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ТЕМА 1.1. Национальный язык и формы его существования. 

Грамматика: Вопросительная конструкция с –мы/-ме. Утверждение. Отрицание 

(Әйе. Юк. Түгел). Личные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Выражение принадлежности (-ныкы/-неке). Извинение. Выражение 

благодарности. Звуко-буквенные соотношения.  

Лексика по теме: Татарстан (лексический минимум №1).  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Татарстан 

Һәркемгә дә үз туган ягы бик кадерле. Кеше кая гына барса да, барыбер күңеле 

белән үзенең газиз туган авылына, туган шәһәренә ашкынып кайта. Безнең 

чиксез киң илебездә матур шәһәрләр һәм авыллар бик күп. Тик бөек татар 

телендә аңлашып, сөйләшеп, татар халкының гореф-гадәтләренә буйсынып 

яшәгән кешеләр, әлбәтта,  

Татарстан республикасында гомер кичерә. Татарстан республикасы экономик 

яктан һәм кеше саны буенча Русиянең иң зур республикалыраның берсе. Шулай 

ук хәзерге Татарстан йөздән артык милләткә туган йорт, туган як. Ул күп 

милләтле республика. Татарстан үзенең бай тарихы һәм уникаль табигать 

ресурслары белән халкында горурлык хисе уята, шуңа күрә дә бу табигать 

почмагы туристларның игътибарын яулап алган.  

Зур уңыш бирә торган киң басулар, күп миллионлы шәһәрләр зәңгәр сулы 

Кама, Идел елгалары һәм яшел урманнар белән алмаша. Республика җир асты 

байлыклары белән дә горурлана ала.  

Татарстан республикасында татар мөселман һәм рус православие мәдәниятенең 

үзара бәйләнеп яшәвенең үрнәге күрсәтелгән. Тарихының авыр вакыйгаларына 

карамастан, татар һәм рус халкы татулыкта һәм бердәмлектә яши.  

Татарстанда буыннан-буынга күчеп килгән гореф-гадәтләр, бәйрәмнәр бик күп. 

Шуларның берсе - Сабантуй бәйрәме. Бу милли бәйрәм язгы чәчу тәмамлануга 

багышлана. Элек-электән Сабантуйның күрке - ат чабышлары, әлеге 

Татарстанда да бу спорт төренә бик әһәмиятле урын бирелә. Сабантуй бәйрәме 

Татарстанда гына түгел, ә татарлар яшәгән барлык регионнарда да, хәтта чит 

илләрдә дә үткәрелә. Татар халкының милли бәйрәмнәре белән бергә 

республикада яшәүче башка милләтләрнең дә бәйрәмнәренә дә зур игътибар 

салынган.  



Татар көйләре бигрәк тә моңлы булып тоела. Башка телләргә тәрҗемә ителми 

торган моң сүзе татар халкының күңелен сыйфатлый. Татар шигырьяте һәм 

җыр иҗаты белән бер рәттә татар мәдәниятендә традицион һөнәрләр дә зур 

урын алып тора, алар татар халкының рухи дөньясын чагылдыралар. Мәсәлән, 

татар халкының ювелир сәнгате бөтен дөньяга билгеле.  

Шулай итеп, татар сәнгате безнең – татарларның - борынгы буыннарыбызның 

яшәү рәвешен, мәдәниятен чагылдыра. Без, егерме беренче гасыр кешеләре, үз 

халкыбызның, үз туган ягыбызның гореф-гадәтләрен ихтирам итеп яшәргә 

тиешбез. 

Задание 2. 

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Категория числа. 

Имя существительное в татарском языке имеет два числа: единственное и 

множественное. Единственное число не имеет показателей. Существительные 

во множественном числе принимают аффиксы –лар/-ләр, после м, н, ң -нар/-

нәр. 

Упражнение 1. Образуйте от данных слов форму множественного числа и 

запишите их: 

Дус, шәһәр, туган, апа, эне, тычкан, болан, песнәк, агроном, сәлам, өн, ат, канат, 

ќиһаз, табын, 

мәќлес, кунак, йөзем, ризык, батон, автобус, кӳпер, кӳргәзмә, газон, ӳлән, иген, 

сандугач, каен, яфрак, тукран, диван, кыз, малай, ел, иләк, шәм, шырпы, аккош, 

торна, чыпчык, козгын, көн, ябалак, атна, урын. 

Упражнение 2. Переведите на татарский язык: 

Стулья, игры, магазины, места, школы, книги, уроки, праздники, учителя, 

имена, соседи, мужчины, люди, животные, цветы, родственники, друзья, руки. 

Задание 4. Личные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения 

Личные местоимения: 

Мин – я Без – мы 

Син – ты Сез – вы 

Ул – он, она Алар – они 

Указательные местоимения 

Бу – это Болар – эти Андый 



Теге – то Тегеләр – те Мондый –такой 

Шул – то Шулар – те Шундый 

Вопросительные местоимения 

Кем? — кто? Кая? – куда? Кайдан – откуда? 

Нәрсә? — что? Кайда – где? Ничек – как? 

Нинди – какой? Кайчан – когда? 

Ничә –сколько Нишли? – что делает? 

Местоимения кем? нәрсә? в отличие от русского языка могут употребляться во 

множественном числе. 

Задание 5. Поставьте вопросы к выделенным словам в предложениях: 

1. Татарстан республикасы экономик яктан һәм кеше саны буенча 

Русиянең иң зур республикалыраның берсе. 

2. Сабантуй бәйрәме Татарстанда гына түгел, ә татарлар яшәгән барлык 

регионнарда да, хәтта чит илләрдә дә үткәрелә. 

3. Тарихының авыр вакыйгаларына карамастан, татар һәм рус халкы 

татулыкта һәм бердәмлектә яши. 

4. Безнең чиксез киң илебездә матур шәһәрләр һәм авыллар бик күп. 

5. Зур уңыш бирә торган киң басулар, күп миллионлы шәһәрләр зәңгәр 

сулы Кама, Идел елгалары һәм яшел урманнар белән алмаша. 

Задание 6. Постройте правильные предложения из данных слов и переведите их 

на русский язык. 

1. Кӳп, бөек, шәхесләр, бик, яшәгән, Казанда. 

2. китәрләр, фәнни, иртәгә, конференциягә, студентлар, бәлки. 

3. кичә, килде, белән, бабай, авылдан, әби, безгә. 

4. Тӳгел, анда, кӳңелсез, эш, кӳп, авылда, да, булса. 

5. акчасы, булса, ул, Булат, машина, алыр, иде, сатып. 

6. аларны, Чистай, бик, йөри, автобуслары, сирәк, озак, кирәк, көтәргә. 

7. ярата, сөйләргә, кызык, һәм, дә, кӳп, эшләмәсә, кӳп, Алсу 

8. . барачакмын, кинога, иртәгә, бӳген, яки, мин. 

9. син, абыең, киттең, белән, кибеткә. 

10. белән, институтка, автобус, мин, киләм. 

 

ТЕМА 1.2. Татарстан Республикасы. Дәүләт флагы, гербы, гимны (тарих).  

Грамматика: Количественные и порядковые числительные. 

Множественное число существительных. Ответ на вопрос Кайдан? 

Существительные в местно-временном падеже. Ответ на вопрос Кайда? 

Настоящее время глагола.  

Лексика по теме: Татарстан Республикасы. Дәүләт флагы, гербы, гимны (лекс. 

мин. №2). 



Устная речь: развитие навыков монологической диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов 

и имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Татарстан Республикасы. Дәүләт флагы, гербы, гимны (тарих). 

1990 елның 30 августында республикабызда истәлекле вакыйга булды. Ул 

көнне Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителде. Бу 

хокукый акт мәмләкәтебезне суверен, бәйсез дәүләт, җирне, табигый 

байлыкларны һәм башкаларны бары тик республика халкы милке дип игълан 

итте; Татарстан җирендә республика закон нарының өстенлеген таныды; 

җөмһүриятебездә яшәүче барлык гражданнарның, нинди милләттән 

булуларына карамастан, хокуклары һәм ирекләренең өстенлеген беркетте; 

Татарстанның милли дәүләт төзелешен үзгәртүнең сәяси-хокукый нигезен 

салды. 

Республикабызның суверенлыгын ныгыту өчен, бөтенхалык 

референдумы үткәрелде. Аны уздырганда «Кеше хокуклары турында 

Декларациягә һәм «Икътисадый, социаль һәм мәдәни хокуклар турында 

халыкара акт»ның 1 нче статьясына, «Гражданлык һәм сәяси хокуклар турында 

халыкара акт»ка нигезләнеп эш ителде. Аларда барлык халыкларның 

үзбилгеләнүгә хокукы, шушы хокуктан файдаланып, алар үзләренең сәяси 

статусын ирекле билгеләве һәм үзләренең икътисадын, социаль һәм мәдәни 

үсешен ирекле тәэмин итүләре турында әйтелә. 

Бөтенхалык тавыш бирүе суверен дәүләт төзелү вакыйгасын юридик 

яктан раслады. Киңрәк вәкаләтләр алырга омтылып, Татарстан үзара 

мөнәсәбәтләрнең яңа принципларын раслый. Россия белән Татарстан 

арасындагы килешүгә кул кую - шуның ачык мисалы. 

1991 елның ноябрендә -Татарстан флагы, 1992 елның февралендә-гербы, ә 

1993 елның июлендә гимны кабул ителде. 

Татарстан Республикасының Дәүләт флагы - Татарстан Республикасының 

дәүләт мөстәкыйльлеген раслаучы символ. Татарстан Республикасы 

Конституциясендә «Татарстан Республикасының Дәүләт флагы яшел, ак һәм 

кызыл төстәге аркылы буйлардан торган туры почмаклы тукымадан гыйбарәт. 

Ак буй флаг киңлегенең 1/15 өлешен тәшкил итә һәм тигез киңлектәге яшел 

һәм кызыл төстәге буйлар уртасында урнашкан. Яшел буй - өстә» дип язылган. 

Флаг - дәүләтнең мөстәкыйльлеген раслаучы символ. Шуңа күрә элекке 

заманнарда ук илне дошман басып алу куркынычы янаганда, сугышчылар 

байракны үзләре белән алгы сафта алып барганнар. Сез китаплардан укып 



беләсез инде: гражданнар, Бөек Ватан сугышы елларында безнең 

сугышчыларыбыз, байракны саклап калу өчен үз гомерләрен корбан иткәннәр, 

дошман кулына төшермәс өчен аны үз гәүдәләренә урап йөрткәннәр, җиргә 

күмгәннәр, бомбалар төшеп яна торган биналардан алып чыкканнар. 

Татарстан Республикасының Дәүләт флагы беренче мәртәбә 1991 елның 

декабрендә башкалабызның Ирек мәйданындагы Югары Совет бинасы өстендә 

җилфердәде.  

Татарстан Республикасы Дәүләт флагы торак йортларга - 31 декабрь, 1-2 

гыйнвар, 8 март, 1 май, 9 май, 30 август, 6 ноябрь, 7 ноябрь көннәрендә, шулай 

ук Татарстан Республикасының Дәүләт флагы турындагы положениенең 3 

статьясы нигезендә республика һәм җирле буйсынудагы барлык иҗтимагый 

һәм шәхси учреждениеләрнең биналарына эленә торган башка бәйрәм һәм 

тантаналы вакыйгалар көннәрендә дә куела. 

Флагтагы яшел, ак, кызыл төсләр нәрсәне белдерә соң? Хәзер шуларга 

тукталып узыйк. 

Сезнең игътибар иткәнегез бардыр: яз җитү белән табигать яшеллеккә 

төренә. Безнең бер урыннан икенче урынга күченеп яшәүче ерак бабаларыбыз 

өчең яшел басу, урман, дала, болыннар тормыш чыганагы булган. Яшел төс - 

тормыш, тере табигать төсе. 

Флагтагы ак төс исә - сафлык, пакьлек, тынычлык, иминлек билгесе. 

Кызыл төс элек-электән көчле, колачлы булуны белдергән. Кызыл төс — кояш, 

яшен һәм ут төсе, тормышның дәвам итүе, бәйрәм, җиңү төсе. Менә безнең 

Дәүләт флагыбызга нинди зур мәгънә салынган. Флаг проектын Татарстан 

Республикасының халык художнигы Тавил Гыйният улы Хаҗиәхмәтов төзегән. 

Ул Саба районының Йосыф-Алан авылында туып үскән. Озак еллар буе «Яшь 

ленинчы» (хәзерге «Сабантуй»), «Ялкын» журналларында рәссам булып 

эшләде. Бик күп китапларны бизәп чыгарды, күренекле шәхесләребезнең 

портретларын ясады. 

Хәзер Татарстан Республикасының Дәүләт флагы безнең Президент һәм 

Хөкүмәт, Дәүләт Советы җитәкчеләре чит илләргә визит белән барган вакытта, 

чит ил делегацияләрен каршы алганда, озатканда, якташларыбыз катнашында 

дөнья күләмендә үткәрелә торган спорт ярышларында, Татарстан Республикасы 

вәкилләре катнашында уздырыла торган симпозиум, конференция 

биналарында, халыкара күргәзмәләрдә җилферди. Диңгез, океаннар буйлап 

сәяхәт итүче якташларыбыз да яхталарына Татарстан Республикасы флагын 

эләләр. Шулай итеп, хәзер Республикабыз флагын барлык мәмләкәтләрдә дип 

әйтерлек таныйлар. 

Республикабызның Дәүләт гербы - аның дәүләт суверенлыгы символы. 

Ул кояш җирлегендә бер ягында түгәрәк калканлы, алгы тәпиен бераз күтәргән 



канатлы барс сурәтеннән гыйбарәт, татар халык нәкышләре белән уратып 

алынган, нәкыш үзәгенә «Татарстан» дип язылган. Татарстан Республикасы 

Дәүләт гербының төсле сурәтләмәсендә: кояш -кызыл, барс - ак, тышкы кыса - 

яшел, кысадагы нәкыш һәм язу -алтынсу төстә. 

Республикабыз гербы проектын эшләүдә байтак рәссам катнашты. Югары 

Совет сессияләрендә, газета-журнал битләрендә күптөрле проектлар турында 

фикер алышканнан соң, монументаль сәнгать остасы, рәссам Риф Фәхретдинов 

ясаган проект җиңеп чыкты. Риф халкыбызның тарихи фантастик образлары 

белән күптәннән кызыксына. Бу анда Ленинград академиясендә укыган 

чагында язган «Җидегән чишмә» исемле диплом эшендә дә ачык чагыла. 

Татарстан Республикасы гербы байрагыбыз төсләрендә. Ул чуар түгел, 

анда артык билге, рәсемнәр дә юк. Түгәрәк рәвешендә эшләнүе дә аны җыйнак 

итә. Ул тукымага чигү, рәсемгә төшерү, басма-ханәдә эшләү өчен дә бик уңай. 

Гербта ни өчен барс рәсеме сурәтләнүенә тукталыйк. 

Барс - борынгы тотемик (борынгы халыкларда берәр гаиләнең яки 

кабиләнең табына һәм олылый торган хайваны, үсемлеге, әйбере) образ. Ул 

үзенең кешелеклелек, химаячел (яклаучы) мәгънәсе белән хәзерге заман дәүләт 

символына (билгесенә) бик ярашып тора. 

Бик борынгы заманнарда барс кабиләсе булган. Моны археолог 

галимнәребез раслый. Безнең борынгы болгар бабаларыбызның мөһерендә барс 

сурәте төшерелүе мәгълүм. Барс - ирек сөюче җанвар. Аны читлектә үрчетә дә 

алмыйсың. Димәк, аның бу сыйфатлары мөстәкыйльлек өчен көрәшебезгә дә 

җавап бирә. Шуңа күрә рәссам барсны үзәк элемент итеп керткән. 

Барс - кош түгел. Әмма ул гербта канатлы итеп сурәтләнгән. Сезнең 

канатлы елан, канатлы ат рәсемнәрен күргәнегез бардыр. Чынлыкта исә 

аларның да канаты юк бит. Ләкин халык үз әкиятләрендә аларның аерым 

төрләрен канатлы итеп тасвирлаган, аларга ниндидер өстен, сихри көч биргән. 

Гербтагы барс сурәте дә - шундыйлардан берсе. 

Шунысын да әйтергә кирәк: барс - борынгы Болгар дәүләтеннән килә 

торган билге. Ул чорларда бу хайван яшел табигать кочагында тереклек иткән. 

Шунлыктан рәссам барсны яшел төс эчендә ясаган. Сурәт милли орнамент 

белән каймаланган. 

Барс - уңыш һәм үрчем символы. Ул, поэтик-символик образ буларак, 

халыкның яклаучысы, саклаучысы, аны үз канаты астыңа алучысы. 

Ул - кояш фонында. Бик борынгы бабаларыбыз кояшны Алла дип 

санаганнар. Кояш кызыл төстә ясалган. Ул төр көчле, энергияле булуны, 

өлгергәнлекне аңлата, матур, аяз көннәр киләчәген белдерә. 



Гербка игътибар белән карасагыз, барсның сул ягында түгәрәк калкан 

сурәтләнгәнен күрерсез. Бу - илебезнең һәм халкыбызның явыз көчләрдән 

сакланганлыгын, иминлеген һәм ныклыгын аңлата. 

Калкан тышында - сигез таҗ яфраклы кашкарый чәчәге рәсеме. Бу - озын 

гомерле булуны белдерә. Борынгылар язып калдырганча, сигез -җөп сан, 

хатын-кыз затын аңлата. Кешелек тормышында бары тик хатын-кыз заты гына 

нәселне мәңге дәвам итүче, гомер бирүче. 

Гербта барсның алгы уң аягы күтәрелгән булуын күрәсез. Монысы 

гербтагы гадәти ишарә: югары хакимияткә хөрмәт белдерү билгесе. Элекке 

заманнарда хөкемдарга хакимлек итү хокукы Алла тарафыннан бүләк ителә, 

дип санаганнар... 

Барсның очлы тешләре һәм тырнаклары аның кирәк вакытта үз 

буйсынуындагы җөмһүриятебезне, аның халкын көч белән яклый алачагын 

аңлаталар. 

Гербтагы ак боҗра - пакьлек, чисталык билгесе. Алтын боҗралар - 

муллык, зиннәтлелек, өлгергәнлек, табигатьне җанландыручы кояш төсе. 

Гербның тышкы боҗрасы яшел төстә, һәм аңа алтың белән үсемлек 

рәвешендәге орнамент чигелгән. Бу - татар халкының киң таралган бизәге, 

туган җиребез, табигатебез матурлыгы турында. Ул табигатьне барс саклап 

тора.  

Иң өстә - лалә (тюльпан) чәчәге. Лалә язың беренче булып шытып чыга, 

җирне яшәртә, яңарта. Ул - яңарыш чәчәге. Бу исә җөмһүриятебезнең 

яңарышына ишарә. 

Канатлы барс илаһи көчкә ия. Ул үз канаты астындагы халыкны бөек 

идеалларга турылыклы булып яшәргә өнди һәм, гражданнарга бәхетле яшәргә 

хокуклы булулары белән бергә, аларның бурычлары барлыгын да искә төшерә. 

Герб үзәгендәге барс, икенче яктан, Татарстан җөмһүриятенең үзен дә искәртә: 

зирәк карашлы ак төстәге барс изге ниятле, көчле, ирекле, җитез, гадел һәм алга 

омтылучан. Дәүләтебез гербы, беренче карашка гади генә булып күренсә дә, ул 

тирән мәгънәгә ия, борынгы бабаларыбыз болгарлардан килә торган 

дәүләтчелек традициябезне раслап тора һәм аның билгесен (символикасын) 

эстафета итеп ала. 

Республикабыз гербының сурәте Татарстан Республикасы Югары 

Советы, аның Президиумы, Татарстан Республикасы Президенты резиденциясе, 

Министрлар Кабинеты, аның буйсынуындагы министрлыклар һәм дәүләт 

комитетлары, Татарстан Республикасы Югары Суды һ.б. судлар, халык 

депутатларының җирле Советлары һәм аларның башкарма органнары эшли 

торган биналарга, Татарстан Республикасы законнары нигезеңдә мөһерләренә 

һәм документ кәгазьләренә герб сурәте төшерү хокукы бирелгән республика 



буйсынуындагы предприятие һәм оешмаларның мөһерләренә һәм документ 

кәгазьләренә урнаштырыла. 

Татарстан Республикасының Дәүләт гимны турында Положениедә 

әйтелгәнчә, Татарстан Республикасы Дәүләт гимны халык алдында 

башкарылганда, Гимнны тыңлаучылар басып тыңлыйлар. Дәүләт гимнына 

ихтирам күрсәтү - аның һәр гражданының бурычы. 

«Гимн» грек сүзе, ул тантаналы җыр дигән мәгънәне белдерә. 

Татарстан Республикасы Дәүләт гимны Татарстан Республикасында 

билгеләп үтелә торган бәйрәмнәргә багышланган тантаналы җыелышларны һәм 

утырышларны ачканда һәм япканда; дәүләт органнары тарафыннан уздырыла 

торган церемонияләр һәм башка тантаналы кичәләр вакытында Татарстан 

Республикасы 

Дәүләт флагын күтәргәндә; Татарстан Республикасына рәсми визит белән 

килүче дәүләт һәм хөкүмәт башлыкларын, БДБ илләренең һәм чит илләрнең 

рәсми делегацияләрен каршылаганда һәм озатканда - тиешле дәүләтнең Дәүләт 

гимны башкарылганнан соң; 

Татарстан Республикасы тормышындагы мөһим тарихи вакыйгаларны 

билгеләп үтү йөзеннән, һәйкәлләр, монументлар, обелисклар һәм башка 

корылмалар ачканда; һәр көнне «Татарстан» телерадиокомпаниясенең 

радиотапшыруларын башлаганда башкарыла. 

Татарстан Республикасы Дәүләт гимны Татарстан Республикасы Югары 

Советының 1993 елның 14 июлендәге карары тарафыннан расланган Гимнның 

музыкаль редакциясенә төгәл туры китереп башкарылырга тиеш.  

Гимнның авторы - Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, СССР 

һәм Россиянең халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге 

лауреаты композитор Рөстәм Яхин. 

Татарстан Республикасының Дәүләт флагы, гербы, гимны - Татарстан 

Республикасы суверенлыгын чагылдыручы символлар. Аларны ихтирам итү - 

Татарстан Республикасының һәр гражданинының изге бурычы. 

Задание 2. 

5. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

6. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

7. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

8. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Поставьте вопросы к выделенным словам в предложениях: 

1. 1990 елның 30 августында Татарстанның дәүләт суверенитеты турында 

декларация кабул ителде. 



2. Республикабызның суверенлыгын ныгыту өчен, бөтенхалык 

референдумы үткәрелде. 

3. Татарстан Республикасының Дәүләт флагы беренче мәртәбә 1991 елның 

декабрендә башкалабызның Ирек мәйданындагы Югары Совет 

бинасы өстендә җилфердәде. 

4. Барс - уңыш һәм үрчем символы. 

5. Дәүләт гимнына ихтирам күрсәтү - аның һәр гражданының бурычы. 

Задание 4. Имя числительное. 

Имена числительные обозначают количество и порядок предметов при их 

счете. Количественные числительные отвечают на вопросы ничә? күпме? – 

сколько? 

1 — бер   11 — унбер   21 — егерме бер 

2 — ике   12 — унике   22 — егерме ике 

3 — өч  

4 — дүрт   97 — туксан җиде 

5 — биш   105 — бер йөз биш 

6 — алты   119 — бер йөз унтугыз 

7 — җиде   201 — ике йөз бер 

8 — сигез   356 — өч йөз илле алты 

9 — тугыз   1275 — бер мең ике йөз җитмеш биш 

10 — ун   2005 — ике мең биш 

20 — егерме   5349 — биш мең өч йөз кырык тугыз 

30 — утыз 

40 — кырык 

50 — илле 

60 — алтмыш 

70 — җитмеш 

80 — сиксән 

90 — туксан 

100 — йөз 

1000 — мең 

Имена числительные в татарском языке, находящиеся перед 

существительными и определяющие их количество или порядок, не 

склоняются, т.е. не согласуются с существительными. Числительные, не 

имеющие при себе существительных, склоняются так же, как существительные: 

Например: биштән өчне алырга — от пяти отнять три, унга бишне 

кушарга — к десяти прибавить пять, сәгать сигездә — в 8 час., сәгать унга — к 

10 час. 



После числительных и слов ничә, күпме, күп, берничә существительные 

употребляются в единственном числе. 

Порядковые числительные выражают порядок и отвечают на вопрос 

ничәнче? – какой (по счету)? Образуются при помощи аффикса –нчы/-нче, -

ынчы/-енче. 

Например: беренче, унынчы, кырык алтынчы. 

Приблизительные числительные отвечают на вопросы ничәләп? 

ничәләгән? (примерно сколько?). Показатели – аффиксы-лап/-ләп, -лаган/-

ләгән. Например: алтылап кеше – около шести человек. 

Собирательныечислительные отвечают на вопросничәү? (сколько?). 

Показателями этого разряда числительных являются аффиксы–ау/-әү. 

Например: без икәү – нас двое. 

Разделительныечислительные отвечают на вопросничәшәр? (по 

сколько?). Показатели – аффиксы-ар/-әр (после согласных), -шар/-шәр (после 

гласных). Например: өчәр кеше – по 3 человека, икешәр кило – по 2 кг. 

Упражнение №1. Прочитайте и переведите: 

а) 5 дәфтәр, 20 тиен, 50 сум, берничә алма, 17 кыз, 2 пычак, 6 калак, 3 

шешә, 12 тәлинкә, күп акча, ничә бала? 24 сәгать. 

б) 145нче биттә, 2006нчы елда, 17нче августта, 334нче аудиториядә, 

41нче автобуска, 9нчы каттан, 3нче бинага, 439нчы фатирда 

в) 1987нче елның 26нчы апрелендә, 2003нче елның 15нче сентябрендә, бу 

китапның 39нчы битеннән, 2017нче елның 23нче февраленә, 9 катлы йортның 

7нче катында, 1972нче елның башында, институтның 2 нче бинасына. 

 

ТЕМА 1.3. Татарстан Республикасының беренче Президенты. 

Грамматика: Выражение принадлежности (минем, синең....). Существительные 

и местоимения в притяжательном падеже. Ответ на вопрос Кемнең? Нәрсәнең?  

Лексика по теме: Татарстан Республикасының беренче Президенты. 

(лексический мин.№3)  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Татарстан Республикасының беренче Президенты 

Минтимер Шәрип улы Шәймиев 1937 елның 20 гыйнварында хәзерге Актаныш 

районы Әнәк авылында крестьян гаиләсендә туа. 



М.Ш.Шәймиевнең бабасы - Шәймөхәммәт урта хәлле, таза тормышлы игенче 

булган. Коллективлаштыру елларында, кулак дип санап, аны йортыннан, мал-

туарларыннан мәхрүм иткәннәр. Минтимер Шәриповичның атасы - 

Шәһишәрип ага Шәймиев бөтен гомере буена авыл хуҗалыгында эшли (26 ел 

дәвамында колхоз рәисе булып тора). 

1954 елда М.Ш.Шәймиев мәктәпне тәмамлый һәм Казан авыл хуҗалыгы 

институтына укырга керә. 

Казан авыл хуҗалыгы институтының механикалаштыру факультетын 

тәмамлаганнан соң (1959 ел) авыл хуҗалыгын механикалаштыру өлкәсендә 

эшли. 

1991 елның 12 июнендә Татарстан Республикасының беренче Президенты итеп 

сайлана. Татарстанның күпмилләтле халкы республикада тынычлык һәм 

иминлекне ныгыту, катлаулы социаль-икътисадый проблемаларны хәл итү 

буенча М.Ш.Шәймиев тырышлыгына югары бәя бирә. Ике мәртәбә (1996 

елның 24 мартында һәм 2001 елның 25 мартында) ул яңадан Татарстан 

Республикасы Президенты итеп сайлана. 

1994-2001 елларда Россия Федерациясе Федераль Собраниесенең Федерация 

Советы әгъзасы. 

2005 елның 25 мартында Россия Федерациясе Президенты В.В.Путин күрсәтүе 

буенча, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан М.Ш.Шәймиевкә 

Татарстан Республикасы Президенты вәкаләтләре бирелә. 

Россия Федерациясе Дәүләт Советы әгъзасы (2000-2001 елларда Дәүләт Советы 

Президиумы әгъзасы).  

2001 елның 1 декабреннән "Бердәм Россия" партиясенең Югары Советы 

рәистәше. 

ТР Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиевның вәкаләтләр чоры 2010 елның 

25 мартында бетте.  

2010 елның 21 апрелендә Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе итеп 

билгеләп куелды. 

2010 елның апреленнән “Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни 

истәлекләрен торгызу Республика Фонды” коммерциячел булмаган 

оешмасының Попечительләр Советы Рәисе булып тора. 

Задание 2. 

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 



Задание 3. Категория принадлежности. 

Своеобразием татарского языка является наличие у имени категории 

принадлежности, обозначающей принадлежность предмета к определенному 

лицу. Принадлежность предмета выражается: 1) при помощи личных 

местоимений в притяжательном падеже и 2) особыми притяжательными 

аффиксами, присоединяющимися к существительным. 

 

Притяжательные местоимения аффиксы принадлежности после гласных

 аффиксы принадлежности после согласных 

минем -м -ым/-ем 

синең -ң -ың/ең 

аның -сы /-се -ы/-е 

безнең -быз/-без -ыбыз/-ебез 

сезнең -гыз/-гез -ыгыз/-егез 

аларның -сы/-се -ы/-е 

Значение принадлежности может быть выражено одним существительным. 

Например: апам, эшең, бакчабыз, улыгыз. 

Упражнение 1. Добавьте к существительным нужные аффиксы 

принадлежности. 

Синең авыл..., безнең шәһәр..., аның бала..., сезнең вакыт..., минем урын..., 

аларның акча.., аның исем..., синең баш..., безнең эш..., сезнең өстәл..., минем 

бүлмә..., аларның кибет..., безнең бакча..., сезнең йорт..., аның хата ... . 

Упражнение 2. Переведите словосочетания на русский язык (с местоимением). 

Укытучым, күзләрегез, аның урындыгы, уеныгыз, китабың, җиребез, 

чәчәкләрегез, аның гаиләсе, сүзем, дәфтәрләрең, улың, аларның тавышы, 

урыныгыз, тәрәзәләребез, соравың, хатларым, аның көзгесе, белемегез, 

бәйрәмегез, аларның туганы, күршеләрегез. 

Упражнение №3. Переведите. 

а) Минем чын дустым, синең беренче имтиханың, аның яңа дәфтәре, безнең 

усал этебез, минем акыллы кызым, сезнең файдалы киңәшегез, аларның зур 

гаиләсе. 

б) Синең йортың ничә катлы? Аның хатыны бик матур. Минем бүлмәм 

һәрвакыт чиста. Сезнең кече улыгыз ничек укый? Безнең әниебез бик яхшы 

кеше. Аларның фатиры бишенче катта. Синең дә машинаң бармы? 

Упражнение №4. Переведите. 

Ваша жена, его ребенок, моя дочь, наши друзья, твой муж, мои глаза, ваше 

время, наша улица, его сосед, твои песни, ваши тетради, наше имя, их комната, 

ваша работа, его магазины, мой город, твои волосы, наша семья, ваши руки, 

мои ноги, ее мама, их место. 



Упражнение №5. Переведите на татарский язык. 

а) Мое белое платье, твой огород небольшой, его близкий сосед, наш зеленый 

город, ваши красивые глаза, их новая учительница. 

б) Твоя комната светлая и чистая. Мой сын занимается спортом. Ее муж сейчас 

на работе. Сегодня у тебя есть время? У меня много хороших друзей. Ваш 

огород далеко от города? Наша любимая бабушка живет в деревне. Какая у вас 

машина? Его сестра тоже учится в КамПИ. 

Упражнение №6. Вместо точек напишите подходящие по смыслу слова в 

нужной форме и переведите их на русский язык. 

1) Минемдә яхшы, кызыклы ... бар. 2) Безнең туган ... чиста һәм матур. 3) Синең 

бу ... бик озын, шуңа күрә ул миңа ошамый. 4) Миңа бүген сезнең ... кирәк. 5) 

Аның ... шундый яшь һәм таза, чөнки ул һәр иртә йөгерә. 6) Аларның ... бик 

усал, сак бул! 7) Синең ... дөрес түгел, хаталарың күп. 8) Минем ..... тырыш һәм 

акыллы, китапханәгә дә еш йөри. 9) Аның ..... сөйләшми, аңа инде ике яшь. 10) 

Синең яңа ..... шәһәрнең кайсы районында? 

(Сайлап алу өчен сүзләр: бала, җавап, әти, күлмәк, китап, шәһәр, фатир, ярдәм, 

сеңел, эт) 

Упражнение №7 

а) Апам – апаларам, бакчам – бакчаларам, алмам – алмаларам, чанам – 

чаналарам, тәлинкәм – тәлинкәләрем, булмәм – бүлмеләрем, сөлгем – 

сөлгеләрем. 

б) Кулам – кулаларам, иптәшем – иптәшләрем, өстәлем – өстәләрем, кызым – 

кызларым, йортым – йортларым, сеңелем – сеңеләрем. 

в) Күлмәгем – күлмәкләрем, калагым – калакларым, бүрегем – бүрекләрем, 

ишегем – ишекләрем, курчагым  – курчакларым, чәчәгем – чәчәкләрем, 

кунагым – кунакларым. 

г) Тубым – тупларым, мәктәбем – мәктәпләрем, китабым – китапларым, 

җавабым – җавыпларым. 

д) Малаем – малайларым, сараем – сарайларым, попугаем – попугайларым, өем 

– өйләрем, абыем – абыйларым, чәем – чәйләрем. 

е) Әбием – әбиләрем, әтием – этиләрем, әнием – эниләрем, песием – песиләрем, 

ипием – ипиләрем, бәбием – бебиләрем. 

10. Минем кечкенә балам – минем кечкенә балаларым – мои маленькие дети; 

минем яраткан сеңелем – минем яраткан сеңелләрем – мои любимые младшие 

сёстры; 

минем чәй калагым – минем чәй калакларым – мои чайные ложки; 

минем кайнар ашым – минем кайнар ашларым – мои горячие супы; 

минем дөрес җавабым – минем дөрес җавапларым – мои правильные ответы; 

минем акыллы малаем – минем акыллы малайларым – мои умные мальчики. 



11. Яраткан укытучы – минем яраткан укытучым. 

3 кечкенә песи – минем 3 кечкенә песием. 

Яңа сәгать – минем яңа сәгатем. 

5 чиста дәфтәр – минем 5 чиста дәфтәрем. 

Кызыклы китап – минем кызыклы китабым. 

Матур курчак – минем матур курчагым. 

 

ТЕМА 1.4. Казан шәһәре. 

Грамматика: Прилагательные. Ответ на вопрос Нинди? Выражение просьбы 

разрешить войти или выйти. Настоящее время глагола. Выражение направления 

действия. Существительные в направительном падеже. Ответ на вопрос Кая? 

Лексика по теме: Казан шәһәре. (лекс.мин. №4). 

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Казан шәһәре 

Менә без Казанда экскурсиядә. Республикабызның башкаласы булган Казан − 

Идел буендагы иң борынгы шәһәрләрнең берсе. Аңа 1000 ел элек нигез 

салынган. Бүгенге көндә Казан − миллионнан артык халкы булган зур шәһәр. 

Ул истәлекле урыннарга бик бай.  

Экскурсиябезне Кремльдән башлап җибәрдек. Кремль Казанның үзәгендә 

урнашкан. Ерактанрак карасаң, әйтерсең лә ул бер утрауны биләп тора. 

Кичләрен шушы утрауны төрле төстәге утлар яктырта. Бу − искиткеч күренеш. 

Кремльгә кергән юлда ап-ак Спас манарасы урнашкан. Аны сәгать бизи. 

Кремль янында герой шагыйребез Муса Җәлилгә һәйкәл куелган. Ул әсирлектә 

дә үлемсез шигырьләр язган, батырларча һәлак булган. Без аның шигырьләрен 

яратып укыйбыз. 

 Казанны һич тә Сөембикә манарасыннан башка күз алдына китереп булмый. 

Тирә-якка нур бөркеп торучы бу манара Казанның йөзек кашына һәм гүзәл 

тарихи символына әйләнде. Сөембикә − татар халкының горурлыгы, иминлек 

билгесе, иманы, кыйбласы ул. Кремльдә без Сөембикә манарасының тарихы 

белән таныштык. Ул − бик борынгы корылма, һәм дөньядагы авып баручы 

берничә шундый корылмалар исемлегенә кертелгән. Хәзерге көндә төзүчеләр 

аның авышып баруын туктатканнар.  

Яңа корылмалардан булган Кол Шәриф мәчетен дә озаклап карадык. Ул 

искиткеч матур һәм зур мәчет икән, һәм, хаклы рәвештә, илебезнең җиде 



могҗизасы исемлегенә керергә тиеш. Кремль безгә бик ошады. Аннан соң 

Казанның бүтән истәлекле урыннарына юнәлдек.  

Казан − студентлар шәһәре. Ул инде күптәннән Россиянең югары белем, фән, 

нәшрият үзәге булган. Татарстан өчен генә түгел, ә бөтен Идел буе, Урта Азия 

халыклары өчен мөгаллимнәр, фән эшлеклеләре әзерләгән, дәреслекләр һәм 

китаплар бастырып торган. Шуңа күрә дә анда бик күп уку йортлары урнашкан.  

Университет − Казаныбызның горурлыгы. Анда меңнәрчә студент югары белем 

ала. Минем әти-әниләрем, күп туганнарым да аны тәмамлаган. Минем дә шул 

университетта укыйсым килә. Казанның үзәгендә урнашкан Татар дәүләт 

гуманитар-педагогика университеты да республикабыз горурлыгы. Ә аның 

каршында халкыбызның сөекле улы, композитор Салих Сәйдәшевкә һәйкәл 

куелган.  

Без тагын Татар дәүләт академия театры бинасы янында булдык. Ул Г. Камал 

исемен йөртә. Театр Кабан күле буенда урнашкан. Без шунда күңелле ял иттек. 

Казанның тагын бер истәлекле урыны булган Тукай музеена да бардык. Атаклы 

шагыйребезнең тормыш һәм иҗат юлы буенча күп мәгълүмат алдык.  

Казаныбызга мең яшь булуга карамастан, ул яшәрә генә бара. Чөнки аны 

көннән-көн матурлыйлар, яңарталар. Башкалабызның иске урамнары, йортлары 

төзекләңдерелә. Шулай ук яңа урамнар һәм микрорайоннар да калкып чыга, 

метро төзелә. Казан һаман да иҗат дәрте белән рухланып яши, киләчәккә ачык 

йөз белән карый.  

Казан − безнең республикабызның йөрәге ул, белем үзәге. Монда бик күп 

атаклы язучылар, галимнәр, рәссамнар, композиторлар яшәгән, укыган, иҗат 

иткән... Шәһәребездә бик күп уку йортлары, музейлар, театрлар, парклар бар. 

Казанда төрле халык вәкилләре үзара дус яшиләр һәм эшлиләр. Казаным − ул 

дуслык шәһәре! Казаным − ул тарихи шәһәр. Казаным − ул гел яңарып торучы, 

картаймый торган мәңге яшь шәһәр! Мин үз туган ягымны бик яратам һәм 

аның белән горурланам. 

Задание 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Бүгенге көндә Казан − миллионнан артык халкы булган зур шәһәр. 

2. Сөембикә − татар халкының горурлыгы, иминлек билгесе, иманы, 

кыйбласы ул. 



3. Кол Шәриф мәчет - искиткеч матур һәм зур мәчет, һәм, хаклы рәвештә, 

илебезнең җиде могҗизасы исемлегенә керергә тиеш. 

4. Казанның үзәгендә урнашкан Татар дәүләт гуманитар-педагогика 

университеты республикабыз горурлыгы. 

5. Татар дәүләт гуманитар-педагогика университеты каршында 

халкыбызның сөекле улы, композитор Салих Сәйдәшевкә һәйкәл куелган. 

Задание 4. Существительные в направительном падеже. Юнәлеш килеше. 

Направительный падеж — кемгә? (кому? к кому? на кого?), нәрсәгә? (чему? к 

чему? на что? во что?), кая? (куда?). Направительный падеж обозначает тот 

предмет, по направлению к которому совершается действие или которого 

достигает предмет. Его аффиксы -га/гә, -ка/кә. Наример: ректорга, әнигә, 

институтка, Чаллыга, өйгә. 

Упражнение №1. Допишите аффиксы. Переведите. 

Кемгә? – кунаклар..., халык..., кешеләр..., табиб..., әби..., егет..., сатучы..., 

хатын... 

Нәрсәгә? Кая?– шәһәр..., кибет..., урам..., урындык..., өстәл..., эш..., агач..., 

бакча..., Казан.... 

Упражнение №2. Переведите. Составьте с ними словосочетания. 

В институт, домой, на работу, маме, знакомым, Ринату, в деревню, детям, 

родственнику, на вопрос, в Набережные Челны, на стул, собаке. 

Задание 5. Имя прилагательное 

Имя прилагательное в татарском языке всегда употребляется перед 

существительным (определяемым словом). В отличие от русского языка не 

согласуются с ним ни в числе, ни в падеже. Прилагательные отвечают на 

вопрос нинди? (какой?). 

Прилагательные бывают качественные и относительные. 

Качественные прилагательные обозначают цвет, физические свойства, 

характер, внутренние особенности, объем, величину предметов и лиц (кызыл, 

озын, йомшак, зур). Относительные прилагательные выражают отношения 

между предметами и понятиями как их признаки. Они образуются при помощи 

аффиксов –лы/-ле, -сыз/-сез, -гы/-ге, -кы/-ке. (чәчәкле, яңгырлы, көзге, кышкы). 

Качественные прилагательные имеют 4 степени. 

Название степени Показатели степени Примеры 

Положительная степень 

(гади дәрәҗә) 

 матур — красивый, 

кызыл — красный, 

зур — большой 

Сравнительная степень 

(чагыштыру) 

-рак / -рәк матуррак — красивее 

зуррак — больше 

Превосходная степень 

(артыклык дәрәҗәсе) 

1) частичное повторение 

основы 

сап — сары 

кып—кызыл 



2) усилительные 

частицы; иң—самый бик 

— очень 

үтә — сверх 

зуп — зур 

ямь — яшел 

иң яхшы, 

бик биек, 

үтә кыю 

Уменьшительная 

степень 

(кимлек дәрәҗәсе) 

-кылт/ -келт 

-гылт / -гелт 

-сыл/ -сел 

-су 

кызгылт—красноватый 

яшькелт—зеленоватый 

аксыл—беловатый 

зәңгәрсу—синеватый 

 

Упражнение №1. Переведите на татарский язык. 

Лучше, красивее, не хуже, самый холодный, грязнее, очень большой, теплее, не 

самый маленький, быстрее, очень медленный, крупнее, старше, самый молодой, 

не очень старый, вкуснее. 

Упражнение №2. Образуйте прилагательные и составьте с ними 

словосочетания. 

1. Файда, бәхет, тәрбия, бал, тоз, тәм, вакыт, кар, акыл, җил, чәчәк, ут, май, 

болыт, кызык, кояш, сөт, җавап, тәртип; 

2. Кыш, көз, иртән, кич, җәй, яз, бүген, көндез, төн, кичә, соң, иртәгә, былтыр, 

хәзер, быел, ахыр, ал, арт, . 

Упражнение №3. Переведите на русский язык. 

Олег Мараттан озынрак. Татар теле рус теленнән авыррак. Көз көне яңгырлы 

көннәр ешрак була. Җәй башында көннәр озынрак, төннәр кыскарак була. Мин 

үземнән акыллырак кешеләрне ихтирам итәм. Бу китап теге китаптан 

кызыклырак. Татарстаннан зуррак илләр бик күп, ләкин аннан кечкенәрәк 

илләр дә бар. 

Задание 6. Настоящее время глагола. Переведите предложения на татарский 

язык. 

Его сестра не слушает музыку. Ты не любишь читать книги? Мы живем на 

улице Усманова. Их ребенок хорошо понимает по-татарски. Мой папа 

приходит домой в 7 часов. Я каждый день готовлюсь к занятиям. Вы отвечаете 

на мои вопросы. На его столе лежат книги и тетради. Моя бабушка живет в 

Сашином доме. На уроке русского языка нам задают трудные вопросы. 

Маминой сестре очень нравится голос В. Агапова, поэтому она всегда ходит на 

его концерты. Сестра моего мужа работает в их магазине. В наш город из 

Казани приезжает Асаф Валиев. 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

Сезнең әниегез кайда эшли? Сез буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсез? Син 

нинди урамда яшисең? Синең дустың нинди телләр белә? Институтта сез нәрсә 

өйрәнәсез? Син урамда нәрсә күрәсең? Синең күршең дәрескә соңга каламы? 



Ул ничек укый? Син кайда ял итәргә яратасың? Сез дәрестә кемгә җавап 

бирәсез? Өйдә сине кем көтә? Тәнәфестә ашханәгә барасызмы? Сез кайда 

ашыйсыз? Син өйдә әниеңә булышасыңмы? 

 

ТЕМА 1.5. Кол Шәриф мәчете 

Выражение просьбы. Уточнение времени действия. Уточнение места действия 

или местонахождения человека  

Грамматика: Существительные в винительном падеже. Ответ на вопрос Кемне? 

Нәрсәне? Выражение повеления. Ответ на вопрос Кайчан?  

Лексика по теме: Кол Шәриф мәчете (лекс. мин. №5)  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

КОЛ ШӘРИФ МӘЧЕТЕ 

Казан Кремле эчендәге биш таш мәчетнең берсе һәм иң зурысы, иң атаклысы 

Кол шәриф исемен йөрткән. Риваятьләргә караганда, мәчет искиткеч матур, бай 

итеп бизәлгән булган. Аның эче Казанның барлык ир халкы сыярлык иркен 

була. Ә Казан ханлыгының башкаласында ул чорда, төрле чыганакларга 

караганда, 30 меңнән алып 50 меңгә хәтле кеше яшәгән. Кол Шәриф мәчете 

ӳзәк мәчет булып саналган. 

Бу мәчетнең имамы булып Әл-Мөхәммәт улы Ядкәр Кол-Әшрәф эшләгән. Гади 

халык аны ӳз итеп Кол Шәриф дип йөрткән. Аны пәйгамбәрләр нәселеннән 

чыккан изге кеше дип уйлаганнар. Шул ук вакытта Кол Әшрәф ханлыкның 

беренче мөфтие дә булган. Халык риваятьләрендә аны төрлечә атыйлар: Кол 

Шәриф, Шәрифкол, Әшрәфкол һ.б. Мәрќани аның турында болай дип язып 

калдырган: «Ул ислам ханнары һәм шәһәр халкы алдында бик мөхтәрәм кеше 

булган. Русия кнәзләре Казан ханнарына илче ќибәреп, хатлар язганда, мулла 

Шәриф-Кол исеменә дә хатлар һәм бӳләкләр ќибәрәләр иде, диделәр. 

Русиялеләр Казанга һөќӳм иткән вакытта, ул ӳзенең иярченнәрен янына ќыеп, 

мәдрәсәгә кереп, аның тӳбәсе өстендә урыслар белән каты сугышып, мәдрәсә 

тубәсеннән чәнчеп төшерелеп, вафат булды» 

Мәрќани телгә алган мәдрәсә – Кол Шәриф мәчете каршындагы зур мәдрәсә. 

Мондый мәдрәсәләр һәр мәчет каршында була, ләкин иң зурысы, иң абруйлысы 

Кол Шәриф мәчетенеке Аны хәтта университет дип тә йөртәләр. Университет 

бинасында шактый бай китапханә дә була. Аны Сөембикә китапханәсе дип тә 



йөртәләр. Аның бер өлешен Сөембикәне ӳзе белән бергә Мәскәӳгә алып 

китәләр. Төп өлеше исә Казанны алган чакта юк була. 

Кыскасы, мәчетнең имамы Кол Шәриф ул чорның зур галиме һәм укытучысы 

була. Моннан тыш, ул кӳренекле дәӳләт эшлеклесе дә XVI гасырның беренче 

яртысында Казан ханлыгы исеменнән илче сыйфатында Мәскәӳгә йөри. Рус 

хөкӳмәте белән сөйләш´ләр алып бара, килешӳләр төзи. Шул ук вакытта аның 

шагыйрь булуын да әйтеп китәргә кирәк. Ул язганнардан безнең чорга дӳрт 

газәл килеп ќиткән. 

Ќөмһӳриятебезнең бәйсезлеге турында декларация кабул ителгәч, Кол Шәриф 

мәчетен яңадан торгызу турында мәсьәлә кӳтәрелә. Мәчетне элеккеге урыннан 

бераз читтәрәк (элек ул Благовещение чиркәве урынында булган) сала 

башлыйлар. Проектны атаклы татар архитекторы Искәндәр Сайфуллин ясый. 

Задание 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Казан Кремле эчендәге биш таш мәчетнең берсе һәм иң зурысы, иң 

атаклысы Кол шәриф исемен йөрткән. 

2. Казан ханлыгының башкаласында ул чорда, төрле чыганакларга 

караганда, 30 меңнән алып 50 меңгә хәтле кеше яшәгән. 

3. Бу мәчетнең имамы булып Әл-Мөхәммәт улы Ядкәр Кол-Әшрәф эшләгән. 

4. Мәрќани телгә алган мәдрәсә – Кол Шәриф мәчете каршындагы зур 

мәдрәсә. 

5. Кыскасы, мәчетнең имамы Кол Шәриф ул чорның зур галиме һәм 

укытучысы була. 

Задание 4. Существительное в винительном падеже. 

Төшем килеше (винительный падеж) — кемне? (кого?), нәрсәне? (что?) и 

выражает прямой объект действия с оттенком определенности. Имеет аффиксы 

-ны/-не.  

Например: китапны, кызны, әнине. 

Упражнение №1. Допишите аффиксы. Переведите. 

Кемне? – кыз..., балалар..., әни..., туганнар..., сеңелем..., ирең..., бабай... 

Нәрсәне? – эш..., китап..., фатир..., бу дәфтәр..., теге машина..., бу мәктәп..., 

кул..., теге сумка... 

Упражнение №2. Переведите. 



Эту дверь, посуду, моего мужа, ребенка, улицу, дорогу, девушку, вашего сына. 

Упражнение №1. Скажите по-татарски. 

1) Сейчас 11 часов, к 4 часам, в 7 часов, который час? сейчас 9 часов, в 12 

часов, к 6 часам, сейчас 8 час. 15 мин., в 5 час. 10 мин., к 3 часам. 

2) Урок идет 45 мин., через полчаса, он стоит в очереди 2 часа, он работает 8 

часов, концерт идет 3 часа, через 20 минут. 

3) Половина шестого, в половине девятого, половина десятого, в половине 

восьмого 

4) 15 минут 10-го, 20 мин. 7-го, 5 мин. 2-го, 10 мин. 4-го, 25 мин. 8-го, 15 мин. 

6-го 

5) без 5 мин. 2, без 10 мин 9, без 20 мин. 12, без 15 мин. 6, без 10 мин. 8. 

Упражнение №2. Ответьте на вопросы. 

1) Хәзер сәгатьничә? 2) Институтта дәресләр сәгать ничәдә башлана? 3) Син 

сәгать ничәдә йокларга ятасың? 4) Икенче дәрес (пара) сәгать ничәдә бетә? 5) 

Син сәгать ничәдә торасың? 6) Бу дәрес ничәдә бетә? 7) Дәрес ничә минуттан 

бетә? 

Задание 5. Переведите словосочетания на русский язык (с местоимением). 

Укытучым, күзләрегез, аның урындыгы, уеныгыз, китабың, җиребез, 

чәчәкләрегез, аның гаиләсе, сүзем, дәфтәрләрең, улың, аларның тавышы, 

урыныгыз, тәрәзәләребез, соравың, хатларым, аның көзгесе, белемегез, 

бәйрәмегез, аларның туганы, күршеләрегез. 

Задание 6. Прочитайте предложения и сформулируйте к ним вопросы 

…? Без Казанда яшибез. 

…? Бу китап минеке. 

…? Бүген егерме беренче март. 

…? Бу- Чулпан ханым. 

…? Ул фирмада эшли. 

…? Бу ханым укытучы түгел. 

…? Бу хатын Санкт-Петербургтан. 

Ответьте на вопросы 

Бүген ничәсе? Март елның ничәнче ае? Бу кешеләр кайдан? Бу телефон 

синекеме? Гафу ит, хәзер син кайда? Сез кайда эшлисез? Алар кайсы шәһәрдә 

яшиләр? 

Прочитайте предложения и сформулируйте к ним вопросы 

…? Гөлназ егерме икенче мәктәптә укый. 

…? Юк, алар гимназиядә укымыйлар. 

…? Минемчә, ул Казанда укымый. 

…? Өч сәгать түгел, ике сәгать укыйбыз. 

 



ТЕМА 1.6. А.Н. Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник 

университеты. 

Образование в Татарстане. Высшее образование в Татарстане. Высшие учебные 

заведения в республике. Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева КНИТУ-КАИ. Уточнение 

эквивалента слов на татарском языке.  

Грамматика: Употребление в речи существительных в разных падежах. 

Прошедшее время глагола. 

Лексика по теме: А.Н. Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник 

университеты (лексический мин. № 6)  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

А.Н. Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университеты 

А.Н. Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университеты — 

Казандагы техник юнәлешле танылган югары уку йорты. 

Казан дәүләт авиация институты 1932 елның 5 мартында авиация сәнәгатенең 

төп Идарәсе карары нигезендә Казан дәүләт университетының аэродинамика 

бүлеге базасында оешкан. Иң элек институт аэродинамика һәм самолет 

төзелеше дип аталган ике бүлектән торган. 1934 елда рәсми рәвештә самолет 

төзелеше факультеты ачылган. 

Институт белән Николай Четаев җитәкчелек иткән. Ул шул елларда гомуми 

механика мәктәбендә фәнни-тикшеренү эшен җитәкләгән. 1933 елдан институт 

авиация югары уку йортлары арасында беренчеләрдән булып «КАИ 

хезмәтләре» дип аталган фәнни мәкаләләр җыентыгы чыгара башлаган. Шул ук 

елны кандидатлык диссертацияләре яклана башлаган. 1937 елда институтта 

докторлык диссертацияләре яклана башлаган. 1939 елда моторлар төзү 

факультеты ачылган. 1945 елда илдә беренчеләрдән булып реактив 

двигательләр кафедрасы ачылган. Кафедра мөдире итеп ракета двигательләре 

төзелешенә нигез салган В.П.Глушко чакырылган. Бу кафедрада Айның бер 

кратерына исеме бирелгән Г.С.Жирицкий, илнең ракета-космик системалары 

баш конструкторы булган С.П.Королевлар эшләгән. 

1951 елда авиация приборлары төзелеше, 1952 елда авиация радиотехникасы 

факультетлары ачылган. 1956 елда докторлык диссертацияләре яклау Советы 

эшли башлаган. 1973 елда институтка күренекле авиаконструктор А.Н.Туполев 

исеме бирелгән. 1982 елда институт Халыклар дуслыгы ордены белән 



бүләкләнә. 1987 елдаректор итеп Г.Л.Дегтярев сайланган. 1991 елда икътисад, 

финанс һәм эшмәкәрлек факультеты ачылган. 1992 елда Казан авиация 

институты Казан дәүләт техника университеты итеп үзгәртелгән. Шул елдан 

университет юнәлешләр һәм белгечлекләр спекторын киңәйтеп җибәргән. 

Шуның нәтиҗәсе булып, бер-бер артлы гуманитар (1995), физика-математика 

(2000), икътисади теория һәм хокук, психология (2003) факультетлары ачылган. 

Бүгенге көндә А.Н. Туполев исемендәге Казан илкүләм эзләнү техник 

университеты (КДТУ, КАИ) — Русия Федерациясенең техник уку йортлары 

арасында ышанычлы урын тоткан күптармаклы инновацион фәнни-укыту 

комплексы. Аның филиалы Татарстан шәһәрләрендә эшли. Бүген КДТУда 

якынча 15000 студент укый. 

2009 елның 7 октябрендә конкурста җиңеп, илкүләм эзләнү университеты 

статусын алган. 

Задание 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Употребление существительных в разных падежах. 

Упражнение 1. Просклоняйте слова и переведите: 

китап – китабның (у книги), китапка (в книгу, к книге), китапны (книгу), 

китаптан (из книги), китапта (в книге); сан, шәһәр (город), машина, хәреф, 

ишек, такта. 

Упражнение 2. Присоедините нужные окончания и переведите (обращайте 

внимание на фонетические изменения): 

Пример: такта (доска) – тактада (на доске);  

сыйныф (класс); тәрәзә (окно); идән (пол). 

Пример: Казан – Казанга (в Казань);  

урам (улица); мәктәп (школа); ишек (дверь); өстәл (стол). 

Пример: Чаллы – Чаллыдан (из Челнов);  

урам; мәктәп; ишек; өстәл; Әлмәт. 

Пример; әни (мама) – әнинең (мамин(а), мамы, принадлежащий маме);  

әти (папа); абый (брат); сыйныф; өстәл; тәрәзә; такта. 

Пример: әни – әнием (моя мама);  

өстәл; әти; Казан; сүз (слово); китап. 

Пример: китап – китабыбыз (наша книга);  

дәфтәр (тетрадь); кунак (гость); әти; әни. 



Упражнение 3. Правильно присоедините аффиксы и переведите: 

Образец: китап + да + лар + ым – китапларымда (в моих книгах). 

такта + да + м; сыйныф + дан + лар; мәктәб + ем + дә; авыл + ның + ыбыз 

(деревня); телевизор + да + ым + лар; кунаг + ны + ым; бакча + лар + да + ым. 

Задание 4. Прошедшее время глагола 

В отличие от русского языка в татарском имеется несколько форм глаголов 

прошедшего времени. Наиболее распространенными являются прошедшее 

определенное время и прошедшее неопределенное время. 

Прошедшее определенное время употребляется в том случае, когда говорящий 

сам видел, как действие совершалось. Для образования спрягаемой основы к 

корню глагола (т.е. к утвердительной форме повелительного наклонения) 

добавляется аффикс –ды/-де (после гласных и звонких согласных), -ты/-те 

(после глухих согласных). 

Например: утырды, эшләде, чыкты, китте, карады, килде. 

А личные окончания значительно отличаются от окончаний настоящего 

времени: 

Мин укыдым  киттем  Без укыдык   киттек 

Син укыдың  киттең   Сез укыдыгыз  киттегез 

Ул укыды   китте    Алар укыдылар  киттеләр 

Отрицательная форма образуется присоединением к основе глагола аффикса 

отрицания –ма-мә + -ды/-де: 

укымады, китмәде, эшләмәде, чыкмады, язмады. 

Мин язмадым Без язмадык 

Син язмадың  Сез язмадыгыз 

Ул язмады   Алар язмадылар 

Упражнение №1. Проспрягайте глаголы: 

Башла, бир, сөйлә, булыш, киен, сал. 

Упражнение №2. Образуйте прошедшее время и переведите на русский язык. 

Пример: ул чыга – ул чыкты, сез китәсез – сез киттегез. 

Без эшлибез, син белмисең, ул сөйләшә, мин карыйм, сез укытасыз, алар 

өйрәнмиләр, без уйнамыйбыз, сез укымыйсыз, мин аңламыйм, син утырасың. 

Упражнение №3. Переведите на татарский язык. 

Я спросил, ты не ответил, он знал, мы поняли, вы не думали, они написали, я не 

читал, ты работал, он слушал, мы не слышали, вы видели, они не смотрели. 

Упражнение №4. Переведите. 

Сез китмәдегез, ул шөгыльләнә, мин ышандым, без ашыгабыз, син ачмадың, сез 

көтәсез, алар ишетмәделәр, мин тәрҗемә итәм, без уйнамадык, син соңга 

каласың, сез өйрәндегез, ул язмый, мин уйламадым, без сорыйбыз, син 

сөйләмәдең, сез әзерләнәсез, мин чыкмыйм. 



Упражнение №5. Переведите предложения на татарский язык. 

Я хорошо готовился к урокам. Ты сегодня не выходил из дома. Он учился в 16 

школе. Вчера мы ходили в гости, а вы сидели дома. На дискотеку пришли 

студенты из других институтов. Мы там не видели его сестру. Моя мама летом 

не работала, она отдыхала в деревне. В прошлом году твой папа не ездил в 

командировку. Что вы сказали его жене? Я утром не пил кофе. Ты заходил в его 

комнату? Он сегодня не пришел в институт? 

 

ТЕМА 1.7. Галиәсгар Камал. 

Биография Г. Камала. Творчество. Театральная деятельность. 

Грамматика: Прошедшее неопределенное время глагола. Отрицательная форма 

глагола. Частицы гына/генә, кына/кенә. 

Лексика по теме: Галиәсгар Камал (лексический минимум № 7)  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Галиәсгар Камал 

Галиәсгар Галиәкбәр улы Камалетдинов 1879 елның 6 гыйнварында (искечә 

1878 елның 25 декабрендә) Казанда үз кул көче белән көн күрүче вак һөнәрче 

гаиләсендә туа. Сабый вакытын бабасында —әнисенең туган авылы Түбән 

Масрада (хәзер Арча районына керә) уздыра, алты яшендә авыл мәдрәсәсенә 

йөри башлый. Аннары, Казанга кайтып, «Госмания», «Халидия» 

мәдрәсәләрендә укый. 1893-1900 елларда шул заманның алдынгы карашлы 

«Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә, шул ук вакытта өч класслы рус мәктәбендә 

башлангыч белем ала.  

Мәдрәсәдә укыган чакта ук әдәбият, театр сәнгате белән мавыга, рус 

спектакльләренә йөри. «Фауст» китабын, Ф.Халидинең «Рәдде бичара кыз»ын 

бик яратып укый. Үзе дә, иҗат дәрте уянып, 1898 елда «Бәхетсез егет» (I 

вариант) исемле тәүге драмасын яза. Беренче уңышы белән канатланып, төрек 

язучысы Н.Кәмалның «Кызганыч бала» драмасын татарчалаштыра. Бу елларда 

үз .чорының актуаль мәсьәләсен яктырткан «Өч бәдбәхет» исемле пьесасы да 

дөнья күрә.  

«Мөхәммәдия» мәдрәсәсен тәмамлап, Г.Камал 1901 елда «Мәгариф 

көтепханәсе» оештыра һәм китап басу, тарату эше белән шөгыльләнә башлый. 

1905 елдан татар журналистикасын булдыру-үстерү эшенә алына, газета-

журналлар чыгаруны оештыра. Башта «Казан мөхбире» исемле газетада эшли, 



аннары 1906 елның февралендә «Азат» газетасына күчә, аның фактик 

редакторы була. Шул ук елның июнендә бу газетаның исеме «Азат халык» дип 

үзгәртелә һәм ул бөтенләй Г.Камал редакторлыгында чыга башлый. Ләкин 

«Азат халык»ның гомере озын булмый: унбиш саны чыкканнан соң, ул 

демократик рухтагы мәкаләләр өчен патша цензурасы тарафыннан туктатыла 

һәм 1906 елда нашире Г.Камал хөкемгә тартыла.  

Аннары ул журналист һәм публицист Һ.Максуди чыгара торган «Йолдыз» 

газетасына эшкә килә һәм биредә 1917 елның октябренә кадәр эшли. Шулай ук 

1908-1909 елларда Г.Тукай белән берлектә татар телендә беренче сатирик 

журнал—«Яшен»не чыгара. Бу журналның редакторы булу өстенә, Г.Камал 

язучы, карикатурист-рәсем төшерүче булып та актив катнаша. «Яшен» ябылгач, 

«Ялт-йолт» көлке журналында да эшен шул юнәлештә дәвам итә.  

Г.Камал — татар милли театрын үстерү эшенә зур көч куйган шәхес. Ул, 

театр репертуарын драма әсәрләре белән баетудан тыш, «Сәйяр» труппасында 

артист һәм режиссер булып та эшли. Татар театры тарихында актерлар 

династиясен башлап җибәрә: энеләрен һәм сеңлесен сәхнәгә алып килә. Соңрак 

улы Әнәс тә драматург, сәләтле режиссер һәм артист булып китә.  

1906 елның 22 декабрендә Казанда Яңа клуб бинасында беренче рәсми 

спектакль — Г.Камалның тәрҗемә әсәре «Кызганыч бала» сәхнәләштерелә. 

Әдипнең якыннан катнашуы һәм практик ярдәме белән оештырылган әлеге 

ачык спектакль куелу көне татар мәдәнияте тарихына татар профессиональ 

театрының туу датасы булып теркәлә.  

Профессиональ театр туу Г.Камалны иҗатка рухландыра. 1907— 1912 еллар 

аралыгында үзенең иң көчле, сәнгатьчә иң камил булган әсәрләрен яза. 

Нигездә, ул драматургиянең ике жанрында иҗат итә. «Бәхетсез егет» (1907, 

икенче варианты), «Уйнаш» (1910, «Өч бәдбәхет»нең үзгәртелгән варианты), 

«Дәҗҗал», «Каениш», «Көндәш», «Өйләнәм — ник өйләндем» кебек 

драмаларында җәмгыятьтәге әхлакый түбәнлек, кешелексезлек проблемалары 

яктыртыла. «Беренче театр» (1907), «Бүләк өчен» (1908), «Банкрот» (1911), 

«Безнең шәһәрнең серләре» (1912) исемле комедияләре үз чорының актуаль 

мәсьәләсен, тормышчан вакыйгаларны сәхнәгә күтәрү белән аерылып тора. 

Г.Камал үзен комик ситуация, сатирик тип тудыру остасы итеп таныта. Аның 

драмаларына композицион бөтенлек, халыкчанлык хас. Әсәрләр «Сәйяр» 

труппасы тарафыннан сәхнәләштерелеп, халык арасында популярлык казана.  

Г.Камал театр репертуарын рус һәм дөнья классикларының әсәрләрен 

татарчага тәрҗемә итеп тә баета: Н.Кәмал — «Кызганыч бала» (1900), 

А.Н.Островский — «Яшенле яңгыр» (1914), Мольер — «Саран» (1915), 

«Ирексездән табиб» (1916), «Скапен хәйләләре» (1924), Н.В.Гоголь — 

«Ревизор» (1916), Г.Хәмид — «һинд кызы» (1918), А.Дюма — «Чәчәкле хатын» 

(1924) һ.б. Бу тәрҗемә пьесалар шул еллардагы театр сәхнәләрендә кат-кат 



уйналып, татар сәнгатен идея-эстетик яктан баета, аның үсешенә уңай йогынты 

ясый.  

Октябрь революциясеннән соң Г.Камал «Эш», «Эшче», «Кызыл көрәшче» 

газеталарында чор таләпләренә буйсынып язылган күпсанлы сәяси, сатирик 

шигырьләр-декламацияләр бастыра. Егерменче елларда һәм утызынчы еллар 

башында «Тәкый гаҗәб, яки Ахыры заман», «Могҗиза», «Ысул кадимче», 

«Җантаһир белән Җанзөһрә» исемле сатирик комедияләр, «Хафизәләм-иркәм» 

(1921-1922), «Күзсез мастерлар» (1930), «Өч тормыш» (1930) исемле драмалар, 

кечкенә күләмле эстрада әсәрләре яза. «Хафизәләм-иркәм» әсәре Татар 

академия театры сәхнәсендә 1922,1949 елларда уйнала. 1923 елда Г.Камалга 

иҗат эшенең 25 еллык бәйрәме уңае белән Хезмәт Батыры, ә 1926 елда 

«Татарстанның халык драматургы» дигән мактаулы исемнәр бирелә. 

Задание 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Прошедшее неопределенное время. Отрицательная форма 

глагола. 

Прошедшее неопределенное время употребляется в том случае, когда 

говорящий сам не видел действия, о котором он говорит, но знает о нем с 

чужих слов или по каким-то признакам. Чаще всего оно употребляется в 3-м 

лице ед. и мн. числа. Прошедшее неопределенное время (спрягаемая основа) 

образуется при помощи аффикса –ган/-гән, -кан/-кән: укыган, киткән. 

Мин туганмын Без туганбыз 

Син тугансың Сез тугансыз 

Ул туган   Алар туганнар 

Отрицательная форма = основа глагола+-ма/-мә+-ган/-гән + личные 

окончания: 

Мин язмаганмын Без язмаганбыз 

Син язмагансың Сез язмагансыз 

Ул язмаган Алар язмаганнар 

Прошедшее неопределенное время часто используется со словом “икән” 

(оказывается) в конце предложения. 

Упражнение №1. Переведите предложения. 

Ул өйгә бик соң кайткан икән. Азат апасына хат язмаган. Алсу кияүгә 

чыкмаган икән. Син әбиең белән телефоннан сөйләшмәгәнсең. Сез кичә эшкә 

бармагансыз икән. Мин бит аны онытканмын. Габдулла Тукай бик кечкенәдән 



ятим калган. Син балачакта күп авыргансың икән. Минем бабаем сугышта 

булган. 

Упражнение № 2. Переведите в прошедшем неопределенном времени. 

Г. Тукай родился в деревне Кушлавуч. М. Джалиль участвовал на войне и 

написал много стихотворений. О чем он написал в письме? Я (оказывается) 

спал крепко и ничего не слышал. Ночью на улице прошел дождь. Дети 

вернулись последним автобусом. Вы (оказывается) вчера поймали много рыбы. 

В каком году ты родился? Вчера ты мне звонил (оказывается), а я не слышал. 

Задание 4. Частицы (кисәкчәләр) 

Частицы в татарском языке аналогичны русским. Два принципиальных 

отличия татарских частиц заключаются в следующем: 

1) Они более частотны в разговорной татарской речи, нежели в русской. При 

переводе Вы их можете опускать, теряя при этом лишь оттенки смысла: 

Син кая барасың соң? 

Ты куда идешь (идешь-то)? 

2) Татарские частицы, как правило, имеют два фонетических варианта: 

твердый и мягкий: гына/генә; -мы/-ме и т.д. 

А некоторые в зависимости от впереди стоящего слова могут иметь звонкие 

и глухие варианты: гына/кына/генә/кенә. 

Есть односложные частицы, которые не имеют фонетических вариантов: 

соң, бит (ведь), әле (еще), инде (уже). 

Необходимо обратить внимание на то, что среди частиц нет однозначности: 

одна частица – один перевод. Поэтому при переводе Вы должны проявлять 

больше творчества. 

Значение Частицы Место Примеры 

Вопросительные 

(сорау) -мы/-ме после слова улмы — он ли? 

синме — ты ли? 

Ограничительные (чикләү) гына/генә 

кына/кенә 

ук/үк после слова әти генә — только отец 

китап кына — только книга 

әйткәч үк — как только сказал 

Усилительные (көчәйткеч) иң, нәкъ; 

чалт, 

шыр, 

дөм, 

кып- 

ап- 

сап- 



кап- 

ямь- 

күм- перед словом нәкъ ул — точно он 

иң матур — самый красивый 

дөм караңгы — совсем темно 

шыр тиле — круглый дурак 

кып-кызыл (красный прекрасный) 

ап-ак (белый-пребелый) 

сап-сары (желтый-прежелтый) 

кап-кара (черный-пречерный) 

ямь-яшел (зеленый-презеленый) 

күм-күк (серый-пресерый) 

Усилительно-сочинительные (көчәйтү-бәйләү) да/дә 

та/тә после слова Килеп тә керде, җырлап та җибәрде (Как зашел, так и 

запел) 

әнисе дә әйтте (Даже мать сказала) 

Отрицательные (инкяр) 1) түгел, 

2)һич 1) после слова 

2) перед словом Бу — китап түгел (Это — не книга) 

Ул һич аңламый (Он ни сколько не понимает) 

Утвердительные 1) бит, 

2) ич, 

ла/лә, 

лабаса/ ләбаса 1) и перед словом, и после слова 

2) после слова 1) Ул әйтте бит (Он ведь сказал) 

2) Ул көлә ич (Мальчик же смеется) 

Кызлар җыелган ла (Собрались же девочки) 

Аңладым лабаса (Понял(а) же (уж)) 

Неопределенные 

(икеләнү) 1) -дыр/-дер, 

-тыр/-тер, 

2) әллә 1) после слова 

2) и перед словом, и после слова Килгәндер ул (Наверное, он пришел) 

Кыйбаттыр (Наверное, дорого) 

әллә тургай инде? (Жаворонок, что ли?) 

Кибет ачык әллә? (Магазин разве открыт?) 

Частицы упрашивания әле, 

-сана/-сәнә, 

-чы/-че после слова Китабыңны биреп тор әле (Дай-ка книгу) 

Сандугачым, талга кунсана (Соловей мой, сядь на ивушку) 



әйтче миңа! (Скажи мне!) 

Указательные частицы әнә (вон), 

менә (вот) перед словом әнә авыл (Вон деревня) 

Менә безнең өй (Вот наш дом) 

 

ТЕМА 1.8 Сабан туй. Праздники Татарстана. Традиции.  

Грамматика: Употребление предложений с союзами ә, ләкин, һәм, чөнки. 

Страдательный залог. 

Лексика по теме: Бәйрәм (лексический минимум № 8).  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Сабантуй 

Сабантуй – чын мәгънәсендә милли рух җәүһәре, татар халкының үзенчәлекле 

мәдәниятының бетмәс-төкәнмәс чишмәсе, аның рухи торышы, һәм талантларны 

ачу өчен бик яхшы мөмкинлек, җитезлектә, тапкырлылыкта көч сынашу.... 

Сабантуй турында бөтендөньяга билгеле булыр һәм ул Бөтендөнья мирасы 

исемлегендә лаеклы урынны алыр дип ышанасы килә. 

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш. Шәймиев 

Сабантуй — гасырлар буенча нинди генә зилзиләләр булмасын, бик зур, бик 

тансык, бик шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли туй булып, бу 

көнгә кадәр үзенең әһәмиятен югалтмаган мәдәни байлык. 

Тарихы бик тирәннәргә, әллә-ничә мең елларга җиткән халык бәйрәме — 

Сабантуй XXI гасырда да татар милләтен таныту, аның рухи бердәмлеген, 

мәдәниятен, телен саклау чарасы, символы буларак яшәвен дәвам итә.  

Бәйрәмнең бөеклеге, дәрәҗәсе милли үзаңыбызда көннән-көн югары урын ала 

бара. Татарның гасырларны гасырларга бәйләүче олы бәйрәме инде дөнья 

бәйрәменә әверелеп бара - аны бер Татарстан гына түгел, Россия һәм хәтта чит 

илләрдә дә кадерләп билгеләп үтәләр. 

Тәкъдим ителә торган чираттагы электрон белешмәлек милли бәйрәмебез - 

Сабантуена багышланып төзелде. Белешмәлектә материаллар 12 бүлеккә 

туплап бирелде. Биредә Сабантуеның тарихына караган мәкаләләр, бәйрәмне 

оештыру өчен киңәшләр, Сабантуенда үткәрелә торган уеннар һәм 

ярышларның тәртипләре, кагыйдәләре күрсәтелде. Бәйрәмне үткәрү өчен кирәк 

булган сценарийларга, шигырьләргә, җырларга зур урын бирелде. Сабантуй 

корылмалары, кирәк-яраклары турында мәгълүматлар,аудиофайллар, Сабантуй 



мизгелләрен яктырткан фотоархив, видеоматериаллар урнаштырылды. Ахырда 

Сабантуй бәйрәмен үткәрүдә ярдәмлек буларак библиография бүлеге урын 

алды. Белешмәлек татар, рус, инглиз тлләрендә төзелде. 

Задние 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Употребление предложений с союзами ә, ләкин, һәм, чөнки. 

Ә, ләкин, һәм, чөнки, шуңа күрә — союзы. 

ә — а 

ләкин — но 

һәм — и 

чөнки — потому что 

шуңа күрә — поэтому 

Упражнение №1. Прочитайте предложения.  

Мин Татарстаннан, ләкин Казаннан түгел.- Я из Татарстана, но не из Казани. 

Бүген алар Казаннан китәләр, һәм без алар белән саубуллашабыз. -Сегодня они 

уезжают из Казани, и мы с ними прощаемся.  

Дустым Мәскәүгә китте, чөнки ул конкурста катнаша.- Мой друг уехал в 

Москву, потому что участвует в конкурсе.  

Без китаплар күп укыйбыз, шуңа күрә күп беләбез.- Мы читаем много книг, 

поэтому много знаем. 

Упражнение №2. Дополните предложения 

Без татар теле дәресеннән соң ………… киттек, ә Фәридә ……………. китте. 

Шимбә көнне дусларыбыз белән …………… булдык, ләкин Алия ……………… 

Татар теле турында кызыклы …………….. укыдым, шуңа күрә 

……………………. күп сораулар бирдем. Дүшәмбегә кадәр ул ……………… 

булган, ләкин без …………….. Бүген кич белән алар …………. киткәннәр, 

шуңа күрә без аларны ………………. Ул ни өчен бүген ……………… юк? Син 

……………….. кем өчен алдың? Алар ни өчен ……………. килделәр? 

Упражнение №3. Допишите начало предложений 

……………………….., ә мин гимназиядә укыдым…………………………, ләкин 

Милли музейда булмаганнар…………………………, шуңа күрә дәрес бик 

кызыклы булды…………………………, чөнки ул бу китапны 

укымаган…………………………, ә алар белмәгәннәр.……………………, һәм 

дәрес башланды. 



Задание 4. Страдательный залог 

Страдательный залог образуется посредством аффиксов -ыл/-ел/-л или -ын/-ен/-

н. Аффикс —ын/-ен/-н присоединяется только к тем основам, которые 

оканчиваются на -л, -ла, -лә. В остальных случаях используется аффикс -ыл/-

ел/-л: 

ачыла –открывается, төзелә — строится;эшләнә –делается, башлана –

начинается. 

Упражнение №1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Казан университеты – Россиянең иң танылган университетларының берсе. Ул 

1804 нче елда ачылган. Анда атаклы галимнәр эшләгән, зур фәнни ачышлар 

ясалган. Университетта төрле елларда танылган шәхесләр укыган. Күренекле 

галимнәрдән Карл Фукс, Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Михаил 

Нужин, Александр Коновалов төрле елларда университетның ректоры 

булганнар. Хәзерге вакытта университет студентлары лекцияләр тыңлыйлар, 

фәнни хезмәтләр белән танышалар, курс эшләре һәм диплом эшләре язалар. Ял 

вакытында алар спорт белән шөгыльләнәләр, концертлар һәм фестивальләр 

үткәрәләр. Студентларның тормышы бик күңелле. 

Казан университеты кайчан ачылган? Анда атаклы галимнәрдән кемнәр 

эшләгән? Дәресләрдә студентлар нишлиләр? Ял вакытында студентлар 

нәрсәләр үткәрәләр? 

Упражнение №2. Прочитайте 

Китапханә сәгать тугызда ачыла, унтугыз сәгатьтә ябыла. Казанда яңа 

мәктәпләр төзелә. Татарстанның барлык мәктәпләрендә татар теле укытыла. Бу 

сүз шулай языла һәм укыла. Татар теле дәресе бер сәгать унбиш минутта 

башлана. Бу кагыйдә дәреслектә күп тапкыр кабатлана. 

Упражнение №3. Переведите следующие слова 

Открывается, строится, читается, пишется, забывается, был открыт, был сделан, 

был написан. 

 

ТЕМА 1.9. Муса Җәлил. Биография поэта и писателя. 

Грамматика: Будущее определенное время глагола. Выражение 

неопределенности. Будущее время глагола.  

Лексика по теме: Муса Җәлил. (лексический минимум № 9)  

Устная речь: развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Практическое занятие строится с опорой на собственный опыт студентов и 

имеющиеся у них знания татарского языка. На занятии вводятся 

грамматические конструкции и лексический минимум. Все это отрабатывается 

в упражнениях и диалогах.  

 



Задание 1. Прочитайте и переведите текст 

Муса Җәлил 

Татар халкының бөек улы, герой шагыйрь Муса Җәлил (Муса Мостафа улы 

Җәлилов) 1906 елның 15 февралендә элекке Оренбург губернасы (хәзерге 

Оренбург өлкәсе Шарлык районы) Мостафа авылында крестьян гаиләсендә 

алтынчы бала булып дөньяга килә. 1913 елда Мусаның әтисе Мостафа абзый, 

ишле гаиләсен ияртеп, Оренбург шәһәренә күчә һәм вак-төяк сату эшләре белән 

шөгыльләнә башлый. 1918 елны ул туган авылына кире кайта һәм бер елдан 

шунда вафат була. 

Муса алты яшеннән авыл мәктәбенә укырга керә, гаилә шәһәргә күчкәч, укуын 

«Хөсәения» мәдрәсәсендә дәвам иттерә. Мәдрәсә елларында (1914-1917) матур 

әдәбият әсәрләрен яратып укый, Тукай, Дәрдмәнд, С. Рәмиев иҗатлары белән 

яыннан таны¬ша, шулар тәэсирендә үзе дә шигырьләр язып, аларны 

мәдрәсәдәге кулъяз¬ма журналга урнаштыра бара. 

Октябрь революциясе җиңеп, илдә совет власте урнашкач, «Хөсәения» 

мәдрәсәсе Мәгариф комиссариаты карамагындагы урта педагогик белем бирү 

мәктәбе итеп үзгәртелә. Муса, бу мәктәпнең алдынгы укучыларыннан булып, 

озакламый шәһәр комсомол оешмасына член булып керә. 

1919 елның октябрендә, Оренбург шәһәре Дутов гаскәрләре тарафыннан камап 

алынган чорда, Төркстан фронты политидарәсе органы «Кызыл йолдыз» 

газетасында унөч яшьлек М. Җәлилнең «Бәхет» исемле шигыре басылып чыга. 

Шуннан соң аның революция, көрәш рухы белән сугарылган романтик 

шигырьләре матбугат битләрендә еш күренә башлый. 1919 елның декабрендә 

М. Җәлил туган авылы Мостафага кайта һәм мәктәп балаларын, яшүсмерләрне 

бердәм оешмага туплау буенча культура-агарту эшләре алып бара. 1920 елның 

январенда М. Җәлилнең актив катнашы белән Мостафа авылы яшьләренең 

комсомол ячейкасы төзелә. Шушы ук вакытларда ул, кулына корал алып, 

ирекле коммунарлар отряды составында кулак бандаларын тар-мар итү 

операцияләрендә катнаша. 

1921 елның афәтле җәен М. Җәлил яңадан Оренбург шәһәрендә уздыра. Көзен 

аны, партиянең губерна комитеты рекомендациясе белән, Оренбург хәрби-

партия мәктәбенә урнаштыралар. Алты айдан мәктәпне тәмамлагач, ул Халык 

мәгарифе институтына укырга керә, ләкин, авырып китеп, тиздән укуын 

ташларга мәҗбүр була. Аннан да бигрәк ул Казанга, татар мәдәниятенең 

үзәгенә ашкына. 

1922 елның көзендә М. Җәлил Казанга килә. Башта ул «Татарстан» газетасы 

редакциясендә эшли, ә 1923 елдан Татрабфакта укый башлый. Рабфакта төрле 

фәннәрнең нигезләре белән танышу, алдынгы яшьләр, язучылар арасында 

кайнау М. Җәлилнең фикри үсешенә һәм иҗат активлыгына уңай йогынты 



ясый. Газета-журналларда аның бер-бер артлы шигырьләре, мәкаләләре басыла, 

1925 елда исә «Барабыз» исемле беренче шигъри җыентыгы дөнья күрә. 

1925-1927 елларда М. Җәлил ВЛКСМның Орск өяз комитетында, аннары 

Оренбург губерна) комитетында инструктор булып эшли! 1927 елда аны 

комсомолның Бөтенсоюз киңәшмәсенә делегат итеп җибәрәләр. Киңәшмәдә ул 

ВЛКСМ Үзәк Комитетының татар-башкорт секциясе бюросына член итеп 

сайлана һәм Мәскәүдә эшләргә калдырыла. Бюроның тапшыруы буенча М. 

Җәлил беренче татар совет балалар журналларын («Кечкенә иптәшләр» һәм 

«Октябрь баласы») оештыруда актив катнаша һәм 1932 елның ахырына кадәр 

(«Октябрь баласы» Казанга күчеп, «Пионер каләме» исеме белән чыга 

башлаганчы) шул журналларның җаваплы редакторы булып эшли. Бер үк 

вакытта ул 1927-1931 елларда I Мәскәү дәүләт университетының әдәбият-

сәнгать факультетында укып югары белем ала. 1929 елда М. Җәлил партия 

сафына член булып керә. 

1933-1934 елларда М. Җәлил Мәскәүдә татар телендә чыга торган «Коммунист» 

газетасының әдәбият-сәнгать бүлеген җитәкли. Үзәк газеталарда эшләгән 

елларда ул, журналист-хәбәрче буларак, күп кенә промышленность 

предприятиеләренә, колхоз-совхозларга бара» халыкның .тюрмышы һәм 

хезмәте белән якыннан таныша. Болар һәммәсе аның әдәби иҗатында билгеле 

бер чагылыш табалар. 1934 елда шагыйрьнең күп кенә шигырьләрен эченә 

алган шактый зур җыентыгы («Орденлы миллионнар») басыла һәм шул ук елны 

«Стихи Мусы Джалиля» исеме белән сайланма шигырьләре беренче мәртәбә 

рус телендә чыга. 

1935 елда Мәскәү дәүләт консерваториясе каршында татар опера театрына 

профессиональ кадрлар әзерләү өчен Татар опера студиясе оештырылгач, М. 

Җәлилне шунда әдәби бүлек мөдире итеп эшкә чакыралар. Шагыйрь үзе өчен 

яңа бу хезмәткә дәртләнеп тотына, чагыштырмача кыска гына вакыт эчендә 

опера сәнгатенең специфик үзенчәлекләрен, классик опера һәм балет 

либреттоларының язылу хасиятләрен профессиональ белгеч дәрәҗәсендә 

үзләштереп, студиядә зур оештыру эшләре алып бара: үз тирәсенә дистәләрчә 

шагыйрьләрне һәм композиторларны туплый, аларны сәнгатьнең катлаулы 

тармагында иҗат итәргә рухландыра, либреттолар язарга булыша, беренче 

татар операларының тууына турыдан-туры иҗади ярдәмен күрсәтә. 1938 елда 

студиядә укуын тәмамлап Казанга кайткач та М. Җәлил опера театрының әдәби 

бүлек җитәкчесе булып эшләвен дәвам иттерә. 

Композиторлар белән аралашу, музыка дөньясы белән тыгыз бәйләнеш тоту 

Җәлил иҗатында яңа үзгәрешләр тууга сәбәп була: әсәрләрендә лирик 

җылылык, музыкальлек, нәфислек, халыкчан табигыйлек хасиятләре көчәя, 

җыр һәм романслар иҗат итүгә игътибар арта. «Сагыну», «Җир җиләгем», 



«Җырым булсын бүләгем», «Карашларың» кебек хисләрнең сафлыгы һәм 

тирәнлеге белән «аерылып торган шигырьләр, композиторлар тарафыннан 

музыкага салынып, халыкның яраткан җырларына әвереләләр. Әдипнең 

иҗатында бөтенләй яңа жанр-драматик поэма жанры да барлыкка килә. 

«Алтынчәч» (1935-1941), «Илдар» (1940) драматик поэмалары нигезендә 

композитор Н. Җиһанов соңыннан үзенең атаклы операларын иҗат итә. 

М. Җәлилнең 1934-1941 еллар арасында язган лирик шигырьләре, җырлары, 

«Хат ташучы» (1938), «Алтынчәч» кебек поэмалары сугышка кадәрге татар 

совет поэзиясенең үзенчәлекле бер казанышы буларак тәкъдир ителәләр. 

1939 елда М. Җәлил Татарстан Язучылар союзы идарәсенең җаваплы секретаре 

итеп билгеләнә. Шул ук елны Казан хезмәт ияләре аны шәһәр советына депутат 

итеп сайладылар. Ватан сугышын ул шушы җаваплы постларда эшләгән 

җәмәгать эшлеклесе һәм күренекле әдип сыйфатында каршылый. 

1941 елның июль аенда М. Җәлил армиягә алына. Башта ул Казан гарнизоны 

хәрби частендә рядовой кызылармеец булып хезмәт итә, аннары Курск 

өлкәсендәге политработниклар әзерли торган алты айлык курсларга укырга 

җибәрелә. Курск өлкәсенә фашист гаскәрләре якынлашкач, курслар 

Татарстанның Минзәлә шәһәренә эвакуацияләнә. 1941 елның декабрендә 

курсларны тәмамлагач, өлкән политрук М. Җәлил Мәскәү аша фронтка китә 

(февраль, 1942), Ул Төньяк-көнбатыш фронтта чыга торган «Отвага» исемле 

газетаның алгы сызыктагы хәрби корреспонденты итеп билгеләнә. 1942 елның 

июнендә Волхов юнәлешендә барган канлы сугышлар вакытында, аларның 

часте чолганышта калып, М. Җәлил каты яраланган хәлендә дошман кулына 

эләгә. Шул көннән патриот шагыйрьнең фашист тоткынлыгындагы газаплы һәм 

героик тормыш этабы башлана. 

М. Җәлил һәм җәлилчеләрнең, яшерен оешма төзеп, фашизмга каршы алып 

барган героик көрәше, каһарманлыклары турында дистәләрчә китаплар - 

романнар, повестьлар драма әсәрләре һәм поэмалар язылган, кинофильмнар 

төшерелгән. Иң мөһиме: Җәлил һәм аның иптәшләре ахыргы сулышларына 

кадәр ватан алдында турылыклы булып калалар һәм фашизмга каршы көрәштә 

тиңдәшсез рухи ныклык, батырлык үрнәге күрсәтәләр. 

1944 елның февраль аенда Җәлилгә һәм аның көрәштәшләренә Дрезденда суд 

була. Фашистик хәрби суд аларны, «дәүләткә каршы җимерү эше» алып баруда 

гаепләп, үлем җәзасына хөкем итә. Шул елның 25 августында Плетцензее 

төрмәсендә унбер җәлилченең гомере өзелә. 

1956 елның 2 февралендә СССР Верховный Советы Президиумы Указы белән 

Муса Җәлилгә Ватан сугышы чорында күрсәткән тиңдәшсез ныклыгы һәм 

батырлыгы өчен Советлар Союзы Герое исеме бирелде, ә әсирлектә тудырган 



поэтик иҗаты - бөтен дөньяга мәшһүр «Моабит дәфтәрләре» Ленин премиясенә 

лаек булды. 

«Моабит дәфтәрләре» - Җәлил поэзиясенең иң югары ноктасы. Моабит 

шигырьләрендә шагыйрьнең шәхси образы, кичерешләре, фәлсәфи уйланулары 

аша кеше рухының бөеклеге, куркусызлыгы, гуманистик табигате, гаделлек һәм 

хаклык тантанасына якты ышанычы, туган иленә, туган халкына чиксез 

мәхәббәте гаҗәеп зур эмоциональ көч һәм сәнгатьчә камиллек белән гәүдәләнә. 

Моабит шигырьләре шагыйрьне әдәбиятның бөтен дөнья орбитасына алып 

чыкты. Бу шигырьләр, СССРдагы барлык милли телләргә тәрҗемә ителүдән 

тыш, инглиз, француз, испан, немец, гарәп, япон, венгр, румын, чех, корея һәм 

башка чит ил халыклары телләрендә дә кат-кат басылдылар. 

 

Задание 2.  

1. Определите основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

2. Найдите ключевые слова, передающие основную мысль абзаца. 

3. Найдите предложения, передающие наиболее значимую информацию 

текста. 

4. Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и составьте план к 

полному изложению текста. 

Задание 3. Будущее определенное время глагола. Выражение 

неопределенности. Будущее неопределенное время глагола. 

Будущее определенное время выражает процесс, который обязательно должен 

произойти. Спрягаемая основа образуется от основы глагола через аффиксы –

ачак/-әчәк (после согласных), -ячак/-ячәк (после гласных). 

Мин барачакмын  Без барачакбыз 

Син барачаксың  Сез барачаксыз 

Ул барачак    Алар барачаклар 

 

Отрицательная форма: 

Мин бармаячакмын  Без бармаячакбыз 

Син бармаячаксың  Сез бармаячаксыз 

Ул бармаячак   Алар бармаячаклар 

 

Упражнение №1 . Образуйте будущее время. 

Пример: укы – укыячак – укымаячак. 

Эч, ярат, аша, сөйлә, көт, кайт, эзлә, сора. 

 

Упражнение №2. Переведите. 



Син тагын киләчәксең. Мин тиз тынычланмаячакмын. Без сезгә һәр көн 

шалтыратачакбыз. Олег үзе сөйләмәячәк. Сез иртәгә очрашачаксыз. Син бу 

фатирда үзең генә яшәмәячәксең. Мин тагын бер тапкыр аңлатачакмын. Без 

быел Болгарга бармаячакбыз. Сез бер елда япон телен өйрәнмәячәксез. Алар 

авылга иртәгә китәчәкләр. 

 

Упражнение №3. Переведите. 

Ты будешь учиться в Московском университете. На празднике будет много 

гостей. Мы сегодня не опоздаем на работу. На день рождения мне родители 

подарят компьютер. Где будет работать ваш сын? Ты не ответишь ему на этот 

вопрос. На третьем курсе мы будем изучать два иностранных языка. Завтра я не 

встану так рано. 

 

Будущее неопределеное время имеет аффиксы –ар/-әр, -ыр/-ер, -р и выражает 

процесс, который, возможно, произойдет в будущем. 

Мин язармын  Без язарбыз 

Син язарсың   Сез язарсыз 

Ул язар   Алар язарлар 

 

Отрицательная форма: 

Мин язмам   Без язмабыз 

Син язмассың  Сез язмассыз 

Ул язмас   Алар язмаслар 

 

Упражнение №4. Проспрягайте глаголы в будущем неопределенном времени: 

Яз, кил, тыңла, яшә, йөгер, уйна. 

 

Упражнение №5. Переведите: 

Сез күршемә бакчада булышмассызмы? Без дуслар белән бергә имтиханнарга 

әзерләнербез. Мин җәй көне бакчада эшләмәм. Син хәзер савыт-саба юарсың. 

Без сезне бервакытта да онытмабыз. Ул кунакларга ишек ачар. Мин иртәгә 

тәмле өчпочмаклар пешерермен. Син инде кайнар чәй эчмәссең. Сез бүген анда 

йокларсыз. Кичәгә барлык студентлар да килмәсләр. 

 

Упражнение №6. Переведите: 

Работа так быстро не закончится. Ты сегодня не будешь смотреть телевизор. В 

понедельник они вам позвонят, а во вторник вы встретитесь. Я не буду 

проверять твои ошибки, уже очень поздно. Завтра опять будет холодно. Я еще 

раз подумаю и дам ответ. Она тебя не будет ждать. Ты не будешь скучать? Вы 



его победите, он не сильный человек. Мы не будем здесь жить. Ты скоро 

вернешься домой? 

 


