
Дәрес эшкәртмәсе 

9 нчы сыйныф (рус төркеме) 

Татар теле дәресе 

 Тема: “Һөнәр сайлау-җаваплы эш” 

Дәрес тибы: Д/МС 

Максат:  

1. Белем бирү: һөнәрләр турында белем һәм мәглъүматны 

камилләштерү; һөнәр сайлау темасы буенча лексик-грамматик 

күнекмәләргә таянып, диалогик/монологик сөйләмгә чыгу. 

2. Тәрбияви максат: һөнәр сайлау- җаваплы эш икәнлекне ассызыклау 

һәм дөрес юнәлеш бирү. 

3. Фикер үстерү максаты: кирәкле информацияне сайлап алу, ишетеп 

аңлау күнегүләре аша игътибарлылыкны арттыру ; мөстәкыйль 

фикер йөртә белү сәләтен камилләштерү. 

 Җиһазлау: ноутбук, проектор, презетация слайдлары, биремле карточкалар, 

сүзлек, ком сәгате. 

 

                                                  Дәрес барышы 

1. Оештыру моменты. 

1).Исәнләшү. Уңай психологик халәт тудыру. СЛАЙД №1 

-Исәнмесез, укучылар! Сезнең белән очрашуга мин бик шат. Мин 53 

нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы-Эльвира 

Завирьяновна. Бугенге дәресне бергә үткәрербез.  Сезнең кәефегез 

ничек? 

Көтелгән җаваплар:яхшы,ярыйсы,әйбәт,шәп... 

2). Һава торышын сорау. СЛАЙД №2. 

-Укучылар,синоптиклар әйтүе буенча, һава торышы турында сөйләгез. 

(Экрандагы таблица буенча җавап бирәләр) 

-Бугенге һава торышы синоптиклар әйтүенә туры киләме? 

2. Актуальләштерү. СЛАЙД №3. 

1) -Слайдка игътибар итегез. Бу слайдта  нәрсә күрәбез? 

Көтелгән җавап: рәсемнәр, кушымчалар 

-Слайдтагы  кушымчалар белән нинди яңа сүзләр ясап була? 



-Бу сузләрне нәрсә берләштерә (что объединяет)? 

Көтелгән җавап: бер тема-һөнәрләр 

-Димәк,без буген нәрсәләр турында сөйләшәбез? 

Көтелгән җавап: һөнәрләр  СЛАЙД №4 

-Рәсемдәге һөнәрләрне тәрҗемә итегез. СЛАЙД №5 

-Тагын нинди һөнәрләр беләбез? 

Көтелгән җаваплар: сатучы, юрист, рәссам, табиб, инженер, пешекче, 

очучы, программист, биюче... 

3.Дәрескә максат кую һәм уку эшендәге бурычларны билгеләү. 

 1).-Рәхмәт. Без бүген  яраткан һөнәребез турында сөйләргә тиеш. Дәрес 

ахрына яраткан һөнәр турында реклама буклеты әзерләрбез. 

Кызларның буклеты кызыл төстә, малайларның-зәңгәр. Дәрес темасы-

“Һөнәр сайлау-җаваплы эш”. Тәрҗемә итегез. 

Әйдәгез, эшне башлыйк һәм буклетның 1нче битенә теманы язып 

куйыйк.   

“Башкарды” язуы астына узегезнең исем-фамилиягезне языгыз. 

Реклама буклеты матур һәм хатасыз булырга тиеш. 

СЛАЙД №6,  Кушымта 1 

 

2). Хәзер чылбыр буенча эшлибез. 1нче укучы һөнәр исеме әйтә, 2нче 

укучы сүзтезмә ясый, 3нче укучы бу сузтезмәне җөмлә итә, 4нче укучы 

“чөнки” теркәгече белән кушма җөмлә төзи, 5нче укучы сорау җөмлә 

төзи. 

Сезгә ярдәмче сузләр (опорные слова) СЛАЙДта (№7) 

 

3). -Һөнәрләр бик күп. Психологлар аларны 5 төркемгә бүлә. СЛАЙД №8 

      Ничек уйлыйсыз, ни өчен шулай бүленгән? Тагын мисаллар 

китерегез. 

Сезнең алдыгызда №2 карточкалары бар. Анда таблица һәм сүзләр 

бирелгән. Бу сүзләрне дөрес итеп таблицага тутырыгыз. 

 Кушымта 2. (Үзаллы эш).  

Әйдәгез тикшерик.  СЛАЙД №9 

  

3) Сорауларга җавап бирегез. 

-Ни өчен КЕШЕ-КЕШЕ төркеменә сатучы һөнәрен сайладыгыз? 

-Ни өчен рәссам-КЕШЕ-СӘНГАТЬ ОБРАЗЫ төркемендә? 



-Ни өчен агроном КЕШЕ-ТЕХНИКА төркемендә түгел? 

 

4) а) Буклетны тутыруны дәвам итәбез. Урта биттә, өстә үзегезне 

психологлар бүлгән кайсы төркемгә кертәсез, шуны языгыз. 

б) Ә хәзер ситуацияне тыңлагыз. Сез өйдә әниегез белән һөнәр сайлау 

турында сөйләшәсез. Әниең сиңа юрист булырга тәкъдим итә. Син риза 

түгел, чөнки башка һөнәр сайларга телисең. Сезнең арада нинди 

сөйләшү булыр? 

Һәркемнән 2 реплика. Сезгә 3 минут вакыт. 

(Парлап эшлиләр) 

3 парның диалогын тыңлап үтәрбез (өлгергән очракта, барысын да). 

4.Уку мәсьәләсен чишү этабы. 

а) Укучылар, буклет эшен дәвам итик. Буклетларда кояш рәсеме бар. 

Кояшның эченә узегезгә ошаган һөнәрне  язып куегыз.  

б) Хәзер кояш нурларын тутырабыз. Моның өчен сорауларга җавап 

бирергә кирәк. 

 Кушымта 3 

-Бу һөнәр кешесе нинди булырга тиеш? 

-Бу һөнәр буенча кайсы предметны (фәнне) яхшы белергә кирәк? 

-Ул кайда эшли? 

- Ул кем(нәрсә) белән эшли ? 

-Сиңа бу һөнәр ни өчен ошый? 

(Берничә укучының җавапларын тыңлыйбыз, аннан кояш нурларын 

тутыралар) 

в) Буклетның уң як битендә җөмлә язылган. Тик анда бер сүз җитми. 

Укыгыз һәм сорау урына дөрес сүзне сайлап языгыз. СЛАЙД №11 

г) Безнең  яраткан һөнәребез турында реклама буклетыбыз әзер. 

Сез үзегез сайлаган һөнәр турында мәгълүмат (информация) 

җыйдыгыз. Шуңа таянып, профессиягез турында сөйләгез.  

(Вакыт җитмәгән очракта бу эш киләсе дәрестә дәвам итәчәк дияргә) 

 



4. Рефлексия  

Укучылар, әйдәгез, дәрескә бергә йомгак ясыйк. 

СЛАЙД №12 

Билгеләр кую. 

           Өй эше. СЛАЙД №13 

-Проект буенча сайлаган һөнәр турында сөйләргә өйрән (опираясь 

на проект, подготовь рассказ о выбранной профессии);  

-Сайлаган һөнәр турында өстәмә информация 

кулланып,презентация яса һәм аны якларга әзерлән 

 (с помощью дополнительной информации подготовь презентацию 

о выбранной профессии); 

-ясаган проект ярдәмендә әтиең/әниең һөнәре турында сөйләргә 

әзерлән (опираясь на проект, подготовь рассказ о профессии 

родителей). 

5. Йомгаклау. 

Мин сезгә киләчәктә уңышлар телим. Дәрес тәмам. Рәхмәт. Сау 

булыгыз! 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               Кушымта 2 

 

     
Кеше-
кеше 

  
Кеше-
табигать 

       
Кеше-
техника 
 

Кеше-
билгеләр 
системасы 
(знаковая 
система 

Кеше-
сәнгать 
образы 
(творческий 
образ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Инженер, сатучы, агроном, хисапчы, рәссам, очучы, табиб, программист, 

журналист, урманчы.    

                                               

 

                                                                                                   Кушымта 3 
“Кояш нурларына язабыз” 
 

-Бу һөнәр кешесе нинди булырга тиеш? 

-Бу һөнәр буенча кайсы предметны (фәнне) яхшы белергә кирәк? 

-Ул кайда эшли? 

- Ул кем(нәрсә) белән эшли ? 

-Сиңа бу һөнәр ни өчен ошый? 

 


