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МАТЕРИАЛ ЭФУ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ 9 КЛАССА ПО ТЕМЕ «ТЕКСТ» 

Аннотация: в статье описывается материал, рекомендованный для вклю-

чения в ЭФУ по родному (чувашскому) языку для 9 класса по теме «Текст», рас-

крываются трудности, возникающие в выборе текстов и составлении заданий. 

Целью работы является выявление специфики подготовки материалов для ЭФУ 

по родному (чувашскому) языку для 9 класса по теме «Текст» и определение эф-

фективных способов преодоления возникающих в ходе работы трудностей. Ме-

тоды исследования: изучение содержания учебников по родному (чувашскому) 

языку для 4–9 классов относительно темы «Текст», сопоставление методики 

изложения темы в учебниках, сбор языкового материала из публицистической 

литературы, его анализ и обобщение, составление рекомендаций по подготовке 

материалов для ЭФУ. Обсуждение результатов. Обмен опытом с составите-

лями ЭФУ по чувашскому языку. Делается вывод о том, что в ходе составления 

материалов ЭФУ по теме «Текст» требуется умение сокращать тексты, со-

храняя их функциональное и эстетическое качество. 

Ключевые слова: текст как результат устного и письменного общения, 

структура теста, классификация текстов, критерии классификации текстов, 

стили устных и письменных текстов, публицистический стиль, жанры публи-

цистического стиля (заметка, репортаж, очерк, рецензия, интервью). 

Аннотаци: статьяра 9-мӗш класӑн тӑван чӗлхе (чӑваш чӗлхи) электрон 

вӗренӳ кӗнекин «Текст» теми валли хатӗрленӗ материал мӗнлерех пулнине, тема 

валли текстсемпе хӑнӑхтарусем ӑслайланӑ чухнехи йывӑрлӑх мӗнрен килнине ка-

ланӑ. Ӗҫӗн тӗллевӗ 9-мӗш класӑн тӑван чӗлхе (чӑваш чӗлхи) электрон вӗренӳ 
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кӗнекин «Текст» теми валли материал хатӗрленӗ чухне еплерех ӗҫлемеллине, ав-

тор умӗнче тухса тӑракан йывӑрлӑха мӗнле сирсе ямаллине кӑтартасси пулса 

тӑрать. Тӗпчев меслечӗ: 4–9 классен тӑван чӗлхе (чӑваш чӗлхи) вӗренӳ кӗнекин 

«Текст» темӑпа ҫыхӑннӑ содержанине тӗпченӗ, темӑна уҫса пару меслетне 

танлаштарса тишкернӗ, публицистика материалне пухнӑ, ӑна тишкерсе 

ЭФУра усӑ курас енӗпе сӗнӳ хатӗрленӗ. Ӗҫе хакласа сӳтсе явни. ЭФУ тӑвакан-

семпе канашланӑ, вӗсен сӗнӗвне шута илнӗ. Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, ЭФУ 

валли «Текст» темӑпа материал хатӗрленӗ чухне чӑн текстӑн функцийӗпе 

илемлӗх пахалӑхне сыхласа хӑварса кӗскетӳ тума пӗлмелле. 

Тӗп сӑмахсем: текст чӗрӗ калаҫу тата ҫырупа усӑ курса хутшӑннин ре-

зультачӗ пулни, текст тытӑмӗ, текстсене ушкӑнлани, текстсене ушкӑнлам-

алли критерисем, калаҫупа ҫыру тексчӗсен стилӗсем, публицистика стилӗ, пуб-

лицистика стилӗн жанрӗсем (заметка, репортаж, очерк, рецензи, интервью). 

«Текст» темӑна шкул ачисем, тӗрӗссипе, кӗҫӗн классенчех вӗренме 

пуҫлаҫҫӗ. Ачасене час-час паракан чи пирвайхи ыйтусем (Калавра сӑмах мӗн ҫин-

чен пырать? Калав сире мӗнле ҫын пулма чӗнет? Хайлавра кӑтатнӑ ачан куҫӗ 

мӗн тӗслӗ? Ача мӗн тума юратать?) текст темине, тӗп шухӑшне, манер енчен 

сӑнлав, ӑслав е калав пулнине тата ыттине чухлама хистеҫҫӗ. 4-мӗш класра текст 

тытăмӗпе тӗплӗн паллаштаратпӑр [1; с. 50–71], мӗншӗн тесен кашни ача текст 

тума пӗлмелле. 5–9 классен хальхи вӗренӳ кӗнекисенче текстӑн ку е вӑл енне 

кашни класра уйрӑммӑн ӑнлантарма, унччен вӗреннӗ темӑсене системӑллӑ аса 

илтерме палӑртнӑ [6, с. 22–26, 31–34, 42–46, 52–55; 5, с. 189–200; 4, с. 192–204; 

2, с. 205–215; 3, с. 149–201]. Ҫакӑ урок темисенче те, хӑнӑхтарусенче те палӑрать: 

ҫӗнӗ тема ячӗсене хулӑн тата пысӑк сас паллисемпе пичетленӗ, аса илӳ матери-

алне ку е вӑл хӑнӑхтарӑвӑн хушма ӗҫӗсен картине ҫӑлтӑрпа кӑтартса кӗртнӗ. 

Программӑра палӑртнӑ йӗркене пӑхӑнса текст стилӗсене 6-мӗш класран 

пуҫласа 9-мӗш таран пӗрерӗн-пӗрерӗн вӗрентетпӗр: ансат калаҫупа сӑпайлӑ ка-

лаҫу [5, с. 189–195], ӑслӑлăх стилӗ [4, с. 196–204], ӗҫлӗ стиль [2, с. 207–215], пуб-

лицистика стилӗ [3, с. 159–201]. 
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Стильсене ҫыру тексчӗсем ҫине таянса ӑнлантарас меслет тӗп вырӑнта тӑнӑ 

пирки «Пуплев тата ҫыру» темӑна 9-мӗш класра «Текст» тема ӑшне кӗртнӗ. 

«Текст» ятлӑ пысӑк пайӑн темисене (вӗсене 9 урока шута илсе хатӗрленӗ) ҫак че-

ретпе вӗрентме палӑртнӑ: 1) текстӑн ҫыру форми, 2) публицстика стилӗ. Пĕр-

ремӗш ушкӑна ҫак темӑсене кӗртнӗ: 1) «Чӗлхе, пуплев, ҫыру», 2) «Чǎваш çырǎвěн 

аталанǎвěпе паянхи сǎн-сǎпачě». Вӗсем текст калаҫу продукчӗ те, ҫыру продукчӗ 

те пулнине ӗнентерме кирлӗ. Иккĕмӗш ушкӑна кӗртнӗ темӑсем те иккӗ: 1) «Пуб-

лицистика стилӗ», 2) «Публицистика жанрӗсем». Вӗсене вӗренсе ачасем публи-

цистика стилӗпе, унӑн жанрӗсемпе паллашаҫҫӗ. Публицистикӑна вӗреннӗ хыҫҫӑн 

вара стиль теми пӗтет. 

Паллах, пӗрлехи патшалӑх экзаменӗнче сочинение ҫырнине шута илсен ача-

сем ӑслӑлӑх стильне 9-мӗш класра тин вӗренмелле пек туйӑнать, анчах кая юлас 

хӑрушлӑх пур. Ҫавӑнпа паллашупа хӑнӑхӑва 8-мӗш класрах пуҫлама 

йышӑнтӑмӑр. 

Публицистика стилӗ анлӑ сарӑлнӑ стиль. Жанрӗсем илӗртӳллӗ. Ҫавӑнпа 

ӑслӑлӑх стилӗпе публицистика стильне танлаштарса вӗрентме меллӗ. Практикӑра 

репортаж жанрӗ сарӑлман та, тӗслӗх тупма йывӑр. Заметкӑсӑр тата справка 

очерксӑр пуҫне ытти жанрсен (вӑл шутра яланхи портрет очеркӗн, ҫул ҫÿрев 

очеркӗн) тексчӗсем чылай пысӑк. Калӑплӑ текстсем валли ЭФУра вырӑн нумай 

пама ҫук. Интервью тӗслӗхне туллин пама пачах май килмест. Ҫавӑнпа текстсене 

кӗскетме е асӑрхаттару тума тивет. Ку вара ЭФУ хатӗрлекенсене питӗ чӑрманта-

рать, мӗншӗн тесен текстсен пахалăхӗпе уйрӑмлӑхне сыхласа хӑварма ансат мар. 

Кунсӑр пуҫне хӑнӑхтарусем те кирлӗ. 

Хӑнӑхтарусем тенӗрен, чӑваш ҫырулăхӗпе ҫыхăннӑ теори материалӗ вӑл хӑй 

текстсенчен тӑрать. Вӗсем ҫине таянса эпир чӑваш ҫырӑвӗн теорийӗпе историне 

ӑнланнине пӗлмелли ыйтусемпе пӗрле текст теорине аса илмеллисене те патӑмӑр. 

Чи пирвайхи тема валли сӗннӗ материал, тӗслӗхрен, ҫакнашкал: 

Чěлхе, пуплев тата çыру. 

Чěлхе специалисчě мар çынна чěлхепе пуплев хушшинче уйрǎмлǎх çук пек 

туйǎнать. Тěрěссипе, пур. Чěлхе вǎл хутшǎну хатěрě пулса тǎрать, пуплев – 
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хутшǎну чǎнлǎхě. Чěлхене пайǎрсǎрлǎх, пуплеве пайǎрлǎх кǎтартуллǎ. Пуплеве 

тишкерсе тěпчевçĕсем чěлхе тытǎмě мěнле иккенне палăртаççĕ. Ку тытǎма пěлни 

пуплеве нормǎлама пулǎшать. 

Пуплеве алǎпа хут çине, техника хатěрěсемпе электрон носительсене çырса 

хума пулать. Хут çине çырнǎ текст тǎрǎх чǎн калаçу епле илтěннине пěлме çук. 

Чǎн калаçǎва тепěр хут илтме техника хатěрěсем анчах май параççě. Чǎн пуплев 

паллǎ вǎхǎтра тата вырǎнта пěр хут пулать те çухалать. Çырса илнě текста кирек 

хǎçан та, кирек ǎçта та тепре вулама е итлеме май пур. 

Чӗлхесем расна пулни пуплевре палӑрать. Акӑ сӑмах майлашӑвӗн пайӗсем 

вырӑсла пуплевре паузӑпа кӗрет уйрӑлса тӑраҫҫӗ, чӑваш пуплевӗнче пӗрлешсе 

каяҫҫӗ: синее небо – сенкер тӳпе; субботний день – шӑмат кун. 

Ыйтусем: 

1. Чӗлхе тытӑмне мӗн тӑрӑх пӗлме пулать? (Хурав: пуплев факчӗсем тӑрӑх). 

2. Хут çине ҫырнӑ пуплев тексчӗпе электрон носитель ҫине ҫырнӑ текст 

хушшинче епле уйрӑмлӑх пур? (Хурав: Ҫыру тексчӗ калаҫаканнин сассине кӑтар-

таймасть, электрон ниситель – кӑтартать). 

3. Теори тексчӗн пӗтӗмлетӳ пайне хӑш предложенисем кӗреҫҫӗ? (Хурав: Чи 

юлашки абзацра ҫырнӑ предложени кӗрет). 

4. Теори текстне мӗнле пуплев кӗввипе ҫырнӑ? 

1) ӑславпа; 

2) калавпа 

3) сӑнлавпа* 

4) пуплев кӗвви палӑрмасть 

5. Теори текстне мӗнле стильпе сырнӑ? 

1) публицистика стилӗпе 

2) ансат пуплев стилӗпе 

3) илемлӗ литература стилӗпе 

4) ӑслӑлӑх стилӗпе* 

Ӗҫ: Пушӑ клеткӑсене тултарӑр. 

Чӗлхе Пуплев 

хутшӑну хатӗрӗ  

чӗлхен пайӑрлӑхӗ ҫук  

илтмелли, курмалли пулӑм мар  

пуплеве нормӑлама пулӑшать пуплевре чӗлхе тытӑмне хирӗҫлекен 

тӗслӗхсем пулма пултараҫҫӗ 

пуплевре палӑрать чӗлхе тытӑмне курма май парать 
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Ку материалӑн теори пайӗн юлашки икӗ абзацне вырӑн перекетлес тесе мал-

танхи варианта кӗртмесӗр тӑтӑмӑр, анчах текста пӗтмӗшсӗр хӑварма ҫук, мӗншӗн 

тесен ачасене текст теорийӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ ыйтусем паратпӑр. 

Калӑпӑшӗ пысӑк пулнӑран «Чǎваш çырǎвěн аталанǎвěпе паянхи сǎн-сǎпачě» 

темӑн материалне икӗ урокра вӗренмелле тӑвас терӗмӗр. 

Публицистика стилӗпе ҫырнӑ текст ку е вӑл вырӑнпа тата вӑхӑтпа ҫыхӑнать. 

Ҫавӑнпа, чылай чухне, текст ӑҫта тата хӑҫан пичетленнине кӑтартмалла пулса тухать. 

Публицистика стилӗпе тӳррӗн ҫыхӑннӑ ыйтусемпе ӗҫсем йывӑр мар – кӗске 

текст тупасси кӑна чӑрмавлӑ. Сире эпир публицистика стилӗпе пӗтӗмӗшлӗн пал-

лаштракан урок материалне кӑтартасшӑн. Акӑ вӑл: 

Ку е вǎл халǎхǎн литература чěлхи вǎйлǎ аталаннине стильсем пурри тǎрǎх 

пěлме пулать. Çак стильсенчен пěри публицистика стилě шутланать. Вǎл – халǎх, 

патшалǎх пурнǎçě, тěнче лару-тǎрǎвě çинчен çырса е каласа паракан хаçат-жур-

нал, радиопа телевидени стилě. Тěслěхрен: 

«Пысǎк тǎхтава» хутшǎннǎ. 

2020 çулта Чǎваш Енре 3 пине яхǎн ача пěтěм Раççейěн «Пысǎк тǎхтав» про-

ектне хутшǎннǎ. 

Шкул ачисем тěрлě тěрěслев витěр тухнǎ. Чǎваш Енěн 43 ачи Чулхулара 

проектǎн çурма финалěнче пулě. «Пысǎк тǎхтав» çěнтерӳçисем (10-мěш класра 

вěренекен 300 ача) аслǎ шкула кěрсен вěреннишěн тӳлемешкěн 1-ер миллион 

тенке тивěçěç. 8–9 классенче вěренекен 300 çěнтерӳçе 200-шер пин тенкě парěç. 

Финала тухнǎ 1200 ача «Артека» кайма путевкǎсем илě. 

Тӑрӑшакансемшӗн, пултаруллӑ ачасемшӗн ҫул уҫӑ. («Хыпар». – 2020. – 08.) 

Ыйтусемпе ӗҫсем: 

1. Публицистика стилӗ вӑл – 

1) илемлӗ литература стилӗ; 

2) хаҫат-журналта, радиопа телевиденире усӑ куракан стиль;* 

3) документсен, ӗҫ хучӗсен стилӗ; 

4) ӑслӑлӑхра усӑ куракан стиль. 
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2. Панӑ текстӑн пуҫламӑш пайӗ шутне мӗн кӗрет? 

1) текстӑн 3-мӗш абзачӗ 

2) текстӑн 1-мӗш абзачӗ* 

3) текстӑн 2-мӗш абзачӗ 

4) текстӑн пуҫламӑшӗ ҫук 

3. Панӑ текстӑн тӗп пайӗ шутне мӗн кӗрет? 

1) текстӑн тӗп пайӗ ҫук 3) текстӑн 2-мӗш абзачӗ* 

2) текстӑн 3-мӗш абзачӗ 4) текстӑн 1-мӗш абзачӗ 

4. Панӑ текстӑн пӗтмӗш пайӗ шутне мӗн кӗрет? 

1) текстӑн пӗтмӗш пайӗ ҫук 3) текстӑн 1-мӗш абзачӗ 

2) текстӑн 2-мӗш абзачӗ 4) текстӑн 3-мӗш абзачӗ* 

5. Тӗп пая кӗрекен предложенисем ҫыхӑнса мӗнле йышши текст тӑваҫҫӗ? 

1) сыпӑнчӑклӑ текст 

2) паралельлӗ текст* 

3) хутӑш текст 

4) нимле текст та тумаҫҫӗ 

Ӗҫ: Тенкӗ сӑмаха падежсем тӑрӑх вӗҫлӗр те текстра усӑ курнисемпе тан-

лаштарӑр: йӑнӑш ҫук-и? 

Очерк публицистика стильне пӑхӑннӑ чи сӑнарлӑ жанр шутланать. Ӑна 

чӑнлӑха хӑйне майлӑ куракан ҫынсем анчах ҫырма пултараҫҫӗ. Хитре очерк, пал-

лах, калӑпăшӗпе те пысӑк пулать. Ун пек очерксене эпир тӗп кӗнекене ҫеҫ 

кӗртейрӗмӗр. Электрон кӗнеке валли справка очерк сӗнтӗмӗр. Апла пулин те 

пирӗн материал хӑйӗн темипе пӗлтерешлӗ: текстра сӑмах вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ 

чӗлхеҫӗ В.А. Андреев доцент ҫинчен пырать. 

Очеркра автор пěр-пěр пěлтерӗшлě пулǎм е факт çинчен кěскен пěлтерет е 

каласа парать, хǎй шухǎшне уçǎмлатнипе пěрлех вулавçа шухǎшлама, тишерме 

хистет, пěтěмлетӳ тума пулǎшать. Тěслěх: 

Андреев Василий Алексеевич. 

Чěлхеçě, тюрколог, филологи ǎслǎлǎхěн кандидачě (1987), доцент. 1986 çул-

танпа И.Н. Ульянов ячěллě Чǎваш патшǎх университетěнче чǎваш тата турккǎ 

чěлхисене вěрентнě. 1994–1995 çулсенче Турцире Стамбул университетěнче 

ěçленě. Чǎваш чěлхин грамматикипе, тěрěк чěлхисемпе статьясемпе кěнеке 

çырнǎ. 

Чǎваш Республикин Канаш районěн Ешкилт ялěнче 1960 çулта çурла уйǎхěн 

1-мěшěнче çуралнǎ, Шупашкарта 2002 çулта çу уйǎхěн 5-мěшěнче вилнě. 
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Ыйтусем: 

1. Текстра сӑнланӑ пӗлтерӗшлӗ пулӑм сирӗншӗн мӗн: очерк геройӗ ученӑй 

пулни-и, чӗлхеҫӗ пулни-и, аслӑ шкул преподавателӗ пулни-и е Турцире ӗҫлени-

и? Куҫ умне тӳрех тухса тӑраканни – В.А. Андреев нумай енлӗ аталаннӑ чаваш 

ҫынни пулни мар-и? 

2. В.А. Андреев пек нумай енлӗ аталаннӑ ҫын пулас тесен хӑвӑрта мӗнле-

мӗнле пахалӑх аталантармалла? Кун валли вӑй епле ҫитермелле? 

3. Очерк сире мӗне вӗрентет? 

4. Панӑ текст хӑйӗн пуплев кӗввине кура мӗн? 

1) калав 

2) сӑнлав* 

3) ӑслав 

4) пуплев кӗвви ҫук 

5. Предложенисен ҫыхӑнӑвӗ мӗнле текст тӑвать? 

1) сыпӑнчӑклӑ 

2) параллельлӗ* 

3) хутӑш 

4) нимле йышши текст та палӑрмасть 

Ӗҫсем: 

1. В.А. Андрееев ҫинчен Интернетра материал тупса вуласа тухӑр. 

2. Панӑ темӑсенчен пӗрне суйласа илӗр те 3–4 предложениллӗ ӑслав сочине-

нийӗ ҫырӑр: 1) «Пуласлӑхӑма ҫапла куратӑп», 2) «Очерк мана шухӑша ячӗ», 3) 

«Пур ӗҫре те тӑрӑшу кирлӗ». 

Ҫапла вара, электрон вӗренӳ кӗнекин спецификине пула авторсен вӗренӳ содер-

жанийӗн логикине тытса пынисӗр пуҫне ансат ӑнлантарассси ҫинчен шухӑшлама, 

кун валли теори енчен те, практика енчен те меллӗ материал шырама тивет. 

«Текст» темӑна вӗрентесси ытти темӑсене вӗрентессинчен ӑнлантару мате-

риалне хатӗрлес енӗпе йывӑр, мӗншӗн тесен кӗске текст заметкӑпа справка 

очерксӑр пуҫне практикӑра сахал тӗл пулать. 

Эпир хатӗрленӗ материал вӑл – электрон формачӗ тума сӗннӗ материал. Вӑл 

юлашкинчен мӗнле сӑн-сӑпатлӑ пуласси компьютер епле йышӑнса епле улӑштар-

нинчен килет. 
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