
                                                                  Хәсәнова Энҗе Гаяновна, 

                                                                            югары категорияле татар теле 

                                                                   һәм әдәбияты укытучысы 

Тема: Драма әсәренә анализ. 

Өйрәнелә торган әсәр: Туфан Миңнуллин. Әлдермештән Әлмәндәр. 

Дәрес тибы: йомгаклау 

Максат: 1. Әсәргә укытучы ярдәмендә анализ ясап, персонажларга һәм 

                язучы осталыгына үзлекләреннән бәя бирергә өйрәтү. 

                2. Логик фикер ярдәмендә драматургның иҗади фикер төзелешен,  

                   иҗади фикерләү үрнәкләре өйрәтү. 

                3. Укучыларда игелеклелек, изгелек хисләре тәрбияләү. 

Җиһазлау: 6 нчы класс өчен дәреслек (авторы - А.Яхин) 

                  видеокассета, тест, драма әсәренә анализ ясау үрнәге (алгоритм), 

                  методик ярдәмлек, сәхнәләштерү өчен костюмнар, өлешчә  

                  декорация, Power Point программасында төзелгән презентация. 

 

Дәрес планы 

1. Оештыру. Уңай психологик халәт тудыру. Дәреснең максатын укучыларга җиткерү. 

2. Үткән дәрес материалын кабатлау. Укучыларны яңа белем алуга әзерләү. 

     - әсәрнең темасын, идеясен, проблемасын табу; 

     - жанрын билгеләү; 

3. Яңа материалны аңлату.  

    А) әсәрнең төп конфликтын табу; 

     Б) сюжет- композиция үзенчәлекләрен барлау; 

       (пролог, экспозиция, төенләнеш, вакыйгалар үстерелеше, кульминация,   

       чишелеш, эпилог) 

     В) драма әсәренә генә хас үзенчәлекләр. 

       (персонажлар исемлеге, декорация ремаркалары, диалоглар, монологлар) 

4. Яңа материалны ныгыту. 

    - әсәрнең әһәмияте  

    (идея – эстетик кыйммәте,тәрбияви роле, әдәбиятта тоткан урыны)  

5. Белемнәрне тикшерү. Драма буенча тест сорауларына җавап бирү. 

6. Өй эше бирү.  

7. Йомгаклау. 

Дәрес барышы: 

1. Оештыру.  

- Хәерле көн, укучылар! Кәефләрегез ничек? Бүгенге дәрестә без Туфан Миңнуллинның 

“Әлдермештән Әлмәндәр” драмасына йомгак ясарбыз, аңлашылмаган сорауларыбызга җаваплар 

алырбыз, белемнәребезне тикшерербез. 



    2.Үткән дәрес материалын кабатлау. 

 - Әйдәгез, укучылар, әсәрнең жанрын билгеләп китик. Драма төркеменә нинди жанрлар керә? 

Драма төркеменә трагедия, комедия, мелодрама, драма, водевиль керә. “Әлдермештән 

Әлмәндәр” – комедия, моңсу комедия. 

          - Әсәрнең темасын табыйк.Ул нәрсә турында? 

          - Пьесаның идеясе нинди? Автор безгә нәрсә әйтергә тели? 

          - “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясенең проблемасы нәрсә? 

(кыскача гына итеп җавапларны дәфтәргә язалар) 

3. Яңа теманы аңлату. 

     А) Драма әсәре каршылыкка корыла дип өйрәнгән идек. Пьесада каршылык бармы? Драма 

әсәрен таркату өчен аның конфликтларын табарга кирәк. Конфликт белән каршылык арасында 

аерма бармы? Каршылыкта көрәш юк. Ә конфликт ансыз яши алмый. Әсәрдә  сез нинди 

конфликтлар таптыгыз? Әлмәндәр белән улы арасында каршылык бармы? Аны төп конфликт дип 

санарага мөмкинме? Әлмәндәр белән килен арасында каршылык бармы? Аны төп конфликт дип 

санарга мөмкинме? Әҗәлнең Әлмәндәр белән каршылыкка керүе күренеп тора. Ә менә Әҗәлнең 

эчке каршылыгы, икеләнүе, ризасызлыгы бармы? Әлмәндәрнең эчке каршылыгы бармы? 

Әлмәндәр ни өчен дусты Евстигней янына бара? Әҗәлдән качар өченме? Безсанап чыккан 

конфликтлар төп конфликт була аламы? Төп конфликт кемнәр арасында? (төп конфликт Әҗәл 

белән Әлмәндәр арасында, ягъни яшәү һәм үлем каршылыгы) 

 

     Б)  Сюжет - композиция үзенчәлекләре.  

Прологта Газраил үзе янына Әҗәлне чакыртып, аны Әлдермешкә командировкага җибәрәчәге 

турында хәбәр итә (прологны сәхнәләштерү). 

Экспозиция - Әлдермеш авылында Әлмәндәр карт үз бакчасында дача төзеп ята. Яше 91 булуга 

карамастан, күңеле көр, кулыннан эш килә, малае-килене белән бергә яши. Төенләнеш – кинәт 

аның янына Әҗәл килә, Ходайның кодрәтеннән узып бер ел артык яшәгәнлеген әйтә, повесткага 

кул куярга куша. Вакыйгалар үстерелеше - Әлмәндәр повесткага кул куярга ашыкмый, эшлисе 

эшләрем бар, ди, Әҗәлне дә эшләргә мәҗбүр итә, бергәләп такта ышкылыйлар. Эш барышында 

Әлмәндәр картны колхозга эшкә чакыралар, Хәмдебану әби белән шаярып ала, улы Искәндәр, 

килене Өммия белән диалоглар бирелә. Әҗәл Әлмәндәрнең булганлыгына, шат күңеллелегенә 

соклана, аңа ышана башлый һәм Әлмәндәр салган ачы балны эчеп йокыга китә. Әлмәндәр карт 

шуны гына көтеп тора һәм Антоновка авылына дусты Евстигней белән хушлашырга китә. Әҗәл 

аны эзләп таба, әмма алып китәргә ашыкмый. Күңелең яктыда булгач, үлемең дә яктыда булсын, 

ди. Әлмәндәр Әлдермешкә кайтып, бер төн эчендә иң якыннары белән хушлашып чыга, Гөлфирә, 

Мансур, Илсур, Хәмдебану (хәтта Йөзембикә). Кульминацион нокта – Илсур җырлаган чагында, 

Әлмәндәр Әҗәл янына барып повесткага кул куя. Тамашачы Әлмәндәр кебек изге күңелле 

кешенең дөньядан китүенә уфтана, шуңа күрә әсәрдәге көлке моңсу көлкегә әйләнә (видеосюжет). 

Күздән яшь чыгара торган көлке әсәр ахырында туа. Чишелеш - Әлмәндәрнең үлеме. Эпилогта 

Әлмәндәрнең теге дөньяда да шаян булып калуы күренә (сәнгатьле укып күрсәтү). 



 

    

  В) Драма әсәренә генә хас үзенчәлекләр. 

- персонажлар исемлеген кроссворд чишү барышында кабатлыйлар. 

 (148-149нчы битләр, слайдта кроссворд) 

 1  ә   

 2 л     

3 м    

4   ә      

 5  н     

6   д      

 7 ә      

8   р     

 

1. Газраил Әлдермешкә кемне командировкага җибәрә? 

2. Әлмәндәргә алмашка каласы малай. 

3. Әлмәндәрнең килене. 

4. Әлмәндәрнең исән улы. 

5. Оныгының егете. 

6. Әлмәндәр “өйләнәсе” карчык. 

7. Әлмәндәр эпилогта кем белән шаяра? 

8. Әҗәлнең башлыгы. 

 

- декорация ремаркалары (дәреслектән табып укыйлар) 

- диалог (Евстигней һәм Әлмәндәр диалогын сәхнәләштерү) 

- монолог (Әлмәндәр монологы) 

4. Яңа материалны ныгыту.  

- әсәрнең әһәмияте (слайдлар күрсәтелә) Туфан Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр” 

әсәре менә инде ярты гасыр диярлек сәхнәдән төшмичә уйнала.Г.Камал исемендәге ТДАТ һәр 

сезонда әлеге спектакльне уйнамыйча калмый. Чыннан да бу әсәр - классик әсәр. Аның 

проблемасы – мәңгелек проблема. Яшәү белән үлем һәрвакыт янәшә. Әлмәндәр кебек яшәргә 

өйрәнергә кирәк безгә! Аның үлгән кешеләрне дә онытмыйча, хөрмәт белән искә алуы, алар 

белән бәхилләшүне үзенең изге бурычы итеп санавы, игелекнең иң югары дәрәҗәсе – изгелек 

була. Эшләнмәгән эшләрен тәмамлавы һәм ул эшләрнең һәммәсенең игелек булуы әсәрне 

матурлый, гомерен бераз гына булса да озынайтырга тырышуы, гомумән, яшәп калу өчен 

түгел. Ул кулыннан килгән кадәр, башкаларга да яхшылык эшләп калырга тырыша.Әлмәндәр 

картның эчке каршылыгы – үлем белән гаделлек эшләү теләге арасындагы каршылык  

ул.Әлмәндәр теләген тормышка ашырырга өлгерә алмам дип борчыла. Аның бөтен борчылуы 

да бүтәннәр өчен. Хәтта дусты Евстигнейга килгәч тә ул, шунда үлеп калырмын да, дустыма 



мәшәкать арттырырмын дип, борчыла.Башкаларга кыенлык тудырмас өчен ул үлемен дә 

көлкегә әйләндермәкче була. Пьеса ахырында героеның бу характерына автор аеруча басым 

ясый: Әлмәндәрне Әҗәл алып киткәндә, бөтен халык Илсур шаянлыгыннан көлеп, шатланып 

кала. Шулай итеп, Әлмәндәр карт, шаяра-шаяра, үлеменә бара.Үзенең шаянлыгы, көр 

күңеллелеге астында күпме сагыш, хәсрәт ятканын ул башкаларга әйтми генә. Әсәрнең 

тәрбияви роле дә көчле. Әлмәндәр картка сокланмый мөмкин түгел.Аның кебек шаян, үткен, 

гадел, көр күңелле, һәр башлаган эшне ахырынача җиткереп, башка кешеләргә мәшәкать 

тудырмыйча яшисе килә башлый. Әлмәндәрнең дә кайчандыр менә дигән гаиләсе булган бит. 

Йөзембикәсе, 5 улы. Каһәр суккан сугыш булмаса, уллары да исән булыр иде...Гаиләсен ул бер 

дә онытмый, чөнки гаилә- кеше өчен иң изге урын бит. 2008 ел - Гаилә елы. Менә сезгә өй 

эше. Һәрберегезнең дә таныш бабайлары, әбиләре бар. Шул әби-бабайлардан интервью 

аласыз. Аларга сез ике сорау бирә аласыз: (Дәфтәргә язалар) 

– Бабай, сезнең тормышта шатлыклы вакыйгалар күп булгандыр, шуларның аеруча 

шатлыклысын сөйләгез әле. 

– Иң күңелсез вакыйга турында сөйләгез әле. 

     Иншаларыгызда шул вакыйга турында язасыз.Шуннан чыгып,бабайның характерын 

тасвирлыйсыз. Төсен, битен, кыяфәтен, кем булуын, теләп сөйләдеме, теләмичәме – барысы 

турында да языгыз. 

5. Белемнәрне тикшерү. 10 сораудан торган тест чишү. 

 

1. “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясен кем язган? 

а) Роберт Миңнуллин 

б) Туфан Миңнуллин     

в) Хәсән Туфан 

      2.   Пьесаның төп конфликты кемнәр арасында? 

            а) Әҗәл белән Газраил 

            б) Әҗәл белән Әлмәндәр 

            в) Әҗәл белән автор 

      3.   Әлмәндәрнең ничә улы булган? 

            а) 1 

            б) 5 

            в) 4 

      4.   Әлмәндәр дусты Евстигней янына кайсы авылга бара? 

            а) Покровка 

            б) Михайловка 

            в) Антоновка 

      5.   Әлмәндәр картка ничә яшь? 

            а) 70 

            б) 91 

            в) 90 

      6.   Әлмәндәр картның килене кем исемле? 

            а) Өммия 

            б) Хәмдебану 

            в) Йөзембикә 

      7.   Әлмәндәргә алмашка каласы малайның исеме? 

            а) Мансур 

            б) Искәндәр 

            в) Илсур 



      8.   Пьесаның темасы. (нәрсә турында?) 

            а) Изгелек 

            б) Яхшылык 

            в) Яшәү белән үлем 

      9.   Пьесаның төп конфликты 

            а) Яшәү белән үлем 

            б) Әлмәндәр белән Искәндәр арасында 

            в) Мансур белән Гөлфирә арасында 

      10. Әлмәндәр янына Әҗәл ничә тапкыр килә? 

            а) 1 

            б) 3 

            в) 0 

 

 6. Йомгаклау.Соңгы слайд.Мәкальләрне уку  һәм аңлату.  

 7. Билгеләр кую. 


