




1 нче бүлек. 

В программе представлены вопросы, выносимые на экзамен, основные 

требования, предъявляемые к поступающим в бакалавриатуру. Цель 

программы – определение основных параметров подготовленности 

абитуриентов, поступающих в очную бакалавриатуру КФУ. 

 

К Е Р Е Ш 

Туган телне өзелеп сөйгән, аның аһәңен, моңын, тәмен, ләззәтен 

тоючы, яшь буында туган телгә мәхәббәт уятырга теләгән, аның 

нечкәлекләрен аңлатырга, ата-бабаларыбыз мирасын туган телдә киләчәк 

буынга җиткерергә омтылган егет-кызлар университетының татар 

филологиясе бүлегенә  киләләр. 

Тәкъдим ителә торган методик ярдәмлек татар телендә төп гомуми 

белем бирү оешмаларын, рус телендә төп гомуми белем бирү оешмаларының 

татар төркемнәрен, гимназияләрен, лицейларын, көллиятләрен тәмамлаган 

абитуриентлар өчен төзелде. Методик ярдәмлек гамәлдәге («Татар урта 

гомуми белем мәктәпләре өчен татар теленнән программа. 5-11 сыйныфлар» 

«Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле укыту программасы// 

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбиятын укыту 

программалары 5-11 сыйныфлар» (Җаваплы редакторлар: М.З.Зәкиев, 

Ф.Ф.Харисов) һәм шуларга таянып басылып чыгарылган дәреслекләргә 

нигезләнеп язылды. Казан федераль университетның татар филологиясенә 

керү имтиханнарының берсе булган татар теле буенча сораулар шушы 

программаның эчтәлеген чагылдыралар. 

Методик ярдәмлекнең максаты – абитуриентларның мәктәптә татар 

теленнән алган белемнәрен билгеле бер эзлеклелеккә салу, тулыландыру, 

татар теле фәненең һәр тармагы – фонетика, лексика, сүз ясалышы, 

морфология, синтаксис һәм сөйләм культурасы, тел турында гомуми 

мәгълүмат тармаклары буенча белемнәрне күрсәтеп, һәр күренешне мисаллар 

белән ныгыту. Кулланманы төзү барышында, укучы игътибар итәргә тиеш 

булган аерым мәсьәләләргә басым ясап барылды. 



Методик ярдәмлекнең кушымта өлешендә керү имтиханнарында 

тәкъдим ителә торган биремнәр, язма эш үрнәкләре китерелә. 

Әзерлек барышында мөрәҗәгать итәргә мөмкин булган  чыганаклар 

исемлеге дә бирелә.  

 

2 нче бүлек. 

Татар теле 

Тел турында гомуми мәгълүмат 

 

Иҗтимагый күренеш буларак тел. Тел үсеше турында гомуми 

мәгълүмат. Телнең структур һәм функциональ үсеше. Татар милли әдәби 

теленең формалашуы. Татар теленең төп диалектлары. Тел гыйлеменең 

әһәмияте һәм төп бүлекләре. Тел – милләтнең иң кыйммәтле тарихи ядкәре. 

 

Фонетика һәм орфоэпия 

Фонетика һәм орфоэпия турында төшенчә. 

Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы. Сузык һәм тартык авазлар 

арасында аерма. 

Татар телендә сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар (арткы һәм 

алгы рәт сузыклары). Сингармонизм законы, аның төрләре. Сингармонизм 

законы сакланмаган очраклар. 

Татар телендә тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Тел 

арты тартыклары һәм увуляр тартыклар. Ирен-ирен һәм ирен-теш 

тартыклары. Тартыкларның охшашлануы (ассимиляция). Тартыкларның 

чиратлашуы. 

Аваз һәм хәреф. Авазларны язуда күрсәтү. Алфавит.Әйтелеш һәм 

язылышның туры килмәгән очраклары. Я, е, ю, ё хәрефләренең дөрес 

язылышы. О, ө, ы, е, эхәрефләренең дөрес язылышы. Тавышсыз хәрефләрнең 

дөрес язылышы. 

Татар телендә иҗек һәм басым. Интонация. 

Сүзгә фонетик анализ ясау тәртибе. 

 

Лексика һәм сөйләм культурасы 

Лексика һәм сөйләм культурасы турында төшенчә. Татар теленең 

сүзлек байлыгы (лексикасы) һәм аның үзгәрүе. 

Сүз. Аның мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм 

күчерелмә мәгънәләре. Омонимнар, синонимнар, антонимнар. 

Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. 

Гомумхалык сүзләре. Әдәби тел сүзләре. Диалекталь сүзләр. Профессиональ 

сүзләр. Терминнар. 

Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. Тарихи 

сүзләр һәм архаизмнар. Неологизмнар. Алынмалар. 



Лексикография. Сүзлекләрнең төрләре. 

 

Сүз төзелеше һәм ясалышы 

Сүз төзелеше. Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Тамыр һәм кушымча. Сүз 

ясагыч һәм мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. Мөнәсәбәт белдерүче 

кушымчаларның модальлек һәм бәйләгеч төрләре. Аларны сүзгә ялгау 

тәртибе. Сүзнең нигезе. 

Татар телендә сүз ясалышы ысуллары. Кушымчалар ялгап, сүз ясау. 

Сүзләрне кушу юлы (саф кушма сүзләр, тезмә сүзләр, кыскартылма сүзләр), 

аларның дөрес язылышы. Сүзләрнең аваз составын үзгәртү. Сүзләрнең 

мәгънәсен үзгәртү. Сүзләрнең бер сүз төркеменнән икенчесенә күчү юлы 

(исем фигыльнең исемгә, сыйфат фигыльнең исемгә һ.б.). 

Сүз төзелешен тикшерү тәртибе. 

 

Морфология 

Тел белеменең сүз төркеменәрен өйрәнә торган тармагы буларак 

морфология. 

Сүз төркемнәре турында төшенчә. Татар телендә сүз төркемнәре. 

Сөйләм оештырудагы рольләреннән чыгып, сүзләрнең мөстәкыйль сүз 

төркемнәренә, бәйләгеч сүз төркемнәренә, модаль сүз төркемнәренә бүленүе. 

Исем. Сүз төркеме буларак исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. 

Исемнәрнең берлек һәм күплек төрләре. Исемнәрнең килеш һәм тартым 

белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Сан, 

тартым һәм килеш кушымчаларын куллануда стилистик төрлелек. 

Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы. Исемнәргә морфологик анализ ясау 

тәртибе. 

Фигыль. Фигыль турында төшенчә. Фигыльнең башлангыч формасы. 

Барлык-юклык төре. Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше. Фигыль 

юнәлешләре.  

Зàтланышлы фигыльләр 

Хикәя фигыль. Хәзерге, үткән, киләчәк заман хикәя фигыльләр. 

Аларның мәгънәсе, ясалышы. Зат-сàн белән төрләнеше, дөрес язылышы. 

Җөмләдә кулланылышы. 

Боерык фигыль. Аның мәгънәсе, зат-сан белән төрләнеше. Җөмләдә 

кулланылышы. 

Шарт фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы, зат-сан белән төрләнеше, 

җөмләдә кулланылышы. 

Затланышлы фигыльләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Затланышсыз фигыльләр 

Сыйфат фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы, фигыль һәм сыйфат белән 

уртак билгеләре. Заманнары. Исемләшүе. Үткән заман һәм киләчәк заман 

сыйфат фигыльләрнең хикәя фигыльләр белән охшаш һәм аермалы яклары. 

Сыйфат фигыльләрнең җөмләдә кулланылышы. 



Хәл фигыль. Аның мәгънәсе, төрләре, ясалышы. Рәвеш һәм фигыль 

белән уртак билгеләре. Икенче төр хәл фигыльнең хикәя фигыль белән 

охшаш һәм аермалы яклары. Хәл фигыльнең җөмләдә кулланылышы. 

Исем фигыль. Аның мәгънәсе, ясалышы. Исем һәм фигыль белән уртак 

билгеләре. Исем фигыльнең исемгә күчүе. Исем фигыльнең җөмләдә 

кулланылышы. 

Инфинитив. Аның мәгънәсе, ясалышы, дөрес язылышы. 

Инфинитивның җөмләдә кулланылышы. 

Ярдәмче фигыльләр һәм аларның кулланылышы. Мөстәкыйль 

фигыльләрнең ярдәмче фигыль мәгънәсендә йөрүе. 

Затланышсыз фигыльләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Сыйфат. Сыйфат турында төшенчә, аның мәгънәсе, сыйфат 

дәрәҗәләре. Аларның ясалышы һәм дөрес язылышы. Сыйфатның исемләшүе. 

Сыйфатларның җөмләдә кулланылышы. Сыйфатка морфологик анализ ясау 

тәртибе. 

Сан. Сан турында төшенчә, аның мәгънәсе. Сан төркемчәләре: төп сан, 

тәртип саны, бүлем саны, чама саны, җыю саны, өлеш саны. Саннарның 

исемләшүе. Язуда рим һәм гарәп цифрларының кулланылышы һәм дөрес 

язылышы. Төзелеше буенча сан төрләре (тамыр, кушма, парлы, тезмә 

саннар), аларның дөрес язылышы. Санга морфологик анализ ясау тәртибе. 

Рәвеш. Рәвеш турында төшенчә, аның мәгънәсе. Рәвеш төркемчәләре: 

саф, охшату-чагыштыру, күләм-чама, вакыт һәм урын, сәбәп-максат 

рәвешләре. Рәвешләрнең җөмләдә кулланылышы. Рәвешләргә морфологик 

анализ ясау тәртибе. 

Алмашлык. Аның башка мөстәкыйль сүз төркемнәреннән аермасы. 

Алмашлыкларның төркемчәләре. Билгеләү, билгесезлек һәм юклык 

алмашлыкларының дөрес язылышы. Алмашлыкларның җөмләдә 

кулланылышы. Алмашлыкларга морфологик анализ ясау тәртибе. 

Аваз ияртемнәре. Аваз ияртемнәренең җөмләдә кулланылышы. 

Аларның дөрес язылышы. Аваз ияртемнәренә морфологик анализ ясау 

тәртибе. 

Бәйлек. Бәйлек турында гомуми төшенчә. Үзләреннән алда килгән 

сүзләрнең нинди килештә килүен таләп итүдән чыгып, бәйлекләрнең 

төркемчәләре. Бәйлекләрнең практик кулланылышы. Бәйлек сүзләр. 

Бәйлекләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Теркәгеч. Теркәгеч турында гомуми төшенчә. Теркәгечләрнең 

төркемчәләре: тезүче һәм ияртүче теркәгечләр. Теркәгеч сүзләр. 

Теркәгечләрнең дөрес язылышы. Теркәгечләрнең җөмләдә кулланылышы. 

Теркәгечкә морфологик анализ ясау тәртибе.  

Кисәкчә. Кисәкчә турында гомуми төшенчә. Кисәкчәләрнең 

төркемчәләре (көчәйткеч һәм чикләүче кисәкчәләр, сорауны, раслауны, 

билгесезлекне, икеләнүне, теләкне, үтенүне, юклыкны белдерүче 

кисәкчәләр). Кисәкчәләрне сөйләмдә куллану. Кисәкчәләрнең дөрес 

язылышы. Кисәкчәләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 



Хәбәрлек сүзләр. Хәбәрлек сүзләрнең мөстәкыйль сүз төркемнәре 

белән охшаш һәм аермалы яклары. Аларның җөмләдә кулланылышы. 

Хәбәрлек сүзләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

Ымлыклар. Аларның төркемчәләре. Дөрес язылышы. Ымлыкларга 

морфологик анализ ясау тәртибе. 

Синтаксис 
Синтаксис турында төшенчә. Төп синтаксик берәмлекләр: сүзтезмә, 

синтагма, җөмлә, җөмлә кисәкләре, кушма җөмлә, текст. 

Гади җөмлә синтаксисы 
Сүзтезмә турында төшенчә. Аның сүздән һәм җөмләдән аермасы. 

Ияртүче һәм иярүче кисәкләр турында төшенчә. Ияртүче кисәкнең кайсы сүз 

төркеменә керүенә карап, сүзтезмәләрне төркемләү. 

Җөмлә турында төшенчә. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре: хикәя, 

сорау, боеру җөмләләр. Тойгылы җөмләләр. Аларны оештыруда катнашучы 

чаралар. 

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле һәм ияртүле бәйләнеш. Тезүле 

бәйләнешне белдерүче чаралар. Ияртүле бәйләнешне белдерүче чаралар. 

Ияртүле бәйләнештә торган сүзләр арасындагы мөнәсәбәтләр. 

Ике составлы җөмлә турында төшенчә. Баш һәм иярчен кисәкләр. 

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 

Җөмләнең баш кисәкләре.  

Ия һәм аның белдерелүе.  

Хәбәр һәм аның белдерелүе. Хәбәрнең ия белән ярашуы. Ия белән 

хәбәр арасында сызык. 

Җөмләнең иярчен кисәкләре.  

Аергыч һәм аның белдерелүе. Аергычларның аерылмышы белән 

бәйләнеше. Тиңдәш һәм тиңдәш түгел аергычлар.  

Тәмамлык һәм аның белдерелүе. Туры һәм кыек тәмамлыклар.  

Хәл. Аның төркемчәләре, аларның белдерелүе. 

Аныклагыч. Аның башка иярчен кисәкләрдән аермасы, белдерелүе. 

Аныкланмыш белән бәйләнеше.  

Җөмлә кисәкләренең шартлы билгеләре. 

Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндәш сүзләр, алар янында тыныш 

билгеләре. Кереш сүзләр һәм кереш җөмләләр, аларның мәгънәләре, алар 

янында тыныш билгеләре.  

Җөмләдә сүз тәртибе турында гомуми төшенчә. Җөмләдә сүзләрнең 

туры һәм кире тәртибе. Логик басым. 

Җөмләнең аерымланган кисәкләре турында гомуми төшенчә. 

Аерымланган хәлләр. Аерымланган аныклагычлар. Алар янында тыныш 

билгеләре. 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре турында төшенчә. Тиңдәш кисәкләрнең 

үзара бәйләнеше. Тиңдәш кисәкләр янында гомумиләштерүче сүзләр. 

Тиңдәш кисәкләр һәм гомумиләштерүче сүзләр янында тыныш билгеләре. 

Тулы һәм ким җөмләләр. Ким җөмләләрнең сөйләмдә кулланылышы. 



Бер составлы җөмләләр турында төшенчә. Бер составлы фигыль 

җөмләләр. Бер составлы исем җөмләләр. 

Туры һәм кыек сөйләм. Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре. 

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү. 

Гади җөмләгә синтаксик анализ ясау тәртибе. 

Кушма җөмлә синтаксисы. Кушма җөмлә турында гомуми төшенчә. 

Кушма җөмләләрне төркемләү. 

Тезмә кушма җөмләләр. Аларның төрләре: теркәгечле һәм теркәгечсез 

тезмә кушма җөмләләр. Аларда тыныш билгеләре. 

Иярченле кушма җөмләләр. Төзелеше ягыннан иярченле кушма 

җөмлә төрләре – аналитик һәм синтетик иярченле кушма җөмләләр. 

Алардагы бәйләүче чаралар. Синтетик һәм аналитик иярченле кушма 

җөмләләрдә тыныш билгеләре.  

Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре: иярчен ия, иярчен 

хәбәр, иярчен аергыч, иярчен тәмамлык һәм иярчен хәл (иярчен урын, иярчен 

вакыт, иярчен рәвеш, иярчен күләм, иярчен сәбәп, иярчен максат, иярчен 

шарт, иярчен кире) җөмләләр. Аларда тыныш билгеләре. 

Катлаулы синтаксик конструкцияләр турында төшенчә.  

Күп иярченле кушма җөмләләр: тиңдәш иярүле, тиңдәш түгел иярүле, 

бер-бер артлы иярүле, берничә төр иярүле.  

Катнаш кушма җөмлә, аның төзелеше, андагы тыныш билгеләре. 

Кушма һәм катлаулы җөмләләргә анализ ясау тәртибе. 

 

Пунктуация 

Җөмләнең мәгънәсе һәм төзелеше, интонация һәм тыныш билгеләре. 

Нокта, сорау, өндәү билгеләре, сорау-өндәү билгеләре куела торган очраклар. 

Күп нокталар һәм куштырнаклар куела торган очраклар. Өтер, нокталы өтер, 

ике нокта куела торган очраклар. Сызык һәм җәяләр куела торган очраклар. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 

Әдәби тел һәм аның стильләре. Язма һәм сөйләмә стиль. 

Функциональ стильләр: матур әдәбият стиле, вакытлы матбугат стиле, фәнни 

стиль, эш кәгазьләре стиле, эпистоляр стиль. 

Сөйләм культурасы һәм аның нигезләре. Сөйләмгә куела торган 

таләпләр. 

 

 

Анализ ясау тәртибе һәм үрнәкләре 

Фонетик анализ 

 

 

1. Сүзне иҗекләргә 

таркатырга, басымын 

күрсәтергә. 

2. Авазларны һәм 

хәрефләрне рәттән 

Төнге 

1. Сүз ике иҗектән тора: төн-ге, басым соңгы 

иҗеккә төшә. 

2. Авазлар: [т], [ө], [ң], [г], [ө]. 

Хәрефләр: «тэ», «ө», «эн», «гэ», «е». 

3. [т] – тел алды, тел-теш, саңгырау, яңгырау пары 



санап чыгарга. 

3. Һәр авазга рәттән 

характеристика 

бирергә.  

4. Сүздә ничә аваз һәм 

ничә хәреф барын 

билгеләргә. 

5. Әйтелеш белән язылыш 

туры килмәгән 

очракларны, 

сингармонизм 

законына туры килү-

килмәвен билгеләргә 

һәм аңлатырга. 

[д], авыз тартыгы;    

     [ө] – алгы рәт, иренләшкән, урта күтәрелештәге 

сузык; 

     [ң] – кече тел (увуляр), сонор, борын тартыгы; 

     [г] – тел арты, яңгырау, саңгырау пары [к], авыз 

тартыгы; 

     [ө] – алгы рәт, иренләшкән, урта күтәрелештәге 

сузык; 

4. Сүздә 5 аваз һәм 5 хәреф бар. 

5. Әйтелеш белән язылышның туры килмәгән 

очрагы икәү: сүз сингармонизмның ирен 

гармониясенә һәм кире ассимиляциягә буйсына.  

 

Сүз төзелешен тикшерү тәртибе: 

 

1. Сүзне мәгънәле 

кисәкләргә таркатырга, 

ничә мәгънәле 

кисәктән торуын 

күрсәтергә. 

2. Сүзнең тамырын 

табарга, мисалга 2-3 

тамырдаш сүз язарга. 

3. Кушымчаларның кайсы 

төркемгә керүләрен 

билгеләргә. 

4. Сүзнең нигезен 

күрсәтергә, тамыр яисә 

ясалма нигез 

икәнлеген искәртергә. 

Эшчеләребез 

1. Эшчеләребез – эш–че–ләр–ебез, 4 мәгънәле 

кисәктән тора. 

2. Сүзнең тамыры – эш, тамырдаш сүзләр: эшле, 

эшчән, эшлекле. 

3. -че – ясагыч кушымча, исемнән исем ясый;  

    -ләр – мөнәсәбәт белдерүче модальлек 

кушымчасы, күплекне белдерә;  

    -ебез – мөнәсәбәт белдерүче бәйләгеч кушымча, 

тартымның I зат күплек кушымчасы. 

4. Сүзнең  нигезе – эшче; ясалма нигез. 

 

         Эш – че – ләр – ебез 

 
 

Сүзләрне морфологик яктан тикшерү тәртибе 

Әй, гомернең узуын гына күр әле син, әкәмәт… 

Бераздан әтисе белән теге абзый, нәрсә турындадыр сөйләшеп, арттарак 

калдылар. Ә Гөлбану, арбага утырган килеш, урманны күзәтеп бара. 

– Ай-яй, бу агачның яфраклары сап-сары булган. Абау, әнә тегендә кызыл 

яфраклар да бар. Ай-һай зур икән урман дигәннәре! Бер дә иге-чиге юк, 

ахрысы. Нинди генә агачлар юк!  

Якында гына тукран агач чукый: тук-тук, тук-тук… Ә арба, әле бер, әле 

икенче ягына авыша-авыша, шыгыр-шыгыр килеп бара (М.Хәсәнов). 

 



Исем 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Ялгызлык яки 

уртаклык исем 

булуын күрсәтергә. 

3. Санын билеләргә. 

4. Килешен билгеләргә. 

5. Тартым белән 

төрләнгән яки 

төрләнмәгән булуын 

күрсәтергә. 

6. Кайсы сүзгә иярүен, 

яки кайсы сүзнең аңа 

ияреп, аның турында 

ни дә булса хәбәр 

итүен ачыкларга һәм 

нинди җөмлә кисәге 

булуын язарга. 

7. Тамыр сүзме, 

ясалмамы икәнен 

билгеләргә. 

      

    Урманны – исем, мөстәкыйль сүз төркеме, 

уртаклык исем, берлек санда, төшем килешендә, 

тартым белән төрләнмәгән, күзәтеп бара 

фигыленә ияргән, җөмләдә тәмамлык, тамыр сүз. 

  

 

Фигыль 

Затланышлы фигыльләр 

(хикәя, боерык, шарт фигыльләр) 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Затланышлы яки 

затланышсыз булуын 

күрсәтергә. 

3. Төркемчәсен 

билгеләргә. 

4. Барлыкта яки юклыкта 

булуын ачыкларга. 

5. Зат-санын күрсәтергә. 

6. Юнәлешен билгеләргә. 

7.Заман белән төрләнү-

төрләнмәвен әйтергә. 

Төрләнсә, заманын 

билгеләргә. 

8. Нинди җөмлә кисәге 

    Калдылар – фигыль, мөстәкыйль сүз төркеме, 

затланышлы; хикәя фигыль, барлыкта, III зат, 

күплек санда, төп юнәлештә, заман белән төрләнгән, 

билгеле үткән заманда, җөмләдә хәбәр (әтисе белән 

теге абзый калдылар), тамыр сүз. 



булуын ачыкларга. 

9. Ясалыш төрен язарга. 

 

Затланышсыз фигыльләр 

(сыйфат фигыль, хәл фигыль, исем фигыль, инфинитив) 

 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Затланышсыз 

фигыльнең 

төркемчәсен 

билгеләргә. 

3. Барлыкта яки юклыкта 

булуын күрсәтергә. 

4. Юнәлешен билгеләргә. 

5. Заман белән төрләнсә, 

заманын язарга. 

6. Нинди җөмлә кисәге 

булуын күрсәтергә. 

7. Ясалыш ысулын 

ачыкларга. 

 

    Сөйләшеп – фигыль, мөстәкыйль сүз төркеме, 

затланышсыз, хәл фигыльнең беренче төре, 

барлыкта, уртаклык юнәлешендә, заман белән 

төрләнми, җөмләдә аерымланган хәл составында 

(нәрсә турындадыр сөйләшеп), тамыр сүз. 

 

 

Сыйфат 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Дәрәҗәсен ачыкларга. 

3. Исемләшү-

исемләшмәвен 

күрсәтергә. 

4. Аерылмышын 

билгеләргә. 

5. Нинди җөмлә кисәге 

икәнен билгеләргә. 

6. Ясалыш төрен язарга. 

     Кызыл – сыйфат, мөстәкыйль сүз төркеме, гади 

дәрәҗәдә, исемләшмәгән, аерылмышы – 

яфраклар, җөмләдә аергыч, тамыр сүз. 

 

Сан 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен язарга. 

3. Кайсы сүз төркемен 

ачыклавын яки 

мөстәкыйль 

 

     Икенче – сан, мөстәкыйль сүз төркеме, тәртип 

саны, исемне ачыклый (якка); җөмләдә аергыч, 

тамыр сан.  



кулланылуын 

аңлатырга. 

4. Нинди җөмлә кисәге 

булуын билгеләргә. 

5. Ясалыш төрен язарга. 

 

Рәвеш 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен 

күрсәтергә. 

3. Кайсы сүз төркемен 

ачыклавын аңлатырга. 

4. Нинди җөмлә кисәге 

булуын билгеләргә. 

5. Ясалыш төрен язарга. 

 

     Бераздан – рәвеш, мөстәкыйль сүз төркеме, 

вакыт рәвеше, фигыль белән белдерелгән кисәкне 

ачыклый (калдылар), җөмләдә вакыт хәле, 

кушма сүз. 

 

Алмашлык 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен 

күрсәтергә. 

3. Нинди җөмлә кисәге 

булуын билгеләргә. 

4. Ясалыш төрен язарга. 

 

     Нинди – алмашлык, мөстәкыйль сүз төркеме, 

сорау алмашлыгы, исемне ачыклый (агачлар), 

җөмләдә аергыч, тамыр сүз. 

 

Аваз ияртемнәре 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Мәгънәсен аңлатырга. 

3. Җөмләнең нинди 

кисәге булуын 

билгеләргә. 

4. Ясалышын аңлатырга. 

 

    Шыгыр–шыгыр – аваз ияртеме, мөстәкыйль сүз 

төркеме, тәгәрмәч тавышын белдерә, рәвеш хәле 

составында, парлы сүз. 

 

Бәйлек  

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Таләп иткән килеше 

буенча төркемчәсен 

күрсәтергә. 

 

     Белән – бәйләгеч сүз төркеме, баш килешне 

(алмашлыкларда – иялек килешен) сораучы 

бәйлек, сүзләрне бәйли (әти белән теге  абзый). 



3. Сүзләрне яки 

җөмләләрне бәйләвен 

аерып күрсәтергә. 

 

Теркәгеч 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен язарга. 

3. Сүзләрне яки 

җөмләләрне бәйләвен 

аерып күрсәтергә. 

 

     Ә – теркәгеч, бәйләгеч сүз төркеме, тезүче 

теркәгечнең каршы куючы төре, җөмләләрне 

бәйли. 

 

Кисәкчә  

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен 

күрсәтергә. 

3. Кайсы сүзгә яки тулаем 

җөмләгә каравын 

ачыкларга. 

 

     Гына – кисәкчә, модаль сүз төркеме, чикләүче 

кисәкчә, янында сүзенә карый. 

 

Хәбәрлек сүз 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Хәбәрлек сүзнең 

мәгънәсен аңлатырга. 

3. Җөмләдә нинди кисәк 

булуын ачыкларга. 

 

     Бар – хәбәрлек сүз, модаль сүз төркеме, раслау 

мәгънәсе, яфракларның бар икәнен хәбәр итә, 

җөмләдә хәбәр. 

 

Ымлык 

 

1. Сүз төркемен 

билгеләргә. 

2. Төркемчәсен 

күрсәтергә. 

 

    Ай-яй – ымлык, модаль сүз төркеме, гаҗәпләнүне 

белдерә (ай-яй, сап-сары булган). 

 

Синтаксик анализ 

Без әдбиятның яшәеш формасы булган китаплар алдында аерата бурычлы 

(М.Г.) 

 

Гади җөмләгә  синтаксик анализ ясау 

 



Сүзтезмәләргә 

 

1. Җөмләдән 

сүзтезмәләрне аерып 

алырга. 

2. Сүзтезмәнең төзелешен 

тикшерергә: иярүче 

һәм ияртүче сүзләрне 

күрсәтергә, аларның 

нинди сүз төркемнәре 

белән белдерелүен, 

бер-берсенә нинди 

чаралар ярдәмендә 

бәйләнүләрен 

аңлатырга. 

3. Иярүче сүз белән 

ияртүче сүз 

арасындагы мәгънә 

мөнәсәбәтен 

ачыкларга. 

      

    китаплар алдында бурычлы: ияртүче кисәк – 

бурычлы, ул сыйфат белән белдерелгән, иярүче 

кисәк – китаплар, ул исем белән белдерелгән, 

бәйләүче чара – алдында бәйлек сүзе, объект 

мәгънәсе 

 

Гади җөмләгә 

1. Җөмләнең раслаумы – 

инкярмы икәнен 

билгеләргә. 

2. Җөмләнең әйтелү 

макчаты ягыннан 

төрен билгеләргә. 

3. Җыйнакмы – җәенкеме 

икәнен ачыкларга. 

4. Ике составлымы – бер 

составлымы икәнен 

язарга. Бер составлы 

булган очракта төрен 

ачыкларга. 

5. Тулымы – кимме 

булуын ачыкларга. 

6. Тиңдәш һәм  

аерымланган 

кисәкләрнең булу-

булмавын ачыкларга. 

7. Җөмләдәге сүз 

тәртибен язарга. 

    Бу – раслау, хикәя, җәенке, ике составлы, тулы 

гади җөмлә; тиңдәш һәм аерымланган кисәкләр 

юк, уңай сүз тәртибе.  

  



Җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерү 

1. Ияне һәм хәбәрне 

табарга, аларның төрен 

билгеләргә. 

2. Ия группасындагы 

җөмлә кисәкләрен 

тикшерергә, аларның 

нинди җөмлә кисәге 

икәнен күрсәтергә. 

3. Хәбәр группасындагы 

җөмлә кисәкләрен 

тикшерергә, аларның 

нинди җөмлә кисәге 

икәнен язарга. 

      без – гади ия;  

     бурычлы – гади исем хәбәр; 

     аерата – күләм хәле; 

     китаплар алдында – кыек тәмамлык; 

     формасы булган – аергыч;  

     яшәеш – аергыч; 

     әдәбиятның – аергыч. 

 

Тезмә кушма җөмләне тикшерү тәртибе 
(1)

Бу минутта Сәет үзенең ялгызлыгын оныткан, 
(2)

ул хәзер чын мәгънәсендә 

бәхетле кеше иде (Г.Б.) 

 

1. Җөмләнең тезмә кушма 

җөмлә икәнлеген аның 

эчендәге гади 

җөмләләрнең 

грамматик нигезләрен 

аерып күрсәтергә. 

2. Кушма җөмләдәге гади 

җөмләләрнең үзара 

тезү юлы белән 

бәйләнүен, бәйләүче 

чараларны күрсәтергә. 

3. Кушма җөмләдәге гади 

җөмләләр арасына 

тыныш билгесенең ни 

өчен куелуын 

аңлатырга 

4. Схемасын төзергә. 

   Бу – тезмә кушма җөмлә, ул ике җөмләдән тора. 

   Беренче грамматик нигез – Сәет оныткан; 

   Икенче җөмләнең грамматик нигезе – ул бәхетле 

кеше иде. Җөмләләр үзара тезү юлы белән 

бәйләнгән, бәйләүче чара – санау интонациясе. 

   Санау интонациясе ярдәмендә бәйләнгән 

җөмләләр арасына өтер куела. 

   Җөмләнең схемасы: 

   [ … ], [ … ] 

 

Иярченле кушма җөмләне тикшерү тәртибе 
(1

)Берәве дә өшемәгән, туңмаган, 
(2)

әйтерсең лә кыш бөтенләй булмаган. 

(Җ.Д.) 

 

1. Җөмләнең иярченле 

кушма җөмлә икәнен 

грамматик нигезләрен 

    Бу – иярченле кушма җөмлә. Граматик нигезләре: 

беренче җөмләдә – Берәве өшемәгән, туңмаган, 

икенчесендә – кыш булмаган. Беренче җөмлә – 



күрсәтергә. 

2. Баш һәм иярчен 

җөмләләрне 

күрсәтергә. 

3. Иярчен җөмләнең 

төзелеш һәм мәгънә 

ягыннан төрен 

билгеләргә, иярчен 

җөмләне баш җөмләгә 

бәйләүче чараны 

күрсәтергә. 

4. Иярчен һәм баш 

җөмләләр арасына 

нинди тыныш 

билгесенең һәм ни 

өчен куелуын яки 

куелмавын аңлатырга. 

5. Җөмлә төзелешен 

күрсәткән схема 

төзергә. 

баш җөмлә, икенчесе – иярчен җөмлә. 

    Иярчен җөмлә – аналитик рәвеш җөмлә, иярчен 

җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чара – әйтерсең 

лә теркәгеч сүзе. Баш һәм иярчен җөмләләр 

арасына өтер куела, чөнки алар теркәгеч сүз 

ярдәмендә бәйләнгәннәр. 

     Җөмләнең схемасы: 

     [ … ], (әйтерсең лә …) 

 

 

Күп иярченле кушма җөмләне тикшерү тәртибе 
(1)

Очы-кырые күренмәгән 
(2)

бу күкрәп үскән иген шулкадәр якын, 
(3)

хәтта 

башакларның бер-берсенә ышкылып кыштырдаулары ишетелә (Ә.Еники). 

 

1. Грамматик үзәкләрне 

билгеләп, баш һәм 

иярчен җөмләләрне 

күрсәтергә, 

соңгыларының 

төзелешен һәм мәгънә 

ягыннан төрләрен, 

бәйләүче чараларын 

язарга. 

2. Схема төзергә. 

3. Схема буенча катлаулы 

кушма җөмләнең төрен 

билгеләргә. 

    Грамматик үзәкләр: Очы-кырые күренмәгән; иген 

якын; кыштырдаулары ишетелә. 

     Икенче җөмлә – баш җөмлә, беренче һәм өченче 

җөмләләр – иярчен җөмләләр. Беренче иярчен 

җөмлә – синтетик аергыч җөмлә, бәйләүче 

чарасы – -гән кушымчасы; өченче җөмлә – 

аналитик иярчен күләм җөмлә, бәйләүче чарасы – 

шулкадәр мөнәсәбәтле сүзе. 

     Беренче иярчен җөмләдән соң өтер куелмый, 

чөнки ул үзе ачыклаган сүз белән янәшә килгән, 

икенче һәм өченче җөмләләр арасында өтер 

куела, чөнки бәйләүче чара – шулкадәр ялгызак 

мөнәсәбәтле сүзе, әйтү максаты буенча бу хикәя 

җөмлә, шуңа күрә җөмлә ахырына өтер куела. 

     (… -гән) […шулкадәр …], (…). 

     Бу – тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы 

кушма җөмлә. 

 

Күп иярченле катлаулы кушма җөмләләрнең тагын а) тиңдәш иярүле, ә) 

тиңдәш түгел иярүле, б) бер-бер артлы иярүле, в) берничә төр иярүле күп 



иярченле катлаулы кушма җөмлә дип аталган төрләре бар. Аларның 

схемалары түбәндәгечә булырга мөмкин. 

 

а)                        б)          б      в)                              ә)   

 

 

 

 

 

 

    

 

Мөстәкыйль рәвештә тикшереп карау өчен җөмләләр 

Тыныш билгеләрен куеп, җөмләләрне күчереп языгыз. Җөмләләр 

тәртибенә бәйле рәвештә, һәр җөмләне номерлагыз. Җөмләләрнең 

схемаларын сызыгыз, бәйләүче чараларны күрсәтегез, төрен билгеләгез. Һәр 

җөмләдәге гади җөмләләрнең нинди булуын билгеләгез, баш кисәкләренең 

астына сызыгыз, аларның нинди сүз төркеме белән белдерелүен күрсәтегез. 

Курсив белән язылган сүзләргә морфологик анализ ясагыз, калын хәреф 

белән язылган сүзләрне төзелеше һәм ясалышы ягыннан тикшерегез, астына 

сызылган  сүзләргә фонетик анализ ясагыз. 

 

1. Тел әйткәнне колак ишетмәсә дә мин аның артыннан вата-җимерә әйтеп 

бара башладым (М.Г.) 

2. Юл шундый  тигез  әйтерсең  кемдер  бик тырышып эшләгән(Д.Г.) 

3. Кара чыршылар кәүсәләренең төньяк кабыгын зәңгәр сакаллар үстереп 

бизәгән. (М.М.). 

4. Ярый бәхет бар икән әле күлдә һичбер дулкын юк ул бик тын көзге кебек 

шома тигез ялтырый (Г.И.) 

5. Көн кояшлы торганлыктан сентябрь башы булса да су суык түгел иде 

әле (Г.А.) 

6. Равил басу капкасын чыгып чаңгыларын кигәндә дөньяга караңгы иңгән 

иде (В.Н.) 

7. Кояш югарырак күтәрелгән саен палата эче яктыра һәм тәрәзәдән 

күренгән манзара киңәя бара (В.Н.) 

8. Өч архитектор  Кояш, Су һәм Җил гаҗәеп тә төрле сызыклар һәм  төсләр  

белән  бизәгән  бу  искиткеч  зур  һәм  иркен сарайны (Ә.Б.). 

9. Килер көннәргә фараз бер генә сугыш бетте тормыш яхшырачак (Б.К.) 

10.  Аңламаган   булса  эш   харап   яңа   кеше   алдында сынатабыз (Ф.Х.) 

11.  Караңгы төшеп килә йолдызлар калка әкрен генә кичке җил исә (Ф.Г.) 

12.  Күпер дә артта калды инешнең чылтыравы да ишетелмәс булды (К.Н.) 

13.  Песинең йоннары чем-кара ә маңгаенда нәкъ ике колак уртасында ап-ак 

табы бар (Д. А.) 

14.  Койма буйларында яшел чирәм әмма юллар тузанлы (Г.Ә.) 



15.  Бер генә морҗадан да төтен чыкмый урамда кеше күренми авыл гүя 

үлгән (И.Г.) 

16.  Гәүһәр пешкән ашлары суынмасын өчен плитәнең утын кысып куйды 

(Г.Ә.) 

17.  Казанга якын барсаң казасы йогар яманга якын барсаң бәласе йогар (М.) 

18.  Китәр минутлар якыная төшкән саен Айдар килүгә ышаныч кими барды 

(Ф.Х.) 

19.  Шунысы гаҗәп  үткәннәр турында уйлау гына да җан азыгы зур ләззәт 

бирә иде аңар (М.Х.). 

20.  Ләйлә бәхәскә керми тик ул шуны әйтә ала тышкы матурлык әле чын 

матурлык түгел (В.Н.) 

21.  Сәлим хан шат барысы да ул дигәнчә узды. (М.Х.) 

22.  Миннән сиңа теләк шул ил мактарлык үрнәк бул (Ә.Е.) 

 

3 нче бүлек. 

 

ИМТИХАН ТӘРТИБЕ 

 Татар теленнән имтихан өчен 3 сәгать (180 минут) вакыт бирелә. 

Эшләр язма формада һәм таратылган бланкларда башкарыла.   

 

Үрнәк бирем 

I бирем 

1. Өзектән аваз саны белән хәреф саны туры килмәгән сүзләрне табып 

языгыз. 

Яңгыр Хәкимулланың морҗасы чыгарылмаган өенең түбәсенә койды – 

аннан яңа такта исе таралды. Басудагы игеннәргә койды – аннан баллы ис, 

юеш салам исе таралды (М.Мәһдиев). 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

2. Өч ачык иҗектән генә торган сыйфатларга мисаллар языгыз. 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

3. Бирелгән мәкальләрдә нинди антоним парлар кулланыла? Тәкъдим 

ителгән вариантлардан сайлап алыгыз. Исегездә тотыгыз: 1 пар артык. 

 

1. ... чыккач, ... кирәкми. А) көзге – язгы  

2. ... көнне кием ал, ... көнне ризык ал. Ә) ансат – кыен  

3. Тауга менүе ... , төшүе ... . Б) аяз – явым  

4. Гәүһәр ... , бәясе ... . В) кечкенә – зур  

 Г) кояш – ай  

Җавап: ..................................................................................................... 

 

4. Фразеологизмнарның мәгънәсен ачыклагыз. Бирелгән вариантлар 

арасыннан туры килгәнен сайдап алыгыз. Исегездә тотыгыз: 1 пар 

артык. 



 

1. Теш кыру А) сабый 

2. Туфаннан калган Ә) сугышу 

3. Фәрештә валчыгы Б) алдау  

4. Чабатага утырту В) бик борынгы  

 Г) мактау  

Җавап: ..................................................................................................... 

 

5. Төрле кушымчалар белән ясалган биш исем языгыз. 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

6. Бирелгән сүзләр рәтеннән бер сүзьясалыш оясына карамаган сүзләрне 

табып языгыз. 

 Сөекле, сөйдергеч, сөйрәү, сөйкемле, сөйкемсез, сөйләм, сөю 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

7. Конверсия ысулы белән ясалган алмашлыкларга мисаллар языгыз. 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

8. Артып калган сүздә нинди грамматик категория күрсәткече бар? 

 

1. Өстәлдә А) юнәлеш 

2. Күгелҗем Ә) сан 

3. Укыйсы Б) килеш  

4. Китаплар В) заман 

5. Ясат  

 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

9. Тиңдәш тәмамлыклы җөмләне табып, номерын языгыз. 

1) Көзен дә була шундый рәхәт, җылы, коры көннәр! 2) Соң гына яуган 

яңгырдан соң һава аязып китте. 3) Кояш нурлары һәм көньяктан искән җил 

җир өсләрен киптерде. 4) Шулай да Даимә юлга чыгар алдыннан кыска 

кунычлы итекләрен, юка курткасын киде. 5) Аның елга буена чыгасы, тауга 

менәсе, урманда йөрисе килә иде. (Ә.Салах). 

Җавап: ..................................................................................................... 

 

10. Җөмләдә ничә урында тыныш билгесе куелырга тиеш? 

Җавабыгызны сан белән языгыз. 

 Мин үземне күз алдына китерәм тырпайган колаклы җитү чәчле ябык 

муенлы тонык карашлы бер малай ашарга югын белә торып инстинкт 

буенча зур тәнәфестә өенә кайткан да ишек яңагына сөялгән (М.Мәһдиев) 

Җавап: ..................................................................................................... 

 



 

II. Теоретик бирем. 

1. Татар телендә аваз үзгәрешләре. 

2. Татар телендә җөмлә кисәге буларак хәбәр. 

 

III. Гамәли бирем. 

1. Тыныш билгеләрен куеп, җөмләгә синтаксик анализ ясагыз. Схемасын 

сызып, җөмләнең төрен билгеләгез. 

Җир өстен төнге салкын чираткан бакчалардагы үләннәр башларын 

игәннәр дә шуңа күрә хәтфә куерып киткән тик ул яшеллеген җуя төшкән 

анда кырау ялтырый (М.Хуҗин) 

 

2. Төнге, башларын, игәннәр, анда, җуя сүзләренә морфологик анализ 

ясагыз. 

3. Бакчаларындагы сүзен төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерегез. 

4. Куерып сүзенә фонетик анализ ясагыз. 

 

 

ИМТИХАННЫ БӘЯЛӘҮ 

Татар теле имтиханыннан иң күбе 100 балл җыярга мөмкин. 40 

баллдан да кимрәк бәяләнгән эш конкурста катнашу хокукыннан 

читләштерелә. 

I бирем. Күп нокталар урынына тиешле сүзләрне язу (20 балл). 10 

бирем бирелә, һәр дөрес җавапка 2 балл куела. 

II. Һәр теоретик бирем 20 балл белән бәяләнә. Дөрес теоретик 

мәгълүматлар фактик мисаллар белән дәлилләнеп барылган очракта, 

абитуриент иң югары – 40 балл җыя ала.  

III. Гамәли биремгә максимум 40 балл куела. Әлеге биремдә синтаксик, 

пунктуацион, морфологик, фонетик һәм сүз төзелеше ягыннан эш төрләре 

тәкъдим ителә. Синтаксик анализ өчен – 15 балл, морфологик анализга – 15 

балл (һәр берәмлек өчен 3 әр балл), фонетик һәм сүз төзелеше ягыннан 

тикшергән өчен, һәрберсенә 5 әр балл куела. 

 
4 нче бүлек. 

 

ИМТИХАНГА ӘЗЕРЛӘНҮ ӨЧЕН, ЧЫГАНАКЛАР ИСЕМЛЕГЕ 

1. Галиуллина Г.Р., Шәкүрова М.М. Татар телендә гомуми төп һәм урта 

белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа (5-9 нчы сыйныфлар).  

http://mon.tatarstan.ru/rus/file / pub / pub_263448. docx.  

2. Зәкиев М.З. Татар теле: Татар урта гомуми белем мәкт. 8 нче с-фы 

өчен д-лек. – 3 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2002. – 159 б.  



3. Зәкиев М.З. Татар теле: Татар урта гомуми белем мәкт. 9 нчы с-фы 

өчен д-лек. / М.З.Зәкиев, С.М.Ибраһимов. – Тулыл. 4 нче басма. – Казан: 

Мәгариф, 2008. – 159 б.  

4. Зәкиев М.З., Максимов Н.В. Татар теле: Татар урта гомуми белем 

бирү мәкт. 10–11 нче с-флары өчен д-лек. Казан: Татар. кит. нәшр., 2016. – 

334 б.  

5. Максимов Н.В. Татар теле. 7 сыйныф: татар телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Н.В. Максимов, Г.Ә. Нәбиуллина. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 159 б. 

6. Мирзаһитов Р.Х. Татар теле. 9 сыйныф: рус телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 

укучылар өчен) / Р.Х. Мирзаһитов, М.М. Шәкүрова, Н.Х. Мусаяпова. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2017. – 190 б. 

7.  Сафиуллина Ф.С., Ибраһимов С.М., Вафина Э.Х. Хәзерге татар 

телендә тыныш билгеләре. – Казан, ТКН, 1995. 

8. Сафиуллина Ф.С. Хәзерге татар әдәби теле. Югары уку йортларының 

әзерлек факультетлары һәм абитуриентлар өчен дәреслек. Казан 

университеты нәшрияты, 2002. 

9. Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 

өчен). 6 нчы с-ф. / Р.К. Сәгъдиева, Р.М. Гарәпшина, Г.И. Хәйруллина. – 

Казан: «Мәгариф–Вакыт» нәшр., 2015. – 191 б.  

10. Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 

өчен). 7 нче с-ф. / Р.К. Сәгъдиева, Г.Ф. Харисова, Л.К. Сабирҗанова, М.Ә. 

Нуриева. – Казан: «Мәгариф–Вакыт» нәшр., 2015. – 215 б.  

11. Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 

өчен). 8 нче с-ф. / Р.К. Сәгъдиева, Г.И. Хәйруллина. – Казан: «Мәгариф–

Вакыт» нәшр., 2016. – 223 б.  

12. Сәгъдиева Р.К. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 

өчен). 9 нчы с-ф. / Р.К. Сәгъдиева, Э.Х. Кадирова. – Казан: «Мәгариф–

Вакыт» нәшр., 2016. – 143 б.  

13. Сәгъдиева Р.К., Хөснетдинов Д.Х. Татар теленнән презентацияләр. 

664 слайд. – Казан: «Мәгариф–Вакыт» нәшр., 2016. (диск) 

14. Татар теле (кагыйдәләр, методик киңәшләр, анализ үрнәкләре, 

биремнәр). Абитуриентлар, укытучылар, студентлар өчен. / Мирзаһитов Р.Х., 

Сәгъдиева Р.К., Хөснетдинов Д.Х. – Казан: «Мәгариф–Вакыт» нәшр., 2017. – 

191 б. 

15. Татар теле. 8 сыйныф: рус телендә гомуми белем бирү оешмалары 

өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / 

Г.Ф. Гайнуллина һ.б. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2016. – 182 б. 

16. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 томда. – Казан, ТКН, 1977, 

1979, 1981. 



17. Татар теленең орфографик сүзлеге. – Казан, «Раннур», 2002. 

18. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Рус мәктәпләрендә укучы татар 

балаларына татар теле: үрнәк гомуми программа (V–IX сыйныфлар). 
http://mon.tatarstan.ru/rus/programmy.htm?page=2  

19. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Рус мәктәпләрендә укучы татар 

балаларына татар теле: үрнәк гомуми программа (X–XI сыйныфлар). 
http://mon.tatarstan.ru/rus/programmy.htm?page=2  

20. Харисов Ф.Ф. Татар теле. 5 сыйныф: рус телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче 

укучылар өчен) / Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова. – Казан: Татар. кит. нәшр., 

2015. – 159 б. 

21. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теленнән күнегүләр һәм 

тестлар. – Казан: Яңалиф, 2006. 

22. Харисова Ч.М. Татар теле. 5 сыйныф: татар телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Ч.М. Харисова, Н.В. Максимов, Р.Р. 

Сәйфетдинов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 207 б.  

23. Харисова Ч.М. Татар теле. Анализ үрнәкләре: Югары сыйныф 

укучылары, абитуриентлар, студентлар, укытучылар өчен ярдәмлек / Ч.М. 

Харисова. – Казан: Мәгариф, 2009. – 119 б.  

24. Хәсәншина Р.Г. Татар теле. 5 сыйныф: татар телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Р.Г. Хәсәншина. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 2015. – 175 б. 

25.  Шәмсетдинова Р.Р. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмалары өчен дәреслек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар 

өчен) 5 нче с-ф. / Р.Р. Шәмсетдинова, Г.К. Һадиева, Г.В. Һадиева. – Казан: 

“Мәгариф-Вакыт” нәшр., 2015. – 175 б. 

26. Юсупов Ф.Ю. Татар теле. 6 сыйныф: татар телендә гомуми белем 

бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Ф.Ю. Юсупов, Ч.М. Харисова, Р.Р. 

Сәйфетдинов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 175 б. 
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