
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кпнтректны ничек язасга? 
 

1. Кпнтрект ул – текттныо ио юһюмиятле 

өлешлюсен эченю алган кыткача эчтюлеге. 

 

2. Кпнтрект язганчы, текттны бик җентеклюр 

өйсюнесгю кисюк. 

 

3. Кпнтрект язу өчен алдан рлан төзесгю. 

 

4. Кпнтрект башында , 1 нче биттю 

кпнтректланаты ютюснео, текттныо тулы 

итемен, автпсын, кайчан, кайда батылуын 

күстютесгю. 

 

5. Кпнтректта текттныо бүлеклюсен төгюл 

күстютесгю кисюк. 

 

6. Кпнтректны кытка итер, төр фикеслюсне 

эзлекле итер ачыклар язасга кисюк. 

Кпнтректта цитаталасдан да файдалан. 

 

7. Кпнтрект язганда рпляга үзео өчен билгелюс 

куй, аесым, кисюкле, юһюмиятле усыннасга 

тызыр бас. Алас тиоа ясдюм итючюк. 

 

 

 

 



           Жусналлас белюн ничек эшлюсгю? 

 

1. Жуснал белюн танышуны эчтюлекне 

өйсюнүдюн башла. Эчтюлек тиоа ио 

кызыклы матесиалласны тайлар алысга 

ясдюм итю. 

 

2. Жусналны укыганда кисюкле 

мюгълүматласны күчесер ал яки асага 

кыттысгыч куй. 

 

3. Аолашылмаган түзлюс чыкта, 

түзлеклюсдюн, энциклпредиялюсдюн 

файдалан. 

 

4. Жусналны игътибас белюн ашыкмыйча 

укы. 

 

5. Укыган матесиалыо буенча 

фикеслюсеоне иртюшлюсео, юти-юниео 

белюн устаклаш. 

 

6. Жусналдан алган белемнюсне ничек 

кулланысга  икюнен уйла.     

 

 



 

Планны ничек төзесгю? 

1. Текттны игътибас белюн укыр чык. 

 

2. Текттны өлешлюсгю бүл һюм һюс 

өлешнео төр мюгънютен ачыкла 

 

3. Һюс өлешкю итем куш. 

 

4. Һюс өлешнео төр мюгънютен ачу 

өчен, бесничю җөмлю төзе. 

 

5. Планда тектттагы төр фикеслюс 

чагылганлыгын кабат тикшес. 

 

                  Китар белюн ничек эшлюсгю? 

 

1. Китарны кулыоа касандаш алыр укы. Үз 

китабыо булта, юһюмиятле усыннасны 

рпляга рөхтю итер билгелюр куй.  

2. Игътибас белюн йөгесек укысга тысыш. 

3. Китарны укыр чыккач, андагы төр 

идеялюс, вакыйгалас һюм фактласын 

ачыкла. 

4. Китарны укыр чыккач, аесуча юһюмиятле 

өлешлюсен кыткача яз. 



 

             Газетаны ничек укысга? 

 

1. Газетаны һюскөнне укысга тысыш. 

 

2. Газетаны укуны мюкалю итемнюсе, 

газетаныо бүлеклюсе белюн танышудан 

башласга кисюк. Бу тиоа үзеою кисюкле 

матесиалны тайлар алысга ясдюм 

итючюк. 

 

3. Аолашылмаган түзлюсне түзлектюн каса. 

 

4. Аесуча кисюкле мюкалюлюсне китер алыр 

куй. Аласны аесым раркага җыер бас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Дюсетлек тектты белюн ничек эшлюсгю? 

 

1. Пасагсаф текттын тулы килеш укыр 

чык. Андагы мюгълүматлас тусында 

тулытынча күзаллавыо бултын. 

2. Калын хюсефлюс белюн биселгюн 

фикеслюсгю, нютиҗюлюсгю аесуча 

игътибас ит. 

3. Киоюйтелгюн рлан төзе. 

4. Дюсеттю тыолаганыоны, дюфтюсгю 

язганыоны расагсаф матесиалын 

өйсюнгюндю файдалан. 

5. Укыган тема буенча белгюннюсеоне, 

касаган фильмнасны иткю төшес. 

6. Яхшысак ятлау өчен алдагы 

расагсафласны да итеою төшес.  

7. Аолашылмаган төшенчю, түзлюс чыкта, 

энциклпредиялюсгю, түзлеклюсгю 

мөсюҗюгать ит. 

8. Теманы аолавыоны тикшесү өчен, 

башта киоюйтелгюн рланыо белюн, аннан 

тпо рлантыз гына төйлюр каса. 

9. Пасагсаф ахысындагы тпсауласга җавар 

юзеслю. Укытучы күстюткюн бисемнюсне 

үтю. 


