
Саранск ш???ренд? татар теле ??м ?д?бияты б?йгел?ре узды

Мордовия м?кт?пл?ренд? ана телл?рен ?йр?нг?н укучылар 22нче ??м 23нче январь
к?нне Саранск ш???ренд? ?тк?н татар теле ??м ?д?бияты буенча Б?тенроссия
олимпиадасыны? республика турларында белемн?рен сынадылар. Анда 9, 10,11нче
сыйныфларда укыган 35 укучы к?ч сынашты. Кызганычка каршы, Атюрьево районы
укучылары катнаша алмый калдылар. Усть-Рахмановка гомуми урта м?кт?бе укучысы
авырып калды. Сарансктан ерак авылларда яш?г?н укучыларны каты салкыннар да
бераз куркытты.Чара М.Е.Евсевьев исеменд?ге педагогия институты бинасында ?тте.
?йтеп кит?рг? кир?к, 18нче январьд? мордва халкыны? олы галиме, этнографы ??м
м?гъриф?тчесе булган Макар Евсевьевич Евсеевка 150 яшь тулды. Т?рле д?р???д?ге
чаралар Мордовияд? ??м шул ис?пт?н педагогия институтында да ?т?.      

Татар теле олимпиадасында 9 - 11нче сыйныфлардан 19 укучы к?ч алышты, ? татар
?д?бияты буенча – 16. Аларны 14 укытучы ияртеп килг?н иде. Олимпиаданы? тантаналы
ачылышын Мордовия м?гариф министрлыгы белгече Надежда Васильевна Салмова ??м
Мордовия м?гариф институты методисты Ольга Александровна Приказчикова ачып
?иб?рдел?р. Укучыларны котлап ??м ана телене? тормыштагы роле турында Надежда
Васильевна с?йл?де, ? Ольга Александровна б?йге шартлары, эшл?рне башкару ??м
?авапларын штамплы к?газьл?рг? д?рес урнаштыру турында а?латып бирде. Тагы
укучыларны? оештыру буенча барлыкка килг?н сорауларына ?авап кайтарды ул. 
Предметлар буенча Б?тенроссия олимпиадары ?чен методик хатта язылганча, б?йгене?
н?ти??л?ре икенче к?нне игълан ите-лерг? тиеш ??м шу?а к?р? барлык предметлар
буенча олимпиадаларны? н?ти??л?ре Мордовия м?гариф министрлыгы сайтына
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урнаштырылып кил?. Шул ис?пт?н, татар теле ??м татар ?д?бияты буенча да н?ти??л?р
сайтка куелган. 

Барлык биремн?р Татарстан ф?н ??м м?гариф министрлыгыннан ?иб?релг?н. Укучылар
татар теле ??м ?д?бияты ф?нн?ре буенча белемн?рен к?рс?ттел?р. ?йтерг? кир?к,
жюри ?гъзалары бертавыштан Мордовия м?кт?пл?ренд?ге укучы кайбер
балаларыбызны? белемн?ре мактанырлык т?гел, дидел?р. Аеруча б?йл?нешле язма ??м
с?йл?м телен ?стер? ?лк?сенд? белемн?ре сай; ?д?бият теориясен, ?с?рг? анализ бир?
белмил?р алар. Олимпиада биремн?ренд? н?рс? соралган, шу?а нык игътибар ит?рг?
кир?к, ч?нки к?п кен? укучыларны? озын-озын язмаларында сорауга д?рес ?авап
кайтармаганнар да бар иде. 
Беренче урынны алучылар арасында бер егет заты да булмады, кызларыбыз
алдынгылар.
Татар теле буенча беренче урыннарны 9нчылар арасында Л?мбер? районы Татар Тавла
гомуми т?п м?кт?бе укучысы Адикаева Айг?л (укытучысы Муртазина Альфия Фатих
кызы), Кадошкино районы Латышовка урта м?кт?бе 10нчылар арасында Абуткина
Альбина (укытучысы Поташова Светлана Равиль кызы), Темников районы Тархан урта
м?кт?бе 11нчел?р арасында Шехмаметьева Диана (укытучысы Мамлеева Нурия Хафиз
кызы) алдылар.
Призерлар – 9нчылар арасында Дубенка районы Кочкурово урта м?кт?бе укучысы
Мухутдинова Алсу (Узбякова Альфия Кеддюс кызы), Рузаевка районы Татар Пешл? урта
м?кт?бе укучысы Овчинникова Карина (Саляева Сания Спартак кызы) ??м Торбеево
районы Татар Й?н?се т?п м?кт?бе укучысы Чумарин Ш?мил (Агишева Альфия М?хм?т
кызы). 10лылар арасында Ельник районы Мордовские Пошаты урта м?кт?бе укучысы
Утешева Альфия (Утешева Сания К?мил кызы), 11лел?р арасында Ромодан районы
Алтар урта м?кт?бе укучысы Халикова Гульнара (Кузяева Фаил? Хафиз кызы).
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Татар ?д?бияты буенча беренче урыннарны 9лылар арасында Рузаевка районы ТатарПешл? урта м?кт?бе укучысы Чугунова Сабина (Саляева Сания Спартак кызы), 10нчыларарасында ?и??че укучы юк. 11нче класслар арасында Л?мбер? районы Пензятка уртам?кт?бе укучысы Бикмурзин Риан (Юмаева Рауза М?каддд?с кызы) алды.Призерлар - 9лылар арасында Л?мбер? районы Татар Тавла гомуми т?п м?кт?беукучысы Адикаева Айг?л (Муртазина Альфия Фатих кызы) ??м Кильдеев Заур(Кильдеева З?йн?б Х?с?ен кызы), 10нчылар арасында Ельник районы Акчеево уртам?кт?бе укучысы Тангалычева Галия (Шехмаметьева Гульнара Х?лим кызы), 11лел?рарасында Ромоданово районы Алтар урта м?кт?бе укучысы Илькаева Лариса(Мусалеева Венера Галл?м кызы) яуладылар.Олимпиаданы? тантаналы ябу кич?сенд? ?и??чел?рг? грамоталар ??м б?л?кл?ртапшырырлар.Олимпиаданы? б?ял?м? т?ркеме Мордовия татарларыны? «Якташлар» ??мгыятьчелегеИдар?се р?исе, ф?нн?р докторы Надия Низаметдин кызы Азисова килг?н иде. Ул: “Безтуган тел олимпиа даларын зур т?земсезлек бел?н к?теп алабыз; яратып катнашам.Б?йге безне? милли телл?р укыту торышын к?рс?т?че бер к?зге. Н?ти??л?рд?н чыгып,?лег? телебез яши дия алам”, - диде.  Наил? Насырова
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