
 

 

 



                                                 Умылтарымаш 

Йылме икте-весым умылымо, ваш кылым кучымо, чыла сылным ужаш 

полшышо йєн. Латикымше класс марте ўдыр- рвезе- влак йылме нерген 

наукын чыла ужашыж дене шинчымашым налыт. 

 11 классыште тунемше- влак «Ситаксис» ужаш дене шинчымашым 

умбакыже келгемден пуаш кўлеш . 

Марий йылме синтаксисым келгынрак да кумданрак авалтен тунемаш, сайын 

негызлыме, оҥай примерла дене ўшандарыме научный шинчымашым 

тунемше- влаклан пуаш, тидлан кўлшє практический навыкым  шукемдаш, 

уш- акылым, шўм –чоным пойдараш тыршыман. Тидын дене тунемше- 

влакын грамматический да синтаксический шонымаш-влакым вияҥдыман.  

11 класслан программе тыгай ужаш гыч шога: 

1. Умылтарымаш 

2. Марий йылме предметым тунемме тўҥ содержаний 

3. Тунемме ий мучаште йоча мом палышаш да мом ыштен моштышаш 

4. Туныктымашын цельже 

5. Тунемме предметын школ планыште верже 

6. Тунемшаш материалым шагат шот дене шеледымаш 

7. Ончыч тунеммым ушештарен иктешлымаш 

 « Марий йылме» предметым тунемме тўҥ содержанийже 

1.Ончыч тунеммым ушештарымаш 

Текстын чоҥалтыже. Синоним дене пайдаланен моштымаш 

2 Синтаксис да пунктуаций. Предложений да мут сочетаний. 

Управлений,прмыканий,согласований йєн дене ышталтше синоним 

мутсочетанийла дене предложенийым чоҥымаш. 

3.Простой предложений. 

Ойлымо цель ,чоҥалтме дене предложенийын тўрлӧ 

лиймыже.Предложенийын главный да второстепенный членышт. 

Предложенийыште мут радам.Икгай членан предложений,тушто знакым 

шындымаш.Обращений. Пуртымо мут да предложений. Ойыралтше 

второстепенный член- влак. 

4 Сложный предложений 

Сложносочинённый,сложноподчинённый да союздымо сложный 

предложений-влак. 



Вияш да савырыме оян предложенийым чоҥымаш,знакым шындымаш. 

Цитат. 

6 Тунеммым иктешлымаш 

Тунемше ий мучаште мом ыштен моштышаш: 

- марий литератур йылмын виян толмо корныжым да стильже- влакым 

палышаш 

-кок составан, ик составан,тичмаш огыл,икгай членан,ойыралтше 

членан,обращениян, ик мут дене каласалтше предложений- влакым чонен да 

сылнын лудын мошташ 

-муткылдышым, кок составан да ик составан предложений- влакым 

синтаксически лончылен моштышаш 

- предложенийлаште тунемме правиллан келшыше знакым шынден 

моштышаш. 

-тунемме орфограмман мут- влакым  правиллан келшышын возен 

моштышаш 

- синтаксический синонимым кучылт моштышаш  

- чыла пашаштат литератур йылмын нормыжым эскерышаш 

 
- Сложный предложенийым синтаксически лончылен моштышаш; тўрлӧ 

сложный предложенийым чоҥен кертшаш; синтаксический синоним-влакым 

кучылт моштышаш; 

- 10-11 классыште тунемме пунктограммым палышаш; препинаний знакым 

молан тыге шындаш кўлмым умылтарышаш; 

- орфограмман мут-влакым возен да тиде орфограммым умылтарен 

моштышаш; 

- текстын стильжым да возалтме йєнжым (жанр ойыртемжым) палышаш; 

сылнымутан сочиненийым, публицистика стиль дене статьям возен 

моштышаш; деловой кагазым серен кертшаш; 

- шке возымаштыже орфографический, пунктуационный, грамматический да 

речевой йоҥылышым тєрлен моштышаш;  

- ойлымо да возымо годым литературный нормым эскерышаш 

Туныктымашын цельже 

1. Йочан культуроведческий компетенцийжым вияндаш:шочмо йылмым 

йӧраташ да тудын виян,мотор улмыжым шижаш полшаш. 

2. Лингвистический компетенцийжым вияндаш: йылме закон- влакым 

сайын палыман, турло мутер- влакымат кучылт моштыман. 



3. Коммуникативный: шонымашым йолташ- влак ончылно радамлен 

ойлаш,еҥлан чын улмым ушандарен каласаш туныкт 

  Тунемме предметын школ планыште верже 

 

Программе почеш- 34 шагат, арнялан-1 шагат 

  Тунемшаш материалым  шагат шот дене шеледымаш 

1.Ончыч тунеммым ушештарымаш-1 

2 Синтаксис да пунктуаций. Предложений да мут сочетаний.-2 

3.Простой предложений-11 

4 Сложный предложений-12 

6 Тунеммым иктешлымаш-1                                                          

Диктант-2 

Изложений-2 

Сочинений-2 

 

  Йылме лывыртыме пашан ойыртемже                                                                       

            

Текст да стиль нерген тунеммым ушештарен пенгыдемдымаш да 

келгемдымаш. 

Публицистика стиль дене пашам умбакыже шуйымаш.                                                      

    Туныктымо годым энертышаш тўҥ книга 

 

«Марий йылме программе 5-11 класслан», ГОУ ДПО (ПК)С «Марий 

туныктыш институт», 2004 

Учебник «Марий йылме 10 кл» (учебник), Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В., 

Йошкар-Ола 2008. 

Урок шот дене тематический планирований 
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Урокын темыже 

Йылме 

лывыртыме 

паша 

Оборудований, 

кучылтшаш 

материал 

                                                     Ушештарымаш 

  1 Шочмо йылме Йылме нерген ой Компьютер 



нерген 

мутланымаш 

–влакым возаш проектор 

                                         Синтаксис да пунктуаций.Мут сочетаний 

  2 Мут сочетаний да 

предложений 
  

  3 Мут сочетанийым 

лончылымаш 

Мут 

сочетанийым 

лончылымаш 

   

   Простой 

предложений 
  

  4 Простой 

предложенийын 

тўрлє лиймыже 

Текстым 

лончылымаш 
 

  5 Предложенийын 

чоҥалтме шот дене 

тўрлє  лиймыже 

 «Возыктышым 

тергымаш» 

программе  

  6 Простой 

предложений 

лончылымаш 

Простой 

предложений 

лончылымаш, 

схемым 

ыштымаш 

 

  7 Контрольный 

диктант №1 

Диктантым 

возымаш 

 

  8 Предложенийын 

главный да 

второстепенный 

членже-влак 

Текст гыч 

ойырен возымаш  

Электрон мутер  

  9 Предложенийыште 

мут радам 
 Возыктышым 

тергыме» 

программе 

  10 Икгай членан 

предложений 

Мутер диктант   

  11 Икгай членам 

предложенийыште 

знакым 

шындымаш  

 Компьюрысе 

презентаций  

  12 Обращений  Мут –влакым 

лончылымаш  

Электрон мутер  

  13 Пуртымо мут да 

предложений  

Мутер диктант   

  14 Ойыралтше 

второстепенный 

членам 

предложений  

 «Возыктышым 

тергымаш» 

программе 



  15 Простой 

предложений 

синтаксически 

лончылымаш   

Предложенийым 

лончылымаш, 

схемым 

ыштымаш  

 

Сложный предложений. Сложносочиненный предложений 

  16 ССП 

ушештарымаш  

Мутер диктант  «Возыктышым 

тергымаш» 

программе 

  17 ССП лончылымаш  Схемым 

ыштымаш  

 

  18 Контрольный 

диктант №2 

Диктантым 

возымаш  

 

Сложноподчиненный предложений 

  19 СПП 

ушештарымаш  
  

  20 СПП 

ушештарымаш  

Тестым 

ыштымаш  

 

  21 Икмыняр 

придаточныян 

СПП 

 Электрон мутер  

  22 СПП лончылымаш    

  23-

24 

Изложений  Изложенийым 

возымаш  

 

Союздымо сложный предложений 

  25 Союздымо 

сложный 

предложений 

Тестым 

ыштымаш  

 

  26 Союздымо 

сложный 

предложений 

 Электрон мутер  

  27 Турло йон дене 

лийше сложный 

предложений 

  

  28 Йлп «Йӧратыме 

школем» 

сочинений  

Сочиненийым 

возаш  

 

  29 Вияш оян 

предложений  
 «Возыктышым 

тергымаш» 

программе 

  30 Савырыме оян 

предложений  
  

  31 Цитат    

  32-

33 

Изложений  Изложенийым 

возаш 

 



  34 Тунеммым 

иктешлымаш  
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