ак куянмы?». Ҽгҽр укучы ялгышмаган икҽн, ул 

алып баручы була. Укучылар сораулар уйлаганда, үзлҽренең сҿйлҽмендҽ 

алмашлыклар кулланырга мҽҗбүр булалар. Чҿнки хайваннарны исемнҽре 

белҽн ҽйтергҽ ярамый.  

«Нҽрсҽ кайда?» уены. Укытучы сыйныф бүлмҽсендҽге, ҿстҽлдҽге, 

сумкадагы ҽйберлҽр турында сорый. Укучылар аларның урыны турында, 

ҿйрҽнелгҽн җҿмлҽ үрнҽклҽреннҽн файдаланып хҽбҽр итҽ. Мҽсҽлҽн, Бу нҽрсҽ? 

– Бу карандаш. Карандаш кайда? – Карандаш ҿстҽлдҽ. Укучылар алмашлык 

сүз тҿркемен белмҽсҽлҽр дҽ, алар аны кабатлаган саен истҽ калдырып, 

үзлҽренең сҿйлҽмендҽ актив кулланачаклар. Һҽм, ҽлбҽттҽ, алмашлык 

темасын тирҽннҽн ҿйрҽнҽ башлагач, укучыларга авыр булмаячак. 

«Татар телен яратучылар»клубы утырышы. Утырыш һҽр чирек 

ахырында оештырылырга мҿмкин. Ул татар теленнҽн теоретик, гамҽли белем 

һҽм күнекмҽлҽрне тирҽнҽйтү максатыннан чыгып оештырыла. Һҽр утырыш 

аерым бер темага багышлана. Мондый дҽрестҽ без алмашлык сүз тҿркемен 

кабатлый алабыз. Ҿй эше буларак, тема буенча зур булмаган теоретик 

чыгышлар ҽзерлҽү тҽкъдим ителҽ ала. 

«Тҽрҗемҽче» уены. Укучыларга тема бирелҽ. Беренче укучы бу 

теманы рус телендҽ үстерҽ, икенче укучы тҽрҗемҽ итҽ. Бу уенда без тҿрле 
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тема тҽкъдим итҽ алабыз. Тҽрҗемҽ вакытында укучылар үзлҽренең 

сҿйлҽмендҽ алмашлыкларны кулланырга мҽҗбүр булалар. Чҿнки бер сүзне 

текстта гел кабатлап булмый, чҿнки сҿйлҽм матур яңгырашлы, аһҽңле 

булмый. 

«Журналист» уенында беренче укучы – журналист, башка (берничҽ 

укучы булырга мҿмкин) укучы – таныклы шҽхес. Журналист интервью ала. 

Белҽбез: интервью зат алмашлыкларыннан һҽм сорау алмашлыкларыннан 

була алмый.  Журналист таныклы шҽхескҽ һҽрвакыт «сез» дип мҿрҽҗҽгать 

итҽчҽк. 

«Кем син» уены. Беренче укучыга алдан роль бирелҽ (мҽсҽлҽн, син 

таныклы, рҽссам яки шагыйрь, очучы, программист һ.б.), башкалар шҽхеснең 

кем икҽнен белер ҿчен аңа тҿрле сораулар бирҽлҽр. Бу уенда сорауларны 

биргҽндҽ, укучылар алмашлык сүз тҿркемен кулланырга мҽҗбүр булалар. 

«Яраткан ҽкият геройларыңны таны» уены. Укытучы (яки яхшы 

ҿлгерүче укучы) яраткан ҽкият геройларын сурҽтли яисҽ алар турында укый. 

Укучылар тыңлыйлар. Алар кайсы ҽкият геройлары турында сүз барганын 

белергҽ тиешлҽр. Мҽсҽлҽн: 

а) Аның чҽче коңгырт, кыска. Борыны озын, кашлары кара. Колаклары 

зур, чиста. Ул матур, шаян малай. Аның исеме ничек? (Буратино). 

б) Бу – кыз. Аның чҽче зҽңгҽр, озын. Кашлары кара. Күзлҽре зҽңгҽр, 

зур. Борыны кечкенҽ. Ул матур кыз. Аның исеме ничек? (Мальвина). 

Укытучы ҽкият геройларын тасвирлаганда, алмашлыкларны кулланмыйча 

булдыра алмый. Укучылар ишетеп исҽ калдыралар һҽм үзлҽренед сҿйлҽмендҽ 

кулланалар. 

«Шҽвҽли» уены. Шҽвҽли ролен укытучы да, укучы да башкарырга 

мҿмкин. Минемчҽ, укучы булса, тагы да кызыклырак булачак. Ҿйрҽнелгҽн 

темалар буенча укучылар аңа сораулар бирҽлҽр. Шҽвҽли аларга ялгыш 

җаваплар бирҽ. Укучылар аны тҿзҽтергҽ тиеш булалар. Мҽсҽлҽн, Син кем? – 

Шҽвҽли. Мин кыз. (Дҿрес җавап: Мин Шҽвҽли. Мин малай). Бу уенны татар 
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теле дҽресендҽ үткҽн, грамматикага караган темаларга багышларга була. 

Мҽсҽлҽн, укучы сорау бирҽ: Кем эшлҽми,  шул ашамый мҽкалендҽ кем сүзе 

җҿмлҽнең кайсы кисҽге була?  Шҽвҽли хаталы җавап бирҽ: Бу мҽкальдҽ кем 

сүзе аергыч булып килгҽн. Укучылар Шҽвҽлине тҿзҽтҽлҽр: Кем сүзе җҿмлҽдҽ 

– ия. Бу уен укучыларны кагыйдҽлҽрне истҽ калдырырга, тел нормаларына 

игътибарлы булырга ҿйрҽтҽ, сүзлҽрне дҿрес куллану күнекмҽлҽре 

формалаштыруга ярдҽм итҽ. 

«Танышу» уенын 1 нче сыйныфта укучылар бик яратып уйныйлар. 

Укучылар дҽрескҽ тҿрле хайван, кош битлеклҽре алып килҽлҽр һҽм үзара 

түбҽндҽгечҽ сҿйлҽшҽлҽр. 

1 нче вариант: – Исҽнме! Син кем? 

                         – Исҽнме! Мин Куян. Ҽ син кем? 

                         – Мин сыер. 

2 нче вариант: – Исҽнме! Синең исемең ничек? 

                         – Исҽнме! Минем исемем Тавык. Ҽ синең исемең ничек? 

                         – Минем исемем Ҽтҽч. 

Танышканда,  алар үзлҽренең сҿйлҽмендҽ алмашлыкларны актив 

кулланып истҽ калдыралар. 

«Кемнең хҽтере яхшы?» дигҽн уен балаларны сҿйлҽмдҽ бер-берсенең 

сүзенҽ игътибарлы булырга ҿйрҽтҽ. Бер укучы нинди дҽ булса җҿмлҽ ҽйтҽ 

(«Мҽсҽлҽн: «Мин кибеткҽ барам»). Икенчесе шул җҿмлҽне кабатлап, 

эчтҽлеге белҽн аңа бҽйлҽнешле башка бер җҿмлҽ ҽйтҽ. Уен шулай дҽвам итҽ. 

Иң ахыргы укучы тулы бер текстны сҿйли. Текстны тҿзер ҿчен, балалар 

алмашлыкларны искҽ тҿшереп кулланачаклар. 

«Серле тартма» уены. Ике укучының кулында берҽр тартма. Аларда 

тҿрле ҽйберлҽр, рҽсемнҽр бар. Балалар, тартмадан ҽйберлҽрне, рҽсемнҽрне 

берҽм-берҽм алып, бер-берсенҽ алмашлыкларны кулланып: «Бу нҽрсҽ?», «Бу 

кем?» сораулары һҽм аларга җавап бирҽлҽр.  
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Кече яшьтҽге мҽктҽп балалары 45 минут буе дҽрес тыңларга 

күнекмҽгҽн. Парта арасында хҽрҽкҽтсез утыру ялыктыра, аларның дҽрескҽ 

игътибары кими. Яшь организм ҽледҽн-ҽле хҽрҽкҽт талҽп итҽ. Һҽр дҽрестҽ, 15 

– 20 минут узгач, физик һҽм музыкаль тҽнҽфеслҽр ясау эшнең нҽтиҗҽлелеген 

күтҽрүгҽ ярдҽм итҽ. Кул, бармак, гҽүдҽ хҽрҽкҽтлҽрен эченҽ алган гимнастик 

күнегүлҽр уен хҽлендҽ күңелле узсын ҿчен, алар тҿрле санавычлар, җыр, 

такмаклар белҽн башкарылалар. 

Уен сүзлҽре исҽ үз чиратында балаларны ритм, рифманы аңларга 

гадҽтлҽндерҽ һҽм алардагы сҿйлҽү кимчелеклҽрен бетерергҽ ярдҽм итҽ. 

Җырлы түгҽрҽк уеннары, сүзле-хҽрҽкҽтле уеннар уйнаганда балалар 

сүзлҽрне тизрҽк үзлҽштерҽлҽр. Алар бу уеннарны дҽрес вакытында да, 

дҽрестҽн тыш та яратып уйныйлар. Җырлы-сүзле уеннарны балалар 

хҽрҽкҽтлҽр белҽн ныгыталар. Уеннарны физкультминутка ҿчен сайлаганда, 

тексты кыска булырга тиеш. Ул аларга истҽ калдыру ҿчен уңай. 

Телне ҿйрҽнгҽндҽ уеннар, шигырьлҽр, җырлар темага яраклаштырып 

сайланылса, нҽтиҗҽсе уңай була. Мҽсҽлҽн, без беренче сыйныфларда 

«Мҽктҽптҽ» темасын ҿйрҽнгҽндҽ мондый җыр тҽкъдим итҽбез. 

Мин, син, ул, без, сез, алар, 

Мин, син, ул, без, сез, алар, 

Без хҽзер укучылар, укучылар. 

Мҽктҽпкҽ бүген килдек, 

Кулда дҽфтҽр, дҽреслек, 

Акбур, калҽм, бетергеч тҽ кирҽк безгҽ. («Ҿйрҽтҽлҽр мҽктҽплҽрдҽ» кҿенҽ 

дҽ, «Улыбка» кҿенҽ дҽ җырларга була.) 

Балалар ҽлеге җыр текстындагы сүзлҽрне автомат рҽвештҽ генҽ 

ятламыйча, мҽгънҽсен дҽ истҽ калдыралар. Җырның беренче юлындагы 

алмашлыкларны кабатлап, укучылар зат алмашлыкларының тҽртибен дҽ 

ислҽрендҽ калдыралар. Ҽлбҽттҽ, ҽлегҽ алар аны алмашлык буларак белмилҽр, 

лҽкин бу белемнҽр аларга килҽчҽк ҿчен нигез  булып тора. 
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 «Ышанам-ышанмыйм» уены. Укытучы алмашлыклар темасына 

караган җҿмлҽлҽр ҽйтҽ. Шуларның кайберлҽре дҿрес булмый. Балалар 

укытучы ҽйткҽннҽргҽ ышануларын яки ышанмауларын белдерергҽ тиешлҽр. 

Уен игьтибарлылык һҽм хҽтерне үстерүгҽ ярдҽм итҽ. Укучылар җҿмлҽ дҿрес 

дип ышансалар – кул чабалар, ҽ ышанмасалар аякларын тыпырдаталар.  

Дҿрес һҽм дҿрес булмаган җҿмлҽлҽр үрнҽге:  

– Мин алмашлыгы зат алмашлыгына керҽ.  

– Һичбер алмашлыгы билгелҽү алмашлыгына керҽ.  

– Алар алмашлыгы килеш белҽн тҿрлҽнҽ.  

– Һҽркем алмашлыгы сорау алмашлыгына керҽ.  

– Үзе алмашлыгы иялек килешендҽ үзендҽ була һ.б.  

«Тылсымчы» уены. Укучыларга конвертлар таратыла. Ҽ анда – 

сүзлҽр. Шулардан дҿрес итеп жҿмлҽлҽр, текст тҿзергҽ кирҽк. Темалар тҿрле 

булырга мҿмкин. Карточкада жҿмлҽ башындагы сүз калын хҽреф белҽн 

күрсҽтелҽ, жҿмлҽ ахырындагы сүз артыннан тыныш билгесе куелган була. 

Баштарак гади текст бирелсҽ, соңыннан катлаулырак текстлар бирелҽ. 

Укучылар үзлҽре дҽ бер-берсенҽ карточкалар тҿзеп алып килҽлҽр. Кабатлау 

максатыннан, укытучы конвертларга алмашлык сүз тҿркемен дҽ кертҽ ала. 

«Поезд» уены. Тактада эшлҽү ҿчен зур вариантта поезд рҽсеменҽ 

алмашлыклар, вагоннарга – килеш кушымчалары язылып эшлҽнҽ. Бу уен аша 

укучылар кушымчаның дҿресен сайлап, алмашлыкларны тҿрлҽндерергҽ 

ҿйрҽнҽлҽр. 

«Хатаны тап» уенында берничҽ җҿмлҽ аудиоязма аша укучыларга 

тыңлатыла. Шушы җҿмлҽлҽр арасында берсе хаталы була. Мҽсҽлҽн, 

аудиоязмада биш җҿмлҽ яздырылган: 

1) Алар алмашлыгы зат алмашлыкларына керҽ. 

2) Бу алмашлыгы күрсҽтү алмашлыкларына керҽ. 

3) Бҿтен алмашлыгы билгесезлек алмашлыкларына керҽ. 

4) Һҽркем алмашлыгы билгелҽү алмашлыкларына керҽ. 
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5) Ничек сүзе сорау алмашлыкларына керҽ. 

Укучылар аудиоязманы игътибар белҽн тыңлыйлар, хатаны тапкан 

укучы кулын күтҽрҽ һҽм җавап бирҽ һҽм хаталы җҿмлҽ тҿзҽтелҽ. Күбрҽк хата 

тапкан укучы уенның җиңүчесе була. Уенның азагында нҽтиҗҽ ясап, 

алмашлыкларның тҿркемнҽрен искҽ тҿшереп алырга мҿмкин. 

«Ҥзеңнең урыныңны тап» уенында сыйныф ике тҿркемгҽ бүленҽ. 

Тактада зат алмашлыклары язылган: мин, син, ул, без, сез, алар. Беренче 

тҿркем укучыларга зат-сан белҽн тҿрлҽнгҽн хикҽя фигыльлҽр язылган 

карточкалар таратыла. Мҽсҽлҽн: яшим, ашыйм, бүлҽк итҽ, укыйсың һ.б. 

Укытучы сигналы белҽн уйнаучылар үзлҽренең карточкаларындагы 

фигыльлҽргҽ туры килгҽн тактада язылган алмашлык алдына килеп басалар. 

Алга таба һҽр укучы шушы алмашлык һҽм фигыль белҽн җҿмлҽ тҿзергҽ тиеш 

була. Мҽсҽлҽн: мин шҽһҽрдҽ яшим. Һҽр дҿрес җавап ҿчен командага балл 

бирелҽ. Ҽгҽр җавапта хата булса яки укучы фигыльгҽ туры килгҽн 

алмашлыкны таба алмаса, командага балл бирелми. Беренче тҿркем 

укучылары карточкаларны укытучыга тапшырып, урыннарына утыралар. 

Икенче тҿркемгҽ башка фигыльлҽр язылган карточкалар таратыла: рҽсем 

ясый, җырлыйлар, биим һ.б. Күп балл җыйган команда җиңүче була. 

«Татар телен яхшы белҽсезме?» уены укучыларга алмашлыкларның 

килеш белҽн тҿрлҽнешен искҽ тҿшерергҽ ярдҽм итҽчҽк.  

Укытучы: Укучылар, мин сезгҽ алмашлыклар ҽйтҽм, сез аларны тҿрле 

килешлҽрдҽ тҿрлҽндереп ҽйтергҽ тиеш буласыз. Мин иялек килешендҽ? 

Укучылар: минем. 

Укытучы: алар иялек килешендҽ? 

Укучылар: аларның. 

Укытучы: сез юнҽлеш килешендҽ ничек була? 

Укучылар: сезгҽ. 

Укытучы: үзе алмашлыгын урын-вакыт килешендҽ тҿрлҽндерегез. 

Укучылар: үзендҽ. 
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Укытучы: без алмашлыгын чыгыш килешендҽ тҿрлҽндерегез. 

Укучылар: бездҽн һ.б. 

 «Сорауларга җавап бирҽбез» уенында укучыларга таблица ясалган 

карточкалар таратыла. Юлларда фигыльлҽр язылган була, ҽ багана 

башларында тҿрле сораулар. Укучылар шушы фигыльлҽргҽ мҽгънҽсе буенча 

туры килгҽн җаваплар язарга тиеш булалар. Мҽсҽлҽн: 

 Кайчан? Ничек? Кайдан? Кая? Кайда? 

барырга      

тыңларга      

йҿгерергҽ      

күрешергҽ      

Бу уен аша укучылар сүзтезмҽлҽр тҿзергҽ һҽм татар телендҽ иркен 

сҿйлҽшергҽ ҿйрҽнҽлҽр. 

«Алма жыю» уены болай оештырыла. Ике зур кҽгазьгҽ «алма агачы» 

ясала. Ботакларга килеш исемнҽре дҽ языла. «Алма»ларның артына тҿрле 

килештҽге алмашлыклар язылган була. Сыйныф ике командага бүленҽ. 

Командалардан берҽр укучы чыга. Алар ярыша-ярыша, «алмаларын» 

ботакларга элҽ. Кем алдан элеп бетерҽ, шул жиңүче була. «Алмалар» ҿчен 

мисаллар: мин, үзеннҽн, синең, аңа, безне, сездҽн, аларда, үземҽ, анда, 

шуның, моңа һ.б.  

 «Гҿмбҽ җыю» уенын алмашлыкларның мҽгънҽ тҿркемчҽлҽрен 

ҿйрҽнгҽндҽ куллану отышлы. Кҽрзиннҽргҽ алмашлык тҿркемчҽлҽренең 

исемнҽре языла. «Гҿмбҽ»лҽрнең артына тҿрле алмашлыклар язылган. 

Укучылар «Гҿмбҽ»лҽрне тиешле кҽрзиннҽргҽ салырга тиешлҽр. Укучыларга 

җиңелрҽк булсын ҿчен, 2 яки 3 тҿркемчҽне генҽ алып та уйнарга мҿмкин. 

Алмашлыкларны үткҽндҽ «Кем тапкыррак?» уены уйнала. Укытучы 

табышмаклар укый. Укучылар жавапларын табалар һҽм очраган 

алмашлыкларны тҿркемчҽлҽргҽ бүлеп язып алалар (зат, тартым, күрсҽтү, 

сорау, билгелҽү, билгесезлек, юклык). Мисал ҿчен табышмаклар: 
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– Жҽен соры, кышын ак, аңа (зат алм.) шулай (күрсҽтү алм.) 

яхшырак. (Куян) 

– Бер йомгакта мең энҽ, сиңа (зат алм.) тими, син (зат алм.) тимҽ. 

(Керпе) 

– Моны (күрсҽтү алм.) миңа (зат алм.) сҿйлҽде Алдар,  

Ҽгҽр сиңа (зат алм.) очраса,  

Ул (зат алм.) сине (зат алм.) дҽ алдар;  

Болар (күрсҽтү алм.) барсы да ялган,  

Ялган булса да,  

Ак кҽгазьгҽ язылган. (Ҽкият) 

– Аршынлы түгел, потлы түгел,  

Һҽркемдҽ (билгелҽү алм.) бар. (Акыл) 

– Теле юк − үзе (билгелҽү алм.) аңлата. (Китап) 

– Ак җир, кара тап,  

Нҽрсҽ (сорау алм.) булыр, уйлап тап. (Китап) 

– Киштҽ башында тҿпле тҿргҽк,  

Аңа (зат алм.)  һҽр (билгелҽү алм.) ҿйдҽ хҿрмҽт,  

Һҽркемгҽ (билгелҽү алм.) дҽ иң кирҽк. (Китап) 

– Җаны юк, үзе (билгелҽү алм.) кырык тҿрле тел белҽ. (Калҽм) 

– Үзе (билгелҽү алм.) йҿзҽ − чылбыр тезҽ. (Калҽм) 

– Ҽйтермен − миннҽн (зат алм.) китҽр,  

Тыңламасаң − синнҽн (зат алм.) китҽр. (Сүз) 

– Теле юк, телҽсҽ кем (билгесезлек алм.) белҽн сҿйлҽшҽ,  

Гҽүдҽсе юк, кҽгазьдҽн күлмҽк кия. (Хат) 

– Кабат-кабат,  

Бер кошта ҿч йҿз алтмыш биш канат,  

Мин (зат алм.) торам аны (зат алм.) санап,  

Кҿн дҽ кими бер канат. (Календарь) 

– Ул (зат алм.) булса, кҿн була.  
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Ул (зат алм.) булмаса, тҿн була. (Кояш) 

– Тау башында җҽүһҽр таш,  

Аңа (зат алм.) туры караган кешенең күзе яшь,  

Аны (зат алм.) тапкан кешегҽ йҿз егерме яшь. (Кояш) 

Язма эшлҽр тикшерелҽ һҽм очколар бирелҽ. Табышмакларның 

жавапларын тапкан ҿчен дҽ очко бирергҽ мҿмкин. Иң күп балл алган укучы 

жиңүче була. 

«Җилҽк җыю», «Ромашка» уеннары алмашлык турында алган 

белемнҽрне ныгыту этабында уздыру уңышлы. Укучылар чҽчҽк таҗларына, 

яисҽ җилҽк артына үткҽн тема буенча сораулар язалар. Бирелгҽн вакыт 

эчендҽ бу сорауларны бер-берсенҽ биреп, карточкалары белҽн алмашалар. Бу 

бирем ярдҽмендҽ укучылар диалогик сҿйлҽм күнекмҽлҽрен ныгыталар. Шул 

ук вакытта хҽрҽкҽт итеп ял итҽлҽр, үзара аралашалар. Кайбер укучылар 

дҽрестҽ «җавабым дҿрес булмаса укытучы түбҽн билге куя» дип кулын 

күтҽрмичҽ утыралар. Ҽ сыйныфташларына җавап бирү аңа күпкҽ җиңелрҽк. 

Аралашу ярдҽмендҽ «артта калучы» укучылар да үткҽн тема буенча 

белемлҽрен шомарталар, нҽтиҗҽдҽ укытучы сорагач аларда оялу хисе югала. 

Ишетү игътибарын үстерү ҿчен «Яшел светофор» уенын тҽкъдим 

итҽм. Укытучы тҿрле җҿмлҽлҽр ҽйтҽ, ҽ укучылар игътибар белҽн тыңлыйлар. 

Алмашлык булган җҿмлҽ булса, укучылар светофорны күтҽрҽлҽр. Мҽсҽлҽн, 

«Мин мҽктҽпкҽ барам», «Җҽй күңелле узды», «Мин чана шуам», «Синең 

кҽефең ничек?», «Малайлар елгада су коеналар», «Каникуллар җиткҽч, мин 

авылга китҽм», «Матур чҽчҽккҽ күбҽлҽк кунды», «Дуслар белҽн кинотеатрга 

бардык» җҿмлҽлҽре арасыннан укытучы «Мин мҽктҽпкҽ барам», «Мин чана 

шуам», «Синең кҽефең ничек?», «Каникуллар җиткҽч, мин авылга китҽм» 

укыганда, укучылар кулларындагы светофорны күтҽрергҽ тиеш булалар һҽм 

шул җҿмлҽне кычкырып кабатлыйлар (аудирование). 

«Нҽрсҽ ҥзгҽрде?» уены хҽтерне үстерү, истҽ калдыру күнегүе буларак 

тҽкъдим ителҽ. Тактада алмашлыклар язылган 3-5 рҽсем ябыштырыла. 
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Мҽсҽлҽн: без елгада, алар су керҽ, мин кояшта кызынам, ул җилҽк җыя, син 

туп белҽн уйныйсың һ.б. Рҽсемнҽрне 10-15 секунд караганнан соң, балалар 

күзлҽрен йомалар. Укытучы рҽсемнҽрнең урыннарын алмаштыра һҽм нҽрсҽ 

үзгҽргҽнен сорый. Бер җиңүчене билгелҽгҽнче уенны дҽвам итҽргҽ мҿмкин. 

Бу уен – игътибарлылыкны үстерү ҿчен физкультминут. «Укучылар, 

мин сезне хҽзер тикшереп карыйм. Зат (күрсҽтү, сорау, билгелҽү, 

билгесезлек, юклык) алмашлыкларын ҽйбҽт белҽсезме икҽн? Зат (күрсҽтү, 

сорау, билгелҽү, билгесезлек, юклык) алмашлыкларын ҽйтсҽм – басыгыз, 

башка сүзлҽр ҽйтсҽм – басмагыз», – дип, укытучы бар баланы да бастыра һҽм 

зарядка уздыра.  

 «Җҿмлҽ тҿзе» уенын башлангыч сыйныфларда зат алмашлыкларын 

ҿйрҽнгҽч уйнарга була. Монда укучылар дҿрес итеп җҿмлҽ тҿзергҽ 

ҿйрҽнҽлҽр. Такта янына ҿч укучы чакырыла. Укытучы аларның һҽммҽсенҽ 

берҽр сүз тарата: йҿзҽм, мин, бассейнда. Укучылар дҿрес басып, 

карточкаларын күтҽрергҽ тиешлҽр. Сыйныф укый: «Мин бассейнда йҿзҽм» 

һ.б. 

Бу уен аша укучыларның сүз тҿркемнҽрен белүлҽрен тикшерергҽ була. 

Укучыларга текст бирелҽ. Һҽр сүз тҿркеме бер тҿс аша билгелҽнҽ. Укучы 

бирелгҽн текстның тҿсле диаграммасын тҿзергҽ тиеш. Бу уенны икенче 

тҿрледҽ бирергҽ мҿмкин. Мҽсҽлҽн, тҿсле диаграмма бирелҽ, ҽ укучылар шуңа 

туры китереп үзлҽре текст тҿзергҽ тиеш булалар. Мҽсҽлҽн һҽр сүз тҿркеме 

мондый тҿслҽргҽ җавап бирҽ: 

исем – кызыл, 

сыйфат – зҽңгҽр, 

сан – яшел, 

фигыль – сары, 

алмашлык – кызгылт-сары, 

рҽвеш – шҽмҽхҽ,  

бҽйлек, теркҽгеч – кара. 
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Укучыларга бирелгҽн текст: Минем кечкенҽ энем бар. Аның исеме 

Артур. Аңа биш яшь. Ул балалар бакчасына йҿри. Кҿндез мин мҽктҽптҽн 

кайткач, дҽреслҽремне ҽзерлим. Кич Артурны балалар бакчасыннан алып 

кайтабыз. Без бергҽ тҿрле уеннар уйныйбыз. Азактан мин уенчыкларны 

җыям, ҽ Артур миңа ярдҽм итҽ. Укучылар ҽлеге текстның диаграммасын 

түбҽндҽгечҽ эшлилҽр: 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйткҽндҽ, грамматик уеннар телнең бҿтен ярусларын да 

кабатлау ҿчен файдалы. Монда укучылар сүз белҽн генҽ түгел, ҽ җҿмлҽ белҽн 

эшлилҽр, ягъни сҿйлҽм күнекмҽлҽрен ныгыталар. Грамматик уеннардан 

«Җҿмлҽ тҿзе», «Нҽрсҽ үзгҽрде?», «Яшел светофор», «Җилҽк җыю», 

«Ромашка», «Кем тапкыррак?», «Гҿмбҽ җыю», «Алма жыю», «Сорауларга 

җавап бирҽбез», «Татар телен яхшы белҽсезме?», «Үзеңнең урыныңны тап», 

«Хатаны тап», «Поезд», «Тылсымчы», «Ышанам-ышанмыйм», «Серле 

тартма», «Кемнең хҽтере яхшы?», «Танышу», «Шҽвҽли», «Яраткан ҽкият 

геройларыңны таны», «Кем син», «Журналист», «Тҽрҗемҽче», «Татар телен 

 яратучылар»клубы утырышы, «Нҽрсҽ кайда?», «Ул нинди тҿстҽ?», 

«Фоторобот яса», «Рҽсем буенча сҿйлҽ», «Күршелҽр», «Җитҽкче бул», 

«Нҽрсҽ? Кайда? Кайчан?» уеннарын тҽкъдим итҽбез. 
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2.4. Рольле уеннар 

Татар теленҽ ҿйрҽткҽндҽ, бигрҽк тҽ рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларны, 

рольле уеннар аеруча актив кулланыла. Бу уеннарның ҿйрҽтү 

мҿмкинлеклҽре зур, һҽм тҽкъдим ителгҽн ситуациялҽрдҽ укучылар алар 

белҽн иркен эш итҽлҽр. Шуның белҽн беррҽттҽн, укучыларның дҽрес белҽн 

кызыксынулары арта, тел һҽм сҿйлҽм материалын ҿйрҽнү дҽ нҽтиҗҽлерҽк 

була. Рольле уенны парлап һҽм тҿркемнҽрдҽ дҽ оештырырга мҿмкин. Бу 

вакытта сҿйлҽмгҽ бҽйле һҽм аңа бҽйле булмаган хҽлдҽ дҽ катнашучылар бер-

берсенҽ йогынты ясыйлар. Балаларда, табигый рҽвештҽ, нҽрсҽдер ҽйтү, нҽрсҽ 

турында булса да сорау ихтыяҗы яки ҽңгҽмҽдҽшенҽ җавап бирү телҽге туа. 

Рольле уеннар берничҽ этаптан тора: ҿйдҽ яки сыйныфта ҽзерлҽнү, сыйныфта 

уенны оештыру, йомгаклау этаплары. Уенны оештырганда, укытучы берничҽ 

факторны истҽ тотарга тиеш: 

– укучыларның коммуникатив эшчҽнлеген активлаштыру; 

– сҿйлҽм эшчҽнлеге дҽрҽҗҽсенең тҿрле булуын истҽ тотып, 

балаларга рольлҽрне дҿрес бүлеп бирү; 

– уенның нҽтиҗҽсе укучыларның хисси халҽтенҽ бҽйле булу; 

– укучыларга яхшы таныш булган ситуациялҽрне файдалану; 

– үзара ярдҽмлҽшү, телдҽ актив аралашу мохите булдыру. 

Рольле уеннарны ничек оештырып була соң? Ф. Ф. Харисов 

билгелҽвенчҽ, аларны оештыруның методикада кабул ителгҽн этаплары бар. 

1. Ҽзерлҽнү этабы (сценарий тҿзү, план тҿзү, уенга гомуми 

тасвирлама бирү, уйнаучыларга хас булган билгелҽр, рольлҽрне бүлү). 

2. Аңлату этабы (катнашучыларга юнҽлеш бирү, тҿп максатны 

билгелҽү, проблема кую, катнашучыларны психологик яктан ҽзерлҽү). 

3. Үткҽрү этабы (уйнау, киңҽшлҽр бирү). 

4. Анализлау һҽм йомгаклау этабы (анализ ясау, рефлексия; бҽя һҽм 

үзбҽя; нҽтиҗҽ һҽм йомгак ясау; тҽкъдимнҽр ҽйтү). 
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Рольле уен – уку-укыту процессы барышында билгеле бер сҿйлҽм 

ситуациясен ҿйрҽнү чарасы. Аның нигезендҽ, бирелгҽн сюжетка һҽм 

бүленгҽн рольлҽргҽ нигезлҽнеп, билгеле бер темага сҿйлҽшү оештыру ята. 

Уен вакытында тигезлек, бер дҽрҽҗҽгҽ куелу балаларда оялу, тартынуны 

бетерҽ һҽм аларны мавыктырып җибҽрҽ. Бу ягы белҽн рольле уеннар бигрҽк 

тҽ уңышлы.  

Рольле уен вакытында бер кечкенҽ ситуация уйнатыла, ул берничҽ 

мҽртҽбҽ һҽм тҿрле вариантта кабатлана. Ҽлеге процесста укучы ҿчен 

кҿтелмҽгҽн сораулар яңгыры й һҽм ул уйланырга мҽҗбүр була. Шуңа күрҽ бу 

вакытта сҿйлҽм үстерелҽ. 

Күренеп тора: рольле уеннар диалогик сҿйлҽмне үстерүдҽ бик 

нҽтиҗҽле чара булып тора.  

 Мҽсҽлҽн, татар теле дҽресендҽ укытучы һҽм укучы булып уйнарга 

мҿмкин. Дҽреснең кызыгы нҽрсҽдҽ соң? Бу дҽресне без гади традицион дип 

ҽйтҽ дҽ алабыз, лҽкин укытучы ролендҽ гади укучы була. Мҽсҽлҽн, алмашлык 

темасын кабатлаганда, укытучы сораулар бирҽ, ҽ укучы мисаллар белҽн 

җавап бирергҽ тиеш була.  

Укытучы: Укучылар, без бүген алмашлык сүз тҿркемен кабатлыйбыз. 

Дҽресне башлар ҿчен, иң беренче искҽ тҿшерик: нҽрсҽ соң ул алмашлык?  

Укучы: Алмашлык – җҿмлҽдҽ исем, сыйфат, сан, рҽвеш, фигыльлҽрне 

алыштырып, алар урынында кулланыла торган сүз тҿркеме. 

Укытучы: Алмашлыкның нинди тҿркемчҽлҽрен белҽбез? 

Укучы: Зат, күрсҽтү, билгелҽү, билгесезлек, юклык, сорау 

алмашлыклары бар. 

Укытучы: Мин сезгҽ хҽзер алмашлыклар ҽйтҽм – сез кайсы тҿркемчҽгҽ 

каравын билгелисез. Алар ... 

Укучы: Зат алмашлыгы. 

Укытучы: Монысы ... 

Укучы: Күрсҽтү алмашлыгы. 
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Укытучы: Ничек, кайчан ... 

Укучы: Сорау алмашлыгы. 

Шул рҽвештҽ дҽресне дҽвам итҽбез. Укытучы ролендҽге укучыны 

алдан билгелҽп була, ягъни ул ҿйдҽ бераз ҽзерлҽнеп, сораулар уйлап, дҽрес 

ҿчен план тҿзеп килсҽ, дҽрес күпкҽ нҽтиҗҽле узачак. Ҽлбҽттҽ, укытучы 

роленҽ кыюрак бала билгелҽнҽ.  Чҿнки оялчан балалар куркып, югалып 

калырга мҿмкиннҽр. Ролле уеннарны башкарыр ҿчен, тҿрле ситуациялҽрне 

алырга мҿмкин. Дҽреснең 5-7 минуты идеяне ачыклауга, максатны җиткереп 

аңлатуга, рольлҽрне бүлүгҽ, һҽр кешенең вазифасын ачыклауга үтҽргҽ 

мҿмкин. 25 минут эчендҽ укучылар шул вакыйга эчендҽ яшилҽр. Һҽм 

дҽреснең ахырында һҽр укучы үзлҽренең сҿйлҽмендҽ иң күп кулланган 

алмашлыкларны барлап чыгалар, анализ ясыйлар, сыйныфташларына һҽм 

үзлҽренҽ бҽя бирҽлҽр. Иң беренче уйналачак ситуацияне план рҽвешендҽ 

тҿзергҽ кирҽк. Мҽсҽлҽн: 1. Ике дусның кибеткҽ баруы. 2. Кибеттҽ. 3. 

Кҽримнең тҽкъдиме. 

Хҽзер план буенча һҽр сҿйлҽмне карап үтик: 

1. Ралия: Сҽлам, Гүзҽл! Ничек хҽллҽрең? 

Гүзҽл: Сҽлам! Яхшы. Синеке ничек? 

Ралия: Ярыйсы, эш күп. Кая барасың? 

Гүзҽл: Ҽни кибеткҽ җибҽрде. Син? 

Ралия: Мин дҽ.  

Гүзҽл: Бик яхшы. Бергҽ барып кайтыйк. Күңелле булыр. 

Ралия: Ҽйтмҽ дҽ. Бүген ничҽдҽ уяндың? 

Гүзҽл: Сеңлем иртҽнге 8дҽ ҿстемдҽ сикереп йҿри иде инде. Йокларга 

бирми. 

Ралия: Ҽҽҽ... Мин дҽ йоклый алмадым. Ҽни 9нчыда уятты. Кичҽ кич 

ҿйгҽ кайткач нишлҽдең? 

Гүзҽл: Яраткан сериалымны карадым. Тҿрек сериаллары 2 сҽгать буе 

бара. Бигрҽк озак. Карамыйча да булмый. 
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Ралия: Шҽп тҿшерҽлҽр бит алар киноны.  

Гүзҽл: Анысы шулай, дҿрес ҽйтҽсең. 

Беренче этапны шушы урында туктатып торыйк. Ралия һҽм Гүзҽлнең 

сҿйлҽмендҽге алашлыклар барлана.  

Укытучы: Кызлар сҿйлҽмендҽ кайсы алмашлыклар кулланылды? 

Укучылар: мин, ничек, кая, син, алар, анысы, шулай. 

2. Кызлар: Исҽнмесез, Мҿнирҽ апа! 

Сатучы Мҿнирҽ: Хҽерле кҿн кызлар! 

Ралия: Мҿнирҽ апа, миңа ипи, ак май, тоз һҽм ҽфлисун суе бирерсез 

ҽле. 

Сатучы: Ничҽ ипи? 

Ралия: Бер акны һҽм бер караны. Ак майны берҽр кило булса җитҽдер. 

Сатучы: Яхшы. Тҽҽк, ике ипи, бер кило май, тоз һҽм сок. Синнҽн 234 

сум. 

Ралия: Менҽ алыгыз. Рҽхмҽт! 

Гүзҽл: Миңа 5 туңдырма, Чаллыныкы, бер ипи һҽм 300 грамм голланд 

сыры. Ҽз генҽ пиццага кирҽк иде. 

Сатучы: Яхшыы, сезгҽ бүген пицца ашарга килҽбез икҽн. 

Гүзҽл: Ҽлбҽттҽ, килегез. 

Сатучы: Синнҽн 246 сум. 

Гүзҽл: менҽ 250 сум. 

Сатучы: Яхшы, рҽхмҽт чакыруына. 

Дҽрестҽ анализ ясала: бу ҿлештҽ миңа, ничҽ, синнҽн, менҽ, миңа,сезгҽ, 

синнҽн, менҽ алмашлыклары кулланылды.  

3. Кибеткҽ кызларның дусы Кҽрим килеп керҽ. 

Кҽрим: Ооо, сҽлам, кызлар! 

Кызлар: Сҽлам, Кҽрим! Ничек хҽллҽрең? 

Кҽрим: Яхшы, сезнеке ничек? 

Ралия: Шҽп. 



101 

 

Гүзҽл: Ярыйсы. Нишлҽп йҿрисең? 

Кҽрим: Ҽни приправа артыннан җибҽрде. Мҿнирҽ апа, 2не бирерсез 

ҽле. 

Сатучы: Менҽ сиңа приправа, тагын нҽрсҽ? 

Кҽрим: 2 пачка кҿнбагыш. 

Сатучы: Синнҽн 59 сум. 

Кҽрим: Рҽхмҽт. Кызлар, ҽйдҽгез елга буена су коенырга тҿшҽбез. 

Ралия: Кайчан? 

Кҽрим: Хҽзер. Ҽйберлҽрне ҿйгҽ алып кайтабыз да. Аннан соң 

барырбыз. Алсуны, Милҽүшҽне дҽ чакырыгыз. Ҽ мин Азат белҽн Ринатны 

чакырам. 

Кызлар: Без риза. 

Укытучы: Безнең Ралия, Гүзҽл, Кҽрим һҽм сатучы Мҿнирҽ апа 

үзлҽренең сҿйлҽмендҽ нинди алмашлыклар кулландылар? 

Укучы: Бу ҿлештҽ без ничек, сезнеке, нишлҽп, сиңа, нҽрсҽ, синнҽн, 

кайчан, мин, без алмашлыкларын ишеттек. 

Рольле уеннарны тҿрлечҽ тҿзеп була. Алдан ҽзерлҽнгҽн уен уңышлы 

була. Лҽкин укучылар ҿлкҽн сыйныфларда үзлҽре дҽ сҿйлҽмне тҿзеп, 

ситуацияне тудыра алалар.  

Ситуация сҿйлҽмгҽ этҽргеч була. Мондый уеннарда укучыда 

фикерлҽүне эшкҽ җигү нҽтиҗҽсендҽ нҽрсҽдер ҽйтү ихтыяҗы барлыкка килҽ. 

Образлы фикерлҽү логик фикерлҽү белҽн бергҽ алып барыла. Коммуникатив 

уеннар телдҽн сҿйлҽмне үстерү, камиллҽштерү ҿчен баланы җанлы сҿйлҽмгҽ 

яки күмҽк сҿйлҽмгҽ тарту максатыннан үткҽрелҽ. Аларны тҿрле формада 

үткҽрергҽ мҿмкин. Тҿркемнҽргҽ бүленеп уйнау (ҽйтик, гаилҽ, ял итүчелҽр), 

уен-эзлҽнү (җитмҽгҽн мҽгълүматны табу), уен-хыял (класс бүлмҽсе офиска 

яки кунакханҽ бүлмҽсенҽ ҽйлҽнҽ) шундыйлардан.  

«Чират буенча сҿйлҽшҥ» 
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Импровизация. Уенда ике бала катнаша. Һҽрберсе укытучы кушуы 

буенча үз хикҽясен сҿйли. Уенның максаты – туктамыйча сҿйлҽүне дҽвам 

итү. Лҽкин чират буенча һҽрберсе бер генҽ җҿмлҽ ҽйтҽ. Мҽсҽлҽн, Коля белҽн 

Миша болай сҿйлҽшергҽ мҿмкин. Хикҽянең темасы – «Ял кҿне». 

Коля. Кичҽ мин циркка бардым. 

Миша. Ҽ мин кибеткҽ бардым. 

Коля. Сҽгать 10да киттем. 

Миша. Ипи, тоз, шикҽр алдым. 

Коля. Этлҽр, аюлар бар иде. 

Миша. Туңдырма да алдым. 

Коля. Клоун да бар иде. 

Миша. Бик тҽмле булды. 

Коля. Ул мине кҿлдерде. 

Миша. Аннан мин ҿйгҽ кайттым. 

Коля. Бик күңелле булды. 

Күргҽнебезчҽ, укучылар хикҽяне уйлап чыгарганда, үзлҽренең 

сҿйлҽмнҽрендҽ алмашлыкларны еш кулланалар. Алар аны кабатлап, 

үзлҽренең сҿйлҽмнҽренҽ үзлҽре дҽ сизмичҽ кертеп җибҽрҽлҽр. Сҿйлҽмдҽ 

алмашлык сүз тҿркеме, исем һҽм фигыль кебек үк, бик кирҽкле һҽм 

алыштыргысыз җҿмлҽ кисҽге булуына тагын бер кат инандык. 

Икенче бҥлек нҽтиҗҽлҽре 

1. Педагогик технология – белем бирү һҽм тҽрбиялҽү процессында 

психологик һҽм педагогик яктан нигезлҽнгҽн, системалы һҽм 

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽргҽ алып барырдай итеп кулланыла торган 

махсус формалар, алымнар, методлар һҽм ысуллар җыелмасы. Уен 

технологиясе – укучылар эшчҽнлеген активлаштыруга һҽм 

интенсивлаштыруга нигезлҽнгҽн педагогик технологиялҽрнең берсе. Татар 

теле дҽреслҽрендҽ кулланылган уеннар балаларга ныклы белем бирергҽ, 
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тотрыклы күнекмҽлҽр булдырырга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ танып белү 

эшчҽнлеге белҽн кызыксынуларын уятырга ярдҽм итҽлҽр. 

2. Татар теле дҽреслҽрендҽ укучыларны башлангыч сыйныфлардан 

ук татар авазларын дҿрес ҽйтергҽ ҿйрҽтү – иң мҿһим бурычларның берсе. 

Татар телен чит тел буларак ҿйрҽнгҽндҽ, укучылар хҽрефлҽрне, алар 

белдергҽн авазларны аерырга, сүзлҽргҽ басымны дҿрес куярга ҿйрҽнҽлҽр, 

ишетеп аңлау, ишетеп истҽ калдыру күнекмҽлҽрен булдыралар. Алмашлык 

сүз тҿркемен ҿйрҽнкҽндҽ, укытучылар татар теле дҽреслҽрендҽ түбҽндҽге 

фонетик уеннарны куллана алалар: «Дуэль», «Аут», «Авазны тап», «Биш 

сүз», «Сүзне уйлап тап», «Ничҽ аваз?», «Ҽйтеп бетер», «Детектив», «Сүз 

уйлау», «Сүзне ҽйт», «Нинди аваз ҽйтелҽ?», фонетик һҽм лексик зарядка 

битлҽре, «Кем игътибарлырак?», «Шагыйрьнең хатасын тап», «Беренче 

авазны бел», тизҽйткечлҽрдҽн алмашлыкларны табу һ.б.  

3. Татар теле дҽреслҽрендҽ укучыларның лексик сүз байлыгын 

арттыру ҿчен «Кар ҿеме», «Киресен ҽйтешле», «Йҿзек салыш», «Кызык 

телефон», «Сүзлҽр тап», «Эстафета», «Югалган алмашлыкларны тап», «Кем 

җитез?», «Исеңдҽ калдыр», «Кем нҽрсҽ турында уйлады?», «Чҽчҽк 

бҽйлҽмнҽре», «Дҽфтҽрлҽрне җыю», «Сүзлҽр тҿркемнҽре», «Уңыш җыю», 

«Артык вагон», «Кем иң бай?», «Кҽрзинне тутыр», «Сүз киресенчҽ», 

«Тылсымчы», «Кояш», «Кайсы артык», «Бу нинди сүз», «Сүзне исеңдҽ 

калдыр», «Белмҽмешнең шаяруы», «Җиде таҗлы чҽчҽк», «Адым саен», «Иң 

җитез», «Кем тизрҽк?» лексик уеннары ярдҽм итҽчҽк.  

4. Грамматик уен күнегүлҽре татар телен ҿйрҽнү белҽн укучыларны 

мавыктыру, сыйныфта грамматика дҽреслҽрен җанлы, кызыклы итү, 

балаларның дҿрес сҿйлҽү һҽм язу күнекмҽлҽрен аңлап һҽм җиңел үзлҽштерү 

булдыру телҽгеннҽн чыгып эшлҽнде: «Җҿмлҽ тҿзе», «Нҽрсҽ үзгҽрде?», 

«Яшел светофор», «Җилҽк җыю», «Ромашка», «Кем тапкыррак?», «Гҿмбҽ 

җыю», «Алма жыю», «Сорауларга җавап бирҽбез», «Татар телен яхшы 

белҽсезме?», «Үзеңнең урыныңны тап», «Хатаны тап», «Поезд», 
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«Тылсымчы», «Ышанам-ышанмыйм», «Серле тартма», «Кемнең хҽтере 

яхшы?», «Танышу», «Шҽвҽли», «Яраткан ҽкият геройларыңны таны», «Кем 

син», «Журналист», «Тҽрҗемҽче», «Татар телен  яратучылар»клубы 

утырышы, «Нҽрсҽ кайда?» һ.б. 

5. Татар телен ҿйрҽткҽндҽ, рольле уеннар аеруча актив кулланыла. 

Бу уеннарның ҿйрҽтү мҿмкинлеклҽре зур, һҽм тҽкъдим ителгҽн 

ситуациялҽрдҽ укучылар алар белҽн иркен эш итҽлҽр. Бу вакытта 

катнашучылар бер-берсенҽ йогынты ясыйлар. Аларда нҽрсҽдер ҽйтү, сорау 

ихтыяҗы туа. Рольле уеннар дҽресне җанландыра һҽм уңай нҽтиҗҽлҽргҽ генҽ 

китерҽ. 
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ЙОМГАК 

Ҽлеге диссертация эшендҽ максат буларак, татар телен укытуда 

алмашлыкларны ҿйрҽтүнең лингводидактик нигезлҽрен ачыклау һҽм аларны 

уен технологиялҽре белҽн бҽйлҽп ҿйрҽтү алымнарын билгелҽү куелды. 

Мҽктҽптҽ алмашлыкларны  ҿйрҽткҽндҽ, укучыларда телдҽн һҽм язма 

сҿйлҽмдҽ аларны яңа технологиялҽр кулланып, ныклы белем һҽм күнекмҽлҽр 

формалаштыру тҿп мҽсьҽлҽлҽрдҽн берсе булып тора.  

Алмашлыкларны ҿйрҽнүгҽ куелган максатларны тормышка ашыру 

ҿчен түбҽндҽге эшлҽр башкарылды һҽм нҽтиҗҽлҽр ясалды: 

1. XIX гасыр ахыры – XX гасыр башыннан алып, бүгенге кҿнгҽ 

кадҽр булган хезмҽтлҽргҽ анализ ясалды, фҽнни хезмҽтлҽрдҽ 

алмашлыкларның ҿйрҽнелү дҽрҽҗҽсе тикшерелде; алмашлыкларны 

ҿйрҽнүнең лингводидактик үзенчҽлеклҽре ачыкланды (А.Казембек, 

К.Насыйри, Г.Ибраһимов, Г.Алпаров, В.Н.Хангилдин, З. М. Вҽлиуллина, К. 

З. Зиннҽтуллина, М. А. Сҽгыйтов, Д. Г. Тумашева, М. Корбангалиев, Х. 

Бҽдигый , Г.Ибраһимов, Җ.Вҽлиди, Л.Җҽлҽй, Г.Нугайбҽк, Ч. М. Харисова, Ф. 

С. Сафиуллина, Д. Г. Тумашева, З. М. Вҽлиуллина, К. З. Зиннҽтуллина, М. А. 

Сҽгыйтов, Җ. Вҽлиди, Г. Алпаров, В. Н. Хангилдин, Ф. М. Хисамова һ.б.). 

Алмашлык сүз тҿркемен ҿйрҽнү тарихы буенча хезмҽтлҽр аны билгеле бер 

системага салып анализлау мҿмкинлеге бирҽ;  

2. Рус мҽктҽплҽре ҿчен чыккан программалар һҽм дҽреслеклҽрдҽ 

алмашлыкларның бирелеше ҿйрҽнелде (Р. З. Хҽйдҽрова, Н. Г. Галиева, Г. М. 

Ҽхмҽтҗанова, З. Р. Нҽҗипова, Р. Л. Малафеева; К. С. Фҽтхуллова; Ф. Ф. 

Харисов, Ч. М. Харисова; Ф. С. Сафиуллина; И. Л. Литвинов, Э. Р. 

Садыйкова, Л. И. Гарипова; В. Н. Мещерякова, Р. Р. Нигъматуллина, Ф. С. 

Фҽизова). Рус мҽктҽплҽре ҿчен чыккан дҽреслеклҽр һҽм программаларга 

ясалган анализны истҽ тоту мҽктҽптҽ алмашлыкларны билгеле бер системага 

салып ҿйрҽнү мҿмкинлеклҽре бирҽ; 
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3. Яңа педагогик технологиялҽрнең берсе буларак, уен 

технологиясе тикшерелде (Уен технологиясе – укучылар эшчҽнлеген 

активлаштыруга һҽм интенсивлаштыруга нигезлҽнгҽн педагогик 

технологиялҽрнең берсе). Уен технологиясен яңа педагогик 

технологиялҽрнең берсе буларак танырга һҽм актив кулланырга мҿмкин;  

4. Алмашлыкларны ҿйрҽтү вакытында укучыларның эшчҽнлеге 

заманча уен технологиясенҽ нигезлҽнде (фонетик, лексик, грамматик, рольле 

уеннар). Татар теле дҽреслҽрендҽ алмашлыкларны ҿйрҽткҽндҽ яңа педагогик 

технология буларак, уен технологиясен куллану уңышлы. 

Укучыларны сҿйлҽмҽ һҽм язма телгҽ нигезлҽп, алмашлыкларны дҿрес 

язарга, сҿйлҽмдҽ иркен кулланырга, аларны кертеп, диалоглар, монологлар, 

хикҽялҽр тҿзергҽ, матур ҽдҽбият үрнҽклҽре, халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽреннҽн 

ҿзеклҽр, табышмаклар, үстерелешле күнегүлҽр укучыларның фикер йҿртү 

сҽлҽтен үстерҽ. Татар теле дҽреслҽрендҽ укучыларга алмашлык сүз тҿркемен 

ҿйрҽткҽндҽ фонетик уеннардан «Дуэль», «Аут», «Авазны тап», «Биш сүз», 

«Сүзне уйлап тап», «Ничҽ аваз?», «Ҽйтеп бетер», «Детектив», «Сүз уйлау», 

«Сүзне ҽйт», «Нинди аваз ҽйтелҽ?», фонетик һҽм лексик зарядка битлҽре, 

«Кем игътибарлырак?», «Шагыйрьнең хатасын тап», «Беренче авазны бел»; 

лексик уеннардан «Кар ҿеме», «Киресен ҽйтешле», «Йҿзек салыш», «Кызык 

телефон», «Сүзлҽр тап», «Эстафета», «Югалган алмашлыкларны тап», «Кем 

җитез?», «Исеңдҽ калдыр», «Кем нҽрсҽ турында уйлады?», «Чҽчҽк 

бҽйлҽмнҽре», «Дҽфтҽрлҽрне җыю», «Сүзлҽр тҿркемнҽре», «Уңыш җыю», 

«Артык вагон», «Кем иң бай?», «Кҽрзинне тутыр», «Сүз киресенчҽ», 

«Тылсымчы», «Кояш», «Кайсы артык», «Бу нинди сүз», «Сүзне исеңдҽ 

калдыр», «Белмҽмешнең шаяруы», «Җиде таҗлы чҽчҽк», «Адым саен», «Иң 

җитез», «Кем тизрҽк?»; грамматик уеннардан «Җҿмлҽ тҿзе», «Нҽрсҽ 

үзгҽрде?», «Яшел светофор», «Җилҽк җыю», «Ромашка», «Кем тапкыррак?», 

«Гҿмбҽ җыю», «Алма жыю», «Сорауларга җавап бирҽбез», «Татар телен 

яхшы белҽсезме?», «Үзеңнең урыныңны тап», «Хатаны тап», «Поезд», 
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«Тылсымчы», «Ышанам-ышанмыйм», «Серле тартма», «Кемнең хҽтере 

яхшы?», «Танышу», «Шҽвҽли», «Яраткан ҽкият геройларыңны таны», «Кем 

син», «Журналист», «Тҽрҗемҽче», «Татар телен  яратучылар»клубы 

утырышы, «Нҽрсҽ кайда?», рольле уеннар кулланырга тҽкъдим итҽм. 

Мҽктҽптҽ алмашлыкларны ҿйрҽтү укытучыдан зур игътибар һҽм хезмҽт 

сорый. Алмашлыкның тҿп билгелҽмҽсеннҽн тыш, укучыларга аның 

грамматик тҿркемчҽлҽрен (исем, сыйфат, сан, фигыль, рҽвеш 

алмашлыклары), мҽгънҽ тҿркемчҽлҽрен (зат, күрсҽтү, сорау, билгелҽү, 

юклык, билгесезлек, тартым алмашлыклары), алмашлыкларның башка сүз 

тҿркемнҽре белҽн мҿнҽсҽбҽтен, җҿмлҽдҽге ролен аңлатырга кирҽк. 
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12. Волкова Р., Гарҽфетдинова Р. Башлангыч мҽктҽптҽ татар телен 

чит тел буларак ҿйрҽтүдҽ уен алымнарын һҽм методларын куллану. – Казан: 

Мҽгариф, 2014. – 128 б. 

13. Гайфуллин В. Педагогик технологиялҽр // Мҽгариф, 2000. – №4. – 

7-10б. 

14. Галиуллина Г. Р., Шҽкүрова М. М. Теллҽргҽ ҿйрҽтү методикасын 

камиллҽштерү: алдынгы тҽҗрибҽ белҽн уртаклашу мҽйданчыгы: Халыкара 

фҽнни-методик онлайн семинар материаллары (Казан – Астана – Измир, 2017 

елның 22 феврале) – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – С. 168-172. 

15. Галиуллина Г.Р., Шакурова М.М. Татар телен укытуның яңа 

концепциясе // Татар телендҽ югары техник белем бирүне оештыру 

тҽҗрибҽсе / Халыкара фҽнни-гамҽли конференция материаллары. - Казан: 

КДАТУ, 2017. - Б. 109-114 

16. Галиуллина Г. Р., Шҽкүрова М. М. Татар телендҽ урта (тулы) 

гомуми белем бирү мҽктҽплҽре ҿчен татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан үрнҽк 

программалар: 1-11 нче сыйныфлар / (басма ҿчен Г.Р. Галиуллина Д.Ф. 

Заһидуллина җаваплы - Казан: Татар. кит. нҽшр., 2011 - Б 85-121 

17. Гыйбад Алпаров. Сайланма хезмҽтлҽр (татар грамматикасы һҽм 

гомуми тел белеме мҽсьҽлҽлҽре). – Казан : Татгосиздат, 1945.  

18.  Җҽлҽй Л. Татар теленең тарихи морфологиясе (очерклар) / Л. 

Җҽлҽй; Татарстан фҽннҽр академиясе Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият 

һҽм сҽнгать институты. – Казан : Фикер, 2000. – 288 б. 

19. Зҽкиев М.З. Туган телне укытуның кайбер гомуми дидактик 

принциплары һҽм методлары / М.З.Зҽкиев. — Кит.: Татар телен укыту 

мҽсьҽлҽлҽре . — Казан, 1975. — Б. 6-32 



110 

 

20. Литвинов И.Л. Татарский язык в русской школе: Методические 

разработки уроков для 1 класса (русскоязычные группы)/ И.Л.Литвинов. – 

Казань: КАРПОЛ, 1994. – 76с. 

21.  Литвинов И. Л. Татар теле: Рус телендҽ белем бирүче 

дүртьеллык башлангыч мҽкт. 3 нче сыйныфы ҿчен дҽреслек (рус телендҽ 

сҿйлҽшүче балалар ҿчен) / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова. 

– Казан: Мҽгариф, 2004. – 142 б.: рҽс б-н. 

22.  Мияссарова И.Х. Азрак ял итеп алыйк: Физкультминутлар, 

сүзле-хҽрҽкҽтле уеннар (Башлангыч мҽктҽп, татар теле укытучылары, 

тҽрбиячелҽр һҽм студентлар ҿчен кулланма)/ И.Х.Мияссарова. – Казан, 1998. 

– 60б. 

23.  Насыйри К. Ҽнмүзҽҗ / К.Насыйри. - Казань, 1895.  

24.  Нуриева А. Х. Татар теле тарихыннан материаллар: 

лексикология, морфология / А. Х. Нуриева; В. И. Ульянв-Ленин исемендҽге 

Хҽзмҽт Кызыл Байрагы орденлы Казан дҽүлҽт университеты. – Казан, 1975. 

25.  Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларына ана теле һҽм ҽдҽбият 

укыту программалары (1 – 11 нче сыйныфлар). – Казан : Мҽгариф, 2003. – 

120 б. 

26. Рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларга татар теле укыту программасы: 

5-9 сыйныфлар .-Казан: Мҽгариф, 1993. – 45 б. 

27. 5. Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларына ана теле һҽм 

ҽдҽбият укыту программалары: 1–11 нче сыйныфлар. – Казан: Мҽгариф, 

2003. – 127 б. 

28.  Сафиуллина Ф. С. Хҽзерге татар ҽдҽби теле : Югары һҽм урта 

уку йортлары ҿчен дҽреслек / Ф. С. Сафиуллина, М. З. Зҽкиев. – 3 нче басма. 

– Казан : Мҽгариф, 2006. – 407 б. 

29. Сафиуллина Ф.С. Татар телен ҿйрҽтүнең фҽнни-методик 

нигезлҽре/ Ф.С.Сафиуллина. – Казан: Хҽтер, 2001. – 432б. 



111 

 

30.  Сафиуллина Ф. С. Татар теле: Рус урта гомуми белем мҽкт. 7 нче 

сыйныфы ҿчен дҽреслек (Рус телендҽ сҿйлҽшүче балалар ҿчен). – Тулыл. 2 

нче басма. – Казан: Мҽгариф, 2001. – 311 б. 

31.  Татар грамматикасы. – Т. II. – М.: «ИНСАН», Казань: «Фикер», 

2002. – 448 б. 

32. Татар теле: Татар урта гомуми белем мҽкт. 6 нчы с-фы ҿчен д-лек 

/Д.Г.Тумашева, Ф.Ю.Юсупов, К.З.Зиннҽтуллина, Б.М.Мифтахов, 

К.З.Зиннҽтуллина редакциясендҽ.-Казан: Мҽгариф, 2001. - 290 б. 

33. Татар телендҽ урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽплҽре ҿчен 

татар теле һҽм ҽдҽбиятыннан үрнҽк программалар: 1-11 нче сыйныфлар / 

(басма ҿчен Г.Р. Галиуллина, Д.Ф. Заһидуллина җаваплы - Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 2011 - 268 б. 

34.  Татарстан халыкларының теллҽре турында Закон // Ватаным 

Татарстан. — 1992. — 25 июль 

35.  Тумашева Д. Г. Хҽзерге татар ҽдҽби теле. Морфология / Д. Г. 

Тумашева ; СССР Югары һҽм махсус урта белем министрлыгы тарафыннан 

югары уку йорты ҿчен дҽреслек-кулланма буларак рҿхсҽт ителҽ. – Казан: 

Казан университеты нҽшрияте, 1978. – 222 б. 

36. Тумашева Д.Г., Вҽлиуллина З.М., Фасеев Ф.С. Татар теле. 

Морфология. 5 класс ҿчен дҽреслек. 9 нчы басма / Д.Г.Тумашева һ.б. - Казан: 

Татар. кит. нҽшр., 1980.– 207 б. 

37.  Хангильдин В. Н. Татар теле грамматикасы (морфология һҽм 

синтаксис) / В. Н. Хангильдин. – Казан : Татарстан китап нҽшрияты, 1959. – 

642 б.  

38.  Харисова Ч. М. Татар теле. Морфология: Югары уку йортлары 

ҿчен дҽреслек. – Казан: Мҽгариф, 2010. – 128 б. 

39.  Харисова Ч. М. Хҽзерге татар ҽдҽби теле морфологиясеннҽн 

лекциялҽр. – Казан : ТДГПУ, 2006. – 148 б. 



112 

 

40.  Харисов Ф.Ф. Татар телен чит тел буларак ҿйрҽтүнең фҽнни-

методик нигезлҽре / Русчадан Н.К.Нотфуллина тҽрҗ. – Казан: Мҽгариф, 2002. 

– 367б. 

41.  Харисов Ф.Ф. Татар телен чит тел буларак ҿйрҽтүнең фҽнни-

методик нигезлҽре. – Казан : Татар. кит. нҽшр., 2015. – 302б. 

42.  Харисов Ф.Ф. Заманча белем бирү технологиялҽре/ Харисов 

Ф.Ф.- Казан, 2005. – 62 б. 

43. Харисов Ф.Ф., Ф.М.Хисамова, Харисова Ч.М. Татар теле: рус 

телендҽ башл. Гомуми белем бирү мҽкт. 3 нче сыйныфы ҿчен дҽреслек (татар 

балалары ҿчен) / Ф.Ф.Харисов, Ф.М.Хисамова, Ч.М.Харисова. – Казан: 

Татар. кит. нҽшр., 2013. 

44.  Харисов Ф. Ф. Татар теле: Рус урта гомуми белем мҽкт. 5 нче с-

фында укучы татар балалары ҿчен дҽреслек / Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова, 

З. М. Маханова. – Тулыл. икенче басма. – Казан: Мҽгариф, 1998. – 143 б.  

45.  Харисов Ф. Ф. Татар теле : Рус телендҽ белем бирүче дүртьеллык 

башл. мҽкт. 3 нче с-фы ҿчен дҽреслек (татар балалары ҿчен) / Ф. Ф. Харисов, 

Ф. М. Хисамова, Ч. М. Харисова. – Тулыл. 2 нче басма. – Казан : Мҽгариф, 

2009. – 150 б. 

46.  Хҽйдҽрова Р.З.  «Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартларына 

күчү шартларында татар теле һҽм ҽдҽбиятын коммуникатив технология 

нигезендҽ укыту». –  Яр Чаллы, 2015.                    

47. Р.З.Хҽйдҽрова, Н.Г.Галиева Күңелле татар теле: дүртьеллык 

башлангыч гомуми белем бирү мҽктҽбенең 1нче сыйныфы ҿчен татар теле 

һҽм ҽдҽби уку дҽреслеге( рус телендҽ сҿйлҽшүче балалар ҿчен).  – Казан ” 

Татармультфильм”нҽшрияты, 2012– 100 б.                   

48.  Фҽтхуллова К.С., Денмҿхҽммҽтова Э.Н. Тел дҽн сҿйлҽмгҽ 

ҿйрҽтү. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2016. – 87 б. 



113 

 

49.  Федераль дҽүлҽт белем бирү стандартларын тормышка ашыруда 

татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучысына фҽнни-методик ярдҽм / тҿз. 

Р.Б.Камаева, А.Х.Мҿхҽммҽтҗанова – Казан: ТРМҮИ, 2015 – 110 б. 

50.  Хисамова Ф. М. Татар теле морфологиясе : Югары уку йортлары 

ҿчен дҽреслек / Ф. М. Хисамова. – Казан : Мҽгариф, 2006. – 335 б. 

51. Хисамова Ф.М., Борһанова Р.А. Татар теле ҿйрҽнҽ нҽнилҽр/ 

Ф.М.Хисамова, Р.А.Борһанова. – Казан: Мҽгариф, 1994. – 79б. 

52.  Шҽкүрова М.М. Татар мҽктҽплҽрендҽ татар телен укыту 

методикасы/ Лекциялҽрнең кыскача конспекты. – Казан, 2014. 

53.  2014-2015 нче уку елында татар телен укыту үзенчҽлеклҽре: 

методик тҽкъдимнҽр/ тҿз. Д. Ш. Гыйльманов. – Казан: Татарстан 

Республикасы Мҽгарифне үстерү институты, 2014. – 52 б. 

 

Рус телендҽ 

54. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой.» Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 2007. 

55. Абасова З.А. Познавательная активность школьников.-/Советская 

педагогики № 7, 1999. 

56. Абрамова Г. С., Степанович В. А. Деловые игры: теория и 

организация. 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

57. Беспалько В.П. Слагаемые педагогическойтехнологии. —1989, С. 

136  

58. Валиуллина З.М. Сопоставительная грамматика русского и 

татарского языков: Словообразование и морфология / З.М.Валиуллина. – 

Казань: Татар. кн. изд-во, 1983. – 152 с. 

59. Волков И.П. Много ли в школе талантов? / И.П. Волков. - М.: 

Знание, 1989. - 42 с. 



114 

 

60.  Гайнуллина Г.Ф.,  Гиниятуллина Л.М., Татар теле дҽреслҽрендҽ 

аралашуга ҿйрҽтү технологиясе (1 нче сыйныф ҿчен күнегүлҽр системасы). - 

Мҽгариф. Татар теле. - 2017. - №4. 

61. Гайнуллина Г. Ф., Харисова Г. Ф., Зиннуров М. К., Хҿснетдинов 

Д. Х. Татар теле. 8 нче сыйныф: рус телендҽ гомуми белем бирү оешмалары 

ҿчен уку ҽсбабы (татар телен туган тел буларак ҿйрҽнүче укучылар ҿчен) / 

Г.Ф.Гайнуллина, Г.Ф.Харисова, М.К.Зиннуров, Д.Х.Хҿснетдинов. - Казан: 

Татар. кит. нҽшр., 2016. - 182 б. 

62. Галиуллина Г. Р., Шакурова М. М. Примерная рабочая программа 

учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на татарском языке (5-11 классы) // 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/08/Rodnoi-tatarskii-yazyk-dlya-

obshheobrazovatelnyh-organizatsii-s-obucheniem-na-tatarskom-yazyke-5-11-

klassy-1.pdf 

63. Галиуллина Г. Р., Хисамова Ф. М., Анварова М. Х., Гафурова А. 

А. Морфология современного татарского языка: учебно-методическое 

пособие / Ф.М. Хисамова, Г.Р. Галиуллина, М.Х. Анварова, А.А. Гафурова. - 

Казань: Казанский университет, 2010. - 127 с. 

64. Казембек А. Общая грамматика турецко-татарского языка / 

А.Казембек, 1846. 

65. Кузьмина Х. Х. Теллҽргҽ ҿйрҽтү методикасын камиллҽштерү: 

алдынгы тҽҗрибҽ белҽн уртаклашу мҽйданчыгы: II Халыкара фҽнни-методик 

онлайн конференция материаллары (Казан – Астана – Измир, 2018 елның 20 

феврале) – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – Б. 383-387. 

66. Кузьмина Х. Х., Галиуллина Г. Р., Хадиева Г. К. Хҽзерге татар 

теле: фонетика, орфоэпия. http://do.kpfu.ru/course/view.php?id=3018 

67. Лихачев Б.Т. Методологические основы педагогики / Б.Т. 

Лихачев. - Самара, 1998. - 141 с. 



115 

 

68. Троянский А. Краткая татарская грамматика / А. Троянский. - 

СПБ, 1814.  

69. Чошанов М.A. Гибкая технология проблемно-модульного 

обучения: Методическое пособие – М.: Народное образование, 1996. – 160 с. 

70. Харисов Ф.Ф. Научные основы начального обучения татарскому 

языку как неродному/ Под ред. проф. Л.З.Шакировой. – Спб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2001. – 431с. 

71. Шакурова М.М. Художественный текст в поликультурном 

пространстве // Современные проблемы филологии и методики преподавания 

языков: вопросы теории и практики: Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летию факультета иностранных 

языков ЕИ К(П)ФУ (23 октября 2015 г.): Сборник научных трудов. – Елабуга: 

Изд-во Елабужского института Казанского федерального университета, 2015. 

– С. 252-254 

 

Интернет-ресурслар 

1. https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/109404 

2. Электронное образование в Республике Татарстан edu.tatar.ru 

3. https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/tatar-tielie-d-riesl-riend-

ghrammatik-uiennar 

4. https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-

literatura/library/2013/08/31/tatar-tele-dreslrend-uennar 

5. https://infourok.ru/ukitu-rus-telend-alip-barilgan-mktplrd-tatar-telen-

yrngnd-uen-alimnari-1381106.html 

6. https://edu.tatar.ru/upload/images/files/22(23).pdf 

7. https://filiza-aglyamova5.jimdo.com/балачак-иң-күңелле-

чак/үстерешле-уеннар/ 

8. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/11/29/didakticheskie-igry-na-urokakh-russkogo-yazyka-iz-opyta 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/109404


116 

 

Кушымта 

 Тҿрле авторларның дҽреслеклҽрендҽ алмашлык сүз тҿркеменең 

бирелешен һҽм күнегүлҽрен фотосурҽтлҽрдҽ китерҽм. Харисов Ф. Ф., 

Харисова Ч. М., Маханова З. М. тҿзегҽн рус урта гомуми белем бирү 

мҽктҽплҽре 5 нче сыйныфында укучы татар балалары ҿчен дҽреслектҽге 

күнегүлҽр: 
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И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова тҿзегҽн рус телендҽ 

белем бирүче дүртьеллык башлангыч мҽктҽбе 3 нче сыйныфы ҿчен 

дҽреслектҽге күнегүлҽр (рус телендҽ сҿйлҽшүче балалар ҿчен): 
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белем бирүче дүртьеллык башлангыч мҽктҽплҽре 3 нче сыйныфы ҿчен 

дҽреслектҽ күнегүлҽр (татар балалары ҿчен): 
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Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова тҿзегҽн рус телендҽ башлангыч гомуми 

белем бирү оешмалары ҿчен 4 нче сыйныф дҽреслеге (татар телен туган тел 

буларак ҿйрҽнүче укучылар ҿчен): 
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Ф. С. Сафиуллина, К. С. Фҽтхуллова тҿзегҽн рус телендҽ белем бирүче 

дүртьеллык башлангыч 3 нче сыйныфы ҿчен дҽреслек (рус телендҽ 

сҿйлҽшүче балалар ҿчен): 
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Р. З. Хҽйдҽрова, Г. М. Ҽхмҽтҗанова, Л. А. Гыйниятуллина тҿзегҽн 3 

нче сыйныф ҿчен дҽреслек: 
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Ф. Ф. Харисов, Ф. М. Хисамова, Ч. М. Харисова тҿзегҽн 3 нче сыйныф 

ҿчен татар теле дҽреслеге: 
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