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Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019)  

 

ÖNSÖZ 

 Beşinci klaslarda üürenicilär gagauz dilinin artık sistemni kursunu üürenmää başlȇȇrlar. 

Alarsak esaba, ki  büük terbietmäk perspektivasındayız, gagauz dili hem literatura kurikulumunun 

enilenmesi çok önemnidir. 

 Gagauz dilini hem literaturayı  üürenän üüredicilerin, üürenicilerinin  dikatını çekeriz, ki 

üüretim proţesindä önemni diişilmeklär oldu: 

 Gimnaziya üüretim uurunda gagauz dili hem literatura integrir üürenilecek. Kiyatlar da 

       kurikuluma görä yapılacek. 

 Gagauz  dilinin hem literaturanın kompetenţiyaları enidän kuruldu (eni istediklerä görä, 5 

      kompetenţiya urgulandı).     

 Kompetenţiyaları tamannamak için subkompetenţiyaları düzüldü, speţifika terminneri hem 

       da produktlar verildi.  

 Yılın sonunda genel bilgilär, becermeklär hem da paalılıklar belli edildi. 

 Literatura tekstleri teklif etmäk uurunda verildi. 

 Gramatika tematikası enidän gözdän geçirildi, incelendi, bizim bakışımıza görä taa uygun 

      erleştirildi. 

Gagauz dili hem literatura kurikulumunun baş neeti, ki ana dilindä aaraştırılmış informaţiya 

dooru verilsin. Nicä dä başka predmetlerin kurikulumnarı, gagauz dilinin hem literaturanın 

kurikulumu da gösterer, ki ana dilindä bilgilär üüreniciyä temellensinnär, üürenici 

üüretmäk/üürenmäk proţesindä subyekt olsun, hepsi neetlär ana dilindä konkret olsunnar, 

becermeklär kazanılsınnar, üüretim fikirlemä, interaktiv metodların yardımınnan geçirilsin.  

Şkolaların  V-IX-cu klaslarında gagauz dili üüreniler nicä ayırı bir predmet. Üüretmäk 

planına göra onun üürenilmesinä 3-är saat aftada veriler. Soţial  durumu isteer, ki gagauzlar kendi 

adetlerini, kendi dilini, kendi kulturasını unutmasınnar. Şindiki yaşamayı annamaa hem taa ii 

yapmaa deyni, lääzım öla üüretmeyi, terbietmeyi tamannamaa, ki üürenicilär yaradıcı kişi olsunnar. 

Bu soţial sımarlamaklarını, bu eni istediklerini tamannamaa deyni, şkolacılar lääzım ana dilini 

derindän üürensinnär hem bilsinnär, sora da yaşamalarında (praktikada) kullanabilsinnär, neçinki 

onunnan var nicä sevda duygularını dilimizä hem Vatanımıza terbietmää, var nicä uşakların 

bilgilerini dünnä hem yaşamak için genişletmää hem derinnetmää.  

Gagauz dilinin üürenmesindä komunikativ funkţiyası en önemnidir. Düşüneriz, ki bu üüretim 

etapında, integrir kursu, neredä  komunikativ funkţiyası, nicä yukarda sölenildi, en lääzımnı eri 

kaplȇȇr, üürenicilär ana dilindä serbest lafetmää başlayaceklar. 

Kurikulum düzüldü Moldova üüretim kanunnarın uurunda, naţional hem uluslararası 

politikanın üüretim programaların normativ dokumentlerin temelindä (Üüretim strategiyaları 

“Üüretim 2020” (2014y.), TEMEL KURİKULUM, Üüretim Kodeksı – 2014 y., Genel üüretim için 

kompetenţiyaların sisteması – 2018 y., Dillär için Evropanın genel bakışları, 2018 y. 

Kurikulum 2019 y. eni içindekiliinä hem düzülmesinä görä normativ bir dokumenttir, 

angısının temelinä eski kurikulumdan en faydalı, efektiv metodikalardan material alındı hem da o 

üüredicilerä kolaylık verir, yaradıcılık uurunda çalışmaa deyni.  

Kurikulum – bu bir dokument, angısına dooru herbir üüredici işindä kendi metodika yolunu, 

açıp, bulsun. 

2019 y. kurikulumu şkolalara üüredicilerä,  üürenicilerä veriler nicä bir örnek gagauz dilinin 
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üürenmesindä, nicä bir genel uur, angısına görä lääzım olacek üüretmeyi düzmää, neçinki bu 

kurikulum bakıldı hem direklendi gagauz dilindä üüredicilerin oturuşlarında. 

 
1. “GAGAUZ  DİLİ  HEM  LİTERATURA”  PREDMETİN DİDAKTİKA KONŢEPŢİYASI 

 

Gumanitar disţiplinaların arasında gagauz dili önemni eri kaplêêr, çünkü uşaan büütmäk, 

terbietmäk, üüretmäk hem becermeklerini kurmak proţesindä ana dilindän paalı yoktur. Ana dili  

üüreniciyi bilgi-terbietmäk tarafından ilerleder, hazırlêêr onu insan arasında yaşamaa, biri-birinnän 

annaşmaa.  

Ana dilinin hem ana dilindä üüretmelerin neetleri soţial sımarlamaklarına baalı. Büünkü  gün, 

büünkü soţial durumu  isteer, ki gagauzlar unutmasınnar kendi dilini, kendi kulturasını.  

Sözleşmektä dil bilmesi – en paalı, en lääzımnı. Uşak büüyärkän, ana dili ona yardımnêêr 

annamaa – kimdir o, tanımaa kendi erini bu dünnedä, kendi kişiliini. Ana dilinin kolayınnan şkolacı 

üürener kullanmaa dedelerimizin yaşamak sıralarını, adetlerini. Ana dili yardımnêêr taa derindän 

annamaa, beenmää hem sevmää kendi duuma tarafını, ananı-bobanı, senselerini. Dil açêr adama öla 

yaşamak, dünnä gözelliklerini, paalılıklarını, angılarını o dilsiz, sözleşmeksiz, aaraştırmaksız hiç 

birkerä bilä annayamayaceydı.  

Kurikulum üüretmesindä ilk erä disţiplinanın neetlerini koyêr, diil disţiplinanın içindekiliini.  

Gagauz dilinin hem literaturanın üüretmäk/üürenmäk proţesinin baş neeti, ki etişmää 

Moldovadakı hem Evropadakı üürenmäk uurlarına, tamannamaa gagauz dilinin standartlarını. Bu 

disţiplinanın konţepţiyasında isteniler, ki ana dili üürenilsin diil sade orfografiya kurallarını bilmäk 

için, ama taa çok sözleşmäk için, taa çok sözü kullanmak için. Gagauz dili lääzım üürenilsin ölä, ki 

olsun nicä kullanmaa onu praktika işlerindä, yaşamanın herbir situaţiyasında.  

Gagauz dilinin hem literaturanın disţiplinasını üürenärkän yıl-yıldan şkolacıların sözlerini 

lääzım ilerletsinnär, taa dolu, taa zengin onnarın lafetmesini leksika tarafından yapsınnar, ki 

şkolacılar bilsinnär ana dilini kullanmaa diil sade derstä, şkolada, ama sokakta da, evdä dä, herbir 

iştä dä, topluşlarda da, takrir hem yaratma yazmaklarında da.  

Üürenicilär  ana dilini dooru becersinnär kullanmaa, ana dilindä kendi fikirlerini becersinnär 

açıklamaa, ana dilindä kendi üüsek duygularını ürek dalgalanmasını, can sıkılıını söleyläbilsinnär, 

herbir adamın sözünä söz bulsunnar – budur ana dilinin, gagauz dilinin, en önemni 

üüretmäk/üürenmäk prinţipi. Bundan başka gagauz dilinin hem literaturanın üüretmäk/üürenmäk 

proţesindä başka da prinţiplär gerçekleneer: 

 Semantika prinţipi. Bu prinţipin tamannaması götürer ona, ki üürenicilerin sözü 

zenginnensin, dil birciklerinin maanaları annaşılı olsun diil sade konteksttä, ama konteksttän 

ayırı da. 

 Janra hem stilistika prinţipi izleer, ki üürenicilerin aazdan hem yazılı sözleşmesi ilerlensin 

hem düzgün olsun. 

 Sözleşmäk prinţipi. Kullanmaa dili nicä bir sözleşmäk kolaylıını. 

 Aktiv aaraştırmak prinţipi. Aaraştırarkan eni informaţiayı, üürenicilär kendi bilgilerini, 

becermeklerini gagauz dilindä hem gagauz literaturasında üüsek uura kaldıraceklar. 

 Autoterbietmäk prinţipi temelleneer ona, ki kabul edilmiş bilgileri üürenicilär kendi-

kendilerinin terbietmesini, kendi-kendilerinin ruh, annamak, seslemäk becermeklerini 

zenginnetsinnär. 

 Gagauz dilinin üürenilmesindä üç aspekt esaba alınȇr: sözleşmäk (çünkü okulun en önemni 

neeti, ki üürenicileri üüretmää sözleşmää), dilin materialı hem dilin sisteması (çünkü bu iki aspekt 

sözleşmenin temelini kurêrlar). Serbest sözleşmektä gagauz dilindä üürenicilerin yaradıcılıı hem 

nicä açıklanmış informaţiayı annadılar belli olêr. 

 Gagauz dilinin hem literaturanın üürenilmesi gimnaziya basamaanda gösterer, ki lingvistika 

bilimnerinä temellenip, üürenicilerin fikirlii, aazdan hem yazılı sözleşmesi ilerlensin hem 

üürenicilär dooru gramatika hem literatura tarafından fikirlerini açıklasınnar, kendi hem başka 

insannarın sözünä kritika yapsınnar.   
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Transversal kompetenţiyaları, nicä da biliner, kurulu genel kompetenţiyaların (ключевые 

компетенции) temelindä, onnar sade genişledilerlär hem da ilerledilerlär. 

Kurikulumda verili genel kompetenţiyalar Moldovanın Üüretim Kodeksindä, 2014 y, üüretim 

uurunda naţional politikasını göstererlär. Ama Genel üüretim için kompetenţiyaların sisteması – 

2018 y. uluslararası  normalarını açıklȇȇr. 

Genel kompetenţiyaları baalı türlü soţial yaşamak sferalarınnan. Onnar konkretizat edilerlär  

speţifika kompetenţiyaların birimnerindä, üüretim işleri birimnerindä hem da  produktlada.  

İlerledilerlär yavaş-yavaş herbir üüretim uurunda hem da ţiklada. 

Gagauz dili şkolaların gimnaziya basamaanda en önemni disţiplinaların sırasında durêr. 

Biliner, ki ana dili herkerä verer temel bilgilär okulun öbür disţiplinalarını üürenmäk için deyecez, 

kendi ana dilini bilmediynän, kendi halkının adetlerini, istoriyasını, özelliklerini annamadıynan, 

başka disţiplinaları (istoriya, modern dillär, romun dili, rus dili) okulcular üürenämeyeceklär.  

Onun için dä ana dilinin üürenilmesindä te bu kompetenţiyaları kurmalıyız:  

 serbest hem kolay sözleşmäk,  

 annamak, kullanmaa becermäk, 

 lingvistika kompetenţiyaları,  

 kultura hem etiket kompetenţiyaları.  
Bu kompetenţiyalar hepsi tamannanarsa, ozaman üürenicilär kolay bileceklär hem annayaceklar 

başka halkların da istoriyasını, onnarın çekilmesini, gelmesini, yaraştıraceklar Moldovada yaşayan 

halkların dilini, özelliklerini, adetlerini, etiket normalarını, yaraştıraceklar onnarın giimnerini, 

folklorunu, literatura yaratmalarını kendi halk giimnerinnän, ana dilinin folklorunnan hem literatura 

yaratmalarınnan. 

Disţiplinalar arası kompetenţiyaların didaktika neetlerinä görä esaba alınêr: metodların hem 

tehnologiyaların seçilmesi, üüretim proţesinin formaları, bilgilerin hem becermeklerin kurulması, 

disţiplinalar, ki üürenicilerin intelektual becermekleri ilerlensin, üürenicilerin yaradıcılıı hem 

kendibaşına üürenmesi kurulsun. 

Disţiplinalar arası ilişkilär (baalantılar) gagauz dili hem literatura uroklarında bir sistema 

gibi lääzım geçirilsin. 

Konkret burada var nasıl kullanmaa: 

 informaţiyayı dil bilimnerinin istoriyasından (lingvistika terminnerinin açıklanması, 

bilgiç adamnarın yaşamaklarından olaylar); 

 istoriya hem lingvistika kompetenţiyaları dilin sisteması için; 

 etimologiya kaynakları kimi lafların açıklanması için (frazeologizmalar, arhaizmalar 

h.b.); 

 yaraştırmaklar: gagauz dili yabancı dillärlän, gagauz dili hem romun dili, rus dili. 

Gaguz dili koyȇr neetinä üürenicileri hertarafça ilerletmää: lafetmäk (sözleşmäk), okumak,  

seslemäk hem yazmak uurlarını, ki bu bilgilär hem sınışlar uşaklara olsunnar temel üürenmektä da, 

türlü yaşamak situaţiyasında da. 
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1.2.  “GAGAUZ  DİLİ  HEM  LİTERATURA”  PREDMETİN  ADMİNİSTRAŢİYA  

ETMESİ 

 

1.3. “GAGAUZ  DİLİ  HEM  LİTERATURA” PREDMETİNDÄ  KLASLARA GÖRÄ 

TEMALAR  HEM  SAATLAR 

 

Klas Temel/integrir birimnerin içindekilii Saatların 

sayısı 

V 
Sözleşmäk kulturası. Komunikativ situaţiyası. Sözleşmäk situaţiyaların 

özellikleri. 
3 

Fonetika.Gagauz dilinin fonetikası hem grafikası. Gagauz dilinin 

alfabeti. Seslär. Vokal hem konson sesleri. Vokal dönmeleri.  

Gagauz dilinin vokal garmoniyası. Konsonnar. İkili konsonnar. V    

konsonun dooruyazılması. H konsonun dooruyazılması. Y konsonun 

dooruyazılması. Konson garmoniyası. Kısım. Urgu. Lafların sıradan 

sıraya geçirilmesi. Fonetika analizi. 

8 

Folklor. Onun janraları: söleyişlär, bilmeycelär, türkülär. 4 

Söz teoriyası. Baalantılı söz hem onun uurları: dooruluk hem demeklik. 

Tekst baalantılı sözün bir payı. 
6 

Gagauz dilinin leksikası. Lafların maanaları. Birmaanalı, çokmaanalı 

laflar. Sinonimnär.  Omonimnär. Antonimnär. Profesional lafların hem 

terminnerin kullanılması. Dialekt laflar. Frazeologizmalar. 

8 

Söz teoriyası. Literatura teksti. Tekstin düzülmesi, payları. Tekstin 

paylarında leksika hem gramatika baalantıları. Tekstin temaları, öz 

fikiri. Tekstin planı. Takrir yazması 

8 

Literatura janraları. Annatma. Süjet. 6 

Lafkuruluşu. Lafların morfemaları: kök, temel, afiks. Laf kuran hem 

laf diiştirän afikslär. Laf kuruluşu analizi. Sadä, kurulu hem katlı laflar. 

Çiftli laflar. 

6 

Artistik kolaylıkları: metafora, epitet, uydurma. 8 

Tekst tipleri: annatma, yazdırma, fikirlemä. Annatma tekstlerin 

struktura elementleri. Annatma tekstlerdä yazdırma elementleri.  
8 

Morfologiya . Adlık. Kendili hem adetçä adlıklar. Cannı hem cansız 

adlıklar. Adlıkların kurulması. Adlıkların hallanması. Adlıkların 

saabilik forması. Adlıkların morfologiya analizi 

15 

Funkţiona yazısı.  Telefon mesajı. Bilet.  4 

"Gagauz dili hem 

literatura"  

predmetin statusu 

Üüretmäk 

proţesindä 

kullanmak 

Klas Saatların sayısı  

haftada 

Saatların sayısı 

bütün yılda 

Gagauz dili hem 

literatura 

Gagauz dili hem 

literatura 

Programaya görä 

 mutlak üürenilän 

 

Dil hem 

sözleşmäk 

 

V 3 102 

VI 3 102 

VII 3 102 

VIII 3 102 

IX 3 99 
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Refleksiv yazısı. Aylä kiyadı, mektubu. Kutlamak sözü. 4 

Uydurulma yazısı.  Yaşamaktan annatma. 4 

Üüredicinin bakışına görä saatların kullanması. 10 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz teoriyası. Söz çeşitleri. Monolog hem dialog sözü.  4 

Morfologiya. Nışannık. Nışannın morfologiya nışannarı hem sintaksis 

funkţiyası. Nışannıın yarastırmak uurları. Nışannıkların kurulması, 

dooruyazılması. Nışannıın morfologiya analizi. 

8 

Folklor. Masal. Şiirli masal.  6 

Söz teoriyası Tekstin planı. Yazdırmalı tekstlerin kullanılması.  6 

Morfologiya. Sayılıklar nicä söz payı. Sayılıkların kuruluşça 

bölünmesi. Sıra hem sayı sayılıklar.  
6 

Kiyat – kultura obyekti. Kiyadin strukturası.  6 

Morfologiya. Aderlik. Üz aderlikleri. Hatırlık aderlikleri. Gosterici 

aderliklär. Soruş hem ilişkilik aderlikleri. Bellisiz aderlikleri. Bellilikçi 

aderlikleri. Inkär aderlikleri. Saabilik aderlikleri. Aderliklerin 

dooruyazılması. Aderliklerin  morfologiya  analizi. 

14 

Söz teoriyası. Baalantılı sözün ilerlemesi.  6 

Yardımcı söz payları. Ardlaflar.  Ardlafların özellikleri. Ardlafların 

dooruyazılması. İzmetçi adlar. Baalayıcılar. Baalayıcıların 

klasifikaţiyası hem dooruyazılması.  Laflar  var , yok. 

5 

Literatura janraları. Şiir. Fabula. Artistik kolaylıkları: alegoriya, 

antiteza. 

8 

Elektronik mesajı.  8 

Nonliterar tekstleri. Kutlamak yazması. Biblioteka fişanın doldurması. 4 

Funkţional yazısı. Electronik mesajı.  4 

Refleksiv yazısı. Sadä argumentlemesi. 4 

Uydurulma yazısı. Yazdırma. Dialog.   4 

Üüredicinin bakışına görä saatlarin kullanması. 10 

VII Söz teoriyası. Baalantılı söz elementleri hem tipleri. Tekstlerin stilleri. 6 

Aazdan hem yazılı söz. Dialog hem monolog situaţiyaları. 5 

Morfologiya. İşlik. İşliin temel forması. İşliklerin düzülmesi hem 

dooruyazılması. İşliklerin inkärlik forması.  İşliklerin infinitiv forması.  

İşliklerin izin çalımında diişilmesi. 

10 

Kiyat – kultura obyekti (kiyatların istoriyasından momentlär, tiparlı 

kiyat hem elektron kiyadı). 
4 

Oluşluk çalımı. Şindiki zaman. Şindiki zamanda işliklerin diişilmesi, 

dooruyazılması. 
4 

Gelecek zaman. İşliklerin gelecek zamanda diişilmesi. Mutlak gelecek 

zaman. Bellisiz gelecek zaman. 
4 

Literatura janraları. Poema. Poemanın özellikleri. 5 

 Geçmiş zaman. Mutlak geçmiş zaman. Bellisiz geçmiş zaman. 4 

Nicä lääzım yaratma yazmaa. Yaratmanın teması. Yaratmanın sadä 

hem katlı plan kurması. 
4 
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 İşliklerin sankilik çalımında diişilmesi. İşliklerin isteyişlik çalımı. 

İşlişklerin morfologiya analizi. 
6 

Literatura tekstlerin personajlarına harakteristika yapması.   Patret. 

Üst fizik hem moral kalitelerin yazdırılması.  
4 

İştennik. Morfologiya nışannarı hem sintaksis funkţiyası. İstennik 

lafçevirtmesi. Haliştennik. Haliştennik  lafçevirtmesi. 
5 

Artistik demekliin kolaylıkları: aliteraţiya, tekrarlamak.  3 

Baalantılı söz. Derin maanalıı, kompoziţiya uygunnuu. Nicä düzmää 

yaratma-yazdırma.  
6 

İşhallıkların düzülmesi. İşhallıkların gramatika formaları. İşhallıkların 

bölümneri. İşhallıkların dooruyazılması. İshallıkların morfologiya 

analizi. 

6 

Mektup yazması hem onnarın tipleri. 4 

Funkţional yazısı. Bildirim.  Reklama.  4 

Refleksiv yazısı. Bakış-argumentlär, argumentlerin açıklaması. 4 

Uydurulma yazısı.Yaşamaktan bir istoriya annatması.   4 

Üüredicinin bakışına görä saatların kullanması. 10 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşmäk kulturası. Dil – insanın sözleşmesindä temel aracı.  Dialog. 3 

Söz teoriyası. Fikirlemä sözlerin payları.  6 

Serbest lafbirleşmeleri. İzafetlär. İzafet konstrukţiyalarının strukturası. 

Bölünmäz lafbirleşmeleri. 

8 

Folklor. Legenda.  6 

Artistik stili. Lirika yaratması. Rifma. Ritm.  8 

Sintaksis. Sadä  cümlä. Annatma, soruş hem  izin сümlelär. Duygulu 

hem duygusuz. Geniş hem dar cümlelär.  

6 

Bilim stili. Anotaţiya. Referat. 8 

Sintaksis.Cümlenin baş payları: subyekt hem predikat. Gagauz dilindä 

predikatın tipologiyası: a) işliktän   b) adlardan   c) var, yok tip 

predikatı. Adlardan predikatların afiksleri. 

8 

Kiyat – kultura  obyekti. Virtual/elektron bibliotekası. Audiokiyatlar. 5 

Sintaksis. Cümlenin ikincili  payları. Tamamnık.  Bellilik. 

Eklembellilik. Hallıklar. Er hem zaman hallıkları. Nicelik  hallıkları. 

Nekadarlık hallıkları. Sebep  hallıkları. Neet hallıkları. 

8 

Giperbola nicä artistik kolaylıı.    3 

Sintaksis. Bir hem iki başpaylı cümlelär. Bir başpaylı cümlelerin 

soyları. Bir başpaylı cümlelär: üzsüz cümlelär, belli üzlü cümlelär, 

bellisiz üzlü cümlelär, bütünneştirici üzlü cümlelär. 

Sadä cümlelerin sintaksis analizi 

7 

Funkţional yazısı:  Anotaţiya. Konspekt. 4 

Refleksiv yazısı: Kiyat (mektup) - danışmak. 4 

Uydurulma yazısı: Dialog. Yazdırma (interyer, obyekt) 4 

Metaliterar yazısı: Bir lirika tekstinä komentariya yapmak. 4 

Üüredicinin bakışına görä saatların kullanması. 10 

IX 

 

 

Sözleşmäk kulturası. Dil – insanı sözleşmesindä temel aracı. Aazdan 

hem yazılı sözün speţifikası. Söz etiketi.  

3 

Publiţistik stili. Dergilär. Gazetalar. Ese.  5 
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Sintaksis.  Birsoy cümlä  payları. Cümlenin birsoy  paylarında 

baalayıcılar hem bütünneştirici laflar.  Birsoy cümlä paylarında  

durguçluk nışannarı.   

5 

Artistik yaratmalarının janraları (epika, lirika, dramatika); artistik 

kolaylıkları: alegoriya, metafora, giperbola, epitet, metonimiya,   

yaraştırmak, tekrarlamak, antiteza. 

10 

 Danışmak. Koyulma laflar hem cümlelär. Laflar: da, belli ki, diil, yok. 

Duygucular cümledä. 

5 

Roman.  10 

Söz teoriyası. Ofiţial-izmetçilik stili. Yalvarım. Bildirim. Kurikulum 

(Curiculum) Vitae.  

5 

Sintaksis. Katlı cümlä. Baalayıcılı dalsız katlı cumlä. Baalayıcısız 

dalsız katlı cümlä. Dalsız katlı cümledä durguçluk nışannarı. Dalsız  

katlı cümlenin sintaksis analizi. 

6 

Lafetmäk stili.  3 

Sintaksis. Dallı katlı cümlelär.  Baalayıcılı hem baalayıcısız. Dallı  

katlı cümlelerin soyları. Bellilikçi dal cümleleri. Tamamnıkçı dal 

cümleleri. Hallıkçı dal cümlelerin klasifikaţiyası: Erlik  dal cümlä; 

Zaman dal cümlä; Nicelik dal cümlä; Nekadarlık dal cümlä; 

Yaraştırma dal cümlä; Sebeplik dal cümlä; Neetlik dal cümlä; Sankilik 

dal cümlä; Brakım dal cümlä. Birkaç dal cümleli katlı cümlelär. 

Durguçluk nışannarı baalayıcısız katlı cümlelerdä. 

12 

Cümlenin ayirili ikincili payları (belliliin, halliklarin, tamamniklarin 

ayırılması). 

4 

Doorudan hem kiynaş sözü.  Doorudan sözün kiynaş sözünä 

çevirilmesi. 

4 

Punktuaţiya: nokta, soruş nışanı, şaşma nışanı, virgül, nokta virgül, iki 

nokta, parantezlär, kavıçlar (tırnaklar), çok nokta. 

4 

Funkţional yazısı: Curiculum Vitae, SV-i 4 

Refleksiv yazısı: Argumentlemäk. Referat. 4 

Uydurulma yazısı:  Yazdırma (işleri, predmetleri, işlemini). 4 

Metaliterar yazısı: Bir lirika tekstinä komentariya yapmaa; epika 

tekstin fregmentınä komentariya yapmaa. Tekstin kısadan içindekilii 

(yakın tekstä). 

4 

Üüredicinin bakışına görä saatların kullanması. 10 

 

1.4. “GAGAUZ  DİLİ HEM  LİTERATURA” PREDMETİN  SPEŢİFİKA 

KOMPETENŢİYALARI 

 

1. Aazdan sözleşmektӓ türlü söz situațiyalarında komunikativ işbirliindӓ pay alması,  

    tekstin baalantısını hem içindekiliin diskusiyaya görä göstererӓk 
 

2. Okumakta türlü strategiyaların yardımınnan artistik hem diil artistik tekslerinin 

    kabletmesi,  gözlem hem kritika fikirlemesini göstererӓk. 
 

3. Komunikativ neetlenmelerin  realizațiyasına deyni türlü tiplerdӓ aazdan hem yazılı 

    tekstlerini kurêr, literatura dilinin (orfografiya, leksika, fonetika, gramatika, semantika) 

    normalarını hesaba alarak hem kendi-kendinӓ kontrol yapmasını, meraklıı hem yaradıcı 

    davranışını  göstererӓk. 



9 
 

 

4. Türlü-türlü okul hem yaşamak situațiyalarında dil hem okuyucu görgüsünü integrir etmӓӓ,  

interesi hem pozitiv davranışını göstererӓk. 

 

5. Millet kontekstindӓ kendi lingvistika hem kultura identikalıın kabletmesi, kişiliin 

    bütünnüünü, kıymetliini hem tolerantlıını göstererӓk. 
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1.5. “GAGAUZ  DİLİ  HEM  LİTERATURA”  PREDMETİN ÜÜRETİM BİRİMNERİ 

 

V   KLAS 

Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

1.1. Literatura yaratmalarının janralarını 

       identifikaţiyalamaa (tanımaa, 

       belli etmää), literatura terminnerini 

       aklında tutmaa.                                                                    

1.2. Monolog sözünü dialog sözündän 

       ayırtmaa; dialog dartışmalarında aktiv 

       payalmaa. 

1.3. Farklı lafetmäk situaţiyalarına görä 

       uygun leksikayı seçmää. 

1.4. Aazdan sözdä leksika hem gramatika 

      yannışlıklarını duymaa. 

1.5. Aktiv seslemeyi uygunnandırmaa; 

       komunikativ prinţiplerini kullanmaa; 

      informaţiyanın kabul edilmesindä 

      meraklanmayı göstermää. 

1.6. Literatura yaratmalarının struktura 

       komponentlerini, artistik kolaylıklarını 

      duymaa. 

 Monolog hem dialog formada tekstlär. 

 Annatma, yazdırma tekstlerin strukturası. 

 Dialogta aktiv pay almak, fikirini serbest 

açıklamak.  

 Tekstä oluşların hronologiya sıralıı. 

 Artistik kolaylıkları (metafora, epitet,  

yaraştırmak, tekrarlamak). 

 Konteksttä lafın maanası (semantikası). 

 Sinonimneri, omonimneri, antonimneri 

tanımak (identifikaţiyalamak). 

 Literatura hem nonliterar tekstlerdä eni 

lafları duymak; kurulu laflar;  laflar aylesi. 

Spețifika  terminnär: 
- arhaizmalar, 

- neologizmalar, 

- metafora, 

-  epitet. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- epika hem lirika yaratmalarına analiz yapsınnar; 

- analiz yapmakta artistik kolaylıklarını tanısınnar; 

- tekstleri duygulu okusunnar; 

- temasını öz fikirini süjetini açıklasınnar; 

- tekstlerdä artistik kolaylıklarını bulsunnar, analiz 

   yapsınnar;  

- kısa dialoglar kursunnar, dialog sözünü devam 

  etsinnär; 

- dilin zenginnetmäk yollarını belli etsinnär;  

- dialog dartışmalarında aktiv payalsınnar, başkasını 

   meraklandırsınnar. 

Produktlar: 
- tekstä oluşların hronologiya sıralıını açıklamak;  

- artistik kolaylıkları (metafora, epitet, yaraştırmak) 

   bilmäk; 

- teksttä kimi lafların kıynaş maanasını açıklamak; 

- literatura tekstlerinin süjeti, strukturası, 

   epizodları; 

-  kurulu laflar, katlı lafları bilmäk. 
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

2.1. Bilgileri hem becermekleri okunmuş 

       tekstin öz fikirini identifikaţiyalamaa. 

2.2. Tekstlerdä eni lafları, deyimneri 

       tanımaa, onnarın maanasını açıklamaa. 

2.3. Okunmuş tekstlerdä eni leksikanın 

       ekspresivliini açıklamaa. 

2.4. Literatura tekstlerinin temalarını, baş 

       ideyalarını belli etmää; başka tekstlerin 

       temalarınnan, baş ideyalarınnan 

       yaraştırmaa. 

2.5. İki personajı yaraştırıp, harakteristika 

     yapmaa; personajları yazdırmakta moral 

      hem fizik kalitelerini açıklamaa. 

2.6. Literar hem nonliterar tekstlerin 

       kısadan içindekiliini açıklamaa. 

 

 

 

 Tekstlerin içindekilii hem strukturası 

(proza ya şiir formada). 

 Yaratmaların temaları, baş ideyaları. 

 Sözlüklärlän iş. 

 Personajların harakteristikası; teksti. 

çalıştırmak (rezüme yapmak). 

 Epika hem lirika personajı. 

 Kiyat – bilgi verän: adı, autoru, bölümneri.  

 Okumak – model (1), tekstin içindekiliini 

annamak. 

 İkinci okumak – model (üüredici, 

üürenici).  

 Teksti fragmentlerä logika hem semantika 

payetmäk hem adlamak (teksttän 

lafbirleşmelärlän, söleyişlärlän h.b.).  

 

Spețifika  terminnär: 

˗ maani,  

- yabancı laflar,  

- eskiz, 

- rezüme. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- türlü janrada tekstleri okusunnar;  

- masalların, yazılı literatura yaratmaların temasını;  

 ideyasını, baş ideyasını bulsunnar hem açıklasınnar; 

- epik tekstlerinin speţifikasını hesaba alsınnar;  

- tekstlerdä eni leksikayı seçsinnär; lafların öz hem 

   ikincili maanalarını açıklasınnar; birmaanalı hem 

   çokmaanalı laflara analiz yapsınnar; 

- baş hem ikincili personajları ayırtsınnar; 

- tekstlerdä adlıkları tanısınnar; öz hem adetçä 

  adlıkları ayırtsınnar;  

- türlü tip tekstlärlän işlesinnär; logıka fragmentlerinä 

  bölsünnär; plan kursunnar; adlasınnar;  

- kısadan annatsınnar; bir personajın adından 

  annatsınnar;  

- soruşları cuvaplasınnar. 

Produktlar 

- türlü janrada tekstleri okumak;  

- yazılı literatura yaratmalarında temayı, ideyayı, 

baş ideyasını bulmak,  

- epik tekstlerinin speţifikası;  

- artistik kolaylıklarını bulmak; 

- türlü kolaylıkların yardımınnan personajlara 

harakteristika.  
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

3.2. Dialogta aktiv pay almaa, gagauz 

     dilindä lafetmää istediini göstermää, söz 

     kulturasını kullanmaa. 

3.3. Kendibaşına okumayı ilerletmää.  

3.4. Yaratmalarda etika hem kultura  

      paalılıklarını  identifikaţiyalamaa 

     (tanımaa, belli etmää). 

3.5. Gramatika normalarına görä dooru 

      yazmaya sınaşmaa hem yaşamakta 

      kullanmaa. 

3.6. Tekstlerdä sinonimneri, antonimneri          

       kullanmaa; leksikayı zenginnetmää; 

• Dialog formasından tekstleri annatma 

tekstlerinä çevirmäk. 

• Resimi yazdırmak. 

• Yazıda kendi fikirini, duygularını 

açıklamak. 

• Yazdırma tekstlär. 

• Plan kurmak; işletmäk.  

• Adlık (öz hem adetçä adlıı; hal, saabilik 

kategoriyası); aderlik (gramatika 

kategoriyaları: üz, sayı, hal). 

Spețifika  terminnär: 

- telefon mesajı, 

- bilet,  

- notlar.  

- birmaanalı hem çokmaanalı laflara analiz 

  yapsınnar; 

- verilmiş temaya görä takrir yazsınnar;  

- tekstlerin planını kursunnar;  

- tekstlerdä lafların maanasını açıklasınnar; 

- sözdä semantika kategoriyalarını kullansınnar. 

Produktlar 

- tekstin struktura normalarını kurmak; 

- personajları yazdırmak; 

- yazıda kendi fikirini, duygularını açıklamak; 

- plan kurmak; 

- orfografiya hem punktuaţiya prinţipleri 

      bilmäk. 

4. 1. Yaşamak situaţiyalarında dialog hem 

        monolog sözünü kullanmaa. 

4.2. Söz  kulturasının (etiketini) kurallarını 

       bilmää. 

4.3. Aktiv seslemeyi uygunlandırmaa, 

       komunikativ prinţiplerini kullanmaa. 

4.4. İnformaţiyanın kabul edilmesindä 

       meraklandıını göstermää. 

4.5. Lafetmektä kendi bakışını, kayıllıını, 

       inkärliini, içindekilerini bilsinnär 

       göstermää. 

4.6. Kendibaşına okumayı ilerletmää. 

4.7. Yaratmalarda etika hem kultura 

       paalılıklarını tanımaa, belli etmää. 

 

 

 Dialogta aktiv payalmak, fikirini serbest 

açıklamak. 

 Dialogu ilerletmäk; nonverbal (başka 

sözleşmäk  tipleri) elementlerini (mimika, 

jest). 

 Yaratmalarda etika hem kultura  

paalılıklarını.    

 Analiz yapmak becermeklerini yaşamakta 

uygun kullanmak. 

 Kendi bakışını okumayaı çıklamak 

ilerletmäk. 

Spețifika  terminnär:  

- söz etiketi,  

- biografiya,  

- avtobiografiya, 

- nonliterar tekstleri, 

- kutlamak yazısı. 

- dialog dartışmalarında aktiv payalsınnar; 

- başkalarını meraklandırsınnar; 

- yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog 

   sözünü kullanabilsinnär; 

- mimika hem jest kullansınnar; 

- yaratmalarda etika hem kultura  paalılıklarını 

  identifikaţiyalasınnar (tanısınnar, 

   belli etsinnär);  

- analiz kendi bilgilerinä yapsınnar, 

 - becermeklerini yaşamakta uygun kullansınnar. 

Produktlar: 

- dialogta aktiv payalmak,  

- fikirini serbest açıklamak; 

- türlü tekst tiplerini annamak; 

- artistik hem bilim tekst stillerini bilmäk; 

- yaratmaları havezlän kurmak; 

- kendibaşına okumayı ilerletmäk 
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

5.1. Türlü soyda, okunmuş hem annadılmış 

       millet kontekstin içindekiliini annayıp 

       kabletmää.                                                                                

5.2. Bilim hem artistik tekstlerin içindeliin 

düşünmekli kavramaa  hem aklısında 

tutmaa.                                                                                

5.3. Okunmuş hem işidilimiş tekstlerin 

       tipini belli etmää, içindeliindä baş 

       informaţiyayı seçmää. 

5.4. İşidilmiş tekstlerin temasını hem baş 

       fikirini belli etmää. 

5.5. Konteksttä eni leksikanın maanasını 

      annamaa hem açıklamaa. 

5.6.Tekstin içindeliini  dooru annayarak, 

      demekli, duygulu, çabuk  okumaa. 

 İnformaţiya tipleri (monolog, dialog, 

audio, video). 

 Monolog: annatma teksti, yazdırma tekst; 

onnarın strukturası.  

 Aazdan tekstlerin önemni elementleri 

      (komunikativ situaţiyalar). 

 Baalantılı sözün tipleri, sözün stilleri 

(artistik, bilim).  

 Konteksttä lafın maanası (semantikası). 

 Sinonimneri, omonimneri, antonimneri 

tanımak (identifikaţiyalamak).  

Spețifika  terminnär: 

- artistik, bilim stilleri, 

- lirika yaratması, 

- anotaţiya,  

- kompoziţiya uygunnuu,  

- rifma, ritm, 

-    aylä kiyadı. 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- informaţiyayı işlettirsinnär; 

- nonverbal elementlerini adekvat kullansınnar;  

- lirika yaratmasına sadä analiz yapsınnar; 

- avtorun harakteristikası personajlara; 

- sadä cümlenini kullanarak, yazdırma tekstlerini 

  düzsünnär; 

- metodları, çalımnarı kullanarak, personajlara 

   harakteristika versinnär. 

Produktlar: 

- monolog: yazdırma, informaţiyalı tekstlär 

  kullanmak; 

- türlü temalara görä dialoglar kurmak; 

- dialog proţesindä kendi bakışını açıklamak; 

- frazeologiya konstrukţiyalarının sözdä kullanmak. 

Yılın  bitkisindä  son  bilgilär hem becermeklär: 

 Gagauz dilinin orfografiya kurallarını kullanarak, demekli, annamaklı, dooru okumaa. 

 Tekstlerin soylarını (annatma, yazdırma, fikirlemä) içindekiliinä görä tanımaa. 

 Yaratmaları açıkgöz okumaa, verili soruşlara cuvap etmää. 

 Seslenmiş tekstlerdän personajların yaptıklarına kendi bakışını açıklamaa. 

 Tekstin içindekiliini,  olaylarını hem personajların yaptıklarını hesaba alarak soruş kurmaa. 

 Tekstin logika urgularını hem pauzalarını hesaba alarak, demekli hem akıntılı okumaa. 

 Artistik kolaylıklarını esaba alarak,yaratmanın personajlarına hem dilinä harakteristika vermää. 

 Kimi işidilmiş şiirlerin yada proza yaratmalarını belli edili paylarını ezber üürenmää.  

Paalılıklar: 

 Komunikativ prinţiplerini kullanmaa; informaţiyanın kabul edilmesindä meraklandıını göstermää.  

 Monologta yada dialogta ideyaları hem argumentleri kabul etmää. 

 Milli hem genel insannık özelliklerini, ana hem bütündünnä literaturaların başarılarını derindän annamaa. 

 Okunmuş tekstin estetika hem etika paalılıklarını duymaa.  
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Söz temalarını kurmak için teklif edilän tekstlär 

5-inci klasa deyni 

1. Vatan hem ana dili 

NikolayTanasoglu“Bucak, Bucak” 

Nikolay Baboglu „Ana dilimiz“, „Anam“, „Lunga-Lunga derecik“, “Çiidemnär“  

Gavril Gaydarcı „Ana tarafım“ 

Kosti Vasilioglu „Şannı ol sän, halkım“, „Bucak“; „Paskellä“ 

Mina Kösä „Ana toprak“, „Benim tarafım“, „Kimä ana biz deeriz“ 

Vasi Filioglu „Bucak“, „ İlkyaz sesi“, „Güneş“, „ Ekmek için söz“ 

Todur Marinoglu „Biyaz fistan giimiş aaçlar“, „Lüzgär oynêêr“, „Gül-çiçek dolaylar“, „Zaman sözü“ 

2. Uşaklık hem aylä 

Masallar “Cücä Todur*”, “Kardaşlar”, «Dädunun hem babunun evi” 

Nikoly Baboglu .Annatmalar. „Vani Çilingir“, „Çiçeklik başçası“, şiir„Anam“ 

Dionis Tanasoglu.  „Analar“, „İklyazım geldi“  

Kosti Vasilioglu „Paskellä“ 

3. Uşaklık hem oyunnar 

Maanilär. Söleyişlär hem bilmeycelär. 

Halk türküleri:  Adet hem şaka türkülerı. Bitki zamandakı halk türküleri  

Kosti Vasilioglu „Goguşun duuma günü“ 

Dimitri Kara Çoban. „Panayırdan“ 

Todur Marinoglu „Dostluk“ 

Petri Çebotar "Nastradinin türküsüʺ 

Todur Zanet„Evlär“, „Şen oynêêr gaguzlar», „İlkyaz“ 

 

4. İilik hem girginnik 

Dimitri Kara Çoban. “Nışannar”  

Gavril Gaydarcı „Iki ool“ 

Mina Kösä „Dünnenin temeli“ 

Stepan Bulgar „Karpuz“, 

Petri Çebotar „Fenalık“  
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Okumak için teklif edilän tekstlär 

5-ci klas 

Halk yaratmaları 

Masallar 

 “Cücä Todur*”, “Kardaşlar”, «Dädunun hem babunun evi” 
Halk türküleri:    

Adet hem şaka türkülerı. Bitki zamandakı halk türküleri  

Maanilär  

Söleyişlär hem bilmeycelär 

Annatmalar 

Nikolay Tanasoglu.“Bucak, Bucak” 

Dimitri Kara Çoban. “Nışannar” 

Nikolay Baboglu „Vani Çilingir“, „Çiçeklik başçası“ 

Gavril Gaydarcı „Iki ool“ 

Kosti Vasilioglu „Goguşun duuma günü“ 

Mina Kösä „Dünnenin temeli“ 

Stepan Bulgar „Karpuz“ 

Petri Çebotar „Yıldız şafkı“, „Fenalık“ 

Todur Marinoglu „Dostluk“ 

Şiirlär 

Dionis Tanasoglu.  „Analar“, „İklyazım geldi“ 

Dimitri Kara Çoban. „Panayırdan“ 

Nikolay Baboglu „Ana dilimiz“, „Anam“, „Lunga-Lunga derecik“, “Çiidemnär“  

Gavril Gaydarcı „Ana tarafım“ 

Kosti Vasilioglu „Şannı ol sän, halkım“, „Bucak“; „Paskellä“ 

Mina Kösä „Ana toprak“, „Benim tarafım“, „Kimä ana biz deeriz“ 

Petri Çebotar „Evlär“, „Şen oynêêr gaguzlar», „İlkyaz“ 

Todur Marinoglu „Biyaz fistan giimiş aaçlar“, „Lüzgär oynêêr“, „Gül-çiçek dolaylar“, „Zaman 

                                sözü“ 

Vasi Filioglu „Bucak“, „İlkyaz sesi“, „Güneş“, „Ekmek için söz“ 

 

Ezber üürenmäk için tekstlär 

Aşaada verili tekst tiplerini teklif ediler ezber üürenmää: 

V-ci klas: 2 lirikalı şiir, epika yaratmasından (teksttän) bir fragment (1/3 sayfa). 
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VI  KLAS 

Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

1.1. Sözlü informaţiya içindä temel hem 

     detallı informaţiyayı ayırtmaa;                                                                           

1.2.  Monolog sözünü dialog sözündän 

      ayırtmaa; dialog dartışmalarında aktiv 

     pay almaa. 

1.3. Aazdan sözdä leksika hem gramatika 

     yannışlıklarını duymaa. 

 

1.4. Lafetmektä söz etiketin kurallarını 

      kullanmaa, esaba almaa lefedenin 

      bakışını. 

1.5. Lafedenin öz fikirini tanımaa hem 

     onun için kendi bakışını göstermää. 

 Baalantılı sözünün ilerlemesi. 

 Monolog: annatma, yazdırma, 

argumentlemäk. 

  Konteksttä lafın maanası (semantikası). 

 Monologta ya dialogta ideyaları hem 

argumentleri kabul etmäk.  

 Dialogta aktiv payalmak, fikirini serbest 

açıklamak. 

 Yazdırmalı tekst. 

 Dialog kurması. 

 Argumentleri açıklamak. 

 

Spețifika  terminnär: 

- argumentli açıklamak, 

- yazdırmalı tekst. 

 

 

 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

 - türlü tekstlerin tiplerin öz fikirini, strukturasını 

   açıklasınnar; 

- informaţiyayı işlettirsinnär; 

- dialogu devam etsinnnär; informaţiyayı logika 

    sıralıında aazdan açıklasınnar; 

-  tekstlerdä lafların baş maanasını, ikincili manasını 

   açıklasınnar;  

- sözünü sinonimnerin, antonimnerin, omonimnerin 

  yardımınnan zenginnetsinnär;  

- yazılı literaturadan personajlarlan yaraştırsınnar;; 

- tekstin içindekiliini soruşlara görä yada 

  onnarsız annatsınnar; 

- literatura tekstlerin içindekiliini annatsınnar, 

   annadıcının üzünü diiştireräk, süjetin zamanını  

   başka yaparak, dialogu annatmaya çevireräk; 

- çekettirilmiş annatma tekstini yazdırma 

   elementlerinnän ilerletsinnär; 

- söz etiketini kullanarak, verilmiş temaya görä 

dialog kursunnar; 

- cümlelerdä üürenilmiş söz paylarını dooru  

   kullansınnar. 

Produktlar: 

- lafların maanalarını açıklamak; 

- verili temalara görä  rollu oyun kurmak; 

- dialog hem monolog kurmak;  

- personajlara harakteristika vermäk; 

- tekstin içindekiliini annatmak; 

- argumentleri açıklamak; 

- verili temalara görä aazdan yaratma kurmak. 
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

2.1. Okunmuş tekstin öz hem detallı 

      elementlerini diferenţiyalamaa 

      (ayırtmaa).                                                                           

2.2. Epika tekstlerinin speţifikasını esaba 

      almaa; lirika yaratmalarının 

      ekspresivliini annamaa. 

2.3. Literatura tekstlerinin temalarını, baş 

     ideyalarını belli etmää; başka tekstlerin 

     temalarınnan, baş ideyalarınnan 

     yaraştırmaa. 

2.4. İki personajı yaraştırıp, harakteristika 

      yapmaa. 

2.5. Tekstlerdä morfo-sintaksis 

     elementlerini hesaba almaa. 

 

 

• Yaratmalarda artistik kolaylıklarının rolü 

(yaraştırma,  epitet, metafora, alegoriya, 

antiteza). 

• Masal. Şiirli masal. 

• Şiir. Fabula. 

• Nonliterar tekstleri. Kutlamak yazısı. 

• Okunmuş teksttä eni lafların, deyimnerin 

açıklanması (sözlüün yardımınnan). 

•  Sözlüün zenginnetmäk kolaylıkları. 

tekstlerdä yabancı lafların bulunması.  

• Temaların, baş ideyaların açıklanması türlü 

yaratmalarda. 

• Personajların harakteristika yapılmasında 

dialogun kullanılması. 

• Söz paylarının morfologiya kategoriyaları: 

adlık, nışannık, sayılık, aderlik; yardımcı 

söz payları: baalayıcılar, ardlaflar, 

paycıklar. 

Spețifika  terminnär: 
- nonliterar tekstleri, 

- kutlamak yazısı, 

- alegoriya, antiteza. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

 - türlü tekstleri okusunnar, intonaţiyayı, ses 

   üüsekliini, logika urgusunu, pauza yapmasını 

   kullansınnar;  

- literatura yaratmalarında artistik kolaylıklarını 

  tanısınnar; 

- literatura tekstlerinin temalarını, baş ideyalarını 

   belli etsinnär;  

- türlü kolaylıkların yardımınnan personajlara 

   harakteristika yapsınnar; 

- tekstlerdä söz paylarını identifikaţiyalasınnar 

   (tanısınnar), belli etsinnär  

- söz paylarını konteksttä morfologiya sayımnıının 

  diişilmesini esaba alsınnar; 

- kendibaşına okumayı ilerletsinnär. 

Produktlar: 

- teksti demekli, dooru, annamaklı okumak; 

- rollerä görä okumak; 

- söz paylarını identifikaţiyalamak;  

-sözünü zenginnetmäk; 

- kutlamak yazısı; 

- artistik kolaylıklarını tanımak. 

3.1. Cümleleri, frazaları dooru kurmaa; 

       orfografiya, punktuaţiya normalarını 

       dooru kullanmaa. 

3.2. Türlü yaratmalar havezlän kurmaa;  

       kendi bakışını açıklamaa, zengin 

       leksikayı kullanmaa. 

3.3.Tekst kurulmasında morfo-sintaksis 

       normalarını kullanmaa, punktuaţiya 

       kurallarını esaba almaa. 

3.4. Nonliterar tekstleri dooru yazmaa: 

• Bakışını argumentlemäk; okunmuş teksti 

işletmäk; okunmuş tekstlerä görä kendi 

fikirini açıklamak; resimi yazdırmak. 

• Tekstlerin sintaksisä görä dooru kurulması. 

•  Fikirin açıklanmasında nışannıkların, 

sayılıkların, aderliklerin kullanması. 

• Konteksttä gramatika kategoriyaların dooru 

kullanması adlık, sayılık, aderlik, nışannık, 

baalayıcı, ardlaf. 

• Sintaksis funkţiyalarını cümledä kullanmak.  

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- türlü tekstleri yazsınnar, onnarın cümlelerindä 

  bulsunnar orfografiya hem punktuaţiya kurallarını, 

   söz payların dooruyazılmasını açıklasınnar; 

-  yaratmalarını artistik kolaylıklarınnan 

   zenginnetsinnär; 

- türlü tekst tiplerindä nışannıkları, aderlikleri, 

   sayılıkları identifikaţiyalasınnar (tanısın, belli 

   etsin), morfosintaksis analizini gerçekleştirsinnär; 

-  tekstlerdä ardlafların rolünu açıklasınnar;  
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

        kutlamak yazısı, elektronik mesajı,  

       biblioteka fişasını doldurmaa. 

3.5. Becermää kullanmaa biblioteka 

       kaynaklarını, İnterneti, yardımcı 

       (alternativa) literaturayı. 

 

 

 

 

 

• Nonliterar tekstleri. Kutlamak yazısı. 

Biblioteka fişanın doldurması.   

• Elektronik  mesajı. 

• Yaratıcı yazı. Dialog yazmak. 

• Refleksiv yazması. 

• Argumentleri açıklamak. 

Spețifika  terminnär: 
- biblioteka fişası, 

- elektronik  mesajı, 

- üz aderlii, hatırlık aderlii, gösterici aderlii, 

   bellilikçi aderlii, bellisiz  aderlii, inkär  

   aderlii, 

- saabilik aderlii, soruş aderlii, 

- ilişki aderlii, 

- sıra sayılıı, sayı sayılıı. 

- kutlamak tekstlerini yazsınnar; 

- biblioteka fişalarını doldursunnar; 

- verili tekliflerä görä elektronik mesajlarını 

  yazsınnar; 

- okunmuş tekstä görä refleksiv yazısı yapsınnar. 

Produktlar: 

- kontrol diktantı yazmak, 

- takrir yazmak, 

- toplum testleri, 

- elektronik mesajı yazmak, 

- dialog yazmak, 

- refleksiv yazısı, 

- argumentleri açıklamak, 

- yaratma, 

- biblioteka fişası.  

4.1.  Monolog sözündä fikirini açık hem 

        dooru sincirlemää (sıralamaa).                                                                              

4.2. Aazdan sözdä gagauz dilinin 

       gramatika kategoriyalarını kullanmaa. 

4.3. Komunikativ situaţiyalarında aktiv 

pay almaa. 

4.4. Lafetmektä dooru kullanmaa söz 

       etiketini, hesaba almaa lafedän kişinin 

       bakışını. 

4.5. Lafetmektä kendi bakışını,  kayıllıını, 

       inkärliini, içindekilerini bilsinnär 

       göstermää. 

 

 Kendi bakışını argumentlemäk. 

 Replikaları dialog sözündä kullanmak. 

 Dialogu kapatmak. 

 Nonverbal (başka sözleşmäk tipi, jest, 

mimika) elementlerini dialogta adekvat 

kullanmak. 

 Dialogta bakışını (karşılık bakışını) 

açıklamak. 

 

Spețifika  terminnär: 

- söz etiketi. 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

 - yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog 

    sözünü kullanabilsinnär;  

- mimikanın hem jestlerin kullanılmasına dikat 

   etsinnär; 

- dialogu devam etsinnär; 

- analiz kendi bilgilerinä yapsınnar, 

   becermeklerini yaşamakta uygun kullansınnar; 

- yazıda kendi fikirini, duygularını açıklasınnar. 

Produktlar: 

- monolog, 

- dialog, 

-nonliterar tekstleri kurmak,  

- argumentlemäk, 

- refleksiya yazısı, 

- dialogta aktiv pay almak, fikirini serbest açıklamak. 

5.1. Aktiv seslemeyi uygunnandırmaa;  Söz çeşitleri. Monolog hem dialog sözü. Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

      komunikativ prinţiplerini kullanmaa;  

      informaţiyanın kabul edilmesindä 

      meraklandıını göstermää. 

5.2 Monolog sözündä fikirini açık hem 

dooru sincirlemää (sıralamaa). 

5.3.Okunmuş tekstin öz hem detallı 

      elementlerini diferenţiyalamaa 

      (ayırtmaa). 

5.4.Kendibaşına okumayı ilerletmää; 

yaratmalarda etika hem kultura 

paalılıklarını identifikaţiyalamaa.  

5.5.Havezlän göstermää kendi baalantısını 

lafedän kişiylän, kullanarak türlü 

soruşları hem çıkış yapmakları, kendi 

bakışını lafetmenin içindelii için  üzä 

çıkarmaa. 

5.6.Göstermää, ki ana dilinin yardımınnan 

dünneyi, gagauz halkının kulturasını 

hem paalılıklarını var kolayı tanımaa. 

 Tekstin planı. Yazdırmalı tekstlerin 

kullanılması. 

 Söz paylarının morfologiya 

kategoriyaları:  nışannık, sayılık, 

aderlik; yardımcı söz payları: baalayıcı, 

ardlaf, paycık. 

 Kiyat – kultura obyekti. Kiyadın 

strukturası. 

 Masal, şiirli masal. 

 Şiir, fabula. 
 

Spețifika  terminnär: 

- şiirli masal, fabula,  

- adlık, 

- aderlik, 

- nışannık, 

- sayılık, 

- baalayıcı, ardlaf, paycık, 

- izmetçi adlar. 

- yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog 

- komunikativ situaţiyalarında aktiv pay alsınnar; 

  sözünü ilerletsinnär; 

- tekstlerdä lafların baş maanasını, ikincili manasını 

   açıklasınnar; 

 - sözdä semantika kategoriyalarını kullansınnar;  

- verili temalara görä kiyat sergilerini hazırlasınnar; 

- masaldan personajları seçsinnär; onnarın 

  yaptıklarına görä analiz yapsınnar; 
- şiirleri, fabulaları ezberi üürensinnär. 

Produktlar: 

- dialogta pay almak; 

- monolog, dialog kurmak; 

- tekstä plan kurmak; 

- şiiri ezberlemäk; 

- artistik yaratmalarının janralarını belli etmäk; 

- kiyat sergisi. 

Yılın  bitkisindä  son  bilgilär hem becermeklär: 

 Üüredicinin, lafedennerin sözünü üürenilmiş temaların içindeliinä görä, hergünkü stuaţiyalarda kabletmää hem annamaa. 

 Üürenmäk tekstlerin içindekiliini kabletmää hem annamaa. 

 Aazdan hem yazılı sözleşmäk araçlarını (verbal hem nonverbal) kabletmää, annamaa, aklında tutmaa hem adekvat kullanmaa. 

 Yaratma personajların yaptıklarını kantarlamaa,   verili temalara görä, plana görä hem plansız tekst kurmaa. 

 Tekstleri annamaklı, dooru, çabuk hem demekli okumaa işbirliin lääzımnıını, annamaa. 

 Üüretmäk tekstlerini audio-, tele-, videotedarıkların yardımınnan kabletmää hem annamaa.  

Paalılıklar: 

 Aktiv seslemeyi uygunnandırmaa; komunikativ prinţiplerini kullanmaa; informaţiyanın kabul edilmesindä meraklandıını göstermää. 

 Kendibaşına okumayı ilerletmää; yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamaa (tanımaa, belli etmää);  

 Analiz yapması becermeklerini  yaşamakta uygun kullanmaa; 

 Türlü yaratmalar havezlän kurmaa, kendi bakışını açıklamaa, argumentlemää. 

 Türlü komunikativ situaţiyalarında tolerant olmaa hem saygı göstermää. 
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Söz temalarını kurmak için teklif edilän tekstlär 

6-cı klas. 

1. Vatan hem ana dili 

Nikolay Tanasoglu  “Bucak kırları“ 

Kosti Vasilioglu   „Bucak» 

Gavril Gaydarcı  «Ana dilimä“, “Ay, Bucaam, Bucaam!” 

Todur Zanet „Bucaam“, „Bucak kışı” 

2. Adam, tabiat (natura) hem dünnä 

Nikolay Tanasoglu  „Bostanda“, „Güzün“ 

Dimitri Kara Çoban „Fanatik“ 

Nikolay Baboglu „Sıırcık“, „Vani“ 

Mariya Kuyumcu  „Romantikalı oyunnar“,  

Todur Marinoglu „İlkyaz zararı“, İzin“, „Tabeet“, „Düş“ 

Mariya Mercanka “Büülü gözellik” (troiţa otun yazdırması)  

3. Halk adetleri 

Dimitri Kara Çoban „Eni yıla karşı“, „Evelki adet“ 

Nikolay Baboglu „Altıncık Bucak“, „Hay Moldova, Vatanım!“ 

Stepan Bulgar “Canavar yortuları” 

Stepan Kuroglu „Çöşmenin dä boyunda“, „Ana sıcaa“ 

Vasi Filioglu   „Unudulma adet“ 

Mariya Mercanka “Kadem kaynaa” (“Paskellä önündä yortulu günnär”, “Trpoiţa”) 

Aleksandra Kristova “Paskellä küçüklüümdä“ 

4. Ariflik hem kısmet 

Nikolay Baboglu „Dädum 

Todur Marinoglu „Pay etmektä“, İzin“, „Tabeet“, „Düş“, „Karezlik“ 

Kosti Vasilioglu  „Ana-boba“, „ Sabaa“, 

Vasi Filioglu „Adamın kısmeti“, İnsanın ustalıı“ 

Nikolay Baboglu  „Manuş“ 
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Okumak için teklif edilän tekstlär 

6-cı klas 

Gagauz halk yaratmaları (folklor) 

Masallar 
Halk yaratması „Delicä“, „Garga 

Annatmalar  

Nikolay Tanasoglu “Bucak kırları“, „Bostanda“, „Güzün“ 

Dionis Tanasoglu „Bozka“ 

Dimitri Kara Çoban „Dua“, „Suratsız“, „Fanatik“ 

Nikolay Baboglu „Dädum“, „Sıırcık“, „Vani“, „Karımcalık“, „Dut imektä“ 

Kosti Vasilioglu   “Bucak“ 

Stepan Bulgar „Usta“, „Kardaşlar“ 

Mariya Kuyumcu „Romantikalı oyunnar“  

Todur Marinoglu „İlkyaz zararı“, İzin“, „Tabeet“, „Düş“, „Karezlik“, „Karayka“ 

Fıkralar 

Petri Çebotar „Seslemiş bobasını“, „Bän taradım“, „Şaşmalı tavşam“ 

Şiirli masal 

Nikolay Tanasoglu „Kuşlar bey seçerlär“ 

Şiirlär 

Nikolay Tanasoglu „Paalı Çadırım“ 

Dimitri Kara Çoban „Eni yıla karşı“, „Evelki adet“ 

Nikolay Baboglu „Altıncık Bucak“, „Toprak“, „Sallangaç“, „Hay Moldova, Vatanım!“ 

                              „Gözäl gül sana!“ 

Gavril Gaydarcı “Ana dilimä“ 

Stepan Kuroglu „Toprak“, „Toprak kokusu“, „Çöşmenin dä boyunda“, „Ana sıcaa“ 

Kosti Vasilioglu „Küçük Bucak“, „Ana-boba“, „Sabaa“, „Eni yıllan“ 

Mina Kösä „Seläm sana, topraam!“, „Üreemin topraa“, „Ana dilim“ 

Todur Zanet „Bucaam“, „Bucak kışı“, „Eski çöşmä“, „Ana dilim“, „Ayaz“ 

Vasi Filioglu „Adamın kısmeti“, İnsanın ustalıı“, „Baaşlêêrım“, „Unudulma adet“ 

 

Ezber üürenmäk için tekstlär 

Aşaada verili tekst tiplerini teklif ediler ezber üürenmää: 
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VI-cı klas: 2 lirikalı şiir, epika teksstän fragment (1/3 sayfa). 

 

VII KLAS 
 

Kompetenţiya birimneri İçindekiliin  birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

1.1. Okumaktan sora aazdan sözdä fikirini          

        serbest açıklamaa. 

1.2. Fikirlemä elementlerini kullanarak, tekstin 

       içindekiliini kısadan annatmaa, öz 

       fikirlerini açıklamaa. 

1.3 Aazdan sözdä gagauz dilinin semantika 

      kategoriyalarını esaba almaa. 

1.4. Morfo-sintaksis normalarını dooru 

       kullanmaa. 

1.5. Lafetmektä kendilerin hem lafedän kişinin 

      söz yannışlıklarını doorutmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fikirini açıklayıp, yaratma kurmak. 

 Dialag dartışmalarında kendi bakışını  

açıklamak. 

 Fikirlemä hem yazdırma tekstleri kurmak; 

 Türlü tekst tiplerindä sözlerin maanasını 

açıklamak. 

 Sinonimnär antonimnär omonimnär, 

çokmaanalı laflar. 

 Diişilän (adlık, aderlik, işlik h.b.) hem 

      diişilmäz (nışannık, iştennik h.b.) söz   

      paylarını kullanmak.  

 Cümleleri dooru kurmak. 

 

Speţifika  terminnär: 

- fikirlemä, 

- yazdırma, 

- diişilän söz payları, 

- diişilmäz söz payları. 

 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- fikirlemä, yazdırma tekstlär kursunnar; 

- öz fikirini açıklasınnar; 

- kendi bakışını açıklasınnar; 

-  tekst tiplerindä sözlerin maanasını 

    açıklasınnar; 

- sinonimneri antonimneri omonimneri, 

   çokmaanalı lafları tanısınnar, kullansınnar; 

- aazdan sözdä diişilän hem diişilmäz söz 

   paylarını kullansınnar; 

- yaratmalara analiz yapmaa bilsinnär; 

- sözündä cümlä payların topikasını  (sıralıını) 

   kullansınnar; 

- fikirini açıklayrkan, cümleleri dooru kursunnar. 

Produktlar 

- tekstlerin strukturalarını annamak;  

- artistik kolaylıkları bulmak; 

- yaratmalarda temalarını, baş ideyalarını 

   açıklanmak; 

- literatura tekstlerin analizini yapmak; 

- sözündä cümlä payların topikasını  (sıralıını) 

kullanmak; 

- sözünü zenginnetmäk. 

2.1. Artistik hem diil artistik tekstlerini       

        annamaa. 

2.2. Tekstlerin türlü stillerini okuyup-annamaa,    

       speţifikasını esaba almaa, lirika yaratmanın 

       ekspresivliini annamaa. 

 Tekstin artistik hem diil artistik stilini 

annamak. 

 Fikirlemä, yazdırma tekstlär. 

 Oluşların, personajların yazdırılmasında 

dil/ 

   Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- türlü tekstlär okusunnar (artistik diil artistik),  

   temalarını yazsınnar;   

-  öz fikirini açıklasınnar; 

- tekstlerin stillerini annasınnar; 
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Kompetenţiya birimneri İçindekiliin  birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

2.3. Literatura tekstlerin temalarını, baş  

       ideyasını belli etmää. Başka  tekstlerin 

      temalarınnan, baş ideyasınnan yaraştırmaa. 

2.4. Orfogragiya, punktuaţiya normalarını  

       dooru kullanmaa.     

2.5. Gramatika kurallarını dooru kullanmaa. 
 

      stil  kolaylıklarını kullanmak. 

 Türlü yaratmalarda baş ideyasını 

açıklamak. 

 Artistik analizini yapmak. 

 Orfografiya hem punktuaţiya prinţipleri 

    iştennik hem haliştennik lafçevirtmelerindä. 

Speţifika  terminnär: 

- literar hem nonliterar tekst, 

- işlik, iştennik, 

- haliştennik, 

- dil/stil kolaylıkları. 

- lirika yaratmanın ekspresivliini annasınnar; 

- personajlara harakteristika versinnär; 

 - tekstlerdä işliklerin zamannarını     

   identifikaţiyalasınnar, analiz yapsınnar;  

- iştennik hem haliştennik çevirtmelerindä 

  durguçluk nışannarını dooru kullansınnar.  

Produktlar 

- personajları yazdırmak; 

- lirika yaratmalarında fikirini, duygularını 

  açıklamak; 

- orfografiya hem punktuaţiya prinţipleri 

   iştennik hem haliştennik lafçevirtmelerindä 

   bilmäk. 

3.1. Tekstin stilini hem tipini onun içindeliinä 

        görä annamaa. 

3.2. Aazdan hem yazılı tekstlär türlü maana 

       hem funkţiya stillerindä hem janralarda, 

       koruyarak tekstin struktura normalarını  

       kurmaa. 

3.3. İşidilmiş tekstin leksika-gramatika 

       özelliklerini esaba almaa; sözdä semantika 

       kategoriyalarını kullanmaa. 

3.4. Verilmiş temaya görä takrir yazmaa. 

3.5. Orfogragiya, punktuaţiya normalarını 

       dooru kullanmaa. 

 

 

 

 

 Tekstin struktura normaları. 

 Personajların yazdırması. 

 Yazıda kendi fikirini, duygularını 

açıklamak. 

 Fikirlemä, yazdırma tekstlär. 

 Oluşların, personajların yazdırılmasında 

dil/stil  kolaylıklarını kullanmak.    

 Kontekstä lafın maanası (semantikası). 

 Plan kurmak.  

 İşliklerin diişilmesi şindiki, geçmiş, 

gelecek  zamannarda.  

 Tekstleri sintaksisä görä dooru kurmak.  

Speţifika  terminnär: 

- tekstin stilleri, tipleri, 

- kompoziţiya uygunnuu, 

- artistik demekliin kolaylıkları, 

-  aliteraţiya, tekrarlamak, 

- poema. 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- türlü tekstlär okusunnar, temalarını yazsınnar;   

- öz fikirini açıklasınnar; 

- verilmiş temaya görä takrir yazsınnar;  

- tekstlerin planını kursunnar;  

- tekstlerdä lafların maanasını açıklasınnar; 

- sözdä semantika kategoriyalarını kullansınnar;  

- yazıda katlı işlikleri dooru kullansınnar; 

- tekstlerdä  işliklerin zamannarını 

   identifikaţiyalasınnar, analiz yapsınnar; 

- iştennik hem haliştennik çevirtmelerindä 

  durguçluk nışannarını dooru kullansınnar.   

Produktlar 

- personajları yazdırmak; 

- işliklerin diişilmesi şindiki, geçmiş, gelecek 

   zamannarda annamak; 

- orfografiya hem punktuaţiya prinţipleri 

   iştennik hem haliştennik lafçevirtmelerindä 

   bilmäk. 
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4. 1. Yaşamak situaţiyalarında dialog hem 

        monolog sözünü kullanmaa. 

4.2. Söz  kulturasının (etiketini) kurallarını 

       bilmää. 

4.3. Aktiv seslemeyi uygunlandırmaa, 

       komunikativ prinţiplerini kullanmaa. 

4.4. İnformaţiyanın kabul edilmesindä 

       meraklandıını göstermää 

4.5. Kendibaşına okumayı ilerletmää. 

4.6. Yaratmalarda etika hem kultura 

       paalılıklarını tanımaa, belli etmää. 

4.7. Bilgilerinä analiz yapmaa, becermeklerini 

        yaşamakta uygun kullanmaa. 

 

 

 

 Monologta ya dialogta ideyaları hem  

      argumentleri kabul etmäk. 

 Dialogta aktiv payalmak, fikirini serbest 

açıklamak. 

 Dialogu ilerletmäk.  

  Nonverbal (başka sözleşmäk  tipleri) 

elementlerini (mimika, jest) kullanmak. 

 Dialogta bakışını (karşılık bakışını) 

açıklamak; 

 Türlü tekst tipleri. 

 Türlü tekst stilleri. 

 Yaratmalarda etika hem kultura  

paalılıklarını identifikaţiyalamak (tanımak, 

belli etmäk). 

Speţifika  terminnär: 

- karşılık bakış, 

- etika, 

- nonverbal (mimika, jest), 

- tekst stilleri, tipleri. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- dialog dartışmalarında aktiv pay alsınnar; 

- yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog 

   sözünü kullanabilsinnär; 

- farklı temalara görä yaratmalar kursunnar,  

   işliin formalarını kullansınnar;  

- yaratmalarda etika hem kultura  paalılıklarını 

  identifikaţiyalasınnar (tanısınnar, 

   belli etsinnär);  

- analiz kendi bilgilerinä yapsınnar; 

- kendi bakışını açıklasınnar. 
Produktlar: 

- dialogta aktiv payalmak, fikirini serbest 

   açıklamak; 

- türlü tekst tiplerini annamak; 

- türlü tekst stilleri bilmäk; 

- yaratmaları havezlän kurmak; 

- kendi bakışını açıklamak; 

- kendibaşına okumayı ilerletmäk. 

5.1. Aazdan sözdä leksika hem gramatika 

yannışlıklarını duymaa. 

5.2. İşidilmiş tekstin leksika-gramatika 

özelliklerini esaba almaa; sözdä semantika 

kategoriyalarını kullanmaa. 

5.3.Tekstin strukturasını praktika işlerindä 

annamaa. 

5.4.Dialogları kurarkan, söz kulturasını hem 

etiketini kullanmaa. 

5.5.Yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını 

identifikaţiyalamaa (tanımaa, belli etmää). 

 

 Aazdan tekstlerin önemni elementleri 

      (komunikativ situaţiyalar). 

 Dialog sözünü ilerletmäk hem başarmak. 

 Konteksttä lafın maanası (semantikası). 

 Sinonimneri, omonimneri, antonimneri 

      identifikaţiyalamak (tanımak, bellietmäk). 

 Alma laflar. 

 Leksika kurallarını dooru kullanmak. 

 Fikirini açıklayıp, yaratma kurmak.  

  Dialog dartışmalarında kendi bakışını 

açıklamak. 

 Kendi bakışını  argumentlemäk. 

 Etika hem kultura paalılıklarını      

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- tekst tiplerinin içindekiliini, öz fikirini, baş 

   ideyasını, temasını, strukturasını, işlemin 

   ilerlenmesini  annasınnar; 

- informaţiyayı logika sıralıında görä aazdan 

   açıklasınnar; 

- dialogu devam etmää becersinnär;  

- informaţiyayı logika sıralıına görä açıklasınnar;  

- tekstlerdä lafların baş maanasını, ikincili 

   manasını açıklasınnar; 

-  sözdä semantika kategoriyalarını kullansınnar;  

 - yabancı lafları dooru kullansınnar;  

- tekstlerdä yada üürencilerin başka sözündä   
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      identifikaţiyalamak. 

Speţifika  terminnär: 

- çokmaanalı laflar, 

- diişilän  hem diişilmäz söz paylarının, 

- uygun sözlär hem lafçevirtmeleri, 

- epika hem lirika personajı, 

- tekst tipleri, tekst stilleri. 

 

  leksika hem gramatika yannışlıklarını 

  duysunnar. 

Produktlar: 

 - tekstin öz fikiri, baş ideyası, teması; 

 - informaţiyayı logika sıralıınnı görä açıklamak; 

 - sözündä semantika kategoriyalarını kullanmak; 

 - tekstin problemalı soruşlarına cuvap vermäk; 

 - kişinin  informaţiya neetini annamak; 

 - kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak. 

Yılın  bitkisindä  son  bilgilär hem  becermeklär: 

 Sözün situaţiyasını: kiminnän, angı neetlän lafediler tanımaa. 

 Birkimseyin lafetmenin temasını, öz fikirini hem neetini annamaa. 

 Cümlelerdä işliklerin, iştenniklerin hem halistenneklirenin düzülmesi için annatmaa. 

 Gagauz dilinin temel literatura dooru yazmak normalarını kullanmaa.  

 Lafetmenin hem yazmanın aralarında farkı bulmaa hem ona argument vermää. 

 Kendinin hem başkasının sözünä hem yazısına kontrol yapmaa. 

 Takrirdän hem yaratmadan istedikleri: üüsek maanalık, emoţiyalık hem uygunnuk kompoziţiya tarafından annamaa.  

Paalılıklar: 

 Aktiv seslemeyi uygunlandırmaa; komunikativ prinţiplerini kullanmaa; informaţiyanın kabul edilmesindä meraklandıını göstermää. 

 Yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog sözünü kullanabilmää. 

 Kendibaşına okumayı ilerletmää; yaratmalarda etika hem kultura  paalılıklarını identifikaţiyalamaa (tanımaa, belli etmää), analiz yapmaa 

becermeklerini yaşamakta uygun kullanmaa. 

 Türlü yaratmalar havezlän kurmaa; kendi bakışını açıklamaa. 

 

Söz temalarını kurmak için teklif edilän tekstlär 

7-ci klas 

1. Vatan hem ana dili 

Nikolay Tanasoglu “Bizim küü” 

Vasi Filioglu “Bucak” 

Kosti Vasilioglu  “Kendi yurtluunda sıcak hem raat”, “ Sana benim türküm”  

Dionus Tanasoglu “Vatana” 

Grigore Vieru  “Ana dilindä” 

Petri Yalıncı “Kucaklȇȇrım” 
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Petri Moyse “Bucak” 

2. Şkola  –  kişiliin ilerlemäk çevresi 

Kostaki Kosti “Saygılı bay Todur!” 

“Genä şkolaya”, “Bilgi hem ruh zenginnii” 

“Şkola bibliotekasında” 
 

3. İlk gençlik (отрочество) hem dostluk   

Nikolay Baboglu “Görüntülär” 

Kosti Vasilioglu “Telefonda” 

Petri Yalıncı “İki kardaş” 

4. İnsan hem ecel (kader ) 

Vlad Karagançu “Üüsüz ecel” 

Nikolay Baboglu “Ayva çiçekleri”, “Çiftçi eceli” 

Stepan Bulgar “Damga”, “Topal” 

Stepan Kuroglu „Çoyun biri“ 

V. Suhomlinskiy “Haliz adam” 

Nikolay Tanasoglu “Sofi”. 

 

Okumak için teklif edilän tekstlär 

7-ci klas 

Gagauz halk yaratmaları (folklor) 

Masallar 
“Dimitraş-Pıtıraş”, “Kül Pepeleşkası”   

         Literatura masalı  

Kosti Vasilioglu „Okunmuş su“ 

Annatmalar 

Dimitri Kara Çoban „Yolda karı“   

Nikolay Baboglu “Eski adetlär batêrlar” 

Kosti Vasilioglu „Pavluşun dostu“, „Hoş geldiniz“ 

Stepan Bulgar “Dolaşmak” 

Petri Çebotar ”Aydarlı Adestä”, “Kıırma  kokusu” 

Mariya Kuyumcu ”Gel, anam, evä” 

Poema 

Dionis Tanasoglu “ Andrey Galaţan” 
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Şiirli masal  

Gavril Gaydarcı “Kara Kotoy” 

Şiirlär 

Dionis Tanasoglu „Çalêr sazlar“, „Genç kasabam“, „Vatana“ 

Dimitri Kara Çoban „Kotlon başında düşünmäk“, „Nereyä kim gider?“, „Eh, kardaşım, ba 

                              kardaş!“, „Gecä bulut“ 

Nikolay Baboglu „Toprak“, „Sän, ecelim“, „Beklemäk“, „Yol-yolcaaz“ 

Gavril Gaydarcı „Çatırık yolda“, „Tarafım diişer“ 

Stepan Kuroglu „Girgin çoban“, „Tatlı ses“, „Canali“, „Allahtan izin“ 

Kosti Vasilioglu „Sana benim türküm“, „Yollar“, „Renkli güz“, „Kış gecesi“, „Severim herbir 

                            zamanı“ 

Mina Kösä „Yaşa, Bucaam – ana topraam!“  „Fikir duuması“, „İlkyaz“ „İki usta“, „Kalmayayım 

                    borçlu“, „Eh, türküm“ 

Petri Çebotar “Ana lafı”, “Uzaklıkta”, “Güz” 

Todur Zanet „Gagauz milli marşı“, İnsana lääzım“, „Olun yalpak!“, „Anama kiyat“, „Bucaam“, 

                        „Ana dilim“, „Pınar“ 

Todur Marinoglu “Sana, mamu!” “Sancılar”,  “Güz duyguları”,  “Yaamur” 

Vasi Filioglu “Üreemdän”, “Sevinerim”, “Cömertlik”, “Şen ol, Gagauzistan!” 

 

Ezber üürenmäk için tekstlär 

Aşaada verili tekst tiplerini teklif ediler ezber üürenmää: 

VII-ci klas: 3 lirikalı şiir, 1 fragment poemadan (1/3 sayfa). 
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Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

1.1. Söz  kulturasını kullanarak, dialog, 

monolog kurmaa, proekt  korumasında 

pay almaa. 

1.2. Teksttä oluşların hronologiya sıralıına 

görä annatmaa, kendi bakışını 

personajların yaptıklarına, türlü 

olaylara göstermää, kendi poziţiyasını 

argumentlemää, inandırmaa. 

1.3. Serbest/bölünmäz  lafbirleşmelerini 

      hem sadä cümlenin soylarını açıklamaa. 

1.4. Lirika yaratmanın analizindä artistik 

       kolalıklarınnan kullanmaa. 

  1.5. Fikirlemä tekstin payların  strukturasını 

açıklamaa, informaţiyayı işlettirmää.  

1.6. Literatura yaratmalarının janralarını 

       identifikaţiyalamaa  (tanımaa, 

       bellietmää),  literatura terminnerini 

       aklında tutmaa. 

 

  

 

 

 

 

 Teksttä oluşların hronologiya sıralıı.  

  Artistik kolaylıkları (alegoriya, metafora,  

giperbola, epitet, yaraştırmak, tekrarlamak, 

antiteza). 

 Lirika yaratmanın  strukturasının 

elementleri: ritmika (urguların 

sıralanması); rifma (sıraların sonunda ses 

ya kısım uydurulması). 

 Nonliterar (başka tekst tipleri) tekstleri 

(mektub-danışmak) 

 Proekt: Kiyat nicä kultura obyekti. 

 

Speţifika  terminnär: 

- serbest/bölünmäz  lafbirleşmesi,  

- lirika yaratma struktura komponentleri 

- tezis, argument, çıkış, 

-  ritma, intonaţiya, sesin tembrası,  

- literatura kolaylıkları: alegoriya, metafora, 

giperbola, epitet,  yaraştırmak, 

tekrarlamak, antiteza), 

- diskusiya, debatı, proekt, 

- sadä cümlä.  

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- tekstlerin içindekiliini ana dilindä hronologiya  

   sıralıına,  yakın tekstä yada kısadan annatsınnar; 

- serbest/bölünmäz  lafbirleşmeleri, türlü sadä 

   cümlelerin soylarını sözündä  kullansınnar;  
- serbest/bölünmäz lafbirleşmeleri, sadä cümlelerdä 

  baş payları hem  ikincili payları bulup-açıklasınnar; 

-  nonverbal elementlerini (ritmayı, intonaţiyayı hem 

   sesin tembrası) adekvat kullansınnar; 

- söz temasına görä dialog, monolog kursunnar;  

- nonliterar (başka tekst tipleri) tekstlerin stillerini 

   tanısınnar; 

- lirika yaratmalarına analiz yaparkan, yaratmanın  

   strukturasının elementlerini açıklasın, artistik  

   kullansınnar;  

- dartışmalarda kendi fikirini serbest açıklasınnar; 

- fikirlemä tekstin payların strukturasını koruyarak, 

   tekst düzsünnär. 

Produktlar: 
- serbest/bölünmäz  lafbirleşmeleri, türlü sadä 

   cümlelerin soyları; 

- dialog, monolog (fikirlemä tekst); 

- intervyu;  

- rollü oyunnar; 

- aazdan prezentaţiyaların koruması (5 min aazdan 

  sözä veriler); 

 - aazdan dokladlar. 

2.1. Tekstleri dooru, annamaklı, çabuk,     

       duygulu  hem demekli okumaa. 

2.2. Literatura  tekstlerindä logika 

        semantika  fragmentlerä bölüp, 

 Literar hem nonliterar tekstlerdä türlü 

okumak strategiyaları. 

  Lirika yaratmasında logika urgusu. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- tekstleri dooru, annamaklı, çabuk,     duygulu  hem 

  demekli okusunnar;  

- eni lafların maanasını türlü sözlüklerdä bulsun hem 
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        fragmentlerin aralarında baalantıyı 

        göstermää. 

2.3. Okumakta tekstlerdä serbest/bölünmäz 

        lafbirleşmeleri,  sadä cümlelerin 

        soylarını bulmaa.  

2.4. Plana görä tekstleri okumaa. 

2.5. Literar hem nonliterar tekstlerdä türlü 

      okumak strategiyaları kullanmaa.  

2.6. Kendibaşına okumayı ilerletmää, 

       ana dilini  ilerletmäk için türlü 

       sözlüklär kullanmaa. 

 

 Virtual/elektron bibliotekası, onun soyları. 

 Kendibaşına okumak. 

 Baalantılı söz  hem onun uurları: derin 

maanalı, kompoziţiya uygunnuu. 

 Dooru, annamaklı, çabuk,     duygulu  hem 

demekli okumak. 

 Lieratura tekstlerin logika-semantika 

fragmenti. 

Speţifika  terminnär: 

- logika-semantika  fragmentleri, 

- annamaklı, çabuk,     duygulu  hem 

demekli okumak, 

- Virtual/elektron bibliotekası, 

- gagauzça terminnär sözlüü, 

- lafların  maanasını açıklamak sözlüü h.b., 

- kompoziţiya uygunnuu, anotaţiya. 

   açıklasınnar; 

- virtual/elektron bibliotekasının speţifikasınnan 

   tanışsınnar; 

- literatura  tekstlerindä logika-semantika  

   fragmentlerä bölsün, fragmentlerin aralarında 

   baalantıyı göstersinnär; 

- sadä cümlenin baş hem ikincili paylarını bulsunnar; 

- okunmuş teksttä serbest/bölünmäz lafbirleşmeleri 

  bulsunnar, çeşitlerini belli etsinnär; 

Produktlar: 
- tekstleri dooru, annamaklı, çabuk,   duygulu  hem 

   demekli okumak; 

- türlü sözlüklärlän  iş; 

- kiyatlan iş; 

- virtual/elektron bibliotekasınnan tanışmak;  

- kendibaşına  okumak.     

3.1. Üürenmäk kontrol hem yaradıcılık 

       işlerini: fikirlemä teksti, anotaţiya, 

       mektub-danışmak, dialog, yazdırma 

       (interyer, obyekt), ese, referat, 

       personajın ya literatura kahramanın 

      harakteristikasını hem türlü garamatika 

      sınışaları yazmaa.  

3.2. Yazılı formada lirika tekstinä 

      komentariya yapmaa. 

3.3.Tekstlerdäserbest/bölünmäz  

      lafbirleşmeleri, türlü sadä cümlelerin 

      soylarını kullanıp-yazmaa. 

3.4. Ana dili gramatikasının speţifikasını 

       hem özelliklerini yazmakta hesaba 

       almaa. 

3.5. Yazmak ustalıını, kırnaklıını 

  Yazmak ustalıı. 

  Kontrol hem yaradıcılık işleri. 

 Lirika yaratmasının yazılı analizi. 

 Tekstlerdä serbest/bölünmäz.  

lafbirleşmelerin,sadä cümlelerin soyların 

kullanılması-yazılması. 

 Ana dilinin orfografiya prinţipleri.   

 Speţifika  terminnär: 

- serbest/bölünmäz  lafbirleşmelerin analizi, 

- sadä cümlenin sintaksis analizi, 

- orfografiya prinţipleri, 

- var, yok tip predikatı,  

- bir başpaylı cümlelerin soyları, 

- belli üzlü cümlelär, 

- bellisiz üzlü cümlelär, 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- verili algoritmaya türlü tekstlär yazsınnar;  

- tekstlerdän serbest/bölünmäz  lafbirleşmeleri, sadä 

   cümlenin paylarına (subyekt, predikat, bellilik, 

   tamamnık, hallık) sintaksis analizini 

   gerçekleştirsinnär;  

- orfografiya, punktuaţiya, semantika kurallarını 

  hesaba alıp, küçeräk annatma, yazdırma (interyer, 

  obyekt) tekstleri, anotaţiya, mektup-danışmak  

  verili temalara görä yazsınnar; 

- sadä cümleri kullanarak, yazdırma tekstlerini 

   düzsünnär; 

- lafbirleşmelärlän sadä cümlelär düzsünnär; 

- baş personajın haraktestilkasını yazsınnar; 

- tekstlerdä yannışlıkları tanısınnar da doorutsunnar. 
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      ilerletmää. 

 

 

- üzsüz cümlelär, 

- bütünneştirici üzlü cümlelär, 

- işliktän hem adlardan predikat, 

- hallıkların çeşitlreri: er hem zaman 

hallıkları, nıcelik, nekadarlık, sebep, neet 

hallıkları). 

 

Produktlar: 

- sumativ testlär; formativ testlär; 
- individual iş (portfolio); 

- yaratma-yazdırma; 

- anotaţiya; 

- mektup-danışmak; 

- yaradıcılık işi. 

4.1. Literaturanın rolunu cümnäinsan 

       paalılıkların oluşturmasında  real 

       yaşamakta    görmää, annamaa. 

4.2. Yaratmalarda etika hem  kultura 

       paalılıklarını identifikaţiyalamaa 

       (tanımaa, bellietmää). 

4.3. Başka kaynakların yardımınnan 

       (yardımcı literaturaylan, 

       yayınnarlan/publiţistika işlärlän, 

       televideniyaylan, internet  resurslarlan) 

       informaţiyayı literaturada yada 

       konkret yaratmayı bulmaa hem 

        kullanmaa.  

4.4. Gramatika normalarına görä dooru 

       yazmaya sınaşmaa  hem yaşamakta 

       kullanmaa. 

4.5. Dialogta aktiv pay almaa, Gagauz 

       dilindä lafetmää istediini göstermää, 

       söz kulturasını kullanmaa. 

 Literaturanın rolu cümnäinsan paalılıkların 

oşturmasında. 

 Etika hem  kultura paalılıkları. 

 Yardımcı kaynaklar: yayınnar/publiţistika 

işleri, televideniya, internet resursları.  

 

Speţifika  terminnär: 

- yayınnar/publiţistika işleri, 

- internet resursları, 

- cümnäinsan paalılıkları, 

- grupalarda hem individual proektlär. 

 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri:  
-  eni terminnneri sözündä, yaşamaklan baalayıp, 

   kullansınnar; 

-  kullanarak dilin artistik kolalıklarını 1-1,5 tefter s. 

kadar 

   tekst düzsünnär; 

 - radio hem televideniya kolverimnerin seslemesi, 

   onnara kendi anotaţiyasını yazsınnar; 

- analiz yapmak becermeklerini yaşamakta uygun 

   kullansınnar; 

- tekst “Nicä bän üürendim gagauz dilini” yazsınnar; 

- grupalarda hem  individual proekti “Ana dilin  

   gelecää bizim elimizdä” hazırlasınnar; 

- kendibaşına okumayı ilerletsinnär.  

Produktlar: 
- verili parametralara görä tekstlär;  

- grupalarda iş hem individual proektlär “Ana 

dilin gelecää bizim elimizdä” h.b. ese; 

- rollerä görä oyunnar. 

5.1. Okunmuş hem annadılmış millet   

kontekstin içindekiliini annayıp-

kabletmää.                                                                    

5.2. Artistik, bilim stillerin janralarını 

seçmää/ayırmaa.  

5.3.  İnsannık paalılıkların hem dünnä 

 Söz etiketi.  

 Sözleşmäk kuralları. 

 Baalantılı söz  tipleri, söz stilleri (artistik, 

bilim).  

 Artistik yaratması hem onun analizi. 

 Fikirlemä sözün payları: tezis, argumentlär, 

çıkış. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- nonverbal elementlerini adekvat kullansınnar; 

- okunmuş hem annadılmış millet kontekstin baş 

  ideyasını, temasını, strukturasını, özelliini 

  açıklasınnar;  

- artistik hem bilim stillerin janraların farklıını    

  duysunnar; 
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       bakışlarının kategoriyalarını (iilik, 

       dooruluk, insannık, hesaplık, gözellik) 

       annamaa. 

5.4. Türlü sözleşmäk komunikaţiyasında 

pay alannara kıymetlik hem  

tolerantlık göstermää. 

5.5. Söz zenginniin ilerletmesindä 

audiokiyatların faydalıını duymaa . 

 

 Lirika yaratmasının özellikleri. 

 Dialoglar  sözleşmäk situaţiayalarında. 

Speţifika  terminnär: 

- artistik, bilim stillerin janraları, 

- lirika yaratması, 

- anotaţiya,  

- rifma, ritm, 

- mektub-danışmak,  

- giperbola, 

- audiokiyatlar. 

- diskusiyada, dialoglarda pay alsınnar, seslesinnär;  

- söz temalara görä dialaoglarad a pay alsınnar; 

- audio yaratmasını seslesinnär, söz zengiiniini  

   ilerletsinnär. 

Produktlar: 

- yazdırma, informaţiyalı tekstlär; 

- dialog; 

- söz temalara sözleşmäk situaţiyaları; 

- radio, televideniyayı seslemäk;   

- diskusiya. 

Yılın  bitkisindä  son  bilgilär hem becermeklär: 

 Başka kaynakların yardımınnan (yardımcı literaturaylan, yayınnarlan/publiţistika işlärlän, televideniyaylan, internet  resurslarlan) informaţiyayı 

literaturada yada konkret yaratmayı bulmaa hem kullanmaa. 

 Teksttä oluşların hronologiya sıralıına görä annatmaa, kendi bakışını personajların yaptıklarına, türlü olaylara göstermää, kendi poziţiyasını 

argumentlemää, inandırmaa. 

 Kendibaşına okumayı ilerletmää, ana dilini  ilerletmäk için türlü sözlüklär kullanmaa. 

 Tekstlerdän serbest/bölünmäz  lafbirleşmelerinä, sadä cümlenin paylarına (subyekt, predikat, bellilik, tamamnık, hallık) sintaksis analizini 

gerçekleştirmää. 

 Üürenmäk kontrol hem yaradıcılık işlerini: fikirlemä teksti, anotaţiya, mektub-danışmak, dialog, yazdırma (interyer, obyekt), ese, referat, 

personajın ya literatura kahramanın harakteristikasını hem türlü gramatika sınışları yazmaa. 

 Literar hem nonliterar tekstlerdä türlü okumak strategiyaları kullanmaa.  

 Lirika yaratmanın  strukturasının elementlerini: ritmika (urguların sıralanması); rifma (sıraların sonunda ses ya kısım uydurulması) 

identifikaţiyalamaa (tanımaa, bellietmää). 

Paalılıklar: 

 Türlü sözleşmäk  situaţiyalarında pozitiv davranışını hem  hatırlık lefedennerä göstermää. 

 Yaşamak paalılıkları: gramatika normalarına görä dooru yazmaya  sınaşmaa hem yaşamakta kullanmaa. 

 Türlü yaratmalar havezlän kurmaa; kendi bakışını açıklamaa. 

 Dialogta aktiv payalmaa, gagauz dilindä lafetmää istediini göstermää, söz kulturasını kullanmaa. 

 

Söz temalarını kurmak için teklif edilän tekstlär 

8-ci  klas 

 1. Vatan hem ana dili 

  Nikolay Baboglu „Masallı toprak“, “Yazımız-üzümüz”  



32 
 

  Gavril Gaydarcı „Saalıcaklan, ana tarafım“ 

  Kosti Vasilioglu „Vatanım-Bucak“  

  Dionis Tanasoglu „Büüttün beni” 

  Mina Kösä „Ayozlu dilim“ 

  Todur Zanet “Atılma dilindän, halkım!“ 

  Vatan için 

  Moldova Vatanı 

2. Bän hem cümnä 

Nikolay Tanasoglu „Sofi“ (fragment) 

Nikolay Baboglu „Demirçu“ 

Gagauz legendası “Bayır oolu” 

Kosti Vasilioglu „Pantinin şekeri“ 

Nejdet Esir “Dilenci” 

Konstantin Kreţu “Tilki hem üzüm” 

Bizim üüredicimiz 

Zengin adam. 

3. Zaman hem istoriya 

Dionis Tanasoglu Uzun kervan romanından fragment „Bitki göçmäk” 

Dionus Tanasoglu “Uzak dedäm” 

 Dimitri Kara Çoban „Eski Bucak“, 

Nikolay Baboglu „Düün” 

Nikolay Baboglu “Mumnar saalık için” (fragment) 

Todur Zanet “Aaçlık kurbannarı” (fragment) 

4. Gerçeklik hem umut 

Bibliya uşaklara deyni Yatalak hastanın alıştırması 

Nikolay Baboglu „Ömür” 

Galina Sirkeli „Acızgannık” 

Tekst Lüdvig van Bethoven (üürenmäk kiyadı) 

Tekst Neyä düşünerlär çocuklar? (üürenmäk kiyadı) 

Tekst İnsanın saalıı için (üürenmäk kiyadı) 

Tekst Vasi hem Aleksi (üürenmäk kiyadı) 

 

Okumak için teklif edilän tekstlär 

8-ci klas 
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Gagauz halk yaratmaları (folklor) 

Masallar 
  “Arif tilki”, “Kelcä-Külcä” 

Gagauz legendası  

“Bayır oolu” 

 Annatmalar 

 Nikolay Tanasoglu „Sofi“ (fragment). 

 Nikolay Baboglu „Demirçu“ 

 Kosti Vasilioglu „Pantinin şekeri“ 

Fabula 

 Konstantin Kreţu „Tilki hem üzüm“ 

Şiirlär 

 Dionis Tanasoglu „Büüttün beni”, „Uzak dedäm“, „Düzen türküsü“*, „İnanım“ * 

 Dimitri Kara Çoban „Eski Bucak“, „Sabaa“, „Temirä içindä“, „Karı“ 

 Nikolay Baboglu „Masallı toprak“, „Dayma düşlerimä geler“ 

 Gavril Gaydarcı „Saalıcaklan, ana tarafım“, „Büük yaamurun ardına“ 

 StepanKuroglu „Şükürüm herbir insana“, „Kısmetliyim“, „, „Yıldızlı kaar“, „Saa-selemnik“, 

                           „Sızıntılarım“ 

 Kosti Vasilioglu „Vatanım-Bucak“, „Durgun, yolcu“, „Kolada“ 

 Mina Kösä „Ana topraam“, „Bana ilin geler“, „Topraan kokusu“, „Ayozlu dilim“  

 Todur Zanet „Atılma dilindän, halkım!“ „Ekmek için söz“, “Zamannayêrsın, evim!“   

 Lüba Çimpoeş „Havezlik“, „Yaamurlu hava severim“ 
 

Ezber üürenmäk için tekstlär 

Aşaada verili tekst tiplerini teklif ediler ezber üürenmää: 

VIII-ci klas: 3 lirikalı şiir, epika teksstän fragment (1/2 sayfa). 
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IX KLAS 
 

Kompetenţiya  birimneri İçindekiliin birimneri Üüretim işleri hem produktlar 

1.1. Monolog sözünü dialog sözündän 

      ayırtmaa. 

1.2 Dialog dartışmalarında aktiv olmaa.                                                                               

1.3 Aazdan sözdä gagauz dilinin leksika 

      gramatika normalarını kullanmaa. 
 

1.4 Lafetmektä sintaktiksis ilişkilerini 

     dooru kullanmaa. 
 

1.5. Kendi fikirini açıklayıp, personajların 

       moral durumnarını yazdırmaa. 
 

1.6. Lafetmektä söz etiketin kurallarını 

       kullanmaa, lefedenin bakışını hesaba 

      almaa. 

 

 

 

 

 Monolog: annatma teksti, yazdırma teksti, 

argumentli tekst.  

 Fikirini açıklayıp, yaratma kurmak. 

 Dialog dartışmalarında kendi bakışını 

açıklamak hem argumentlemäk. 

  personajlara harakteristika yapmak.  

 Sözdä yannışlıklarının doorudulması. 

 Lafbirleşmelerin çeşitleri; cümlenin birsoy 

payları; bütünneştirici laflar; koyulma 

laflar, danışmaklar. 

 Sadä cümlä; katlı cümlä.  

 Baalayıcılar hem ilişkilik laflar katlı 

cümledä.  

 Durguçluk nışannarı (punktuaţiya) 

 Personajlarının moral hem fizika 

durumnarı; personajları yaraştırmak. 

Spețifika  terminnär: 

- lirika yaratmanın struktura komponentleri, 

- anotaţiya, 

- diskusiya, debat. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

˗ yaratma kursunnar; 

˗ sinonimnerin, antonimnerin, omonimnerin 

yardımınnan sözünü zenginnetsinnär;  

˗ tekstlerdä çokmaanalı laflara analiz yapsınnar; 

˗ işidilmiş tekstlerdä yannışlıkları bulsunnar hem 

doorutsunnar; 

˗ metodları, çalımnarı kullanarak, personajlara 

harakteristika versinnär. 

Produktlar: 

- monolog , dialog, türlü sözleşmäk situaţiyaları, 

- tekstä sadä hem katlı plan kurmak, 

- personajların harakteristikası, 

-  artistik yaratmaların janralarını belli etmäk, 

- artistik kolaylıklarını (alegoriya, metafora,  

  giperbola, epitet, metonimiya, yaraştırmak, 

  tekrarlamak, antiteza) bilmäk, 

- literatura tekstlerinin süjeti, strukturası, 

   epizodları, 

- koyulma laflar hem cümlelär. 

2.1.  Literatura hem nonliterar (başka 

        tekst tipleri) tekstlerini tanımaa.                                                                                

2.2. Tekstleri duygulu hem demekli 

       okumaa, öz fikirini annamaa. 

2.3. Teksti logika semantika fragmentlerinä 

       bölmää, fragmentleri adlamaa. 

2.4. Literatura tekstlerinin temalarını, baş 

       ideyalarını açıklamaa, başka tekstlerin 

 Epika, lirika tekstlerinin strukturası. 

 Teksttä oluşların hronologiya sıralıı. 

 Artistik kolaylıkları (alegoriya, metafora, 

giperbola, epitet, fonetika tekrarlaması, 

yaraştırmak, tekrarlamak, antiteza). 

 Lirika geroyunun epika geroyundan farkını 

açıklamak. 

 Artistik kolaylıklarını tekstlerdä 

identifikaţiyalamak (tanısın, bellietsin). 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

˗ epika hem lirika yaratmalarına (eserlerinä) analiz 

yapsınnar;  

˗ lirika geroyunun epika geroyundan farkını 

açıklasınnar;  

˗ artistik kolaylıklarını tanısınnar; 

˗ lirika yaratmalarının (eserlerinin) strukturasına 

analiz yapsınnar;  

˗ türlü tekstlerinin stillerini tanısınnar; 
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        temalarınnan, baş ideyalarınnan 

        yaraştırmaa. 

2.5. İki personajı yaraştırıp, harakteristika 

       yapmaa; kendi bakışlarını pozitiv hem 

       negativ personajlara açıklamaa, 

       yaşamaklan baalantı kurmaa.  

2.6. Okunmuş teksti adlamaa, plan kurmaa, 

        tekstin problemasını belli etmää. 

 

 

  Şiirin struktura elementleri: ritmika 

(urguların sıralanması); ölçü, rifma 

(sıraların sonunda ses ya kısım 

uydurulması). 

 Nonliterar (başka tekst tipleri) tekstlär.  

 Cümlä paylarının hem cümlelerin teksttä 

demeklii; koyulma laflar hem cümlelär. 

 Literatura tekstlerindä stilistika 

elementleri. 

Spețifika  terminnär: 
- alegoriya, giperbola, antiteza, metonimiya 

- fonetika tekrarlaması 

˗ tekstleri duygulu okusunnar; temasını öz fikirini 

süjetini açıklasınnar; 

˗ literatura tekstlerinin temalarını, baş ideyalarını 

belli etsinnär; başka tekstlerin temalarınnan, baş 

ideyalarınnan yaraştırsınnar. 

Produktlar: 

- epika hem lirika yaratmalarına (eserlerinä) analiz; 

- artistik kolaylıklarını tanımak, bellietmäk; 

- personajların yaptıklarına analiz. 

 

3.1.Tekst kurulmasında dilin orfografiya, 

       punktuaţiya, sintaksis kurallarını, 

       prinţiplerini bilmää hem dooru 

       kullanmaa. 

3.2. Türlü temalara görä tekst kurmaa. 

3.3. Argumentli tekst yaratmaa. 

3.4. Literatura yaratmalarının artistik 

       kolaylıklarını duymaa; morfo-sintaksis 

       kategoriyalarını esaba almaa. 

3.5. Sadä hem katlı cümlelerin soylarını, 

       yazıda onnarda durguçluk nışannarını   

       dooru kullanmaa. 

3.6. Literatura yaratmalarında  sözün 

       zenginnetmäk yollarını izlemää. 

 

• Sadä cümlä, katlı cümlä; cümlä payları; 

dalsız katlı hem dallı katlı cümlelär 

(bellilikçi dallı cümlä, tamannıklı dallı 

cümlä, hallıklı dallı cümlä). 

• Punktuaţiya nışannarının dooru 

kullanılması. 

• Morfologiya hem sintaksis kurallarını 

kullanmak. 

• Oluşların, personajların yazdırılmasında, 

dil, stil kolaylıklarını kullanmak. 

• Plan kurmak. 

• Problemasını belli etmäk, çıkış yapmak. 

• Türlü temalara görä dartışmalar. 

Spețifika  terminnär: 

- bellilikçi dal cümlesi, 

- tamannıkçı dal cümlesi,  

- hallıkçı dal cümlesi.. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- cümlä paylarına (subyekt, predikat; bellilik,  

  tamamnık, hallık) sintaksis analizini   

  gerçekleştirsinnär; 

- dalsız katlı hem dallı katlı cümleleri (bellilikçi dallı 

  cümlä, tamannıklı dallı cümlä, hallıklı dallı cümlä) 

  tekstlerdä tanısınnar hem analiz yapsınnar;  

- baalayıcıları hem punktuaţiyayı dooru kullansınnar; 

- verili temalara görä fikirlemä, yazdırma tekstlerini 

  kursunnar, fikirini açıklasınnar; tekstlerä 

  komentariya yapsınnar. 

   oluşların ilerlemesi, kulminaţiya, çıkış yapsınnar; 

Produktlar: 

- fikirlemä tekst kurmak; 

- cümlä paylarına sintaksis analizi; 

- tekstlerä komentariya. 

4.1. Yaşamak situaţiyalarında dialog hem 

        monolog sözünü kullanmaa. 

4.2. Söz  kulturasının (etiketini) kurallarını 

• Monologta ya dialogta ideyaları hem  

argumentleri kabul etmäk. 

• Dialogu devam etmäk; nonverbal (başka 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- dialog dartışmalarında aktiv pay alsınnar; 

- yaşamak situaţiyalarında dialog hem monolog 
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       bilmää. 

4.3. Literaturanın rolunu real yaşamakta      

       annamaa, yaratmalarda etika hem  

       kultura paalılıklarını tanımaa, 

        belli etmää. 

4.4. Lafetmektä kendi bakışını, kayıllıını, 

       inkärliini  göstermää. 

4.5. Personajların yaptıklarını 

       kantara koymaa. 

4.6. Hesaba alıp literatura personajların 

       örneklerini, zanaat ayırmasında kendi 

yolunu  bulmaa. 

 

 

      sözleşmäk  tipleri)  elementlerini (mimika,   

      jest) kullanmak.  

• Dialogta karşılık bakışını açıklamak; 

• Türlü tekst tipleri hem stilleri; 

• Yaratmalarda etika hem kultura  

paalılıklarını  identifikaţiyalamak;  

• Analiz yapmak becermeklerini yaşamakta 

uygun kullanmak. 

Spețifika  terminnär: 

- referat, 

- yalvarım, bildirim, 

- Curiculum Vitae CV-I.   

   sözünü kullanabilsinnär;  

- nonverbal elementleri sözdä kullansınnar (mimika, 

   jest); 

- farklı temalara görä yaratmalar kursunnar;  

- nonliteratura yaratmaları (yalvarım, bildirim,   

   Curiculum Vitae̸ SCV-i)  kursunnar. 

Produktlar: 

- dialogta aktiv payalmak, fikirini serbest 

   açıklamak; 

- türlü tekst tiplerini annamak; 

- türlü tekst stilleri bilmäk; 

- indiivdual işlär (referat, Curikulum Vitae CV-i, 

yalvarım, bildirim). 

5.1.Okunmuş hem annadılmış millet 

kontekstin  içindekiliini annayıp -

kabletmää.    

5.2. Türlü tip tekstlerin içindekiliini dikatlı 

seslemää, sözlü informaţiyasının öz 

fikirini,  temasını, strukturasını, 

işlemin ilerlenmesini annamaa.                                                                            

5.3. Kendi fikirini açıklayıp, personajların 

moral durumnarını yazdırmaa, 

harakteristika yapmaa. 

5.4. İşidilmiş tekstin leksika-gramatika 

özelliklerini hesaba almaa. 

5.5. Türlü sözleşmäk komunikaţiyasında 

payalannara kıymetlik hem tolerantlık 

göstermää.   

5.6. Predmetin içindekiliinä görä kimi 

işidilmiş şiirlerin ya proza 

yaratmaların belliedili paylarını ezber 

üürenmää. 

 Sözlü informaţiyasının öz lafları. 

 Yazdırma tekstlär.  

 Lafetmektä nonverbal elementlerinin 

kullanılması.  

 Literatura normaları.  

 Halk lafetmesinin özellikleri.  

 Sözlü informaţiyasında sintaktiksis 

ilişkilerini hesaba almak. 

 Türlü tip tekstlerin problemaları.  

 Personajların moral hem fizik durumnarını.  

 Monologta ya dialogta ideyaları hem 

argumentleri kabletmäk.  

Spețifika  terminnär: 

- tezis,  

- argument. 

Sözleşmäk hem işlerin çeşitleri: 

- nonverbal elementlerini adekvat kullansınnar;  

- sözdä literatura normalarını dooru kullansınnar;  

- cümleleri sintaksisä görä dooru kursunnar; 

- grupada işlemää becersinnär;  

- dialog, monolog sözünü kursunnar. 

 

Produktlar: 
- nonverbal elementlerin kullanılmak, 

- sadä hem katlı cümleleri kurmak,  

- personajlara harakteristika,  

- fikirini açıklayıp, yaratma kurmak. 
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Yılın  bitkisindä  son  bilgilär hem becermeklär: 

 Grupada işlärkän,dikatlı seslemää.  

 Monologta ya dialogta ideyaları hem argumentleri kabul etmää.  

 Dialogta aktiv pay almaa, fikirini serbest açıklamaa; dialog, monolog sözünü kurmaa. 

 Kendibaşına okumayı ilerletmää; yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamaa (tanımaa, belli etmää). 

 Literara hem nonliterar (başka tekst tipleri) tekstlerdä etika hem kultura elementleri; kendi bakışını açıklamaa.  

 Orfografiya prinţiplerini yazıda (takrir yazmasında, fikirini açıklamasında, kiyat yazmasında h.b.) yannışlıksız kullanılmaa. 

 Yazıda gagauz dilinin gramatika normalarını dooru kullanmaa; tekstlerdä yannışlıkları tanımaa hem doorutmaa. 

 Nonliteratura tekstleri  (referat, yalvarım, bildirim, Curiculum Vitae̸ CV-i) tanımaa hem kurmaa becermää.   

Paalılıklar: 

 Uygun komunikativ davranış durumunda seslemäk prinţiplerini kullanmak, informaţiyanın kabul etmää meraklandıını göstermää. 

 Dialogta uygun ilişkilär kurmaa; kendi fikirinin açıklamasında sesleyennerin dikatını çekmää. 

 Kendibaşına okumayı ilerletmää; yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamaa (tanımaa, belli etmää); analiz yapmaa, 

becermeklerini yaşamakta uygun kullanmaa. 

 

Söz temalarını kurmak için teklif edilän tekstlär 

9-cu klas 

1. Vatan hem ana dili  

Dionis Tanasoglu „Bitki göçmäk“ („Uzun kervan“ romandan fragment) 

Dimitri Kara Çoban „Bir çift çarık“, „İhtär“, „Oolum, oolum‘, “Geldim yoldan dingin bän“  

Stepan Kuroglu „Harmanda“, „Allaa adamı“ 

Kosti Vasilioglu „Küçüklüüm“, „Anam“, „Tätü“, „Alatlama fenalık yapmaa“, „Sana bu çiçeklär“  

Todur Zanet „Deräylän sözleşmäk“, „Malinin mezarında“, „Aaçlık“, „Çizilär“ 

Todur Marinoglu “Uursuz Dokäna”, „Vatanım“, „Ana dilim“, „Ömür“ 

Nikolay Baboglu.  „Oglanın legendası“ 

Gavril Gaydarcı „Çörek“, „Zor yolu kısmet“ 

Mina Kösä „Turnalar“, „Baş yol“, „Dostlaştım“ 

  Petri Çebotar „Adamaklar“, „Bulmadım“ 

  Vasi Filioglu „Sabaa zamanında“, „Çeşmä“, „Budur yaşamak“ 

Lüba Çimpoeş „Dünnä kantarı“ 
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Oli Radova „Mamu için söz“ 

Petri Moyse „Acı hem tatlı“, „Biyaz yortu“, „Evlenmäk“ 

2. Zanaat edenmäk için yollar 

Nikolay Tanasoglu „Sofi“ (fragment) 

Nikolay Baboglu „Kulilär“, „Allahın izininnän”, „Manuş”   

3. Artist hem poetika incäzanaatı  

Dimitri Kara Çoban „İnandırılmadık“ 

Nikolay Baboglu „Tanaslan Nadi 

4. Gözellik hem sevda 

Nikolay Baboglu „Tanaslan Nadi“ 

Dimitri Kara Çoban „Bobayı dolaşmak” 

Petri Çebotar „Bakış“ 

Mariya Mercanka ʺMenevşa – sevda simvolu” . 

 

Okumak için teklif edilän tekstlär 

9-cu klas 

Roman  

Dionis Tanasoglu „Uzun kervan“ romanından fragment „Bitki göçmäk“ 

Annatmalar 

NikolayTanasoglu „Sofi“ (fragment) 

Dimitri Kara Çoban „Bir çift çarık“, „İnandırılmadık“, „İhtär“ 

Nikolay Baboglu „Tanaslan Nadi“, „Kulilär“ 

Stepan Kuroglu „Harmanda“ 

Kosti Vasilioglu „Küçüklüüm“ (seçili paylar: „Satılık-Hacı“, „Anam“, „Tätü“) 

Todur Zanet „Deräylän sözleşmäk“, „Malinin mezarında“ 

Todur Marinoglu “Uursuz Dokäna”    

Poema 

Nikolay Baboglu „Oglanın legendası“ 

Şiirlär 

Dimitri Kara Çoban „Oolum, oolum“, Geldim yoldan dingin bän“  

Gavril Gaydarcı „Çörek“, „Zor yolu kısmet“ 

Stepan Kuroglu „Allaa adamı“ 

Kosti Vasilioglu „Alatlama fenalık yapmaa“, „Sana bu çiçeklär“ 
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Mina Kösä „Turnalar“, „Baş yol“, „Dostlaştım“ 

Petri Çebotar „Adamaklar“, „Bulmadım“, „Bakış“ 

Todur Zanet „Aaçlık“, „Çizilär“ 

Todur Marinoglu „Vatanım“, „Ana dilim“, „Ömür“  

Vasi Filioglu „Sabaa zamanında“, „Çeşmä“, „Budur yaşamak“ 

Lüba Çimpoeş „Dünnä kantarı“ 

Oli Radova „Mamu için söz“ 

Petri Moyse „Acı hem tatlı“, „Biyaz yortu“, „Evlenmäk“. 

 

 Ezber üürenmäk için tekstlär 

Aşaada verili tekst tiplerini teklif ediler ezber üürenmää: 

IX-cu klas: 1-är lirikalı şiir yada epika teksttän fragment herbir literatura temasınandan. 
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1.6.  “GAGAUZ  DİLİ  HEM  LİTERATURA”  PREDMETİN METODİKA  TEMELİ 

Metodika teklifleri gagauz dilinin hem literaturanın üürenmesindä predmetin 

kompetenţiyalarına baalı. Nasıl da biliner, gagauz dili mutlaka üürenilän bir predmet. 

Gumanitar üüretmesinä bakarak, tehnologiyaların kullanılması metodikaya karşı gitmeer, 

bilim gibi olarak, ama üüretmeyi bir incäzanaat gibi gösterer, angısına görä üüredici lääzım bilsin 

türlü-türlü metodları hem kolaylıkları, uşaklara üürenmäk materialını vermää deyni. Bundan kaarä, 

büünkü liţeylerdä bu tehnologiyalar şindiki insan topluluun yaşamasında türlü informativ 

sistemalarına görä bir eni “üüretmäk süretini” göstererlär, angıları gagauz dilinin hem literaturasının 

gagauz üüretmesindä üüredicilerä büük yardım vereceklär. Büünkü gündä üüredici, incäzanaat 

içindekisinin speţifikasını bozmayarak, lääzım şkola üüretmesinin büünkü tehnologiya başarılarını 

esaba alsın. 

Belliedili seçilmiş tehnologiyalar işleerlär aşaada verili prinţiplerä görä: 

 üüredici  gimnaziyada üürenicilerin  dil hem literatura  ilerlemäk uurunu, onnarın 

becermeklerini, intereslerini  lääzım esaba alsın; 

 üürenilän tekstinin estetika özelliklerinä orientir yapması; 

 gagauz dili literatura üüretmesinin neetlerinä hem standartlarına görä üüretmäk 

tehnologiyalarını seçmäk; 

 urokların çeşitli tiplerinä görä üüretmäk tehnologiyalarını seçmäk. 

Gimnaziya  klaslarında gagauz dilinin üüretmesindä hem kognitiv, hem refleksiv, hem 

komunikativ çalışmak soyları teklif edilerlär. 

Kognitiv soylarının aşaada verili tipleri var: 

 artistik faktların bellietmesi hem onnarın konkret literatura tekstinin işlemesindä maana 

annaması; 

 yaratmanın istoriya-literatura hem belliedili asirin kontekstindä analiz yapması 

becermekleri; 

 literatura teoriyasının bakışına görä çıkışların hem gipotezaların argumentaţiyası; 

 kendibaşına okumaa deyni literatura yaratmaların hem kritika statyaların seçilmesi; 

 toplanılmış hem kontrol edilmiş literatura materialların sistematizaţiyası; 

 artistik olayların analizi.    

Refleksiv (yaradıcı) soylarının bölä tipleri var: 

 liţeyistlerin yaradıcı bakışların ilerlemesi; 

 literatura yaratmasının analiz metodların bilmesi; 

 literatura alayında yaradıcı davaları (yaratmalar, testlär, reţenziyalar, kritika statyaları, 

monologlar-fikirlemelär, eselär h.b.)  ; 

 bilim-aaraştırıcı harakterindä davalar (referatlar, tezislär, nasaatların hem haberlerin 

hazırlaması). 

Üürenmäk soylarının bölä tipleri var: 

 kişilärarasında dayanmak temelindä davranmakların kurulması; 

 artistik tekstinin kolektiv analiz yapmasında dialogların, polilogların, polemikaların 

götürmäk becermekleri; 

 verili literatura olayına avtorun poziţiyasını başka avtorların bakışlarınnan yaraştırması; 

 kişinin  farklı soţial yaşamasının hepsindä sferalarında aazdan hem yazılı literatura 

sözlerinin ilerlemesi. 

Kantarlamak, kurikulumun bölünmäz payıdır. Kantarlamak kazanılmış bilgileri, becermekleri 

bellietmää yardım eder. Kantarlamak olabilir: uroon herbir etapında, temanın sonunda kontrol işi 

yada testlemäk, final (ekzamen), okul kontrol işi (üüredici okul kontrol işini verer), dışardan gelän 

kontrol işi (Üüretmäk Bakannıı kontrol işini verer), aazdan (sözlü), yazılı. 

Bitki vakıt üüretmäk proțesindä  oldu büük diişilmeklär. Üüredicilerdän isteniler, ki 

üüretsinnär hem terbietsinnär becerikli, talantlı uşakları, üürenicilär dä diil sade bilsinnär, ama 
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becersinnär faydalı  kullanmaa  üürenilmişi yaşamakta. Bunnar tamannansınnar deyni, üüredici 

türlü kantarlamak metodları, tehnologiyaları hem formaları  lääzım kullansın. 

Ne o kantarlamak ? 

• O bir sıkı baalantı üüredicinin hem üürenicinin arasında, angısı verer haber üürediciyä, angı 

uurda gerçeklendi koyulmuş subkompetențiyalar hem gösterer üürenicilerin bilgilerin, 

becermeklerin, başarıların uurunu; 

• O bir proțes, angısı yaraştırêr real sonuçları  standartlarlan  hem subkompetențiyalarlan; 

• Üürenicilerin aktiv çalışması  üürenmäk proțesindä. 

Kantarlamanın neetleri: 

- Belli etmää  üürenicilerin  becermäk uurlarını; 

      - Annamaa yannışlıkların  sebepini; 

- Doorutmaa üüredicinin hem üürenicilerin çalışmasını üüretmäk proțesindä. 

Kantarlamanın  funkțiyaları: 

 Üüretmäk- verer stimul  üürenmektä, yardım eder genişletmää hem zeedelemää bilgileri; 

 Terbietmäk - düzer  üürenicilerdä  dooru bakış üüretmäk proțesinä. 

 Diagnostik - izleer üürenicilerdä bilgilerin kalitesini üüretmäk proțesin etaplarında. 

 Doorudan - doorudêr üürenicilerin fikir çalışmasını ölä, ki annasınnar üüretmäk proțesini  

hem kantarlasınnar kendi bilgilerini. 

Kantarlamanın davaları: 

 Göstermää üürenicilerin becermeklerini, ama diil yannışlıkları. 

 İzlemää üürenicilerin individual ilerlemesini. 

 Üüretmää üürenicileri kendi-kendilerini kantarlamaa. 

 Motivlemää üürenicileri görmää kendi  yannışlıklarını hem çözülmäk yolunu üüretmäk 

proțesindä. 

 Kurmaa baalantı üüredicinin, üürenicinin hem anaların-bobaların arasında. 

 En önemni üürenicilerä deyni şkolada o – başarılar. Bunun için uşaklar lääzım becersinnär 

kantarlamaa kendi bilgilerini hem yaraştırabilsinnär üüredicinin notasınnan. Zamandaş kantarlamak 

lääzım olsun annaşılı nicä üürediciyä, ölä dä üüreniciyä hem anaya-bobaya. 
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