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программа
г1алг1ай метта

литература - 7 класса
2016-2017 дешара шера.

?

Хьехархо: Толдиева Р.У.

Г1алг1ай литература
Кхетора каьхат
Укх программа лоарх1амег1а дола дакъа, даим хургдола декхар-халкхувш йоаг1ача
т1ехьенна к1оаргаг1а 1илмай лардаш 1омаяр, практике царех пайда эца ховш уж хилар.
Тахан латтача заман 1илма а, техника а, культура а, адамий вахар дег1адарга хьежжа
хила беза школаша лелабу хьехам а. Школашка вахарцара бувзам ч1оаг1баро д1адех
школьни ерриига дисциплинаш хьехаш,царца наьна мотт хьехаша,практически болх бар
нонаг1а совдоаккхаш хила а дезалга.
Ер программа оттаяьй «Г1алг1ай метта литература»- 7 класс,автор: Р.А.Чахкиева,Магас
«Сердоло»,2011.г «Марем» гимназе 2016-2017 дешара шера йола учебни план.
«Г1алг1ай литература хьехара дола методически кулгал » - 7 класс.
Наьна мотт 1омабар , боккха лоарх1ам болаш да дешархой кхетам д1ег1абоалабара,
х1ана аьлча,наьна метта грамматика харо,доккха новкъостал ду эрсий моттт дикаг1а
кхетабара а, кхыдола 1илма довзара а.Дешархошта д1ахьех уж дикаг1а кхетаргболаш,
1омадаьчох пайда эца ховш хургболаш.Из болх массаза а грамматически бокъонаш
в1аши юсташДомаеш йолча теоретически материала юкъера керттедар хьакъестаде ховш
( кхетам кхебеш а лакхбеша), д1ахо шоаш кхетадаьр хьадувца а 1омабеш д!акхухь. Наьна
метта урокаш т1а дешархоша 1омаю г1алг1ай оамалаш,истории, эздел (къамаьла а
йоазонца а деш дола)къаьмаьл шаьрдара наькъаши.

Г1алг1ай литература 1омадара дола декхараш:
Бераш кхедар (воспитание).
Дег1адоаладар-къамаьла юкъе к1оаргаг1а уйла, нигат,г1улакх хургдолаш(развитие речи).
1омадаьр карадерзадар (освоение знаний).
Дешара говзал кхеер,кхоллар,пайда зцар (формирований знаний,умений....).
Дувзаденна къамаьл шаьрдар (развитие речи).
5-9 классашка наьна мотт хьехара курс йолаю юххьанцарча классашка дешархоша
1омадаьчун а дайзачун а овлан т1ара, д1ахо хьехар хьалха 1омадаьчунца дувзаш д1ахьо.
7-ча классашка шера 1омабу багахбувцама жанраш.
7-ча классе дешархой 1омабу дийшар тахка,кхетаде,кхетадаьр хьадувца. Ч1оаг1а
лоарх1аме да берашта ца хаддаш дувзаденна къамаьл шаьрдеш болх бар.
Х1ара классе дешара шудолалуш кердадоакх хьалхаг1а 1омадаьр. Шучакдоалаш юха
кердадоаккхаш ч1оаг1ду.
7-ча классе йоазон балхий гойтам

Балхий тайпаш
Изложенеш
Сочиненеш

Боарам
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