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Аңлатма язуы
Татар теленнҽн һҽм ҽдҽбиятыннан имтиханга ҽзерлҽнү ҿчен программа
гомуми белем бирүнең дҽүлҽт стандартлары талҽплҽренҽ туры китереп
тҿзелде. Программада татар теленең һҽм ҽдҽбиятының фундаменталь нигезен
тҽшкил иткҽн мҽҗбүри белем бирү минимумы исҽпкҽ алынды.
Укырга керүче абитуриентлар татар теле буенча түбҽндҽгелҽрне
белергҽ тиеш:
- татар теле фҽненең теоретик нигезлҽрен;
- хҽзерге татар ҽдҽби теле фонетикасын;
- графикасын;
- орфографиясен;
- лексика һҽм фразеологиясен;
- сүз ясалышын;
- морфологияне;
- сүзтезмҽ, җҿмлҽ һҽм текст синтаксисын;
- татар теленең стильлҽрен.
Абитуриентларга татар теленнҽн талҽплҽр:
- телне тулы бер система буларак күзаллый белергҽ;
- татар халкының этник тҿркемнҽре һҽм диалектлары, тҿрки теллҽр,
татар теле, татар язуы, татар халкының рухи, ҽхлакый, мҽдҽни мирасын
барлый белергҽ;
- татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын
саклап, тормышның тҿрле ситуациялҽренҽ бҽйле рҽвештҽ тел чараларын
дҿрес кулланып, аралаша-аңлаша белергҽ;
- тел берҽмлеклҽрен танып, аларны тикшерҽ, чагыштыра алу һҽм
аралашуда урынлы куллана алырга;
- татар ҽдҽби тел нормаларын һҽм стилистик мҿмкинлеклҽрен ачык
күзаллый белергҽ тиеш.
Татар ҽдҽбиятыннан абитуриентларның белем дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр:
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Югары уку йортларының татар теле һҽм ҽдҽбияты бүлеклҽренҽ укырга
керүчелҽргҽ

тҽкъдим

программасын

ителгҽн

тулысынча

үз

татар

ҽдҽбияты

программасы

эченҽ

ала

гомуми

һҽм

белем

мҽктҽп
бирү

стандартларына нигезлҽнҽ. Укырга керүчелҽрнең татар ҽдҽбияты буенча
сынауга ҽзерлегенҽ, белем дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр:
- татар ҽдҽбиятындагы аерым язучылар иҗаты, ҽсҽрлҽр хакында
гомуми күзалларга;
- ҽдҽби-тарихи процессның тҿп закончалыкларын, этапларын, чор
ҽдҽбиятына зур ҿлеш керткҽн ҽдиплҽр иҗатын белергҽ;
- ҽдҽбият тарихы һҽм теориясе буенча белемнҽргҽ (тема, проблема,
идея, пафос, образлар системасы, сюжет-композиция, телнең сҽнгати
сурҽтлҽү чаралары, ҽдҽби деталь) нигезлҽнеп, ҽдҽби ҽсҽрне анализларга һҽм
шҽрехлҽргҽ;
- ҽсҽрне чорга хас ҽдҽби юнҽлеш белҽн бҽйлелектҽ тикшерергҽ,
аңлатырга;
- классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын
белергҽ;
- ҽдҽбият теориясенҽ караган иң ҽһҽмиятле тҿшенчҽлҽрне, аларның
билгелҽмҽлҽрен белергҽ (ҽдҽби процесс, иҗат методы, сҽнгатьчҽ алымнарчаралар, анализ тҿрлҽре, язучының стиле, ҽдҽбият һҽм чор, шҽхес һҽм
җҽмгыять бҽйлҽнешлҽре);
- ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар, шигырь тҿзелеше, тезмҽ һҽм чҽчмҽ сҿйлҽм
үзенчҽлеклҽре хакында белергҽ;
- татар ҽдҽбиятында традициялҽр һҽм яңару процессы, жанрлар үсеше
турында гомуми күзаллау булырга;
- ҽдҽби ҽсҽрнең ҽһҽмиятен, кыйммҽтен, үзенчҽлеклҽрен аңлый һҽм
дҽлилле итеп аңлата, исбатлый белергҽ тиеш.
Татар теле һҽм ҽдҽбияты буенча сынау югары уку йорты тарафыннан
мҿстҽкыйль ҽзерлҽнгҽн һҽм түбҽндҽ тҽкъдим ителгҽн программа нигезендҽ
тҿзелгҽн тест сорауларына җавап бирү рҽвешендҽ уздырыла.
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ТАТАР ТЕЛЕННҼН ПРОГРАММА
ТАТАР ТЕЛЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ МҼГЪЛҮМАТ
Тел – иҗтимагый күренеш. Тел үсеше турында гомуми мҽгълүмат.
Татар ҽдҽби теле нормаларының борынгыдан ук үсеп килүе. Милли татар
ҽдҽби теле формалашу этаплары. Тҿрки халыклар ҿчен гомуми булган
борынгы тҿрки ҽдҽби тел (V-X йҿзлҽр) һҽм аның үрнҽклҽре. Тҿрки халыклар
ҿчен гомуми булган иске тҿрки тел (Х-ХV йҿзлҽр) һҽм аның үрнҽклҽре. Иске
татар ҽдҽби теле (ХV-XIX йҿзлҽр) һҽм аның үрнҽклҽре. Хҽзерге (милли)
татар ҽдҽби теленең барлыкка килүе, аның үсешендҽ тҿп үзенчҽлеклҽр.
Ике теллелек һҽм сҿйлҽм культурасы. Теллҽрнең үзара тҽэсире. Тҿрки,
фин-угор, славян теллҽре турында тҿшенчҽ. Бу теллҽрнең үзара тҽэсир
итешүлҽре тарихы. Тҿрки теллҽр арасында татар теленең урыны.
Диалект турында тҿшенчҽ. Татар теленең тҿп диалектлары: урта
диалект, мишҽр диалекты (кҿнбатыш диалект), себер татарлары теле
(кҿнчыгыш диалект). Аларның тҿп үзенчҽлеклҽре, тамырлары: болгар-татар,
мишҽр-татар, себер-татары. Башкортстанда таралган татар сҿйлҽшлҽре,
аларның тҿп үзенчҽлеклҽре.
Хҽзерге татар ҽдҽби теленең үсеш үзенчҽлеклҽре. Татар теле галимнҽре
турында кыскача белешмҽ.
Башкортстан татарлары турында тҿшенчҽ. Башкортстанда татар теле
белеменең үсеше.
Тел гыйлеменең ҽһҽмияте. Тел гыйлеме һҽм аның тармаклары. Тел
гыйлеменең башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
ФОНЕТИКА
Фонетика турында тҿшенчҽ. Сҿйлҽм органнары. Аваз һҽм фонема
турында тҿшенчҽ. Авазларның ясалышы. Сузык һҽм тартык авазлар, алар
арасында аерма.
Сузык авазлар. Аларның саны һҽм составы. Алгы рҽт (нечкҽ) һҽм
арткы рҽт (калын) сузыклар.
Иренлҽшкҽн һҽм иренлҽшмҽгҽн сузыклар. Алынма сузыклар. [о] һҽм
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[о], [е] һҽм [е], [ы] һҽм [ы] авазларының ҽйтелеше.
Сингармонизм законы, аның ике тҿре: рҽт гармониясе һҽм ирен
гармониясе. Сингармонизм законы сакланмаган очраклар.
Сузыкларның кыскаруы (редукция). Ҿстҽмҽ аваз кушылуы (протеза,
эпентеза). Элизия күренеше.
Дифтонглар турында тҿшенчҽ. Татар телендҽ дифтонглар.
Тартык авазлар. Аларның саны һҽм составы. Яңгырау һҽм саңгырау
тартыклар. Тел арты тартыклары һҽм увуляр тартыклар.
Ирен-ирен һҽм ирен-теш тартыклары. [к], [г] һҽм [къ],[гъ] тартыклары.
[һ] һҽм [х] тартыклары. [н] һҽм [ң] тартыклары.
[W] һҽм [в] тартыклары. ['] – һҽмзҽ тартыгы. Сҿйлҽмдҽ тартык
авазларның

үзгҽреше:

охшашлану

(ассимиляция),

охшашсызлану

(диссимиляция), җайлашу (аккомадация). Тартык авазларның чиратлашуы.
Иҗек турында тҿшенчҽ. Татар телендҽ иҗек калыплары. Ачык һҽм
ябык иҗеклҽр.
Басым турында тҿшенчҽ. Басым тҿрлҽре: сүз (иҗек) басымы, логик
басым, синтагма басымы. Алынма сүзлҽрдҽ басым.
Интонация турында тҿшенчҽ. Интонациянең ҿлешлҽре: фраза басымы,
логик басым, тойгы басымы, сҿйлҽм кҿе. Интонациянең тҿрлҽре.
Графика һҽм орфография турында тҿшенчҽ. Аваз һҽм хҽреф.
Авазларны язуда күрсҽтү. Алфавит.
Сузык аваз хҽрефлҽре. О, о, ы, э, е хҽрефлҽренең дҿрес язылышы. Е, е,
ю, я хҽрефлҽренең дҿрес язылышы.
Тартык аваз хҽрефлҽре. Ч, җ, в хҽрефлҽренең дҿрес язылышы. [къ] һҽм
[гъ] авазларының язуда бирелеше.
[Җ] һҽм [й], [х] һҽм [һ], [н] һҽм [ң], ['] авазларын белдерүче
хҽрефлҽрнең дҿрес язылышы.
Сүзлҽрне юлдан юлга күчерү.
Татар орфографиясенең принциплары. Фонетик принцип. Тарихитрадицион принцип. График принцип. Дифференцациялҽнгҽн принцип.
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Татар язуның кыскача тарихы. Рун язуы (VII йҿз) турында белешмҽ.
Гарҽп язуның керүе турында белешмҽ. Гарҽп язуының татарларда
кулланылуы тарихы (922- 1927 еллар).
Татар язуын латин графикасына күчерү һҽм 1922-1939 елларда аны
куллану. Латин графикасының татар теле ҿчен уңай һҽм кимчелекле яклары.
Бүгенге кҿндҽ җҽмҽгатьчелекнең бу мҽсьҽлҽгҽ карашы.
Кириллицага нигезлҽнгҽн рус графикасына күчү (1939 ел). Рус
графикасын татар телендҽ куллануның уңай һҽм кимчелекле яклары.
Кириллицада татар теленең үзенчҽлекле авазларын бирү.
1980 елларда татар алфавитына үзгҽрешлҽр кертү ҿчен омтылышлар .
1997 елда татар алфавитында хҽрефлҽр бирелү тҽртибен үзгҽртү.
XX гасыр азагы – XXI гасыр башында татар язуын латин графикасына
күчерү ҿчен галҽми тырышлыкла,бу юлда сҽяси каршылыклар.
Орфоэпия турында тҿшенчҽ. Татар орфоэпиясенең тҿп кагыйдҽлҽре.
Орфоэпик кагыйдҽлҽр бозылуның тҿп сҽбҽплҽре.
Транскрипция турында тҿшенчҽ. Сүзгҽ фонетик анализ ясау.
ЛЕКСИКА
Татар теленең чыгышы ягыннан сүзлек составы. Гомумтҿрки
сүзлҽр. Гарҽп, фарсы, рус теллҽреннҽн һҽм рус теле аша башка теллҽрдҽн
алынган сүзлҽр. Алынма сүзлҽрнең татар телендҽ үзлҽштерелеше.
Татар теленең кулланылышы ҿлкҽсе ягыннан сүзлек составы.
Гомумхалык сүзлҽре. Ҽдҽби тел сүзлҽре. Диалекталь сүзлҽр (диалектизмнар).
Профессиональ сүзлҽр (профессионализмнар). Атамалар (терминнар).
Татар теленең кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан сүзлек составы.
Искергҽн сүзлҽр (тарихи сүзлҽр һҽм архаизмнар). Яңа сүзлҽр (неологизмнар).
Ономастика фҽне турында тҿшенчҽ. Аның тармакларына аңлатма бирү
(топонимика,

зоонимика,

оронимика,

антропонимика,

гидронимика,

космонимика һ.б.).
Лексикография турында тҿшенчҽ. Сүзлеклҽрнең тҿрлҽре. Татар
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теленең сүзлеклҽре һҽм алардан файдалану. Сүзлеклҽрнең ҽһҽмияте.
СҮЗ ЯСАЛЫШЫ
Сүз ясалышы турында тҿшенчҽ. Сүз тҿзелеше. Сүзнең мҽгънҽле
кисҽклҽре. Тамыр һҽм кушымча. Сүз ясагыч, мҿнҽсҽбҽт белдерүче һҽм
бҽйлҽгеч кушымчалар. Аларны сүзгҽ ялгау тҽртибе. Тамыр һҽм нигез. Сүз
нигезенең тҿрлҽре: тамыр нигез, ясалма нигез, кушма нигез.
Сүз ясалышы. Сүз ясалышы ысуллары. Сүзлҽргҽ сүз ясагыч
кушымчалар ялгап, сүз ясалу.
Сүзлҽрне кушу (кушма сүзлҽр, парлы сүзлҽр, тезмҽ сүзлҽр), аларның
дҽрес язылышы. Сүзлҽрнең аваз составын үзгҽртү.
Сүзлҽрнең

мҽгънҽсен

үзгҽртү.

Сүзлҽрне

бер

сүз

тҿркеменнҽн

икенчесенҽ күчерү. Сүзлҽрне кыскарту.
Сүз тҿзелешен тикшерү тҽртибе.
МОРФОЛОГИЯ
Морфология турында тҿшенчҽ. Сүз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ.
Татар телендҽ сүз тҿркемнҽре.
Исем. Сүз тҿркеме буларак исем. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр.
Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең тартым белҽн тҿрлҽнеше.
Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше.
Тартым һҽм килеш кушымчаларын куллануда стилистик тҿрлелек.
Исемнҽрнең ясалышы. Ясалышы ягыннан исемнҽрнең тҿрлҽре: тамыр исем,
ясалма исем, кушма исем, саф кушма исем, парлы исем, тезмҽ исем,
кыскартылма исемнҽр. Исемнҽрнең морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Фигыль. Фигыль турында тҿшенчҽ. Фигыльнең башлангыч формасы
һҽм барлык-юклык тҿре. Юклык тҿрендҽге фигыльлҽрдҽ басым. Фигыльнең
зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Фигыль юнҽлешлҽре. Фигыль тҿркемчҽлҽре
турында гомуми тҿшенчҽ.
Затланышлы фигыль формалары.
Боерык фигыль. Аның мҽгънҽсе, зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Боерык
фигыльдҽ басым.
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Хикҽя фигыль. Хҽзерге заман хикҽя фигыль. Аның мҽгънҽсе,
ясалышы, зат-сан белҽн тҿрлҽнеше, дҿрес язылышы.
Үткҽн заман хикҽя фигыль. Аның формалары, аларның ясалышы һҽм
зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Килҽчҽк заман хикҽя фигыль. Аның формалары,
аларның ясалышы һҽм зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Хикҽя фигыльлҽрнең
җҿмлҽдҽ кулланылышы.
Шарт

фигыль.

Аның

мҽгънҽсе,

заман

формалары,

җҿмлҽдҽ

кулланышы.
Затланышсыз фигыль формалары.
Сыйфат фигыль. Аның мҽгънҽсе, заман формалары, җҿмлҽдҽ
кулланылышы.
Хҽл фигыль. Аның мҽгънҽсе, ясалышы ягыннан тҿрлҽре, язылышы,
җҿмлҽдҽ кулланылышы.
Исем фигыль. Аның мҽгънҽсе, ясалышы, исем фигыльнең исемгҽ
ҽйлҽнү очраклары, җҿмлҽдҽ кулланылышы.
Инфинитив. Аның мҽгънҽсе, ясалышы, дҿрес язылышы, җҿмлҽдҽ
кулланылышы.
Ярдҽмче фигыльлҽр һҽм аларның кулланылышы. Мҿстҽкыйль
фигыльлҽрнең ярдҽмче фигыльлҽр ролендҽ йҿрүе.
Фигыльлҽрнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре. Фигыльлҽрне морфологик
яктан тикшерү тҽртибе.
Сыйфат. Сыйфат турында тҿшенчҽ. Аның грамматик, морфологик һҽм
синтаксик билгелҽре.
Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфатның ясалышы һҽм язылышы. Сыйфат
ясагыч кушымчалар. Синоним һҽм антоним сыйфатлар.
Сыйфатларның исемлҽшүе. Сыйфатларның җҿмлҽдҽ кулланылышы.
Сыйфатларны морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Сан. Сан турында тҿшенчҽ. Сан тҿркемчҽлҽре (тҿп сан, тҽртип саны,
бүлем саны, җыю саны, ҿлеш саны), аларның мҽгънҽлҽре һҽм җҿмлҽдҽ
кулланылышы. Ясалышы ягыннан сан тҿрлҽре һҽм аларның дҿрес язылышы.
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Гарҽп һҽм рим цифрларының татар телендҽ дҿрес язылышы.
Саннарны морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Рҽвеш. Рҽвеш турында тҿшенчҽ. Аларның җҿмлҽдҽ кулланылышы.
Рҽвеш тҿркемчҽлҽре: саф рҽвешлҽр, охшату-чагыштыры рҽвешлҽре, күлҽмчама рҽвешлҽре, вакыт рҽвешлҽре, урын рҽвешлҽре, сҽбҽп-максат рҽвешлҽре.
Рҽвешлҽрнең ясалыш ягыннан тҿрлҽре, дҿрес язылышы.
Рҽвешлҽрне морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми тҿшенчҽ. Зат алмашлыклары,
аларның килеш белҽн тҿрлҽнеше. Күрсҽтү алмашлыклары, аларның килеш
белҽн тҿрлҽнеше. Тартым алмашлыклары.
Сорау

алмашлыклары.

Билгелҽү

алмашлыклары.

Билгесезлек

алмашлыклары. Юклык алмашлыклары.
Алмашлыкларның дҿрес язылышы. Алмашлыкларны морфологик
яктан тикшерү тҽртибе.
Бҽйлек. Бҽйлек турында гомуми тҿшенчҽ. Бҽйлеклҽрнең тҿркемчҽлҽре
Бҽйлек сүзлҽр.
Бҽйлеклҽрне морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Теркҽгеч. Теркҽгечлҽрнең тҿркемчҽлҽре (тезүче теркҽгечлҽр, ияртүче
теркҽгечлҽр). Теркҽгечлҽрнең дҿрес язылышы.
Теркҽгечлҽрне морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Кисҽкчҽ.

Кисҽкчҽ

турында

гомуми

тҿшенчҽ.

Кисҽкчҽлҽрнең

тҿркемчҽлҽре. Кисҽкчҽлҽрнең дҿрес язылышы.
Кисҽкчҽлҽрне морфологик яктан тикшерү тҽртибе.
Хҽбҽрлек сүзлҽр. Хҽбҽрлек сүзлҽр турында гомуми тҿшенчҽ.
Ымлыклар һҽм аваз ияртемнҽре. Ымлыклар турында гомуми
тҿшенчҽ. Аваз ияртемнҽре турында гомуми тҿшенчҽ. Ымлыклар һҽм аваз
ияртемнҽрен дҿрес язу.
СИНТАКСИС
Синтаксис

турында

тҿшенчҽ.

Синтаксик

берҽмлеклҽр.

Сүзлҽр

арасында ияртүле һҽм тезүле бҽйлҽнеш. Бҽйлҽүче чаралар, аларның тҿп
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үзенчҽлеклҽре.
Сүзтезмҽ. Сүзтезмҽ турында тҿшенчҽ. Сүзтезмҽнең тҿзелеше.
Җҿмлҽ. Җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Җҿмлҽнең тҿрлҽре.
Ҽйтү максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽре (хикҽя, сорау, боеру
җҿмлҽлҽр). Тойгылы җҿмлҽлҽр. Җҿмлҽлҽрне дҿрес интонация белҽн уку,
тыныш билгелҽрен дҿрес кую. Тойгылы җҿмлҽлҽрне башка җҿмлҽлҽрдҽн
аеру, алардан тиешенчҽ файдалану.
Ике составлы җҿмлҽлҽр. Ике составлы җҿмлҽлр турында гомуми
тҿшенчҽ. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр.
Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Ия һҽм аның белдерелүе. Хҽбҽр һҽм аның
белдерелүе. Ия белҽн хҽбҽрнең җҿмлҽдҽге урыннары. Ия белҽн хҽбҽр
арасында сызык кую очраклары. Ия белҽн хҽбҽр арасында дҿрес интонацияне
саклау, сҿйлҽмдҽ ия белҽн хҽбҽрнең ярашмау күренеше.
Җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре. Иярчен кисҽклҽр турында гомуми
тҿшенчҽ.
Аергыч турында гомуми тҿшенчҽ. Аергычның аерылмыш белҽн
бҽйлҽнеше.
Тҽмамлык турында гомуми тҿшенчҽ. Туры һҽм кыек тҽмамлыклар.
Аныклагыч турында гомуми тҿшенчҽ. Аныклагычлар янында тыныш
билгелҽре.
Хҽл һҽм аның тҿрлҽре турында гомуми тҿшенчҽ. Урын хҽле. Вакыт
хҽле. Сҽбҽп хҽле. Максат хҽле. Рҽвеш хҽле. Күлҽм хҽле. Шарт хҽле. Кире хҽл.
Җҿмлҽнең модаль кисҽклҽре. Эндҽш сүзлҽр һҽм алар янында тыныш
билгелҽре. Кереш сүзлҽр һҽм кереш җҿмлҽлҽр. Алар янында тыныш
билгелҽре. Эндҽш һҽм кереш сүзлҽрне дҿрес интонация белҽн уку.
Җҿмлҽдҽ сүз тҽртибе. Җҿмлҽдҽ сүз тҽртибе турында гомуми тҿшенчҽ.
Җҿмлҽдҽ сүзлҽрнең туры һҽм кире тҽртибе. Логик басым.
Җҿмлҽнең

аерымланган

кисҽклҽре.

Җҿмлҽнең

аерымланган

кисҽклҽре турында гомуми тҿшенчҽ. Хҽллҽрнең аерымлануы. Аерымланган
хҽллҽр янында тыныш билгелҽре. Аныклагычларның аерымлануы. Җҿмлҽдҽ
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аерымланган хҽл һҽм аныклагычларның чиклҽрен билгели алу, аларны дҿрес
укый (ҽйтҽ) алу, аларга бҿйле тыныш билгелҽрен кую.
Җҿмлҽнең тиңдҽш кисҽклҽре. Тиңдҽш кисҽклҽр турында тҿшенчҽ.
Тиңдҽш кисҽклҽр янында бҽйлҽүче чаралар һҽм тыныш билгелҽре. Тиңдҽш
кисҽклҽр янында гомумилҽштерүче сүзлҽр, алар янында тыныш билгелҽре.
Тиңдҽш кисҽклҽрне тиешле интонация белҽн уку.
Тулы һҽм ким җҿмлҽлҽр. Тулы һҽм ким җҿмлҽлҽр турында гомуми
тҿшенчҽ. Сҿйлҽмдҽ, бигрҽк тҽ аның диалог тҿрендҽ, ким җҿмлҽлҽрнең
кулланышы.
Бер составлы җҿмлҽлҽр. Бер составлы җҿмлҽлҽр турында гомуми
тҿшенчҽ. Бер составлы фигыль җҿмлҽ. Бер составлы исем җҿмлҽ. Бер
составлы җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ урынлы куллану.
Җҿмлҽнең

тҿрле

урыннарында

килгҽн

ымлыклар

белҽн

аваз

ияртемнҽре янында тыныш билгелҽре, аларны дҿрес интонация белҽн уку.
Туры һҽм кыек сҿйлҽм. Туры һҽм кыек сҿйлҽм турында гомуми
мҽгълүмат. Диалог һҽм аның тҿрлҽре, язылышы, тыныш билгелҽре. Туры
сҿйлҽм

янында

тыныш

билгелҽре.

Туры

сҿйлҽмне

кыек

сҿйлҽмгҽ

ҽйлҽндерелү.
Гади җҿмлҽлҽргҽ анализ ясау тҽртибе.
Кушма җҿмлҽ. Кушма җҿмлҽ турында гомуми тҿшенчҽ. Аның
тҿрлҽре.
Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр.

Теркҽгечле тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр.

Теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Тезмҽ кушма җҿмлҽ эчендҽ тыныш
билгелҽре.
Иярченле кушма җҿмлҽ. Иярченле кушма җҿмлҽ турында тҿшенчҽ.
Иярченле кушма җҿмлҽнең тҿзелеше ягыннан тҿрлҽре: синтетик һҽм
аналитик. Синтетик иярчен җҿмлҽлр янында тыныш билгелҽре. Аналитик
иярчен җҿмлҽлҽр янында тыныш билгелҽре.
Иярченле кушма җҿмлҽлҽрнең мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре. Иярчен ия һҽм
иярчен хҽбҽр җҿмлҽ. Иярчен тҽмамлык һҽм иярчен аергыч җҿмлҽ. Иярчен
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урын һҽм иярчен вакыт җҿмлҽ. Иярчен рҽвеш һҽм иярчен күлҽм җҿмлҽ.
Иярчен шарт һҽм иярчен кире җҿмлҽ. Кушма җҿмлҽлҽрнең синонимлыгы.
Катлаулы тҿзелмҽлҽр. Катлаулы тҿзелмҽлҽр турында тҿшенчҽ:
катлаулы кушма җҿмлҽ, тезем.
Күп иярченле катлаулы кушма җҿмлҽ һҽм аның тҿрлҽре. Тиңдҽш
иярүле күп иярченле кушма җҿмлҽ. Тиңдҽш түгел иярүле күп иярченле
кушма җҿмлҽ. Бер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җҿмлҽ. Берничҽ тҿр
иярүле күп иярченле кушма җҿмлҽ.
Катнаш кушма җҿмлҽ. Тезем.
Кушма һҽм катлаулы җҿмлҽлҽргҽ анализ ясау тҽртибе.
ПУНКТУАЦИЯ
Пунктуация турында гомуми тҿшенчҽ.
Җҿмлҽнең мҽгънҽсе һҽм тҿзелеше, интонация һҽм тыныш билгелҽре.
Нокто, сорау һҽм ҿндҽү билгелҽре. Күп нокталар һҽм куштырнаклар
куела торган очраклар. Ҿтер, нокталы ҿтер, ике нокта куела торган очраклар.
Сызык һҽм җҽялҽр куела торган очраклар.
Җҿмлҽдҽге тыныш билгелҽренҽ пунктацион анализ.
СТИЛИСТИКА ҺҼМ СҾЙЛҼМ КУЛЬТУРАСЫ
Ҽдҽби тел һҽм аның стильлҽре. Язма һҽм сҿйлҽмҽ стиль. Функциональ
стильлҽр: матур ҽдҽбият стиле һҽм аның лексик, грамматик үзенчҽлеклҽре;
вакытлы матбугат стиле һҽм аның үзенчҽлеклҽре; фҽнни стиль һҽм аны
үстерү ҿчен кирҽкле шартлар; эш кҽгазълҽренҽ хас үзенчҽлеклҽр; эпистоляр
стиль һҽм аның телебез тарихында тоткан урыны.
Сҿйлҽмдҽ

синонимнарны

куллану.

Грамматик

синонимнар

һҽм

аларның тҿрлҽре: морфологик һҽм синтаксик синонимнар. Морфологик
синонимнарны сҿйлҽмдҽ куллану үзенчҽлеклҽре. Синтаксик синонимнарның
үз эчендҽге тҿрлҽре: сүзтезмҽлҽрнең синонимлыгы, җҿмлҽ кисҽклҽрен
синонимик куллану, бер һҽм ике составлы җҿмлҽлҽрнең синонимлыгы,
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фигыль юнҽлешлҽре белҽн бҿйле синонимлык (актив һҽм пассив тҿзелмҽлҽр
синонимлыгы), туры һҽм кыек сҿйлҽм синонимлыгы. Аналитик һҽм синтетик
иярчен

җҿмлҽлҽр

синонимлыгы,

иярчен

кисҽк

һҽм

иярчен

җҿмлҽ

синонимлыгы, тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрне синонимик куллану.
Синтаксик калькалар һҽм аларны сҿйлҽмдҽ куллану.
Сҿйлҽм культурасы һҽм аның нигезлҽре. Сҿйлҽмгҽ куела торган
талҽплҽр: 1) сҿйлҽм тҿгҽл булсын; 2) сҿйлҽм аңлаешлы булсын; 3) сҿйлҽм
саф булсын; 4) сҿйлҽм җыйнак булсын; 5) сҿйлҽм ҽһҽңле булсын.
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ТАТАР ҼДҼБИЯТЫННАН ПРОГРАММА
Тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр
Сүз сҽнгате буларак ҽдҽбият. Язма ҽдҽбият һҽм фольклор. Халык авыз
иҗаты жанрлары. Ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар. Образлар системасы. Автор
образы, хикҽялҽүче образы; лирик герой.
Ҽдҽби ҽсҽрнең формасы һҽм эчтҽлеге: тема, проблема, идея, сюжет,
композиция; сюжет элементлары; конфликт. Ҽдҽби ҽсҽрнең теле. Ҽдҽби
сурҽтлҽү чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, метонимия,
символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. Портрет. Юмор һҽм сатира.
Шигырь тҿзелеше: ритм, рифма, строфа.
Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽби процесс. Ҽдҽби юнҽлешлҽр һҽм агымнар.
Матур ҽдҽбиятта гомумкешелек кыйммҽтлҽре һҽм ҽсҽрнең милли үзенчҽлеге.
Тҿп ҽдҽби-тарихи мҽгълүматлар
Тормышны танып белүнең бер формасы һҽм кеше рухи дҿньясының
байлыгын, күптҿрлелеген чагылдыручы буларак матур ҽдҽбият.
Ҽдҽбиятның формалашуы, шартлары, сҽбҽплҽре. Ҽдҽбиятны чорларга
бүлүнең закончалыклары. Ҽдҽбиятның үсешендҽ

тотрыклы сыйфатлар –

традициялҽр саклау; үсеш – яңарыш, новаторлык. Ҽдҽбиятны алга үстерүче
сҽбҽплҽр.
Халык авыз иҗаты
Халыкның милли рухи культура хҽзинҽсе буларак халык авыз иҗаты.
Фольклор ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек кыйммҽтлҽрнең зур урын тотуы.
Халык иҗатының язма ҽдҽбият үсешенҽ, ҽдҽби телгҽ зур йогынты ясавы.
Фольклорның тҿп жанрлары: ҽкиятлҽр, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр, табышмаклар,
җырлар, бҽетлҽр, риваятьлҽр һҽм легендалар, дастаннар.
Халык иҗат иткән әкиятләр: «Ҿч кыз», «Зҿһрҽ кыз»,«Камыр батыр», «Ак
бүре»,

«Таң батыр»,

«Кҽҗҽ белҽн сарык». Бәетләр:

«Сак-Сок».

Риваятьләр һәм легендалар. «Иске Казан каласы корылуы», «Шҽһҽр ни
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ҿчен Казан дип аталган», «Елан тавы» риваятьлҽре; «Зҿһрҽ кыз», «Кеше
гомере ничек корылган»
«Гҿлҗамал».

легендалары. Җырлар:«Иске кара урман»,

Кыска җырлар.

Хуҗа Насретдин турындагы мәзәкләр.

Мифлар: «Су иясе», «Алып кешелҽр». Дастаннар: «Идегҽй».

Борынгы һҽм Урта гасыр ҽдҽбияты
Борынгы һҽм урта гасыр ҽдҽбиятының мифологиягҽ һҽм халык авыз
иҗатына нигезлҽнүе. Ҽдҽбиятта дини-ҽхлакый, суфыйчыл һҽм дҿньяви
карашларның үрелеп баруы.
Бу чорлар ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар (гуманлылык, ҽхлакый
сафлык, мҽхҽббҽт, кешенең бҽхеткҽ хокукы, сабырлык, изгелек). Сүз
сҽнгатенең ислам дине идеологиясенҽ нигезлҽнүе. Үзҽктҽ Алла һҽм Кеше
мҿнҽсҽбҽте тору.
Гомумтөрки әдәбият. Орхон-Енисей ташъязмалары. Кол Гали.
«Кыйссаи-Йосыф» поэмасы.
Алтын Урда чоры әдәбияты. С.Сараи «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен»,
«Гҿлестан бит тҿрки» поэмасы. Котб. «Хҿсрҽү вҽ Ширин» поэмасы.
Казан ханлыгы чоры әдәбияты. Кол Шҽриф шигырьлҽре: «Күңел»,
«Баш күтҽр гафтдин». Мҿхҽммҽдьяр. «Нуры содур» поэмасы.
XVI-XVIII

гасыр

татар

әдәбияты.

М.Колый.

Хикмҽтлҽр:

«Юмартлык бу күңелне рушан кылыр...», «Игенчелек гали эшдер...»,
«Гыйлемлек хак рҽхҽттер...».
Г.У. Имҽни.«Мҿһиммҽтез – заман» поэмасыннан «Йегет булмакның
бҽяны» бүлеге.
XIX йҿз ҽдҽбияты
Ҽдҽбиятның

мҽгърифҽтчелек

идеялҽрен

нигез

итеп

алуы.

Мҽгърифҽтчелек чоры ҽдҽбиятының үзенчҽлеклҽре. Ҽдҽбиятның чынбарлык
проблемаларына мҿрҽҗҽгать итүе. Яңа заман сүз сҽнгатенҽ нигез салыну.
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Ҽдҽбиятның мҽгариф һҽм мҽдҽният үсеше белҽн бҽйлҽнеше. Яңа тҿрлҽр һҽм
жанрлар барлыкка килү. Дҿньяви проблемаларның дини карашлар белҽн
кушылып китүе. Жанрлар үсеше, иҗат методларының (юнҽлешлҽренең)
ачыклана

баруы.

Прозаның

мҿстҽкыйль

тҿр

булып

формалашуы.

Драматургиянең беренче үрнҽклҽре.
Яңарыш чоры әдәбияты. Г.Кандалый шигырьлҽре: «Иген икмҽк бирер
икмҽк», «Йакутлар табыладыр вакыт берлҽн...», «Бу иллҽрдҽ торып калсам...»
шигырьлҽре, «Сҽхибҗамал» поэмасы. К.Насыйри. «Ҽбүгалисина» повесте.
М.Акъегет. «Хисаметдин менла» повесте. Р.Фҽхретдин. «Ҽсма, яки Гамҽл вҽ
җҽза» повесте (ҿзеклҽр). Акмулла шигырьлҽре: «Башка миллҽт алга таба
барыр булды...», «Сүз чыгар шагыйрьлҽрдҽн хикмҽт белҽн». «Дамелла
Шиһабеддин хҽзрҽтнең мҽрсиясе» поэмасыннан ҿзек. Ф.Кҽрими. «Морза
кызы Фатыйма» повесте. З.Бигиев. «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» романы.
Ф.Халиди. «Рҽдде Бичара кыз» драмасы.

XX гасыр башы татар ҽдҽбияты
Татар ҽдҽбиятының Яңарыш чорына керүе. Милли азатлык хҽрҽкҽте,
1905-1907 еллар инкыйлабы тудырган шартларда матбугат, ҽдҽбият һҽм
сҽнгатьнең күтҽрелеше; драматургиянең, татар театрының үсүе; яңа жанр
һҽм стильлҽр. Чынбарлыкны реалистик һҽм романтик сурҽтлҽү алымнары
ярдҽмендҽ чагылдыру. Яңа ҽдҽби агымнар эзлҽү.
Ф.Ҽмирхан. «Хҽят», «Фҽтхулла хҽзрҽт» повестьлары. «Бер хҽрабҽдҽ»,
«Шҽфигулла агай» хикҽялҽре.
Г. Ибраһимов хикҽялҽре: «Яз башы». «Яшь йҿрҽклҽр» романы.«Татар
шагыйрьлҽре» китабы.
Г. Исхакый. «Сҿннҽтче бабай», «Кҽҗүл читек» хикҽялҽре. «Кҿз»,
«Остазбикҽ», «Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде» повестьлары. «Алдым-бирдем»
комедиясе.
Г.Камал «Беренче театр», «Банкрот» комедиялҽре.
Ш.Камал «Буранда» хикҽясе. «Акчарлаклар» повесте.
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Дҽрдемҽнд шигырьлҽре: «Калҽмгҽ хитап», «Кораб», «Гҿрлҽгҽн сулар
башында», «Бүзлҽрем маналмадым», «Без».
С.Рҽмиев шигырьлҽре: «Таң вакыты», «Сызла, күңелем», «Авыл»,
«Пҽйгамбҽр».
Г.Тукай шигырьлҽре: «И калҽм!», «Туган авыл», «Пар ат», «Туган
җиремҽ», «Милли моңнар», «Кичке азан», «Ана догасы», «Шагыйрь»,
«Ҿзелгҽн ҿмид», «Печҽн базары, яхуд Яңа Кисекбаш»
М.Гафури. «Сарыкны кем ашаган?» мҽсҽле.
М. Фҽйзи драмалары: «Галиябану», «Ак калфак».
Г.Колахмҽтов. «Ике фикер» драмасы.
XX гасыр татар ҽдҽбияты
Тарихи-иҗтимагый, мҽдҽни вакыйгалар (инкыйлаблар, гражданнар
сугышы, күмҽк хуҗалыклар тҿзү, репрессиялҽр, ике тапкыр алфавит
алышыну) һҽм аларның ҽдҽбиятка йогынтысы. 20-30 нчы елларда
ҽдҽбиятның каршылыклы үсеше. Бҿек Ватан сугышы һҽм аның ҽдҽбиятта
чагылышы.

Илленче

еллар

ахырыннан

башлап

ҽдҽбиятта

сыйфат

үзгҽрешлҽре башлануы. Совет чоры татар ҽдҽбиятының каршылыклы үсеше.
Тҿп тема-проблемалар. Ҽдип һҽм җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте. Сүз сҽнгатендҽ
миллҽт проблемасының алгы планга чыгуы. Ҽдиплҽрнең заман сорауларына
актив мҿрҽҗҽгать итүе. Җҽмгыятьтҽге үзгҽрешлҽрнең ҽдҽбиятта чагылышы.
Совет чоры ҽдҽбиятында революцион вакыйгаларның ҽдҽбиятка
йогынтысы һҽм ҽдҽбиятта чагылышы. Традициялҽрнең яңаруы, яңа җҽмгыять
сыйфатларын эзлҽү, яңа герой образы. Ватан, ил, халык образларның эпик
гҽүдҽлҽнешн; шҽхес һҽм җҽмгыять мҿнҽсҽбҽтлҽре, гражданлык хисе,
халыклар язмышы, кешенең рухи дҿньясы, чор кыйммҽтлҽре турында
уйлану. Азатлык, шҽхес иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең куелышы.
Дҿнья ҽдҽбияты белҽн бҽйлҽнеш, бүгенге кҿн ҽдҽбиятында яңарыш.
1920-30 еллар. Ф. Бурнаш. «Таһир-Зҿһрҽ» шигъри трагедиясе.
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Г. Ибраһимов. «Алмачуар» хикҽясе. «Кызыл чҽчҽклҽр» повесте.
Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» повесте.
Һ.Такташ

шигырьлҽре:

«Зҽңгҽр

күзлҽр»,

«Алсу»,«Мокамай».

«Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе» поэмасы. «Җир уллары» трагедиясе.
М.Галҽү. «Болганчык еллар» романы.
К.Тинчурин. «Американ» комедиясе. «Сүнгҽн йолдызлар» драмасы.
Г.Рҽхим. «Идел» повесте.
Г.Исхакый. «Җан Баевич» комедиясе.
Ватан сугышы чоры әдәбияты. Г.Кутуй. «Сагыну» нҽсере.
Ф.Кҽрим шигырьлҽре: «Үлем уены», «Кыр казы», «Сибҽли дҽ сибҽли»,
«Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар».
М.Җҽлил шигырьлҽре: «Җырларым», «Тик булса иде ирек», «Кызыл
ромашка». «Сандугач һҽм чишмҽ» балладасы. «Моабит дҽфтҽрлҽре» циклы.
Ҽ.Еники. «Ана һҽм кыз», «Бер генҽ сҽгатькҽ» хикҽялҽре.
Ф.Хҿсни «Йҿзек кашы» повесте.
Сугыштан соңгы чор әдәбияты. Х.Туфан шигырьлҽре: «Гҿллҽр инде
яфрак яралар», «Киек казлар», «Чҽчҽклҽр китерегез Тукайга», «Кайсыгызның
кулы җылы», «Агыла да болыт агыла».
Х.Вахит «Беренче мҽхҽббҽт» драмасы.
1960 – 80 еллар әдәбияты. С.Хҽким шигырьлҽре: «Ҽнкҽй», «Һҽйкҽл
урынында уйланулар», «Колын», «Башка берни дҽ кирҽкми», «Сусау».
Ҽ.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять», «Кем җырлады?», «Туган туфрак»,
«Матурлык» хикҽялҽре.
А.Гыйлҽҗев. «Ҿч аршын җир» повесте.
Ш.Хҿсҽенов. «Ҽни килде» драмасы.
Хәзерге әдәбият. Ф.Яруллин. «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повесте,
«Сез иң гүзҽл кеше икҽнсез» шигыре.
М.Ҽгьлҽмов шигырьлҽре: «Китҽ алмыйм...», «Учак урыннары»,
«Каеннар булсаң иде».
А.Гыйлҽҗев. «Җомга кҿн кич белҽн» повесте.
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М.Мҽһдиев. «Кеше китҽ – җыры кала» повесте.
Т.Миңнуллин. «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» драмасы.
Н. Фҽттах. «Ител суы ака торур» романы.
И.Юзеев. «Бакчачы турында баллада» балладасы. Шигырьлҽре. «Ҿчҽү
чыктык ерак юлга» поэмасы. «Гашыйклар тавы» поэмасы.
Ф.Садриев. «Таң җиле» романы.
И.Салахов. «Колыма хикҽялҽре» романы.
Ф.Бҽйрҽмова. «Болын» повесте.
М.Хҽбибуллин. «Кубрат хан» романы.
Т.Миңнуллин. «Эзлҽдем, бҽгърем, сине» драмасы.
Р.Фҽйзуллин. «Нюанслар илендҽ» циклы.
Зҿлфҽт шигырьлҽре: «Баш очында...», «Дүрт җыр», «Тамыр кҿллҽре»,
«Тойгыларда алтын яфрак шавы».
М.Кҽбиров. «Мҽхҽббҽттҽн җырлар кала» повесте.
Р.Зҽйдулла шигырьлҽре: «Без очарга ҽзерлҽнгҽн идек...», «Соңару»,
«Буран».
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Ҽдҽбият исемлеге
Татар теле
Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: олимпиадага ҽзерлҽнү. 10
нчы сыйныф (татар телен туган тел буларак ҿйрҽнүче укучылар ҿчен).
– Казан: «Мҽгариф–Вакыт» нҽшр, 2016. – 87 б.
Татар теленең орфографик сүзлеге: Сүзлек.Морфологик-орфографик
белешмҽлек = Орфографический словарь татарского языка: Словарь.
Морфолого-орфографический справочник: Якынча 46000 сүз/ тҿз.:
К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова; фҽнни мҿх. Г.Р. Галиуллина. – Тулыл. 2
нче басма. – Казан: Татар.кит. нҽшр., 2017. – 423 б.
Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: олимпиадага ҽзерлҽнү. 9 нчы
сыйныф (татар телен туган тел буларак ҿйрҽнүче укучылар ҿчен). —
Казан: «Мҽгариф–Вакыт» нҽшр, 2016. – 87 б.
Харисова Ч.М., Харисов Ф.Ф. Татар теле: олимпиадага ҽзерлҽнү. 11
нчы сыйныф (татар телен туган тел буларак ҿйрҽнүче укучылар
ҿчен). – Казан: «Мҽгариф–Вакыт» нҽшр, 2016. — 87 б.
Сагдиева Р.К., Кадирова Э.Х. Татарский язык (Татар теле) для
общеобразовательных организаций основного общего образования с
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как
родной). — Казан: «Мҽгариф – Вакыт» нҽшр, 2015. — 143 б.
Татар телендҽ урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽплҽре ҿчен татар
теле һҽм ҽдҽбиятыннан үрнҽк программалар: 1-11 нче сыйныфлар. Казан: Татарстан китап нҽшрияты, 2011. - 279 б.
Харисова Ч. М. Татар теле. Морфология.– Казан: Мҽгариф, 2010.– 128
б.
Хҽсҽншина. Татар теле. 9 нчы сыйныф (татар телен туган тел буларак
ҿйрҽнүче укучылар ҿчен). – Казан: Татарстан китап нҽшр, 2013. – 187
б.
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Татар ҽдҽбияты
Тҿп ҽдҽбият
Ҽдҽбият белеме: Терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр сүзлеге.– Казан: Мҽгариф,
2011.– 231 б.
Ганиева Ф. А., Абдуллина Д. М., Рамазанова Ч. Р. Ҽдҽбият. Урта гомуми
белем мҽкт. 10 нчы с-фы ҿчен д-лек. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2016. –
239 б.
Закирҗанов А. М., Фҽхретдинова Г.М. Ҽдҽбият. Урта гомуми белем мҽкт.
9 нчы с-фы ҿчен д-лек. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2016. – 255 б.
Татар ҽдҽбияты: Теория. Тарих / Д.Ф.Заһидуллина, Ҽ.М.Закирҗанов,
Т.Ш.Гыйлҽҗев, Н.М.Йосыпова.– Тулыл. 3 нче басма.– Казан: Мҽгариф,
2012.– 319 б.
Татар телендҽ урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽплҽре ҿчен татар теле
һҽм ҽдҽбиятыннан үрнҽк программалар: 1-11 с-флар [басма ҿчен
Галиуллина Г. Р., Заһидуллина Д. Ф. җаваплы]. – Казан: Татар. кит. нҽшр.,
2011. – 279 б.
Хҽсҽнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. Татар ҽдҽбияты.
Һҽр дҽрескҽ тестлар. - Казан: Мҽгариф – Вакыт, 2016. – 88 б.
Хҽсҽнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. Татар ҽдҽбияты. 9 сф ҿчен д-лек.- Казан: Мҽгариф – Вакыт, 2016. – 255 б.
Загидуллина, Д.Ф. Модернизм в татарской литературе первой трети ХХ
века .— Казань : Тат. кн. изд-во, 2013 .— 205 с.
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