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Татар теленнән 
кабул итү  имтиханнары программасы 

(татар теле һҽм ҽдҽбияты белгечлеге алырга телҽүче 

абитуриентлар ҿчен ярдҽмлек) 

К Е Р Е Ш 

Укытучы – бҿек исем… Бу сүз безне балачактан гомер ахырына кадҽр 

озатып бара. Яшь буынның килҽчҽген билгелҽүче шҽхеслҽрнең дҽ берсе – 

укытучы. Димҽк, укытучы алдына куелган җаваплылык чиксез. Шушы зур 

җаваплылыкны ҿстенҽ алырга ҽзер яшьлҽр үзлҽренең юл башы итеп М.Е. 

Евсевьев исемендҽге педагогия институтын сайлыйлар.Туган телне ҿзелеп 

сҿйгҽн,  яшь буында туган телгҽ мҽхҽббҽт уятырга телҽгҽн, ата-бабаларыбыз 

мирасын туган телдҽ килҽчҽк буынга җиткерергҽ омтылган егет-кызлар М.Е. 

Евсевьев исемендҽге педагогия институның татар филологиясе группасына 

килҽлҽр.Татар филологиясе группасында барлык тҿр мҽктҽплҽр ҿчен рус теле 

һҽм ҽдҽбияты, татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучылары ҽзерли.  

Ҽзерлек барышында мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин булган чыганаклар 

исемлеге дҽ бирелҽ.  

Сораулар («Татар урта гомуми белем мҽктҽплҽре ҿчен татар теленнҽн 

программа. 5-11 сыйныфлар» «Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларына ана 

теле укыту программасы// 5-11 сыйныфлар») талҽплҽре буенча тҿзелгҽн.   

Татар теле 

Тел турында гомуми мәгълүмат 

Иҗтимагый күренеш буларак тел. Тел үсеше турында гомуми мҽгълүмат. 

Телнең структур һҽм функциональ үсеше. Татар милли ҽдҽби теленең 

формалашуы. Татар теленең тҿп диалектлары. Тел гыйлеменең ҽһҽмияте һҽм 

тҿп бүлеклҽре. Тел – миллҽтнең иң кыйммҽтле тарихи ядкҽре. 

Фонетика һәм орфоэпия 

Фонетика һҽм орфоэпия турында тҿшенчҽ. 

Сҿйлҽм органнары. Авазларның ясалышы. Сузык һҽм тартык авазлар 

арасында аерма. 

Татар телендҽ сузык авазлар. Калын һҽм нечкҽ сузыклар (арткы һҽм алгы 

рҽт сузыклары). Сингармонизм законы, аның тҿрлҽре. Сингармонизм законы 

сакланмаган очраклар. 

Татар телендҽ тартык авазлар. Яңгырау һҽм саңгырау тартыклар. Тел 

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

Тартыкларның охшашлануы (ассимиляция). Тартыкларның чиратлашуы. 

Аваз һҽм хҽреф. Авазларны язуда күрсҽтү. Алфавит. Ҽйтелеш һҽм 

язылышның туры килмҽгҽн очраклары. Я, е, ю, ѐ хҽрефлҽренең дҿрес язылышы. 

О, ө, ы, е, э хҽрефлҽренең дҿрес язылышы. Тавышсыз хҽрефлҽрнең дҿрес 

язылышы. 

Татар телендҽ иҗек һҽм басым. Интонация. 

Сүзгҽ фонетик анализ ясау тҽртибе. 

Лексика һәм сөйләм культурасы 

Лексика һҽм сҿйлҽм культурасы турында тҿшенчҽ. Татар теленең сүзлек 

байлыгы (лексикасы) һҽм аның үзгҽрүе. 



Сүз. Аның мҽгънҽсе. Бер һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽр. Сүзлҽрнең туры һҽм 

күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. Омонимнар, синонимнар, антонимнар. 

Кулланылыш ҿлкҽсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. Гомумхалык 

сүзлҽре. Ҽдҽби тел сүзлҽре. Диалекталь сүзлҽр. Профессиональ сүзлҽр. 

Терминнар. 

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар теленең сүзлек составы. Тарихи 

сүзлҽр һҽм архаизмнар. Неологизмнар. Алынмалар. 

Лексикография. Сүзлеклҽрнең тҿрлҽре. 

Сүз төзелеше һәм ясалышы 

Сүз тҿзелеше. Сүзнең мҽгънҽле кисҽклҽре. Тамыр һҽм кушымча. Сүз 

ясагыч һҽм мҿнҽсҽбҽт белдерүче кушымчалар. Мҿнҽсҽбҽт белдерүче 

кушымчаларның модальлек һҽм бҽйлҽгеч тҿрлҽре. Аларны сүзгҽ ялгау тҽртибе. 

Сүзнең нигезе. 

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

Сүзлҽрне кушу юлы (саф кушма сүзлҽр, тезмҽ сүзлҽр, кыскартылма сүзлҽр), 

аларның дҿрес язылышы. Сүзлҽрнең аваз составын үзгҽртү. Сүзлҽрнең 

мҽгънҽсен үзгҽртү. Сүзлҽрнең бер сүз тҿркеменнҽн икенчесенҽ күчү юлы (исем 

фигыльнең исемгҽ, сыйфат фигыльнең исемгҽ һ.б.). 

Сүз тҿзелешен тикшерү тҽртибе. 

Морфология 

Тел белеменең сүз тҿркеменҽрен ҿйрҽнҽ торган тармагы буларак 

морфология. 

Сүз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ. Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре. Сҿйлҽм 

оештырудагы рольлҽреннҽн чыгып, сүзлҽрнең мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽренҽ, 

бҽйлҽгеч сүз тҿркемнҽренҽ, модаль сүз тҿркемнҽренҽ бүленүе. 

Исем. Сүз тҿркеме буларак исем. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. 

Исемнҽрнең берлек һҽм күплек тҿрлҽре. Исемнҽрнең килеш һҽм тартым белҽн 

тҿрлҽнеше. Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Сан, тартым һҽм 

килеш кушымчаларын куллануда стилистик тҿрлелек. Исемнҽрнең җҿмлҽдҽ 

кулланылышы. Исемнҽргҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Фигыль. Фигыль турында тҿшенчҽ. Фигыльнең башлангыч формасы. 

Барлык-юклык тҿре. Фигыльлҽрнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Фигыль 

юнҽлешлҽре.  

Зàтланышлы фигыльләр 

Хикәя фигыль. Хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк заман хикҽя фигыльлҽр. Аларның 

мҽгънҽсе, ясалышы. Зат-сàн белҽн тҿрлҽнеше, дҿрес язылышы. Җҿмлҽдҽ 

кулланылышы. 

Боерык фигыль. Аның мҽгънҽсе, зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Җҿмлҽдҽ 

кулланылышы. 

Шарт фигыль. Аның мҽгънҽсе, ясалышы, зат-сан белҽн тҿрлҽнеше, 

җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Затланышлы фигыльлҽргҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Затланышсыз фигыльләр 

Сыйфат фигыль. Аның мҽгънҽсе, ясалышы, фигыль һҽм сыйфат белҽн 

уртак билгелҽре. Заманнары. Исемлҽшүе. Үткҽн заман һҽм килҽчҽк заман 

сыйфат фигыльлҽрнең хикҽя фигыльлҽр белҽн охшаш һҽм аермалы яклары. 



Сыйфат фигыльлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Хәл фигыль. Аның мҽгънҽсе, тҿрлҽре, ясалышы. Рҽвеш һҽм фигыль белҽн 

уртак билгелҽре. Икенче тҿр хҽл фигыльнең хикҽя фигыль белҽн охшаш һҽм 

аермалы яклары. Хҽл фигыльнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Исем фигыль. Аның мҽгънҽсе, ясалышы. Исем һҽм фигыль белҽн уртак 

билгелҽре. Исем фигыльнең исемгҽ күчүе. Исем фигыльнең җҿмлҽдҽ 

кулланылышы. 

Инфинитив. Аның мҽгънҽсе, ясалышы, дҿрес язылышы. Инфинитивның 

җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Ярдҽмче фигыльлҽр һҽм аларның кулланылышы. 

Мҿстҽкыйль фигыльлҽрнең ярдҽмче фигыль мҽгънҽсендҽ йҿрүе. 

Затланышсыз фигыльлҽргҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Сыйфат. Сыйфат турында тҿшенчҽ, аның мҽгънҽсе, сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. 

Аларның ясалышы һҽм дҿрес язылышы. Сыйфатның исемлҽшүе. 

Сыйфатларның җҿмлҽдҽ кулланылышы. Сыйфатка морфологик анализ ясау 

тҽртибе. 

Сан. Сан турында тҿшенчҽ, аның мҽгънҽсе. Сан тҿркемчҽлҽре: тҿп сан, 

тҽртип саны, бүлем саны, чама саны, җыю саны, ҿлеш саны. Саннарның 

исемлҽшүе. Язуда рим һҽм гарҽп цифрларының кулланылышы һҽм дҿрес 

язылышы. Тҿзелеше буенча сан тҿрлҽре (тамыр, кушма, парлы, тезмҽ саннар), 

аларның дҿрес язылышы. Санга морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Рәвеш. Рҽвеш турында тҿшенчҽ, аның мҽгънҽсе. Рҽвеш тҿркемчҽлҽре: 

саф, охшату-чагыштыру, күлҽм-чама, вакыт һҽм урын, сҽбҽп-максат рҽвешлҽре. 

Рҽвешлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. Рҽвешлҽргҽ морфологик анализ ясау 

тҽртибе. 

Алмашлык. Аның башка мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽреннҽн аермасы. 

Алмашлыкларның тҿркемчҽлҽре. Билгелҽү, билгесезлек һҽм юклык 

алмашлыкларының дҿрес язылышы. Алмашлыкларның җҿмлҽдҽ 

кулланылышы. Алмашлыкларга морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Аваз ияртемнәре. Аваз ияртемнҽренең җҿмлҽдҽ кулланылышы. Аларның 

дҿрес язылышы. Аваз ияртемнҽренҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Бәйлек. Бҽйлек турында гомуми тҿшенчҽ. Үзлҽреннҽн алда килгҽн 

сүзлҽрнең нинди килештҽ килүен талҽп итүдҽн чыгып, бҽйлеклҽрнең 

тҿркемчҽлҽре. Бҽйлеклҽрнең практик кулланылышы. Бҽйлек сүзлҽр. 

Бҽйлеклҽргҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Теркәгеч. Теркҽгеч турында гомуми тҿшенчҽ. Теркҽгечлҽрнең 

тҿркемчҽлҽре: тезүче һҽм ияртүче теркҽгечлҽр. Теркҽгеч сүзлҽр. 

Теркҽгечлҽрнең дҿрес язылышы. Теркҽгечлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Теркҽгечкҽ морфологик анализ ясау тҽртибе.  

Кисәкчә. Кисҽкчҽ турында гомуми тҿшенчҽ. Кисҽкчҽлҽрнең тҿркемчҽлҽре 

(кҿчҽйткеч һҽм чиклҽүче кисҽкчҽлҽр, сорауны, раслауны, билгесезлекне, 

икелҽнүне, телҽкне, үтенүне, юклыкны белдерүче кисҽкчҽлҽр). Кисҽкчҽлҽрне 

сҿйлҽмдҽ куллану. Кисҽкчҽлҽрнең дҿрес язылышы. Кисҽкчҽлҽргҽ морфологик 

анализ ясау тҽртибе. 

Хәбәрле сүзләр. Хҽбҽрлек сүзлҽрнең мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽре белҽн 

охшаш һҽм аермалы яклары. Аларның җҿмлҽдҽ кулланылышы. Хҽбҽрлек 



сүзлҽргҽ морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Ымлыклар. Аларның тҿркемчҽлҽре. Дҿрес язылышы. Ымлыкларга 

морфологик анализ ясау тҽртибе. 

Синтаксис 

Синтаксис турында төшенчә. Тҿп синтаксик берҽмлеклҽр: сүзтезмҽ, 

синтагма, җҿмлҽ, җҿмлҽ кисҽклҽре, кушма җҿмлҽ, текст. 

Гади җөмлә синтаксисы 

Сүзтезмә турында тҿшенчҽ. Аның сүздҽн һҽм җҿмлҽдҽн аермасы. 

Ияртүче һҽм иярүче кисҽклҽр турында тҿшенчҽ. Ияртүче кисҽкнең кайсы сүз 

тҿркеменҽ керүенҽ карап, сүзтезмҽлҽрне тҿркемлҽү. 

Җөмлә турында тҿшенчҽ. Ҽйтү максаты буенча җҿмлҽ тҿрлҽре: хикҽя, 

сорау, боеру җҿмлҽлҽр. Тойгылы җҿмлҽлҽр. Аларны оештыруда катнашучы 

чаралар. 

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнеш. Тезүле 

бҽйлҽнешне белдерүче чаралар. Ияртүле бҽйлҽнешне белдерүче чаралар. 

Ияртүле бҽйлҽнештҽ торган сүзлҽр арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр. 

Ике составлы җөмлә турында тҿшенчҽ. Баш һҽм иярчен кисҽклҽр. 

Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр 

Җөмләнең баш кисәкләре.  

Ия һҽм аның белдерелүе.  

Хәбәр һҽм аның белдерелүе. Хҽбҽрнең ия белҽн ярашуы. Ия белҽн хҽбҽр 

арасында сызык. 

Җөмләнең иярчен кисәкләре.  

Аергыч һҽм аның белдерелүе. Аергычларның аерылмышы белҽн 

бҽйлҽнеше. Тиңдҽш һҽм тиңдҽш түгел аергычлар.  

Тәмамлык һҽм аның белдерелүе. Туры һҽм кыек тҽмамлыклар.  

Хәл. Аның тҿркемчҽлҽре, аларның белдерелүе. 

Аныклагыч. Аның башка иярчен кисҽклҽрдҽн аермасы, белдерелүе. 

Аныкланмыш белҽн бҽйлҽнеше.  

Җөмлә кисәкләренең шартлы билгеләре. 

Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндҽш сүзлҽр, алар янында тыныш 

билгелҽре. Кереш сүзлҽр һҽм кереш җҿмлҽлҽр, аларның мҽгънҽлҽре, алар 

янында тыныш билгелҽре.  

Җөмләдә сүз тәртибе турында гомуми тҿшенчҽ. Җҿмлҽдҽ сүзлҽрнең 

туры һҽм кире тҽртибе. Логик басым. 

Җөмләнең аерымланган кисәкләре турында гомуми тҿшенчҽ. 

Аерымланган хҽллҽр. Аерымланган аныклагычлар. Алар янында тыныш 

билгелҽре. 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре турында тҿшенчҽ. Тиңдҽш кисҽклҽрнең 

үзара бҽйлҽнеше. Тиңдҽш кисҽклҽр янында гомумилҽштерүче сүзлҽр. Тиңдҽш 

кисҽклҽр һҽм гомумилҽштерүче сүзлҽр янында тыныш билгелҽре. 

Тулы һәм ким җөмләләр. Ким җҿмлҽлҽрнең сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Бер составлы җөмләләр турында тҿшенчҽ. Бер составлы фигыль 

җҿмлҽлҽр. Бер составлы исем җҿмлҽлҽр. 

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

сҿйлҽмне кыек сҿйлҽмгҽ ҽйлҽндерү. 



Гади җҿмлҽгҽ синтаксик анализ ясау тҽртибе. 

Кушма җөмлә синтаксисы. Кушма җҿмлҽ турында гомуми тҿшенчҽ. 

Кушма җҿмлҽлҽрне тҿркемлҽү. 

Тезмә кушма җөмләләр. Аларның тҿрлҽре: теркҽгечле һҽм теркҽгечсез 

тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Аларда тыныш билгелҽре. 

Иярченле кушма җөмләләр. Тҿзелеше ягыннан иярченле кушма җҿмлҽ 

тҿрлҽре – аналитик һҽм синтетик иярченле кушма җҿмлҽлҽр. Алардагы 

бҽйлҽүче чаралар. Синтетик һҽм аналитик иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш 

билгелҽре.  

Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре: иярчен ия, иярчен 

хҽбҽр, иярчен аергыч, иярчен тҽмамлык һҽм иярчен хҽл (иярчен урын, иярчен 

вакыт, иярчен рҽвеш, иярчен күлҽм, иярчен сҽбҽп, иярчен максат, иярчен шарт, 

иярчен кире) җҿмлҽлҽр. Аларда тыныш билгелҽре. 

Катлаулы синтаксик конструкцияләр турында төшенчә.  

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

бер-бер артлы иярүле, берничҽ тҿр иярүле.  

Катнаш кушма җөмлә, аның тҿзелеше, андагы тыныш билгелҽре. 

Кушма һҽм катлаулы җҿмлҽлҽргҽ анализ ясау тҽртибе. 

Пунктуация 

Җҿмлҽнең мҽгънҽсе һҽм тҿзелеше, интонация һҽм тыныш билгелҽре. 

Нокта, сорау, ҿндҽү билгелҽре, сорау-ҿндҽү билгелҽре куела торган очраклар. 

Күп нокталар һҽм куштырнаклар куела торган очраклар. Ҿтер, нокталы ҿтер, 

ике нокта куела торган очраклар. Сызык һҽм җҽялҽр куела торган очраклар. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы 

Әдәби тел һәм аның стильләре. Язма һҽм сҿйлҽмҽ стиль. Функциональ 

стильлҽр: матур ҽдҽбият стиле, вакытлы матбугат стиле, фҽнни стиль, эш 

кҽгазьлҽре стиле, эпистоляр стиль. 

Сҿйлҽм культурасы һҽм аның нигезлҽре. Сҿйлҽмгҽ куела торган талҽплҽр. 
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«Мҽгариф», 2002. 
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нчы сыйныфында укучы татар балалары ҿчен дҽреслек. – Казан, «Мҽгариф», 2006.  

9. Сафиуллина Ф.С.,.Ибраһимов С.М. Татар теле. Рус мҽктҽплҽренең 11 нче сыйныфында 

укучы татар балалары ҿчен дҽреслек. – Казан, «Мҽгариф», 2000. 

10. Сафиуллина Ф.С.. Хҽзерге татар ҽдҽби теле. Югары уку йортларының ҽзерлек 

факультетлары һҽм абитуриентлар ҿчен дҽреслек. Казан университеты нҽшрияты, 2002. 

11. Сафиуллина Ф.С.,.Зҽкиев М.З. Хҽзерге татар ҽдҽби теле. Педагогия училищелары,  

колледжлар, гимназиялҽр ҿчен дҽреслек. – Казан, «Мҽгариф», 2002. 



12. Сафиуллина Ф.С., Ибраһимов С.М., Вафина Э.Х. Хҽзерге татар телендҽ тыныш 

билгелҽре. – Казан, ТКН, 1995. 

13. Татар теленең орфографик сүзлеге. – Казан, ТКН, 1983. 
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15. Сҽлим Хҽлил. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге. – Алабуга, 2001. 

16. Максимов Н.В.. Татар теленнҽн тестлар. – Казан, «Мҽгариф», 2002. 

17. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 томда. – Казан, ТКН, 1977, 1979, 1981. 

18. Харисова Ч.М. Татар теле. Теория, күнегүлҽр, тестлар: Абитуриентлар һҽм студентлар 

ҿчен ярдҽмлек / Ч.М.Харисова. - Казан: Мҽгариф, 2006. 

19. Харисов Ф.Ф. Харисова Ч.М. Татар теленнҽн күнегүлҽр һҽм тестлар. - Казан: Яңалиф, 

2006. 

20. Харисова ч.м. татар теле Анализ үрнҽклҽре. Югары сыйныф укучылары, абитуриентлар, 

укытучылар ҿчен. – Казан: Мҽгариф, 2009. 

21. «Мҽгариф» журналында һҽр ел саен чыгып бара торган татар теле буенча республика 
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Татар әдәбиятыннан 
кабул итү имтиханнары программасы 

(татар теле һҽм ҽдҽбияты белгечлеге алырга телҽүче  

абитуриентлар ҿчен ярдҽмлек) 
К Е Р Е Ш 

 

Сораулар («Татар урта гомуми белем мәктәпләре өчен татар теленнән программа. 

5-11 сыйныфлар» «Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле укыту 

программасы// 5-11 сыйныфлар») таләпләре буенча төзелгән.   

 

«Хәзерге татар әдәбияты (1965-90нче еллар)»  
курсы буенча имтихан сораулары. 

 

 Ҽ.Еники – психологизм остасы («Кем җырлады», «Җиз кыңгырау» һ.б.) 

 «Ҽйтелмҽгҽн васыять» (Ҽ.Еники) повестендҽ татар халкы ҿчен ҽһҽмиятле күтҽрелеше. 

ҽсҽрнең тҿп идеясе. 

 А.Гыйлҽҗев иҗатына шҽхес культы фаҗигалҽре тҽэсире («Ҿч аршин җир», «Җомга 

кҿн кич белҽн», «Ягез бер дога» һ.б.). ҽсҽрлҽрдҽ бирелгҽн тҿп идея. 

 М.Мҽһдиев иҗатының үзенчҽлеге, иҗатында ҽхлакый-фҽлсҽфи проблемалар 

чагылышы («Кеше китҽ, җыры кала») 

 М.Мҽһдиев иҗатында миллҽт язмышы, милли горурлык идеясе чагылышы 

(«Торналар тҿшкҽн җирдҽ», «Бҽхиллҽшү»). 

 М.Мҽһдиевнең «Без 41нче ел балалары» повесте үзенчҽлеге, ҽсҽрдҽ тормыш реальлеге 

бирелеше. Образлар сүрҽтлҽнешендҽге тҿп үзенчҽлек. 

 Язучы Муса Җҽлил иҗатында тематика киңлеге. 

 Н.Фҽттах иҗатында тарихи тема, халык һҽм шҽхес мҿнҽсҽбҽтлҽрен күрсҽтү, үткҽннҽр 

белҽн бүгенге бҽйлҽнеше. («Сызгыра торган уклар», «Ҽтил суы ака торур»). 

 1960-90нчы еллар прозасында тематика киңлеге, актив жанрлар. 

 Хҽзерге чор поэзиясе үзенчҽлеклҽре, үсеш юнҽлешлҽре. 

 Драматургиядҽ Туфан Миңнуллин эшчҽнлеге («Ҽлдермештҽн ҽлмҽндҽр», «Ҽнилҽр 

һҽм бҽбилҽр», «Вера +Илгизҽр») 

 Хҽзерге чор татар прозасында Ана образы чагылышы. Х.Сҽрьян «Бер ананың биш 

улы», Ҽ.Еники «Ҽйтелмҽгҽн васыять», В.Нуруллин «Ҽгҽр син булмасаң» һ.б.) 

 Соңгы еллар татар ҽдҽбитянда тарихи темага игътибар арту, мондый ҽсҽрлҽрнең 

үзенчҽлеге һҽм ҽһҽмияте. 

 Г.Ахунов иҗатында заман геройлары чагылышы («Хҽзинҽ»). 

 Хҽзереге чор ҽдҽбиятында шҽхес культы еллары корбаннары язмышы чагылышы 

(А.Гыйлҽжев «Ягез бер дога», И.Сҽлҽхов «Калыма хикҽялҽре»). 

 19 йҿз башында татар иҗтимагый – культура хҽрҽкҽте аның татар ҽдҽбияты үсешенҽ 

тҽэсире. 

 19 йҿзнең беренче һҽм икенче яртысы ҽдҽбиятының үзенчҽлеклҽре. 

 19 йҿзнең беренче ярытсында поэзиялҽрдҽге үзгҽрешлҽр, борынгы традициялҽр белҽн 

бергҽ реализм юнҽлешендҽ үсеш башлануы. 

 Г.Утыз–Имҽни иҗатында гыйлемле, акыллы булуның кыйммҽтен күрсҽтү. Күңел 

пакълеге турында уйланулар. 

 Ҽ.Каргалый иҗатында суфичылык һҽм мҽгърифҽтне зурлау, шигъри хатларында 

лирик юнҽлеш, тҽнкыйди карашлар. 

 Г.Кандалый иҗатының үзенчҽлеге, шигырь–поэмаларында дҿньяви кичерешлҽр, 

хатын–кыз образы бирелешендҽ мҽгърифҽтчелек карашлары. 

 19 йҿзнең 2–нче яртысында татар ҽдҽбиятында булган үзгҽрешлҽр. Метод, жанрлар. 

 Мҽгърифҽтче язучыларның иҗат принциплары. Кадимчелек, җҽдитчелек хҽрҽкҽтенең 



татар ҽдҽбиятында чагылышы. 

 Күренекле тарихчы, философ, фикер иясе Ш.Мҽрҗанинең мҽгърифҽтчелек ҿлкҽсендҽ 

эшчҽнлеге, ҽдҽбият үсешенҽ йогынтысы. 

 К.Насыйриның ҽдҽби һҽм гыльми эшчҽнлеге. 

 К.Насыйри иҗатында шул чор мҽгърифҽтчелек карашлары чагылышы. 

 19 йҿзнең икенче яртысында шигърият үсеше. М.Акъмулла иҗатында лиризм, эчке 

кичерешлҽр чагылышы, гаделсезлеккҽ каршылык. 

 Татар халык авыз иҗатында образлар киңлеге.  

 Татар ҽдҽбиятында үзенчҽлекле шагыйрь – Һади Такташ иҗаты.  

 19 йҿз ахырында татар ҽдҽбиятына килгҽн хатын–кызлар иҗаты үзенчҽлеге, алар 

күтҽргҽн мҽсьҽлҽлҽр. 

 Татар драматургиясе үсешендҽ беренче адымнары, театр сҽнгате һҽм драматургиянең 

бергҽ үсеше. Беренче драматурглар эшчҽнлеге. 

 Г.Ильясиның «Бичара кыз» драмасы, аның эшлҽнешендҽ кимчелеклҽр, схематизм. 

ҽсҽрнең ҽһҽмияте. 

 Г.Ильясиның «Бичара кыз» драмасында мҽгърифҽтчелек идеясе чагылышы. 

 Ф.Хҽлидинең «Рҽдде бичара кыз» драмасының идея–эстетик кҿче, ҽсҽрнең реализмга 

якынлыгы. 

 М.Акъегетнең «Хисаметдин менла» ҽсҽренҽ реалистик повесть буларак бҽя. ҽсҽрдҽ 

кадимчелек, җҽдитчелек карашлары чагылышы. 

 Шҽриф Камал ҽсҽрлҽрендҽге тҿп персонажлар бирелеше. 

 Габдулла Тукай-бҿек шагыйрь. 

 И.Юзиевнең иҗатында яз, яшьлек, мҽхҽббҽт темасы. 

 Г. Бҽширов “Туган ягым – яшел бишек” повестендҽ Гомҽр образы. 

 М. Мҽһдиев – образлар тудыру остасы. 

 Г. Ҽпсҽлҽмов ҽсҽрлҽрендҽ сугыш һҽм кеше язмышы. 

 Алтын Урда чорында татар ҽдҽбиятының яңарышы. 

 Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ тҽрбия, ҽхлак, дин. 

 Аяз Гыйлаҗев ҽсҽрлҽрендҽ халык. 

 Алтын Урда чорында татар ҽдҽбиятының яңарышы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


