
Татар теленнән БДТның һәм БДИның С өлешенә әзерләнү өчен 

әдәби әсәрләрдән, халык авыз иҗатыннан аргументлар 

 

Хҽбибуллина Айгөл Фҽнзҽт кызы 

Түбҽн Мактама 1нче гомуми урта 

белем бирү мҽктҽбенең татар теле 

                                                       һҽм ҽдҽбияты укытучысы 

 

Татар теленнҽн БДТ һҽм БДИга ҽзерлҽнгҽндҽ укучылар өчен аеруча 

иҗади эш – С өлеше катлаулы. Укучылар бирелгҽн тема буенча сочинение 

язганда ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн, халык авыз иҗатыннан аргументлар китерергҽ 

авырсыналар. 

Түбҽндҽге таблицада актуаль темалар буенча аргументлар җыелмасы 

бирелҽ. 

 

 

Тема 

 

Әдәби әсәрдән мисаллар 

Халык авыз иҗатыннан 

мисаллар (мҽкаль-ҽйтемнҽр) 

Туган җир, 

Ватан  

Гомҽр Бҽшировның “Туган 

ягым – яшел бишек” повесте; 

Габдулла Тукайның “Туган 

авыл” шигыре; Гадел Кутуйның 

“Сагыну” нҽсере һ.б. 

Туган туфракка баскан эз 

суынмый. 

Туган илнең кадерен читтҽ 

йөрсҽң белерсең. 

Туган җирдҽй җир булмас, туган 

илдҽй ил булмас. 

Хезмәт, 

тырышлык 

Габдулла Тукайның “Эшкҽ 

өндҽү”, “Эш беткҽч уйнарга 

ярый”; Абдулла Алишның 

“Ялкаулык – хурлык, 

тырышлык - зурлык” ҽкияте; 

Шҽриф Камалның 

“Акчарлаклар” повесте (Гариф, 

Газизҽ образлары) 

Кем эшлҽми – шул ашамый. 

Тырышлык – зурлык, ялкаулык – 

хурлык. 

Егет кешегҽ 70 төрле һөнҽр дҽ аз. 

Агач - җимеше белҽн, кеше - эше 

белҽн. 

Агачны яфрак бизҽсҽ, кешене 

хезмҽт бизи.  

Экология, 

табигать 

Илдар Юзеевның “Гашыйклар 

тавы” ҽсҽре, Гомҽр 

Бҽшировның  “Туган ягым – 

яшел бишек” 

Җир чокырсыз булмас, урман 

киексез булмас.  

Җире байның иле бай. 

Мәхәббәт  Илдар Юзеевның “Гашыйклар 

тавы” (Сҽет - Мөнирҽ)  ҽсҽре, 

“Таныш моңнар” (Зөфҽр - 

Резидҽ) поэмасы; Фҽнис 

Яруллинның “Җилкҽннҽр 

җилдҽ сынала” (Фҽнияр - 

Илсөя) повесте; Шҽриф 

Камалның “Акчарлаклар” 

повесте (Гариф - Газизҽ), 

Мирхҽйдҽр Фҽйзинең 

Дөнья күрке сөйгҽн яр белҽн. 

Дөньяда өч нҽрсҽ юк: диңгезгҽ- 

капкач, күккҽ - баскыч, 

мҽхҽббҽткҽ - дару. 

Матурлык туйда кирҽк, мҽхҽббҽт 

көн дҽ кирҽк. 

Мҽхҽббҽт акчасыз да бакча ясый. 



“Галиябану” драмасы (Хҽлил- 

Галиябану) 

 

Дуслык  Һади Такташның “Мокамай” 

шигыре (автор һҽм Мокамай 

дуслыгы); Фҽнис Яруллинның 

“Җилкҽннҽр җилдҽ сынала” 

(Фҽнияр һҽм Илдус Гаделшин 

дуслыгы) повесте һ.б. 

Йөз сум акчаң булганчы, йөз 

дустың булсын. 

Яхшы дус алтыннан 

кыйммҽтрҽк. 

Дустың начарлык эшлҽсҽ комга 

яз, яхшылык эшлҽсҽ ташка яз. 

Дустың үзеңнҽн яхшырак 

булсын. 

Татар 

халкы: тел, 

милләт 

язмышы 

Хҽсҽн Туфанның “Туган тел 

турында җырлар”, “Кемнҽр 

Сез?” шигырьлҽре, Габдулла 

Тукайның “Туган  тел”,  

“Милли моңнар” шигырьлҽре; 

Гаяз Исхакыйның “Җан Баевич” 

(Шакирҗан –Җан Баевич) 

комедиясе һ.б. 

Тел - ананың телҽге, 

Тел - ананың баласына иң 

кадерле бүлҽге. 

Теллҽр белгҽн - иллҽр белгҽн. 

Тел ташны эретҽ. 

Игелек, 

яхшылык 

Аяз Гыйлҽҗевның “Җомга көн, 

кич белҽн” повесте (Бибинур 

образы); Габдрахман 

Ҽпсҽлҽмовның “Ак чҽчҽклҽр” 

романы (Гөлшҽһидҽ, Ҽбүзҽр 

Таһиров һҽм Мансурның 

игелекле эш-гамҽллҽре) 

Изгелек – кояш нурына тиң. 

Яхшылык күрҽсең килсҽ, 

яхшылык ит. 

Көн саен игелек кыл. 

Яхшылык җирдҽ ятмас. 

Яхшылыкка - яхшылык. 

 

Үкенү Шҽриф Камалның “Буранда” 

хикҽясе (Мостафа образы), 

Шҽриф Камалның “Уяну” 

хикҽясе (Муса образы) 

Яшьлегеңдҽ өйрҽнмҽсҽң, 

картлыгыңда үкенерсең. 

Кылган гамҽллҽрең өчен 

үкенерлек булмасын! 

Ата-ана һәм 

балалар 

Шҽриф Камалның “Буранда” 

хикҽясе; Фҽнис Яруллинның 

“Ана” балладасы 

 

Ана күңеле балада, бала күңеле 

далада. 

Ҽткҽй шикҽр - ҽнкҽй бал. 

Ата-ана йөрҽгенең тирҽнлеген 

балалар белми. 

Батырлык  Самат Шакирның “Үлемнҽн 

көчлерҽк” очеркы (Хҽйретдин 

Мөҗҽй батырлыгы); Г 

абдрахман Ҽпсҽлҽмовның 

“Газинур” (Советлар Союзы 

герой Газинур Гафиятуллин 

батырлыгы), “Алтын йолдыз”  

романнары 

Батыр бер үлҽр, куркак мең үлҽр. 

Батыр ярасыз булмас. 

Батыр үзе өчен туар, кеше өчен 

үлҽр. 

Батырлыкта - матурлык. 

Батыр үзе үлсҽ дҽ, исеме үлмҽс. 

Батыр егет - ил күрке. 

 


