
Чҽчмҽ (эпик) ҽсҽргҽ анализ тҽртибе 
 

1. Жанры (роман, повесть, новелла, хикҽя һ.б.) һҽм аны билгелҽүче 

сыйфатлар. 

2. Темасы (ҽсҽр нҽрсҽ турында?). 

3. Конфликты (төп конфликт, ярдҽмче конфликтлар; аларның үзара 

бҽйлҽнеше; кульминациясе, чишелеше; эчке конфликт; характерлар һҽм 

хҽллҽр арасындагы конфликт). 

4. Сюжеты (аның үсеше, этҽргеч көчлҽр; төп һҽм ярдҽмче сюжет сызыгы, 

сюжет элементлары). 

5. Композициясе. 

6. Образлар системасы (төп һҽм ярдҽмче, актив һҽм пассив, уңай һҽм 

тискҽре, конфликтта катнашучы геройлар, аларның үзара мөнҽсҽбҽтлҽре, 

эш-хҽрҽкҽтлҽре, төп сыйфатлары, автор тарафыннан аларга бирелгҽн 

бҽялҽмҽ). 

7. Сурҽтлҽү үзенчҽлеклҽре (портрет; пейзаж; интерьер; автор яратып 

кулланган сурҽтлҽү чаралары; хикҽялҽү формасы, ягъни кем исеменнҽн 

сөйлҽнүе һ.б.). 

8. Персонажларның һҽм авторның теле. 

9. Ҽсҽрнең идеясе (күтҽрелгҽн темадан туган фикерлҽр). 

10. Ҽсҽрнең ҽһҽмияте (идея-эстетик кыйммҽте, тҽрбияви роле, ҽдҽбиятта 

тоткан урыны һ.б.). 

 

 

Лирик ҽсҽргҽ анализ тҽртибе 
 

1. Жанры (газҽл, хат, эпиграмма, сонет, робагый һ.б.). 

2. Тематикасы (пейзаж лирикасы, мҽхҽббҽт лирикасы, фҽлсҽфи лирика, 

сҽяси лирика һ.б.). 

3. Идеясе. 

4. Лирик шигырьлҽрдҽ шагыйрьнең эчке кичерешлҽре чагылу үзенчҽлеге; 

герой образы һҽм автор, гомум хислҽрне тасвирлау. 

5. Лирик герой, аның хислҽре, кичерешлҽре, шомланулары, өметлҽре, рух 

диалектикасы. 

6. Лирик ҽсҽрнең композицион бердҽмлеге (үзҽк геройны ачучы төп поэтик 

детальлҽр, рефрен һ.б.). Сюжетсыз лирик ҽсҽрнең композициясе (мҽсҽлҽн, 

фҽлсҽфи шигырьдҽ). 

7. Тел-сурҽт чаралары (метафора, эпитет, сынландыру, антитеза, янҽшҽ 

кую, аллегорик-символик образлар һ.б.). 

8. Интонациясе. 

9. Ритмик төзелеше. 

10. Ҽһҽмияте. 

 

 



Драма ҽсҽренҽ анализ тҽртибе 
 

1. Жанры (драма, трагедия, мелодрама, комедия, водевиль;, музыкаль 

комедия һ.б.), аны билгелҽүче сыйфатлар. 

2. Темасы (ҽсҽрдҽ яктыртылган тормыш күренешлҽре). 

3. Конфликты (төп конфликт, ярдҽмче конфликтлар; аның персонажлар 

арасындагы мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ, аларның эш-хҽрҽкҽтлҽрендҽ, уй-фикерлҽрендҽ 

һҽм омтылышларында чагылышы). 

4. Сюжеты (аның үсеше, төп сюжет сызыклары). Сюжет һҽм композиция. 

5. Образлар системасы (төп һҽм ярдҽмче; актив һҽм пассив; уңай һҽм 

тискҽре; аларның сыйфатларын билгелҽүче факторлар). 

6. Драма ҽсҽренҽ хас элементлар (персонажлар исемлеге, ремаркалар, 

декорация, диалог, индивидуаль сөйлҽм һ.б.) һҽм аларның автор идеясен, 

образларны ачудагы роле. 

7. Идеясе. 

8. Ҽсҽрнең ҽһҽмияте (идея-эстетеик кыйммҽте, тҽрбияви роле, ҽдҽбиятта 

тоткан роле). 

 

 

Ҽдҽби образны тикшерү-бҽялҽү планы 

 
1. Геройның ҽсҽрдҽге образлар системасындагы урыны. 

2. Җҽмгыять вҽкиле буларак герой: 

- иҗтимагый урыны; 

- тышкы кыяфҽте; 

- тормышка карышы, кызыксыну даирҽсе, гадҽтлҽре; 

- эшчҽнлек сферасы, омтылышлары; 

- башкаларга йогынтысы. 

3. Геройның эчке дөньясы: 

- башкаларга мөнҽсҽбҽте; 

- эчке кичерешлҽре, уй-фикерлҽр юнҽлеше. 

4. Авторның геройга мөнҽсҽбҽте. 

5. Ҽсҽрдҽге геройның аерым сыйфатлары ничек тасвирлана: 

- портрет ярдҽмендҽ; 

- автор сыйфатламасы аша; 

- башка геройлар бҽялҽмҽсе аркылы; 

- лирик чигенешлҽр, пролог, биографик моментларга тукталу эчендҽ; 

- эш-гамҽллҽре мисалында; 

- сөйлҽмдҽ; 

- башка катнашучылар янҽшҽлегендҽ; 

- ҽйлҽнҽ-тирҽне тергезү белҽн. 

 

 

 



Образга характеристика планы 

 

1. Портреты. 

2. Чыгышы. 

3. Аны тҽрбиялҽгҽн шартлар. 

4. Шҽхси кичерешлҽр. 

5. Дөньяга карашы. 

6. Кешелҽр белҽн мөнҽсҽбҽте. 

7. Сыйнфый йөзе. 

8. Рухи байлыгы, омтылышы. 

9. Ҽсҽрдҽге конфликтлар, аларны хҽл итүдҽ геройның роле. 

10. Образны бирүдҽ кулланылган сурҽтлҽү чаралары. 

11. Нҽтиҗҽ. 

 

Ҽдҽби ҽсҽргҽ гомуми анализ буенча киңҽшлҽр 
1. Ҽсҽрне иҗат иткҽн язучының кайсы чорда, нинди шартларда яшҽгҽн һҽм иҗат 

иткҽнлеген исҽпкҽ ал. Язучы иҗат иткҽн тарихи шартларны билгелҽгҽндҽ генҽ, 

ҽсҽрдҽге вакыйгаларга, андагы образларга, тел, стиль һҽм милли үзенчҽлеклҽргҽ 

дөрес бҽя бирергҽ мөмкин. Монда ук ҽсҽрнең кайсы елда язылуын күрсҽт. 

2. Ҽсҽрнең нинди жанрда язылуын һҽм бу жанрның үзенчҽлеклҽрен ачыкла. Һҽр 

жанрның үзенең анализ элементлары, аермалыклары барын да истҽ тот.  

3. Ҽсҽрне дөрес итеп, игътибар белҽн укып чык. Кычкырып уку, эчтҽн уку, кеше 

укыганны күзҽтеп бару, сайлап уку, йөгерек уку һ.б. форманы сайлый аласың.  

4. Эчтҽлекне сөйлҽп чык (тулысынча, өлешчҽ яки сорауларга җавап рҽвешендҽ). 

5. Ҽсҽрне өлешлҽргҽ бүл (вакыйгаларның үзгҽрүеннҽн, образларның 

гамҽллҽреннҽн, язучының фикерлҽре үзгҽрүеннҽн чыгып, ҽсҽрне өлешлҽргҽ бүлү 

– анализның мөһим элементы). 

6. Ҽсҽрнең төзелешен, композициясен күз алдына китер. Сюжетын билгелҽ: 

төенлҽнешен, вакыйгалар үстерелешен, кульминацион ноктасын, чишелешен 

ачыкла.  

7. Ҽсҽрнең темасын билгелҽ. Гадҽттҽ тема анализның башында ук ачыклана. 

Ҽсҽрнең нҽрсҽ турында булуы, нинди хҽллҽрне ачыклавы, нҽрсҽгҽ 

багышлануыннан чыгып, аның темасы билгелҽнҽ.  

8. Ҽсҽрдҽге образларны, геройларны билгелҽ, аларны төркемлҽ, төп һҽм ярдҽмче 

образларга бүл. Аларның үзара мөнҽсҽбҽтлҽрен, каршылыкларын, эшлҽрен 

күрсҽт. Образларны сөйлҽмнҽренҽ, тышкы кыяфҽтенҽ, тышкы һҽм эчке 

дөньяларына, характерларына бҽя бир. Геройлар яшҽгҽн, формалашкан мохиткҽ 

игътибар ит. 

9. Ҽсҽрдҽ булган сурҽтлҽүлҽргҽ: чагыштыру, каршы кую, тасвирлау, ҽсҽр 

телендҽге образлы сүзлҽр, фольклор элементларына игътибар ит һҽм аларның 

ҽһҽмиятен ач. 

10. Ҽсҽрнең эчтҽлеген үзлҽштергҽннҽн соң, язучының төп фикерен - ҽсҽрнең 

идеясен билгелҽ. 

11. Ҽсҽрне бербөтен итеп күз алдына китер, ягъни синтезла. 

12. Ҽсҽрнең милли үзенчҽлеген, аның халыкчанлыгын, татар һҽм дөнья 

ҽдҽбиятында тоткан урынын билгелҽ. 

13. Ҽсҽр турында үзеңнең фикереңне ҽйт: ул нинди тҽэсир калдырды? 

 



Чҽчмҽ ҽсҽргҽ лингвистик анализ 

 
1. Җөмлҽ кострукциялҽре (гади, кушма, ким,...) 

2. Синоним, антоним, омоним кулланылышы. 

3. Сүз төркемнҽренең кулланылышы. 

4. Мҽгънҽви үзҽк (бер җөмлҽ, сүзтезмҽ, кечкенҽ абзац булырга мөмкин). 

5. Халык авыз иҗатын куллану. 

6. Риторик җөмлҽлҽр (җавап талҽп ителми, уйландыра торган сорау җөмлҽлҽр). 

7. Диалекталь материаллар. 

8. Тел-сурҽтлҽү чаралары. 

9. Ҽсҽрнең гомуми интонациясе (моңсу, сагыну, үкенү). 

10. Символик образларның бирелеше. 

11. Табигать күренеше, портретның бирелеше. 

 

Драма ҽсҽренҽ лингвистик анализ 

 
1. Диалогларның бирелеше. 

2. Декорация теле (детальлҽрнең тыгызлыгы, функциясе). 

3. Образларның бирелеше (тирҽн һҽм схематик). 

4 Авторның катнашу миссиясе. Текстка ничек керҽ? (ремаркалар аша шартлы 

образ, сынландыру аша). 

5. Ҽсҽрнең динамикасы нҽрсҽ хисабына ирешелҽ? (персонажларның хҽрҽкҽтлҽре, 

декорациянең тиз алышынуы, сөйлҽм үзенчҽлеге, ремаркалар бирелеше). 

6. Эчке монолог. 

7. Мимиканың, сүзсез хҽрҽкҽтлҽрнең роле. 

8. Пҽрдҽлҽргҽ, күренешлҽргҽ, бүлеклҽргҽ бүлүнең ҽһҽмияте. 

 

Тезмҽ ҽсҽргҽ лингвистик анализ 

 
1. Образлар табу. 

2. Һҽр юлдан логик басымлы сүзне табу. 

3. Логик басымлы дүрт сүзне тезеп куеп мҽгънҽ табу. 

4. Һҽр юлдан сузык һҽм тартык авазларны табу. 

5. Һҽр юлдан р, л ны санап алабыз(юлның яңгырашын тҽэмин итҽлҽр). 

6. Һҽр юлдан сузык+борын авазы комбинациясен табу. 

7. Йомык авазларны табу (йомык аваз хисабына фразалар киселҽ). 

8. Лексик дҽрҽҗҽ, тел-сурҽтлҽү чаралары. 

9. Шигырьнең мҽгънҽви үзҽге (сүз, ымлык, сүзтезмҽ, метафора). 

10. Шигырьнең теле. 

11. Шигырьнең язылу сҽбҽбен күрсҽткҽн строфаны табу. 

12. Ни өчен шундый исем бирелгҽн? 

13. Барысы ничҽ сүз? Шуларның күпмесе актив, пассив? 

14. Ничҽ конкрет , ничҽ абстракт исем? 

15. Конкрет исемнҽр кайсы поэтик образны ачыклый? 

16. Фигыльлҽр. 

17. Сыйфатлар. 

18. Исем, сыйфат, фигыль, алмашлык – кайсы күбрҽк? Нинди төсмер бирҽлҽр? 


