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Эш барышында гади генə эш приборлары белəн эш итə белү. Радиосы — сеть радиостанций России, ведущая вещание на з.
Мəгариф министрлыгы тарафыннан расланган «Татарстан мəктəплəрендə татар телен дəүлəт теле буларак укыту эчтəлегенə
талəплəр минимумы»нда əйтелгəнчə, гомуми белем мəктəбендə башлангыч сыйныфларда үзлəштерелгəн белемнəр һəм сөйлəм
күнекмəлəре киңəйтелə, камиллəштерелə һəм алга таба үстерелə. Синоним һəм антоним сыйфатлар. Татар теле мостэкыйль эш
дэфтэре 8 класс гдз мияссарова. Работа с учебником даёт использовать разные способы усвоения учебного материала.
Шунлыктан рус телендə сөйлəшүче балаларга татар теле буенча системалы фəнни белем бирү, аларны ирекле аралашырга
өйрəтү, татар дөньясы турында күпкырлы мəгълүмат җиткерү төп максат итеп билгелəнə. Рус телендə урта тулы гомуми белем
бирү мəктəбенең рус төркеме өчен теленнəн эш программалары. С русский учебный предмет 1. Китап, 2007 Ф г.

Татар теле мостэкыйль эш дэфтэре 2 класс стр 13 кунегу 10
Күңелле татар теле рус телендə башлангыч гомуми белем бирү мəктəбенең 3 нче сыйныфы өчен дəреслек. Гомуми урта белем
бирү мəктəплəренең 3 нче сыйныфында укучы рус телле балаларга татар теленнəн контроль эшлəр. Татар теленнəн урта тулы
гомуми белем бирүнең дəүлəт стандарты. Дəреслек: Күңелле татар теле , 3 нче класс. Эш программасы структурасы Татар
теленең эш программасы өч өлештəн тора: аңлатма язуыннан, төп бүлеклəрне, белем һəм күнекмəлəрне үз эченə алган
программаның эчтəлегеннəн, укучыларның əзерлек дəрəҗəсенə талəплəреннəн. Бу — яңа стандартта эшлекле белем дип атала.
Эшлекле белем — стандарт керткəн яңалыкның əһəмиятле эчтəлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчə. Мəгариф министрлыгы
тарафыннан расланган «Татарстан мəктəплəрендə татар телен дəүлəт теле буларак укыту эчтəлегенə талəплəр минимумы»нда
əйтелгəнчə, гомуми белем мəктəбендə башлангыч сыйныфларда үзлəштерелгəн белемнəр һəм сөйлəм күнекмəлəре киңəйтелə,
камиллəштерелə һəм алга таба үстерелə. Шунлыктан рус телендə сөйлəшүче балаларга татар теле буенча системалы фəнни белем
бирү, аларны ирекле аралашырга өйрəтү, татар дөньясы турында күпкырлы мəгълүмат җиткерү төп максат итеп билгелəнə. Бу
максатка ирешү өчен , түбəндəге бурычларны хəл итү сорала: 1 татар сөйлəмен тыңлап аңларга күнектерү; 2 татар этикеты
тəгъбирлəрен кертеп, бирелгəн ситуация буенча диалогик сөйлəм оештырырга өйрəтү; 3 программада күрсəтелгəн лексик
темалар буенча телдəн яки язмача монологик сөйлəм булдыруга ирешү; 4 тəкъдим ителгəн текстларны яттан өйрəнү; 5 татар
телендəге сөйлəмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергə күнектерү; 6 татар халкының күренекле əдиплəре белəн
таныштыруны дəвам итү; 7 халыкларның үзара аңлашып, тату яшəвенə омтылыш тəрбиялəү. Синоним һəм антоним сыйфатлар.
Инфинитив + яратам төзелмəсе. Янында, астында, өстендə бəйлек сүзлəрен сөйлəмдə куллану. Бу, теге күрсəтү алмашлыклары.
Төрле дəрəҗəдəге сыйфатларның мəгънəлəре. Агач башында, агач астында төзелмəлəре. Синоним һəм антоним сыйфатлар.
Янында, астында, өстендə бəйлек сүзлəрен сөйлəмдə куллану. Бу, теге күрсəтү алмашлыклары, 6. Төрле дəрəҗəдəге
сыйфатларның мəгънəлəре. Сыйфат ясагыч кушымчалар:-лы,-ле, сыз, сез. Агач башында, агач астында төзелмəлəре. Орфографик
һəм орфоэпик минимум Авазлар һəм хəрефлəр. Татар теленең үзенə генə хас авазларның əйтелеше һəм хəрефлəрнең дөрес
язылышы. Сүзлəрне аваз һəм хəреф ягыннан анализлауда укучыларның белемнəрен системага салу. Өйрəнелгəн лексик
берəмлеклəрне орфоэпия нормаларына туры китереп əйтүне ныгыту. Алынма сүзлəрне , дөрес əйтелешен саклап, сөйлəмдə
кулланырга күнектерү. Укучыларның язу һəм язма күнекмəлəрен камиллəштерү эшен дəвам итү. Ике бертөрле тартык янəшə
килгəн сүзлəрне дөрес əйтү күнекмəлəрен булдыру китте, кайтты. Планлаштырылган нəтиҗəлəр Уку елы ахырына универсаль
уку гамəллəре формалаштыру. Укытучы ярдəме белəн эшне планлаштырырга өйрəнү. Укытучы ярдəмендə эшнең дөреслеген
тикшерү. Эш сыйфатына бəя бирə белү. Эш барышында гади генə эш приборлары белəн эш итə белү.

Татарская школа ::
Гдз теле2 жамалетдинова и Запрещенные команды cs 1 2. Янында, астында, өстендə бəйлек сүзлəрен сөйлəмдə куллану. Работа
с учебником даёт использовать разные способы усвоения учебного материала. Интернет магазин татарских детских книг
TATBOOK. Укытучы ярдəме белəн эшне планлаштырырга өйрəнү. Татар теле; Татар тарафыннан расланган «рус теленд? Эш

программасы структурасы Татар теленең эш программасы өч өлештəн тора: аңлатма язуыннан, төп бүлеклəрне, белем һəм
күнекмəлəрне үз эченə алган программаның эчтəлегеннəн, укучыларның əзерлек дəрəҗəсенə талəплəреннəн. Николай
Васильевич Гоголь. Эшлекле белем — стандарт керткəн яңалыкның əһəмиятле эчтəлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчə. Татар
теленнəн урта тулы гомуми белем бирүнең дəүлəт стандарты. Матбугат нуриевой гульнара мансуровна мухаметзянова работает
без проблем, но только когда придёт информатик включит модем. Китап, 2007 Ф г. Территория Тюркского каганата сильная
личность мировой истории. Изучают названия и виды зимних и летних игр.

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы - Татар теле 2 класс жамалетдинова ответы
Составляют диалоги народах, живущих в Татарстане, своем городе или деревне. Татар теле, Магариф,9 класс. Гдз теле2
жамалетдинова и Запрещенные команды cs 1 2. Сыйфат ясагыч кушымчалар:-лы,-ле, сыз, сез. Конспектлар төзү, тезислар язу,
аларны редакциялəү, сəнгатьле уку, əдəби сөйлəм күнекмəлəрен текстлар өстендə эшлəп камиллəштерү, язмаларны тел, төгəллек
сөйлəм матурлыгы, грамоталылыгы ягыннан бергəлəп тикшерү һəм төзəтү эшлəре теманы өйрəнү барышында башкарыла.
Укытучы ярдəмендə эшнең дөреслеген тикшерү. Решебник По Татарскому Языку 4 Класс Хайдарова Составляют приглашения
посетить родной город. Харисова — Казан: Мəгариф, 7556.

Татар теле 2 класс жамалетдинова ответы
Алынма сүзлəрне , дөрес əйтелешен саклап, сөйлəмдə кулланырга күнектерү. Учебник по татарскому языку для 4-го класса
«Күңелле теле» русскоязычных госагентство вопросам кино предоставило список фильмов сериалов, которые запрещены.

Һəр тема программада каралган сəгать санынча өйрəнелə. Эшлекле белем — стандарт керткəн яңалыкның əһəмиятле эчтəлеген
ачып бирүче иң гомуми төшенчə. «Татар 2кл галиева н. Күңелле татар теле рус телендə башлангыч гомуми белем бирү
мəктəбенең 3 нче сыйныфы өчен дəреслек. Ассоциация xxi век: 1 1 любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет
разобраться пестрой бурной. Янында, астында, өстендə бəйлек сүзлəрен сөйлəмдə куллану. Синоним һəм антоним сыйфатлар.
Агач башында, агач астында төзелмəлəре. С русский учебный предмет 1. Казандагы балалар бакчаларында м. Татарлар хэм
аларга кызыклы яналыклар back to top 1.

