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Хасанова Э.Г 4 

Татар әдәбияты дәресләрендә А.Яхин методикасына 

нигезләнеп укучыларның иҗади сәләтләрен үстерүдә 

компьютер технологияләреннән файдалану. 

 

Без билгеле бер дәрәҗәдә яңача фикерләүгә 

игътибар бирелгән, фән-техника өлкәсендә, хезмәттә 

әледән-әле яңа ачышлар ясала торган заманда яшибез. 

Үсеш-үзгәрешләр уку-укыту, тәрбия процессына да 

кагыла. Укыту – тәрбия өлкәсендә моңа кадәр билгеле 

булмаган ысуллар, чаралар гамәлгә керә, таныш булган 

метод-алымнар үзгәреш кичерә, камилләшә. Бу үз 

чиратында матур әдәбият укыту дәресләренең эчтәлегенә, 

юнәлешенә яңалык кертүне сорый. Чыннан да, соңгы 

елларда компьютер технологияләреннән активрак 

файдалана башладык. Укыту процессын 

оптимальләштерүдә компьютер технологияләренең 

мөмкинлеге шактый киң. 

Татар әдәбияты дәресләрендә мультимедиа 

куллану дәрес материалын сыйфатлы аңлатырга, үткәнне 

кабатлаганда вакытны экономияләргә булыша. Шулай ук 

укучыларның кызыксынуын арттыра, аң эшчәнлеген, 

үзләштерүнең эффектлылыгын активлаштыра, 

мәгълүматны үзләштерү тизлеген көчәйтә. 

Компьютер тестлары, зачет-дәресләр, интернет 

ресурслары белән эшләү, үзлегеңнән презентацияләр төзү 

предмет белән кызыксынуны арттыра, системалаштыра. 

Татар әдәбиятын А.Яхин программасы буенча 

укыту укытучының да, укучының да иҗади активлыгын 

һәм мөстәкыйльлеген арттыра, фикерләү һәм танып – белү 

сәләтен үстерә. Дәреслекләр әдәби әсәрләргә анализ ясауга 

багышланган. Анализны укучы үзе ясарга тиеш. 

Дәреслектә әзер җаваплар бирелмәгән. Укытучы 

җавапларга бәя бирә, укучыларга ярдәм итә. Һәр дәрестә 

укучы белән бергә укытучы да мөстәкыйль уйлый, өйрәнә. 

А.Яхин программасы һәм методикасы безне күп 

нәрсәгә өйрәтә. Иң йомшак баланы да китапка тарта, әдәби 

әсәр укырга мәҗбүр итә. Бала үз уңышларын күрә, 

кызыксына, эзләнә, фикер йөртә. Укытучының да 
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вазифасы үзгәрә: хәзер ул дәреслектә бирелгәнне кабатлап 

сөйләми, төп эше – укучылар белән иҗади әңгәмә үткәрү. 

Бергә эшләү процессында укытучы белән укучы арасында 

үзара хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре туа, укучы башкалар 

сөйләгәнне тыңларга, анализларга омтыла, кызыклы фикер 

әйткән иптәшенә хөрмәт белән карый. Бу исә балаларның 

активлыгын арттыра.Һәр укучының фикерен барлап, 

юнәлеш биреп, күзгә күренмәс җепләр аша эш процессы 

белән җитәкчелек итүче укытучы үзәк фигурага әйләнә, 

бала күз алдында аның авторитеты үсә. Әдәбият дәресләре 

шундый булырга тиеш тә. 

Әдәби әсәр - иҗади фикер җимеше ул. Әдип үз 

әсәрләрендә тормыш турында уйлана, уйларын үз укучысы 

белән уртаклаша, тормышка бәя бирә. Укучы да тормышка 

бәя бирергә тиеш була. Бәя бирү алымнарын белми торып, 

әсәрнең эчтәлеген ачып булмый. Шулай ук әдәби әсәр 

төзелешен өйрәнүне дә күздә тота әдәбият дәресләре. 

Әдәби текстның теленә, образларны тудыру серләренә 

төшенгән бала гына әдәбиятны аңлый ала. Укучы 

әдәбиятның матурлыгын күрә белергә тиеш, ягъни әдәби 

әсәр укылганнан соң, анда язылганнарга соклана, 

гаҗәпләнә, шатлана, нәфрәтләнә белергә тиеш. Әмма чын 

матурлык әсәрнең  төзелешендә, кулланылган 

алымнарында, авторның табышында. 

Дәреслектә, бигрәк тә, чәчмә әсәрләрнең өзекләре 

генә бирелгән. Кабинетта интернетка чыгу мөмкинлеге 

булу миңа бу мәсьәләне уңай хәл итәргә мөмкинлек бирә. 

Төшереп калдырылган өзекне табып, аны анализга өстәү 

укучыларның кызыксынуын арттыра. Шул ук вакытта 

йөгерек уку, аңлап уку күнекмәләрен дә тикшереп аласың. 

Милли китапханә сайтында теләсә нинди әсәрне табып 

алып була. Әйдәгез, хәзер шуның бер мисалын карап 

китик. 

- Хәерле көн, укучылар! Без сезнең 

белән кайсы язучының нинди әсәрен өйрәнәбез әле? 

- Галимҗан Ибраһимовның 

“Көтүчеләр”хикәясе. 
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- Хикәя ни өчен “Көтүчеләр” дип 

атала? 

- Көтүчеләр-... . Көтүчеләр-... . 

Көтүчеләр-... (аңлаталар) 

- Хикәянең кыскача сюжет- 

композициясе белән танышып китик әле. 

- 1 укучы 5-6 җөмлә  белән генә 

сюжетны сөйләп  чыга. (презентациядән тиешле 

слайдлар күрсәтелә) 

- Хикәядә катнашучыларны барлап 

чыгыйк әле. 

- Вахит, әтисе Әптерәш карт, Гайни 

карчык, Садыйк  бай... 

- Әнисе турында нәрсә әйтелә? 

- “Анамны хәтерли алмыйм:гомерем 

яшь ярымга җитмәстән элек,аны кабер алган...” 

- Рәхмәт. Ә менә интернетта безнең 

хикәябезнең тулы варианты бирелгән. Яле, Айгөл, 

безгә шуннан 1нче бүлектә әнисе турында бирелгән 

өлешне укып  күрсәт.((Укучы интернеттан өзек 

укый.) 

- Чыннан да, әнисе турында бу өзектә 

тулырак  бирелгән.  

Компьютерның мөмкинлекләре чиксез. Мәсәлән, 5 нче 

класста Г.Тукайның “Исемдә калганнар” әсәрен 

өйрәнгәндә интерактив китап зур ярдәмгә килә. Әсәрнең 

укылу дәрәҗәсен тикшерү өчен тест куллансаң, 

документальлеген биографиясенә тукталып тикшерергә 

була. Г.Тукай сүзләренә язылган җырларны да дәрестә 

рәхәтләнеп кулланырга була. 

Уку елы башында без аның “Туган тел” 

шигыренә анализ белән танышкан идек (10-12 бит). 

Шуннан соң  җырын тыңлау укучыларга ял минуты 

булып хезмәт итте. Гомумән, бу интерактив китапның 

файдасы бик зур. 

“Хикәя эчтәлегендәге хис” дигән теманы 

өйрәнгәндә Марсель Галиевнең “Чатыр тау җиле” 

нәсере өйрәнелә. Укучылар әсәрне беренче кат укып 
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танышкан арада интернетка кереп Чатыр тау турында 

мәгълүмат алдым. Чатыр тау – Татарстанның иң биек 

тавы. Укырга яратмаган укучылар да кызыксынды 

хәтта. Өй эше итеп әлеге укучыга Чатыр тау турында 

информация әзерләп килергә кушылды. 

Төрле конференция, бәйгеләрдә катнашканда 

да презентацияләр төзүнең әһәмияте зур. Мәсәлән, 

былтыргы уку елында 10Б классы укучысы Кашапова 

Диана Яшүсмерләрнең Каюм Насыйри исемендәге V 

Республикакүләм фәнни-эзләнү укуларында 

катнашкан чагында чыгышын презентация  белән 

әзерләгән иде. Шулай ук  Укучыларның 

Н.И.Лобачевский исемендәге Идел буе фәнни 

конференциясендә ул мультимедиа 

презентациясеннән файдаланды. 

“Татар кызы” шәһәркүләм бәйгесендә 

катнашканда 10 Б классы укучысы Гомәрова Динара 

визиткасын презентация рәвешендә әзерләде. Вакытка 

зур экономия, үзеңнең бөтен барлыгыңны күрсәтү 

мөмкинлеге бар. Презентация - бүгенге көндә уңышлы 

чыгыш ясауның бер формасы. Чыгышымны йомгаклап 

шуны әйтәсем килә: 

Татар әдәбияты укытканда компьютерның 

ярдәме әйтеп бетергесез зур. Картина, 

иллюстрацияләрне күрсәтү өчен дә,  сәнгатьле уку 

күнекмәләрен булдыру өстендә эшләгәндә дә, кирәкле 

җырны тыңларга да һәрчак ярдәмгә ул килә. Интернет 

ресурсларының  файдасы күп. Китапханәгә яки 

фильмотекага йөреп вакыт уздырасы юк, бары тик 

дәрестән соң калып яисә тәнәфестә материалның 

барлыгын карап куясы гына. 

Традицион реферат язуларны мультимедиа 

проектлары төзү алыштыра ала. Мәсәлән, былтыргы 

уку елында 10 класс укучылары шундый характерда эш 

башкардылар. Белемне системалаштыру, интернет-

чыганаклар белән эшләү, телгә, әдәбиятка һәм 

мәдәниятебезгә карата кызыксыну уяту өчен бүгенгесе 

көндә иң кирәкле укыту алымы бу. 
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Мәктәптә Галимҗан Ибраһимов хикәяләрен өйрәнү 

(Татар язучысы, галим, публицист һәм җәмәгать 

эшлеклесе Г.Ибраһимовның тууына 120 ел тулуга 

багышланган I Республика фәнни-гамәли 

конференциясендә ясаган чыгыш)  

 

                              Галимҗан Ибраһимов-киң колачлы,        

тормышка үтеп керә 

                                         торган сизгер һәм  үткен күзле 

язучы. 

                                                                                                            

Александр Фадеев 

 

             Әдәбиятның чишмәсе, юл башы, атлап киткән 

җирлеге - халык авыз иҗаты. Әдәбиятның үзендә дә 

башлап җибәрүчеләр, нигез салучылар бар. Мәсәлән, татар 

драматургиясенең түрендә Галиәсгар Камал исеме тора. 

Татар поэзиясенең көче, биеклеге Габдулла Тукай иҗаты 

белән үлчәнә. Татар прозасында исә  аерым бер урынны  

зур талант иясе, барлык тугандаш халыклар тарафыннан 

остаз дип танылган күренекле шәхес – Галимҗан 

Ибраһимов алып тора. 

Татар әдәби дөньясына ул хикәя жанры белән 1907 

нче елда килеп керә. “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән 

куылуы “ хикәясе – “Әльислах “газетасында Фатих 

Әмирхан  ярдәме белән басылган беренче каләм көче. Әсәр 

автобиографик характерда язылган. Шәкерт укыту 

тәртипләреннән риза түгел, шуның өчен аны мәдрәсәдән 

куалар. Мәгълүм ки, яшь кешегә дөнья гыйлеме кирәк, 

барча шәкертләр дә шуны тели. Бу – нәкъ заман таләбе. 

Г.Ибраһимов тәүге хикәясендәгечә мәгърифәт реализмы 

белән артык мавыкмастан, хыял дәрьясына батып 

уйланучы геройларга борыла. “Яз башы”, “Диңгездә”, 

“Уты сүнгән җәһәннәм”, “Сөю - сәгадәт” - романтик 

характердагы хикәяләр. Аларда үз яшәеше белән 

каршылыкка килгән  персонажлар синең алдыңа килеп 

баса. Гомумән, ХХ гасырның унынчы елларында әдипнең 

иҗат принциплары романтик юнәлештә үсә. Әйтик, “Яз 
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башы” хикәясендә Салихның туган авылында иптәшләре 

белән үткәргән бер көне, балыкка бару вакыйгасы 

тасвирлана. Ул - мәдрәсә шәкерте – күпмедер  вакыт 

авылыннан  читтә яши  һәм бу хәл аны һәрнәрсәгә 

игътибар белән карарга этәрә. Табигать кочагында ял 

итәргә, балык тотарга кайткан геройның  бәхете куркыныч 

аждаһа турындагы ышану белән караңгылана, әсәргә 

әкиятләргә хас тылсымнар килеп керә. Бала җаны табигать 

хозурына бирелеп рәхәт чигәргә уйласа да, куркыныч 

аждаһа, аның хыял чуалышына  әверелеп, Салихны аңсыз  

калдыра; әмма малай, бу гарасаттан савыгып, газиз 

әнкәсенә, көләч табигать кочагына кайта, шулай итеп, 

тормыш җиңә. Авторның табигать, пейзаж символикасына 

мөрәҗәгать итүе иҗтимагый-фәлсәфи мәгънәгә ия. Авыл 

балаларының тиешле дәрәҗәдә белем ала алмаулары, 

мөмкинлекләре булмавы һәм шуның аркасында 

хорафатларга ышанулары күрсәтелә. Авыл халкының 

томана, надан, укырга мәктәпләре генә дә юк бит дигән 

проблема күтәрә автор. 

“Уты сүнгән җәһәннәм” хикәясенең сюжеты юк 

диярлек. Төп персонаж – Садыйк – авылда үз 

тормышыннан канәгать булып, балалар үстереп яши. Һәм 

ул, көннәрнең берендә, яшьлек танышы, шәкерттәше белән 

очраша. Кайчандыр бөтен яктан Садыйктан түбән булган 

Гыйльман үзгәргән: белемле, бай кешегә әверелгән. Ә ул – 

надан мулла сыйфатында! Авыр уйлар Садыйк күңелендә  

мәхшәр тудыра. Автор аның әлеге кичерешләрен 

тәфсилләп тасвирлый. Садыйк  Гыйльман уңышының сере 

– зур ихтыяр көче, тырышлык нәтиҗәсендә икәнен дә, 

үзенең бу юнәлештә җибәргән хатасын да аңлый. Әмма иң 

аянычлысы – ул беркайчан да тормышын инде үзгәртә 

алмаячак. Яшен яктысыннан курыккан Садыйк 

тормышына  Гыйльман нәкъ менә караңгыда ялтырап 

киткән яшен булып килеп керә. Шуңа күрә ул яшәешен 

“уты сүнгән җәһәннәм” дип атый. 

Галимҗан Ибраһимовның хикәя жанрында  

кулланган романтизмы нык кына үзгәрешле борылышлары 

белән характерлы. Аның “Карт ялчы”(1912), 
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”Көтүчеләр”(1913) хикәяләре реализм белән 

романтизмның уралышып яшәвен чагылдыралар. Бу 

хикәяләр белән укучылар 6 нчы класста танышалар. 

Хикәядә авыр тормыш  һәм фәкыйрьлектән алҗыган  

күндәм көтүче Әптерәш карт һәм аның улы Вахит турында 

сөйләнелә. Баштарак карт тегермәндә эшли, бераздан көтү 

көтәргә ялланып, җир идәнле куышта гомер сөрә. Соңгы 

көннәрендә өйдән- өйгә чиратка салынып, “...берәүнең мал 

өендә,сәке астында, бозаулар арасында” соңгы сулышын 

ала. 

Кешене ничек бәхетле итәргә дигән сорау 

Г.Ибраһимов әсәрләрендә төп проблема булып тора. 

”Көтүчеләр”дә автор бәхетне көтеп ятмыйлар, бәхет 

кешенең үз кулында дигән фикер әйтә. Үз эченә йомылган, 

үзе өчен генә яшәүче типлар әдипне, күрәсең,  аеруча 

борчыган. Улы Вахит – аның капма каршысы. Авторның 

әйтергә теләгән фикере дә байтак дәрәҗәдә әлеге образ 

белән бәйләнгән. Авылдашлары тарафыннан “ярлы 

тәкәббер” кушаматы тагылган  Вахит бәхет, рухи 

азатлыкка омтылучы, тормышның, авылдашларының 

гаделсезлеге һәм мәрхәмәтсезлегенә каршы баш күтәрүче 

романтик герой буларак ачыла. Матурлыкка омтылучы 

Вахит ямьсез чынбарлыкка каршы куела. Герой үзенең 

тормышыннан риза түгел. Укучыларда исә Вахит образы 

тискәре уйлар да тудыра. Атасы тарафыннан каргалган, 

милләтеннән ваз кичкән, инсафсыз Вахитның кыйбласы 

билгесез. Аның саташулы җанына Христос (Гайсә) белән 

басмадагы рус карты ясалган рәсем-картина, һаман карый 

торгач, юанычы һәм таянычы булып әверелә. Хикәядәге 

көткән яктылык  шуннан гыйбарәт. Һичшиксез, яшәү 

нинди хәлләрдә дә кызыклы вә газиз. Хикәянең исеменә 

аерым дикъкать итеп китик әле. Беренче исем – туры 

мәгънә, ягъни Әптерәш карт һәм Вахит – авыл көтүчеләре. 

Икенче мәгънә - бәхетле, якты һәм матур тормыш 

көтүчеләр. Рәсәй шартларында бу елларда меңнәрнең, 

миллионнарның уртак фаҗигасе шул була. Бәхетне көтеп-

көтеп тә, хайваннар абзарында җан  биргән көтүче 

Әптерәшнең фаҗигасе аяныч... 
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“Карт  ялчы” хикәясендәге ялчылыкта гомере 

узган Шаһибәк карт, аның әңгәмәдәше Сәфәр – реаль 

типлар. Тормыш дулкынында кагылган карт ялчы 

Шаһиның газабы, аның рухын чолгап алган ризасызлыгы  

моңлы җыр ташкыны булып  

кайнап чыга. Бары тик аның: “ Юк инде, бәхетле 

булсак, бәндәгә бәндә булмас идек, балам ”, - дигән 

офтанулы сүзләре хикәягә эпиграф итеп куярлык. Октябрь 

инкыйлабы Г.Ибраһимов өчен кискен борылыш чоры 

булып тора. 

Әдәбият идеологик кысаларга кертелә, билгеле 

бер кануннарга буйсындырыла. Әлеге чорда иҗат иткән 

тагын бер хикәясе – “Кызыл чәчәкләр”. Автор биш 

малайның холык-фигылен һәм киләчәк язмышларын 

аларның социаль чыгышлары белән тыгыз бәйләнештә 

сурәтли. Язучы егетләрнең дуслыгын тарихи вакыйгалар 

аша сыный; Солтан, Гыйлаҗи, Шаһбазларны “кызыл 

чәчәкләр” дип атый. Киләчәк тормышның матурлыгы – 

дуслыкта, дигән фикер салынган әлеге әсәргә. 

Балалар өчен язылган тәрбияви характердагы 

әсәрләреннән берсе, классик әсәр “Алмачуар”ны да 

укучылар кызыксынып өйрәнәләр. Хикәянең исеме астына 

автор “Бер мәхәббәтнең тарихы” дип куя. Сюжет та әлеге 

мәхәббәт тарихына, төп герой Закирның колынга булган 

мөнәсәбәте, хыялларына бәйле рәвештә, әсәр дәвамында 

үстерелә. Закирның рухи - әхлакый планда ачылуы 

уңышлы эшләнгән. Биредә автор балалар өчен үрнәк 

алырдай тормышчан  яшүсмер образын тудыруга ирешә. 

Геройның кичерешләре, борчу һәм эчке тартылышлары 

ышандыра. Туган авылы табигатен, колынын һәм 

кешеләрне чын күңелдән ярату хисе дә сокландыргыч итеп 

сурәтләнгән. Алмачуарны ярату хисе белән яшәгән  

Закирның  рухи халәте тәэсирле итеп бирелгән. Аның 

Алмачуар белән һәр аралашуы авыл баласының  

табигатьне  бөтен барлыгы белән  сөюен, шул җирлектә 

формалашуын күрсәтә. Хикәянең ахырында Закир югалту  

дәһшәтенең  ачылыгын татырга мәҗбүр була: “Алмачуар 

җан биргәндә мин баш очында идем. Елый алмадым. 
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Йөрәгем таш  булып  катты. Шуннан соң дөньяда һичбер 

малга, һичбер әйбергә күңелем дә, күзем дә төшмәде: 

һичбер нәрсәне сөя алмадым. Алмачуар минем йөрәгемдә: 

җиргә, күккә, адәмнәргә, бөтен нәрсәләргә булган 

мәхәббәтемне үзе белән бергә алып китте.” 

Нинди генә үкенечле мәхәббәт булса да, ул инде 

Закирның йөрәген урап алган, аның изге хисләрен уяткан; 

ул шул ягы белән матур да. Шул ук вакытта бу мәхәббәт – 

малайның кагылгысыз ярасы. Авыр тетрәнү кичерсә дә, 

Закир тормышның  башка сынауларын, мөгаен, сабыррак 

кабул итәр. Яшәү үзенекен даулый. Аның тыелгысыз 

агышында кешенең  төрле хәлләргә каршы тора белү, 

җиңелү газабыннан соң чыныгу сыйфатлары да 

формалаша килә. Закирның ашкынулы характеры яшәүгә 

битараф кала алмас шикелле.  

Г.Ибраһимов – үзенең хикәяләре белән татар 

әдәби үсешенә төрлелек керткән әдипләребезнең берсе. 

ХХ гасыр башында хикәя иң кулай, иң җегәрле жанр 

булып әдәбиятка кереп утыра. Октябрь инкыйлабына 

кадәрге иҗатын ике этапка бүлеп карарга мөмкин. 

Беренче этап (1907 -1912): 
   -  әсәрләре: “Зәки шәкертнең мәдрәсәдән  

куылуы”, “Диңгездә”, “Сөю –сәгадәт”, “Уты сүнгән 

җәһәннәм”, “Татар хатыны ниләр күрми” һ.б. 

   - шәхес иреге, социаль тигезлек, милләт язмышы 

өчен борчылу; 

   - иске тәртипләргә, гаделсезлеккә, хатын-кызның 

авыр, аянычлы язмышына каршы чыгу; 

   - романтик пафос өстенлек итү, реаль тормышка 

романтик хыял дөньясы каршы куелу; 

   - милли азатлык, рухи ирек идеяләрен яклау; 

   - сурәтләүдә портрет, пейзаж 

характеристикаларына, психологизмга киң урын бирелү; 

Икенче этап (1912 – 1917): 
  - әсәрләре: “Көтүчеләр”, “Табигать балалары”,  

“Карт ялчы” хикәяләре, “Безнең көннәр” романы һ.б. 

  - әдипнең сәяси – иҗтимагый карашлары үзгәрү; 
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  - иҗатында реаль тормыш күренешләре, социаль 

мәсьәләләр өстенлек итү; 

  - гади кеше язмышы, гаделлеккә, тигезлеккә 

ирешү юллары турында уйлану; 

  - революцион көрәш идеясен яклавы. 

Совет чорындагы иҗаты (1917 – 1938) 
 -әсәрләре: “Яңа кешеләр”, “Кызыл чәчәкләр”, 

“Алмачуар”,       “Адәмнәр”, “Казакъ кызы”, “Тирән 

тамырлар” һ.б. 

-сыйнфый көрәш һәм әхлак, дуслык һәм милләт 

бердәмлеге мәсьәләләре күтәрүе; 

- кеше һәм табигать мөнәсәбәте; 

- натуралистик сурәтләрдә ачлык 

фаҗигасен сурәтләү; 

- үткән тарих һәм яңа хакимияткә 

мөнәсәбәт; 

- хатын-кыз язмышын, милли азатлык 

мәсьәләсен милли җирлектә ачу; 

- иҗаты традицион реализмга 

нигезләнә, романтизм элементлары да күзәтелә. 

 

“ Диңгездә ” хикәясенә анализ. 
1. Әсәр 1911 -1912 нче елларда язылган. 

Бу икенче революцион күтәрелеш чоры. 

Г.Ибраһимовның башлангыч чор иҗаты әсәре. 

2. Жанры – хикәя, чөнки вакыйга 

сурәтләп бирелгән. 

3. Идеясе – романтик геройның реаль 

тормыштан куркуы, качуы. (Үз эченә кача, табигатькә 

кача). Диңгез киңлекләрендә тетрәнгән  рухына 

гармония табарга теләсә дә, күңел түрендәге басынкы 

уйлары аңа тынычлык бирми. Көймә ярга туктагач, ул            

“корымлы завод морҗалары акырган” чынлыкка 

атлап чыгарга 

     мәҗбүр. Шулай да геройның әле өмете бар: иң 

мөһиме –  

    “бөек яшәү белән яшисе килә”. Сүз дә юк, төнге 

диңгез  
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    өермәсеннән  исән калган юлчылар өчен, 

әлбәттә, җир  

    тормышы ышанычлырак һәм тотрыклырак 

күренә. 

4. Темасы - романтик геройның 

тормышка мөнәсәбәте. 

5. Иҗат методы – романтизм. 

6. Хикәянең төп проблемасы – 

катлаулы авыр тормыштан “диңгезгә качып” (үз-үзеңә 

бикләнеп) кенә котылып булмый. Телисеңме – юкмы 

ярга чыгарга туры киләчәк. 

7. Конфликты – романтизм белән 

реализм каршылыгы, ягъни романтик рухлы герой 

белән реаль тормыш. 

8. Сюжет элементлары : 

- экспозиция – көймәгә утырып 15-20 

кеше диңгезгә кереп китәләр... 

- төенләнеш – давыл башланыр 

алдыннан тирә-юнь кап-кара була, бернәрсә дә 

күренми, тулаем билгесезлек... 

- кульминация – давылның үтү вакыты, 

диңгез тынычлана башлау, көймәнең кешеләре белән 

исән калуы!!! 

- чишелеш – барысының да исән калуы. 

- төгәлләнү – ярга чыгу, таулар 

күренү... 

9. Символлар : 

- Диңгез –тормыш, вакыт яшәешне 

ишарәләп килә. 

- Көймә  - ышаныч, өмет, хыяллар 

(көймә-терәк). Романтик герой өчен үлем дә берни 

түгел, үлем дә - котылу чарасы. Бабайда исә 

җаваплылык хисе көчле, көймәчегә ярдәм итә. 

Бабайның ышанычы – аңа ишан шәех догасы ярдәм 

итә. Чынбарлыгы белән Аллага ышанган кеше 

булмаса да. Марҗаларны да үз тормышлары өчен 

курку биләп ала: ах-ух киләләр, кычкыралар, 

елыйлар, һуштан язалар. Һәркем, билгеле, үлемнән 
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курка. Ә кайберәүләр котлары очып яши. Һәр 

кешенең тормыш диңгезендә батмый калыр өчен 

ясалган көймәсе  бар (ышанычы, өмете, хыялы яки 

терәге). Көймәсен дулкын уңаена таба борып, 

әйләндермичә саклый ала  койрыкчы, ягъни  

тормышка яраклаша белә! 

- Кояш – яктырткыч, җылыткыч 

символы. Һәркемнең бу  

   тормышта үз кояшы була. 

- Сары төс – Г.Ибраһимовның яраткан 

төсе. Сары төс – кояш төсе. Кояш аларның юлдашы. 

Кояш кереп китүгә, шом, караңгылык иңә. 

Караңгылык исә кешенең үз-үзенә ышанычын 

югалттыра. 

- Ай – төнге күктәге яктырткыч. 

Караңгылыктагы якты. Караңгылыкта яшәгән 

халыкка юл күрсәтүче. Шулай ук һәр шәхеснең үз ае 

бар! Һәр кешенең өмете, хыялы, ышанычы Ай 

символына кертеп тутырылган. 

- Йолдызлар – айның ярдәмчеләре, 

кешегә кыйбласын билгеләү өчен сибелгәннәр, маяк 

ролендә. 

- Яр – дәрьяның яры була, ярсыз дәрья 

булмый. Яр- реаль чынбарлык. Яр- җир ул. Кеше 

җирдә яшәргә тиеш. Кеше күңеленең бәргәләнүе, 

эзләнүе  ярга дулкын бәрелүенә ишарә. Романтик 

геройның күңелендәге уйлар, хыяллар шулай бирелә. 

Ярның ямьсезлеге – чорның ямьсезлеге. Романтик 

герой яшәгән чор ямьсез, реаль тормыш ямьсез. 

- Поезд  - вәхши поезд, рельска очраган 

һәрнәрсәне изеп, сытып бара. Поезд- революциягә 

ишарә. 

- Давыл – тормыш каршылыгы, 

конфликт. 

- Балык утравы – романтик рухтагы 

әкияти символны кертү өчен кулланылган.Ул 

корабны да туктата. Туктатучы көч – байлар, 

консерватив муллалар. 
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 10. Образларга характеристика. 

Фәрраш Нури – кыска буйлы, ябык, бөкерәйгән  

кечкенә гәүдәле, ялагай, яраклаша белүчән. Бөкерәю, хәер 

сорау, ләббәйкә әйтү, тәлинкә тоту-аңа хас сыйфатлар. 

Сакалы – руханилык, акыллылык символы. Әмма 

Фәрраш Нуриның ике-өч бөртек кенә сакалы бар. Бу инде 

аның акылы аз булуын, тәҗрибәсе, белеме юклыгын 

күрсәтә. 

Мыегы – җеп сыман гына. Яраклаша белүче, 

ялагай характерга ишарә. 

Киеме – кырылып беткән иске читектән, көлкеле 

итеп киенә. Тормышта үз фикере, үз сукмагы, үз юлы юк 

кеше  генә шулай киенә. 

Бабайның башкалар белән мөнәсәбәте - әйтер 

сүзең булганга кешеләр белән аралашасың. Бабайның 

мактанасы килә, үзенең калган әйберләрен вариска улына 

калдырырга дип бара ул диңгез артына. Ә үлем исә аны 

куркыта, чөнки гөнаһасы күп булган бу тормышта. 

                 Текстка кертелгән легенданың 

вазифасы. 

Фәрраш Нури үзенең дәрәҗәсен күтәрү 

максатыннан сөйли әлеге легенданы. Габдулла Хаҗины 

кәфенгә төреп, тереләй килеш балыкларга ашарга 

бирәләр. Фәррах Нури – җыелма образ. Индивидуалистик 

романтизм ысулы белән иҗат ителгән. Гасыр башында 

мөселманлык көчле була, дин әһелләре мондый булса, аңа 

ияргән халык нишләр? Дин әһелләренең чын йөзе юк, үз 

мәнфәгатьләрен генә кайгыртып йөриләр дип борчыла 

автор. Милләт язмышы өчен бу хикәясендә шулай 

борчыла Г.Ибраһимов. 

    11. Интерьер 

Көймә кечкенә, кысан. Көймәнең бу сыйфаты 

хыялларына юлның тарлыгын күрсәтә. Кеше үзенең 

тормышында якты эз калдырырга тиеш. 

12. Хикәя романтик герой исеменнән сөйләнә. 

Автор үзе - романтик герой. Автор үзенең күңел дөньясын 

яктырта, күңеленең бәргәләнүләрен күрсәтә. 

13. Әсәрнең теле. 
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- гасыр башындагы грамматик формалар. 

- җөмлә төзелеше. 

- гарәп-фарсы алынмалары. 

- табигатьне образ буларак язуы. 

- аерым төсләр куллануы (сары!) 

- табигать күренешләрен биргән вакытта озын 

җөмләләр куллана. 

- чагыштыру, метафора, гипербола, төсләр 

хәрәкәте белән оста идарә итә. 

- хикәядә сыйфат һәм исем сүз төркемнәре күбрәк 

бирелгән. 

- язылу ысулы - хикәяләү, бәйнә-бәйнә сөйли. 

14. Әсәрнең әһәмияте. 
- табигать  матурлыгы  аша  яшәү матурлыгын 

күрсәтү; 

- романтик Г.Ибраһимовның романтизм иҗат 

методы белән язган классик әсәре.                                

 

 

5нче сыйныфта әдәбият дәресе 

Тема:Игелек 

  

Максат:  Укучыларны  игелекле вакыйгалар белән 

таныштыру. Тукайның игелеккә  игелек белән җавап 

бирүен өйрәнү. Тукай  турындагы белемнәрне арттыру. 

Мемуар жанры белән танышу,уку күнекмәләрен үстерү. 

Өйрәнелә торган әсәр. Габдулла Тукай. Исемдә 

калганнар. 

Җиһазлау: А.Яхин. Әдәбият. 5класс 

дәреслеге.А.Яхин. 5нче сыйныфта татар әдәбиятын укыту: 

Укытучылар өчен  методик кулланма.-Казан: Мәгариф, 

1996. Интерактив китап. Габдулла Тукай. Тормыш юлы 

һәм иҗаты. (методик ярдәмлек). Фәнни редактор: Ф.Х 

Җәүһәрова. Дизайн:     Effecto Studios.   

 Габдулла Тукай. Исемдә калганнар. Казан. ТКН. 

1990.Габдулла Тукайның портреты. Укучылар ясаган 

рәсемнәр.Габдулла Тукай. Туган тел. (Җыр). 

Метод: фикер алышу, әңгәмә. 
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Эпиграф: Яхшылыкка яхшылык - һәр кешенең 

эше,(экранда)  

                  Яманлыкка яхшылык - ир кешенең эше. 

(халык мәкале) 

Дәрес планы. 
1. Оештыру моменты. Исәнләшү. Дәреснең 

максатын укучыларга җиткерү. 

2. Өй эшләрен тикшерү. Әсәрнең кыскача 

эчтәлеген сөйләп чыгу. 

3. Яңа теманы өйрәнү. 

   -хикәянең планын төзү. 

   -хикәянең темасын табу. (Нәрсә турында?) 

   -жанры турында берничә сүз. Әдәбият белеме 

сүзлегенә мөрәҗәгать итү (Мемуар) 

   -истәлекләрдәге вакыйгаларга бәя бирүчеләрне 

табу (кечкенә Тукай һәм автор) 

   -Кечкенә Тукайның шатлыгын сөйләү (урамда 

балалар белән уйнагандагы шатлыгы, Сасна авылына 

килгәч, үги әтиенең кәрәзле балны ак күмәчкә ягып бирүе, 

сабан туенда йөрүе, Казанда Сәгъди абзыйсын очратуы 

һ.б.) 

   -балачак җәфалары турында сөйләү (әнисенең 

үлеме, өйдән-өйгә күчеп йөрүе, бәрәңге алганда аягы 

киселү һ.б.) 

4. Темага караган мөһим сорауларга җавап бирү. 

    -Тукай үзен тәрбияләүчеләргә нинди бәя бирә? 

    -Бу язмада игелек темасы бармы? 

    - Шагыйрь Тукайның яратып “әнием” дип 

йөртә торган кешесе кем? Хикәядә ул ничек сурәтләнгән? 

5. Игелек турында әңгәмә оештыру. (2007 ел – 

хәйрия елы) 

6. Йомгак ясау. Әсәрнең идеясе нинди? 

7. Өй эше бирү. “Истә калганнар” (методик 

рекомендация) 

Дәрес барышы: 

1. Оештыру. 

  -Хәерле көн, укучылар! Хөрмәтле кунаклар! 

Бүгенге дәресебез Габдулла Тукайның “Исемдә калганнар” 
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хикәясен өйрәнүгә багышлана. Әсәрнең кыскача эчтәлеген 

сөйләргә керешкәнче, ягез әле 2 укучыны такта янына 

чакырып сынап карыйк. Блиц – турнирга кемнәр чыгарга 

тели?  

Бер минут эчендә сорауларга кем күбрәк җавап 

бирә. Сораулар: 

 1. Г.Тукай туган көн.               1. Г.Тукай туган ел. 

 2. Туган авылы.                         2. Туган авылы      урнашкан  

                                                                                       район. 

3. Әнисенең исеме.                     3. Әтисенең исеме. 

4. Бабасы яшәгән авыл.             4. Усал карчыкның исеме. 

 5. Казандагы әнисенең исеме.  5. Казандагы әтисенең 

                                                                                 исеме. 

6. Өчиледә аны яраткан апа.   6. Кырлайдагы әтисенең  

                                                                                исеме. 

7. Бабасында ничә бала була?  7. Кырлайдагы энесе кем? 

8. Җаекка ничә көн баралар?   8. Җаектагы апасының  

                                                                                исеме. 

9. Гимнга әверелгән шигыре.    9. Тавыклары җырлый  

                                                                    торган авыл. 

10.Дөньяга күзе ачылган урын. 10. Казанда аны нинди  

                                                            базарда саталар? 

- Рәхмәт, укучылар! Әдәби диктант 

язып  китик әле. Җавап сүзләрне дәфтәргә язып 

барыгыз. Үзтикшерү: 26 апрель, 1886ел, Кушлавыч, 

Арча районы, Мәмдүдә, Мөхәммәтгариф, Өчиле, 

Шәрифә, Газизә, Мөхәммәтвәли, Саҗидә, Сәгъди, 

алты, Садретдин, 18 көн, Газизә,“Туган тел”, 

Кырлай, Печән базары. 

2. Өй эшләрен тикшерү. Кыскача эчтәлеген 

сөйләү. 

3. Яңа теманы  өйрәнү. План-карта буенча барлап 

чыгу.  (Венера- Айдар-Гүзәл-Алсу-Айгөл-Ләйсән-Алина). 

План-карта: Кушлавыч - Сасна - Өчиле – Казан - 

Өчиле – Кырлай – Җаек. 

    -Хикәя нәрсә турында? Темасы? (Игелек, 

яхшылык, Тукайның ятим балачагы турында). 
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    - “Исемдә калганнар” – чәчмә әсәр, ләкин хикәя 

дә, повесть та түгел. Димәк, бу әдәби әсәр түгел. Шагыйрь 

үзе “ Тәрҗемәи хәлем ”не яздым, ди. 

Шуңа күрә бу язмада чагыштырулар да, 

каршылыклар да, кабатлаулар да эзләмибез, чөнки без 

өйрәнгән алымнар - әдәби әсәр алымнары. Истәлекләр 

башка канун белән язылалар. Автор башта ук “исемдә 

калганнар” дип кисәтеп куя, башымнан үткәннәрне генә 

сөйлим, ди. Мондый әсәрләрне автобиографик әсәр яисә 

мемуар дип йөртәләр. Шулай да, кечкенә Габдулла әле 

фәләннәрдә, әле төгәннәрдә яшәгән дип без әсәрне 

өлешләргә бүлдек. 

Шул өлешләрнең һәрберсендә Тукай үзе күрмәскә 

тырышкан каршылык бар. 

Искә төшерик әле, ә бит кечкенә Габдулла, кая 

гына тормасын, бер генә урында да бәхетле булмый. Кем 

тәрбиясендә яшәмәсен, аның тормышы авыр була. Әмма 

Г.Тукай бер генә урында да зарланмый. Зарланмый гына 

түгел, хәтта үз тормышын мактый да. Нигә шулай итә? 

Югыйсә без барыбыз да зарланырга яратабыз бит. (Җавап: 

Әйе, чыннан да Тукайның  шатлыгы аз булган. Игътибар 

белән укыганда, чыннан да, ул бер  урында да зарланмый. 

Хәтта аягы яралану турында язган өчен дә зур 

Тукай китап укучылар алдында гафу үтенә. Ул чакта аяк 

бик авырткач, тоттым да яздым, ди. Ә менә аз гына  

шатлыгы  турында да  иренмичә, балачактагы шатлыклары  

белән тагын бер кат шатланып яза. Әйдәгез, шул 

урыннарны табып укып китик әле.) 

-урамда балалар белән уйнаган вакыттагы 

шатлыгы; 

-Сасна авылындагы шатлыгы; 

-сабан туе вакытындагы шатлыгы; 

-Казанда Сәгъди абыйны очратып,аларда кунак 

булуы; һ.б.ш.  

Балачакта күргән җәфалары турында да искә 

төшереп китик әле. 

-әнисенең үлеме; 

-өйдән-өйгә күченеп йөрүе; 
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-бәрәңге алганда аягы киселү; һ.б.ш. (китаптан 

табып укыйлар) 

4. Темага караган мөһим сорауларга җавап бирү. 

(әңгәмә) 

 -Тукай үзен тәрбияләүчеләргә нинди бәя бирә? 

 -Габдулла Тукайның бабасына бәя бирегез. Үз 

бәягезне шагыйрь бәясе белән 

   чагыштырыгыз. 

 -Әлеге истәлекләрне игелек турында да дияргә 

була. Шуны исбат итегез. 

 -Аның яратып “Әнием”дип йөртә торган кешесе 

кем? Ул хикәядә                     

   ничек  сурәтләнгән? 

 -Әсәрдә авторның игелеге күренәме? 

 -Г.Тукай бик яратып,үзенең иң бәхетле көннәре 

дип Сабан туен яза. 

   Ни өчен? 

 

5. Игелек турында әңгәмә оештыру. 

   -Укучылар, чыннан да без өйрәнгән әсәр игелек 

турында. Дәреснең эпиграфына мөрәҗәгать итик әле. 

 

Яхшылыкка яхшылык – һәр кешенең эше, 

Яманлыкка яхшылык – ир кешенең эше. – дип 

язылган халык мәкалендә. Ничек аңлыйсыз сез моны? 

(Җаваплар) 

ТР ның президенты М.Шәймиев указы нигезендә 

2007 ел җөмһүриятебездә Хәйрия елы дип игълан ителде. 

6. Дәрескә йомгак ясау. Әсәрнең идеясе нинди? 

Тукай игелекне онытмый торган, нечкә күңелле 

булып ничек тәрбияләнгән? 

үзенең әйтүенә караганда, кечкенәдән үк 

усаллыкны яратмаган ул. Шагыйрь 

      Сүнчәләйгә язган хатында үзенең балачагы 

турында болай яза: 

“ Мин кечкенә чагымда малайлар белән алма 

бакчасы тирәсенә бара идем. 
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Миннән бүтән малайлар алманы коялар һәм 

урлыйлар иде. Әмма мин һичбер данәсенә тимидер идем. 

Бакчачы, минем яхшылыгымны  белгәнгә, ул алманы миңа 

үзе бирәдер иде. Мин шул “үзе биргән” алманы, урлаган 

алманы ашап торган  малайлар алдында: “Менә үзе 

бирде!” –дип, мәгърурланып ашый идем”. 

Тукай игелекне күреп, яхшылыкка бәяне күреп 

кечкенә чакта ук сөенә һәм горурлана торган булган. 

Кешене кеше итә торган сыйфатларның берсе – 

игелеклелек. Бу сыйфатка татар әдәбияты элек-электән 

аеруча игътибар иткән. Борынгы әдәбиятның да төп 

темасы – игелек. Язучылар кешеләрне бер-берсенә ярдәм 

итешү рухында тәрбияләгән. Үзе өчен генә яшәгән, 

башкаларны хөрмәт итмәгән кешеләрне беркайчан да 

яратмаганнар. 

“Исемдә калганнар”әсәре игелек турында. 

Тукайны нинди кешеләр генә 

асрауга алмый. Алар нинди холыклы кешеләр генә 

булмасын, бар да ятим  

баланы бәладән коткаралар. Игелек эшлиләр. Шул 

игелекне шагыйрь бер кайчан да онытмый. Әлеге хисләрен 

мәңгеләштерү максатыннан язылган булса кирәк бу әсәр. 

Игелеккә-Игелек. 

 

7. Өй эше бирү. “Истә калганнар”. Инша язу. 

-Укучылар, үзегезнең тормышыгызда кызыграк 

һәм гыйбрәтлерәк булган вакыйгалар турында язарга 

кирәк. Ләкин истәлекләрне мин фәләненче елда тудым, 

аннан соң бакчага йөрдем, мәктәпкә укырга кердем дип  

язарга ярамый. Тукай кебек, кешеләрдән күргән 

яхшылыклар, шатлыклар, күңелсез хәлләр турында язарга 

кирәк. Мөмкин кадәр, Тукай кебек, үзегезнең хисләрегезне 

языгыз. Стандарт сүзләрдән, кабатланган вакыйгалардан 

читкә китәсе иде. Димәк, өйдә сез инша язып киләсез. 

Иншагызның исеме – “Истә калганнар”. 
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5нче класста әдәбият дәресе. 

Тема: Татар шагыйрьләре иҗатында әнигә мәхәббәт 

хисе. 

 

Максат: 1. Төрле шагыйрьләрнең бу хисне 

төрлечә тасвирлавын өйрәнү. 

                 2. Әниләргә мәхәббәт хисе тәрбияләү. 

                 3. Ижади сәләт үстерү 

              Өйрәнелә торган әсәрләр:  И.Юзеев. Бөркет 

турында җыр А.Алиш.Көтмә инде, көтмә. 

Җиһазлау: дәреснең эпиграфы  Һ. Такташ сүзләре 

(плакатта) 

                          Ана - 

                          Нинди бөек исем. 

                          Нәрсә җитә ана булуга! 

                          Хатыннарның бөтен матурлыгы, 

                          Бөтен күрке ана булуда... 

 И.Юзеев Һәм А.Алиш портретлары,  сүзлек 

өстендә эшләү өчен материал, мәкальләр, Р. Габделхакова 

шигыре, «Моңсара» видеотасмасы, «Сагыналар сине якын 

дуслар» китабы, индивидуаль эш өчен карточкалар, 

М.Хөсәеннең «Газиз әнкәй» поэмасыннан өзекләр. 

Дәрес барышы: 

1. Оештыру. Дәреснең максатын әйтү. 

     - Хәерле көн, укучылар! Бүген без сезнең белән 

иң кадерле, иң якын темаларның берсенә багышланган 

дәрес үткәрәбез. Кәефләрегез ничек? 

2. Актуальләштерү. 

     - Шулай, узган дәресләрдә сез хис, хис 

дәрәҗәсе турында сөйләшкән идегез. Хәтергә төшерик әле 

нәрсә ул хис? (Дәфтәрдән укыйлар. Хис – дөнья 

вакыйгаларына күңел белән бәя бирү ул. Хис – кичереш 

ул.) 
     - Без шигырьләрнең эчтәлеге хис икәнлеген 

белдек. Әдәби әсәр кеше хисен бераз арттырып күрсәтә. Бу 

омтылыш хис дәрәҗәсе дип атала. Хис туу өчен сәбәп 

кирәк. Хис тудыручы сәбәп-хиснең эчтәлеге була. Менә 

сезнең нинди хисләр кичергәнегез бар? (Үзләре кичергән 
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хисләрне саныйлар: ярату, сагыну, үпкә хисе, дуслык, 

хөрмәт, ачу, һ.б.ш.) 
     - Хисләрнең иң әһәмиятлесе, иң киң таралганы 

- ярату хисе. Ләкин ярату хисенең дә әллә никадәр төре 

була. Искә төшерик. (әти-әнине ярату; туган якны, 

табигатьне, хайваннарны ярату; туганнарны, 

дусларны ярату; мәктәбеңне, укытучыларны ярату 

һ.б.ш.) 
     - Әтигә, әнигә мәхәббәт хисе яки ата-ананы 

баласына мәхәббәт хисе иң даими, иң кадерле, иң көчле 

хис исәпләнә. Димәк, бүгенге дәрес әнигә мәхәббәт хисенә 

багышлана. Бик күп шагыйрьләрдән, язучылардан бу 

кадерле кешеләргә мәдхия җырлаучы өзекләр табып булыр 

иде. Төрле язучы бу хисне төрлечә тасвирлый. Менә шуны 

өйрәнү -   безнең дәрестәге максатыбыз. 

3. Төп өлеш. Әсәрләргә анализ ясау. 

     - Әйдәгез, И. Юзеевның “Бөркет турында 

җыр”әсәре белән танышыйк. Илдар Гафур улы Юзеев 

1933 елның 3нче гыйнварында Башкортстанның Яңавыл 

районы Ямады авылында укытучы гаиләсендә туа. Бу 

гаиләдә китапка, әдәбиятка ихтирам зур булган. Нәтиҗәдә 

кечкенә Илдарда бик иртә язу теләге туа. Беренче шигыре 

ун яшендә район газетасында басыла. (“Моңсара” 

видеокассетасыннан “Бөркет турында җыр” ны карау.) 

     -Укучылар, әйдәгез шигырьне укып чыгыйк 

һәм өлешләргә бүлик. (Шигырьне бергәләп кычкырып 

укыйлар.)  
     - Ә хәзер анализ сорауларын карыйк. 

Чагыштыру бармы? Бөркет нинди? Баласы нинди? 

Каршылыкны табыйк . «Яшь аралаш елмая 

ул…» Бөркет нигә кайгыра? Нигә елмая? (Балаларның 

җаваплары, фаразлары тыңлана.) 
     - Автор бөркетнең үлем алдыннан елмаюына 

соклана.Үз гомерен яшен астына куеп, баласын 

коткаруына “батырлык, фидакарьлек” дип бәя бирә. Шул 

ук вакытта бу вакыйганы гадәти хәл дип саный, чөнки 

аналарның барысы да шундый дип исәпли. 

Кайгыру өчен бөркетнең ике сәбәбе бар:  
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1) Яшен вакытында дустын югалта 

2) Яшен сугып яра алган, канатында 

ярасы булган кош яши алмый.  

3) Нигә елмая? Бөркет елмая, чөнки 

баласы исән калуын күрә. 

Шигырьнең мәгънәсе нәрсәдә? 

Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә чагыштыру 

бу. 

Димәк, ана өчен бала гомере үзенекеннән дә 

кадерлерәк! (Ана кешенең баланы яратуы -  хис дәрәҗәсе!)  

Бөркетнең баласына мөнәсәбәте? 

Бу гадәти хәл, чөнки аналарның барысы да 

шундый дип исәпли. Ә шулаймы соң? (Ятим балалар 

турында сүз.) «Асрамага бала бирәм»  исемле Э. 

Шәрифуллина китабына берничә минут багышлана. 

Ә баласы? Ул ананың үзе өчен гомерен дә 

кызганмавын күрми дә, ул яшенне сизми дә, чөнки анасы 

аны яшеннән канаты белән каплый.  

     Нәтиҗә: Ана күңеле балада, бала күңеле 

далада. «Анаңны аркага йөкләп (күтәреп) өч кат Мәккәгә 

алып барсаң да, бурычыңны үтәп җиткерә алмассың».  

Димәк, И.Юзеев бу шигырьнең нигезе итеп 

әниләрнең балаларны яклаучы булуларын ала. 

Кеше булсаң, ни булсаң, бөркет кебек кыю бул. 

Бала өчен гомереңне дә кызганмаска куша. (шигырьнең 

идеясе) 

     И.Юзеевның «Бөркет турында җыр»ы ана 

мәхәббәте турында. (шигырьнең темасы) Ана өчен бала 

гомере үзенекеннән кадерлек. (Теманы һәм идеяне 

дәфтәргә язып куялар.) Бу шигыре белән И.Юзеев бик 

күп кеше күңелләрен уята. Бу шигырен ул үзенең 

«Бөркетләр кыяга оялый» исемле комедиясе өчен яза. 

Менә ул турында ниләр язылган… (“Сагыналар сине якын 

дуслар” китабыннан өзек.) 

Ял минутында Мәхмүт Хөсәеннең “ Газиз әнкәй 

“ поэмасыннан өзекләр  яңгырый. (аудиоязмада) 

     - И.Юзеевның шигыре аналар турында иде. Ә 

менә А.Алишның шигыре сугышта улларын югалткан ана 
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хәсрәтенә багышлана. Сез Абдулла Алиш турында ниләр 

беләсез? (Җаваплар тыңлана.) Әйдәгез, бу шигырьне дә 

укып китик. (Сәнгатьле уку) 

     - Лирик герой әнисен яхшы белә. Ананың 

уллары өчен, үзе өчен ничек кайгыртуын аз гына да 

икеләнмичә, күңел күзе белән күреп тора ул. 

Сорауларга җавап биргәнче бер эш эшләп алыйк 

әле. Шигырьдән ритм, рифма табабыз. 

(Һәр куплетны бер укучы укый,ритм һәм 

рифманы табып күрсәтә.) 

           Тактага  лирик әсәргә анализ ясау тәртибе 

эленә: 

           1. Хис дәрәҗәсе. 2. Хис эчтәлеге (сәбәбе). 3. 

Юану.  

     1 нче биремгә җавап табыйк. Шигырьдән хис 

дәрәҗәсен күрсәткән урыннарны табыйк. (Беренче 

абзацта әни кешенең моңсулыгы турында турында 

әйтелә: “Моңсу гына озатып каласың” Моңсулык – 

кайгының түбәнрәк дәрәҗәсе. Икенче абзацта “сагыш”, 

”тилмерү” сүзләре белән очрашабыз: “ – Аларга! –дип 

һаман саклыйсың, Сагыш белән көтеп, тилмереп”   

Дүртенче абзац тулысы белән хис дәрәҗәсен күрсәтүгә 

багышлана, ананың төннәрен дә, көндезен дә балалары 

турында гына уйлавы әйтелә. Бишенче абзацта хәсрәт 

тагын да көчәя - “бертуктаусыз янган кайгылар” дип 

сурәтләнә). 

      - Санап чыккан урыннар  барысы да хис 

дәрәҗәсенә бәя бирәләр. Төрлесе төрле урында бирелсә дә, 

алар бер өлешкә-хиснең төрле дәрәҗәсенә  керә. 

 2нче биремгә җавап. Кайгының сәбәбе-әнинең 

улларыннан аерылуы. (“Кая китте синең улларың?..” 

Ана улларыннан килгән хатларны укый-укый туздырып 

бетерә. Авторның “Җир куенында ята улларың” дип 

белдерүе). Бу урыннарны бергә җыябыз һәм “сәбәп” дип 

исем бирәбез. 

   3нче биремгә җавап. Юану кайсы урыннарда 

күренә соң? (Икенче абзацта юану ананың өметендә 

күренә: “Өмет белән һаман күзәтәсең, Кайтырлар дип, 
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киткән юлларын” Чикләвек киптерүе дә,өчесенең берсе 

генә булса да, кайтмасмы дип көтүе дә - бары да юану 

хисен тасвирлаган урыннар.) 

 

4.  Йомгаклау. 

     -Анализның иң мөһим урыннарына күчик. 

Шигырьнең багышламасына автор “Әнигә багышлыйм” 

дип яза.Димәк, шигырьдәге ананы шагыйрьнең үз анасы 

дип уйлый алабыз. Абдулла Алишның тормыш юлын искә 

төшерик. Бу шигырен язганда шагыйрь  тиздән башы 

чабыласын белә. Үзенең үлеме белән анасына күпме 

хәсрәт тудырасын шагыйрь яхшы сизә. Шуның өчен  ул 

үзен гаепле саный, чөнки үлеме белән ул әнисенең 

кайгысын тагын да арттыра. Ләкин бу гаебен ул берничек 

тә төзәтә алмый. Шулай итеп шигырьдә  шагыйрнең үз 

хәсрәте дә бар.Бу хәсрәт гаять дәрәҗәдә кешелекле, 

юанычсыз зур хәсрәт. Алишның тормыш юлын күз 

алдында тотканда, бу шигырь – шагыйрьнең үз хәсрәте 

турындагы шигырь дия алабыз. Әйе, укучылар, ананың 

аяныч хәленә дә, Алишның ана хәсрәте өчен кайгыруына 

да битараф калып булмый...безнең һәммәбездә дә 

күңелләребезнең түрендә кызгану, әни кешенең дә, 

улының да кайгысын уртаклашу хисе туа. 

 

5. Нәтиҗә: әдәби әсәр хис турында сөйләп кенә 

калмый, укучының үзендә дә хис тудыра икән. (Дәфтәргә 

язалар) 

 

6. Өй эше бирү.   

а) аналар турында 5-7 мәкаль табып язып  килергә. 

б) якташ шагыйрьләр иҗатыннан әниләр турында 1 

шигырь  табып  сәнгатьле укырга өйрәнергә 

в) әни турында үзең шигырь иҗат итеп карарга.* 

                              

7. Билгеләр кую. 

 

 

 



Хасанова Э.Г 28 

6нчы класста татар әдәбияты дәресе 

Тема: Галимҗан Ибраһимовның “Көтүчеләр” 

хикәясенә анализ. 

Максат: Кыска чәчмә әсәрләргә анализ ясарга 

өйрәнү. Әсәрне вакыйгаларга бүлү. Вакыйгалар 

арасындагы бәйләнешне табу. Хикәянең темасын, 

идеясен, проблемасын табу. Анализ тәртибенең схемасын 

истә калдыру. 

Тәрбияви максат: Ата-ана алдындагы 

бурычыңны намус белән үтәргә кирәклеген укучыларга 

төшендерү. 

Дәрес төре: Әдәби әсәргә анализ. 

Җиһазлау: Г.Ибраһимовның портреты, дәреслек, 

методик ярдәмлек, хикәягә анализ ясау тәртибе, Power 

Point программасында ясалган презентация. Интернет. 

Г.Ибраһимов китапларыннан төзелгән китап күргәзмәсе. 

Дәрескә эпиграф. 

Эпиграф: Атадан качкан ул- башсыз, хуҗадан 

качкан кол- башсыз. 

Дәрес планы: 

1. Оештыру. 

2. Актуальләштерү. Дәреснең максатын 

укучыларга җиткерү. 

   Хикәягә анализ ясау схемасын искә төшерү. 

3. Хикәягә анализ ясау: 

   - язылу елы, жанры  

   - темасы, идеясе 

   - проблемасы, конфликты 

   - сюжет-композициясе (экспозиция, төенләнеш, 

вакыйгалар үстерелеше, 

     кульминация, чишелеш, төгәлләнү) 

   - образлар бирелеше 

   - символлар 

   - интерьер 

   - хикәянең теле, әһәмияте һ.б. 

4. Укучыларның чыгышларын бәяләү. 

5. Өй эше бирү. 

6. Йомгаклау. 
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Дәрес барышы: 

1. Оештыру. Уңай психологик халәт булдыру. 

- Хәерле көн, укучылар! Кәефләрегез ничек? 

Дәресебезне башлыйбыз. 

 

2. Актуальләштерү. Бүгенге дәрестә без сезнең 

белән  Галимҗан Ибраһимовның “Көтүчеләр” хикәясенә 

анализ ясарбыз. Анализ ясар өчен без үзебезнең чәчмә 

әсәргә анализ ясау схемаларын алыйк. (анализ тәртибен 

алалар) Әйдәгез әле, укучылар, Г.Ибраһимовның башка 

хикәяләрен дә искә төшереп китик. Аның өчен экранга 

карыйк.( Мультимедиа җайланмасы) Әлеге рәсемнәр 

буенча нинди хикәяләре исегезгә төште. (“Алмачуар”, 

“Диңгездә”, “Яз башы”, “Көтүчеләр”) 

Хикәягә анализ ясау схемасын искә төшерү. (1 

укучы) 

 

3. Укытучының кереш сүзе. 

 - “Көтүчеләр” хикәясе 1913 нче елда “Карт 

көтүче” исеме белән “Аң” журналының 22нче санында 

басылган. Җәяләр эчендә “Басылмаган романнан бер 

фасыл” дигән искәрмә бирелә. Журнал вариантында 

Вахитның матур хыяллар белән тулы күңеле капиталистик 

җәмгыятьнең мәрхәмәтсезлеге алдында теткәләнә, ул 

яктылыкка омтыла, әмма азатлыкка чыгу юллары әсәрдә 

күрсәтелми. Хикәянең революциядән соң чыккан 

басмаларын автор яңадан редакцияли, хезмәт халкы 

азатлыкны үзе яулап алырга тиеш дигән нәтиҗә ясый. 

- хикәянең язылу елы -1913 

- жанры - хикәя, чөнки... (вакыйга сурәтләп 

бирелгән) 

- хикәя нәрсә турында, ягъни темасы? (Хикәядә  

авыр тормыш  һәм фәкыйрьлектән алҗыган  күндәм 

көтүче Әптерәш карт һәм аның улы Вахит турында 

сөйләнелә. Баштарак карт тегермәндә эшли, бераздан 

көтү көтәргә ялланып, җир идәнле куышта гомер сөрә. 

Соңгы көннәрендә өйдән- өйгә чиратка салынып, 
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“...берәүнең мал өендә,сәке астында,бозаулар арасында” 

соңгы сулышын ала)  

Әсәрнең төп проблемасы:  Кешене ничек бәхетле 

итәргә ? 

              Хикәянең идеясе, яки автор безгә нәрсә әйтергә 

тели? Укытучы:   

”Көтүчеләр”дә автор бәхетне көтеп ятмыйлар, 

бәхет кешенең үз кулында дигән фикер әйтә. Үз эченә 

йомылган, үзе өчен генә яшәүче типлар әдипне, күрәсең,  

аеруча борчыган. Улы Вахит – аның капма каршысы. 

Авторның әйтергә теләгән фикере дә байтак дәрәҗәдә 

әлеге образ белән бәйләнгән. Авылдашлары тарафыннан 

“ярлы тәкәббер” кушаматы тагылган  Вахит бәхет, рухи 

азатлыкка омтылучы, тормышның, авылдашларының 

гаделсезлеге һәм мәрхәмәтсезлегенә каршы баш күтәрүче 

романтик герой буларак ачыла. Матурлыкка омтылучы 

Вахит ямьсез чынбарлыкка каршы куела. Герой үзенең 

тормышыннан риза түгел. Укучыларда исә Вахит образы 

тискәре уйлар да тудыра.  Атасы тарафыннан каргалган, 

милләтеннән ваз кичкән, инсафсыз Вахитның кыйбласы 

билгесез.  Аның саташулы җанына Христос (Гайсә) белән 

басмадагы рус карты ясалган рәсем-картина, һаман 

карый торгач, юанычы һәм таянычы булып әверелә. 

Хикәядәге көткән яктылык  шуннан гыйбарәт.  

Һичшиксез,  яшәү нинди хәлләрдә дә кызыклы вә газиз.  

Хикәянең исеменә аерым дикъкать итеп китик әле. 

Беренче исем – туры мәгънә, ягъни Әптерәш карт һәм 

Вахит – авыл көтүчеләре. Икенче мәгънә - бәхетле,  якты 

һәм матур тормыш көтүчеләр. Рәсәй шартларында бу 

елларда меңнәрнең, миллионнарның уртак фаҗигасе шул 

була. Бәхетне көтеп-көтеп тә,  хайваннар абзарында җан  

биргән көтүче Әптерәшнең фаҗигасе аяныч. 

 

Сюжет- композициясе:  

а ) экспозиция (хикәя лирик геройның “Мин 

түбәннән, тормышның төбеннән күтәрелдем” сүзләре 

белән башланып китә. Әтисенең көтүче булуы, тирмәндә 
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яшәүләре, әтисе көн буе көтүдә булганлыктан, ялгыз үсүе, 

һ.б.) 

 б) төенләнеш (“Төшләрем өнгә охшый,өнемдә 

булганнарны төштән аера алмыйм” сүзләре, көзен 

аларның тирмәненә атасына ияреп бик матур кыз килә, 

шул көннән соң авыл аның күңелен тарта башлый... ) 

 

 в ) вакыйгалар үстерелеше (яшеннән ут чыгып 

тирмәннәре янып бетә, алар авылга күченәләр, Вахит та 

көтү көтәрлек була, шулай бер көе генә яшәп  

ятканда, әтисе каты авырый башлый, көтү 

Вахитның үзенә генә кала. Көннәрдән беркөнне әтисе бик 

авыраеп китә, Вахит исә көтүгә чыкмый. Икенче көнне 

дә... Авыл халкының ачуы килә. Сафи карт кереп ачуланып 

чыгып китә. Әмма “ярлы тәкәббер”гә бу сүзләр ошамый. 

Бар көче белән ишекне шакылдатып ябып чыгып югала. 

Өенә кире кайтканда инде әтисе булмый. Гайни 

карчыкның атаңны илгә чиратка салдык дигән 

сүзләреннән соң, хурланып, чыгып йөгерә...) 

 

 г ) кульминация (биек таудан суга сикерү, үлеп 

котылырга теләү) 

 

 д ) чишелеш (хастаханәдә ятканда әтисен искә 

төшерә, Сара исемле бер марҗа белән таныша, терелеп 

чыгуга Сара аны үзенә алып кайта, тәрбияли, укыта 

башлый. Ә беркөнне алар шәһәрдәге зур бер сарайга 

баралар. Залның диварлары сурәтләр белән тулы. “Һушны 

алырлык сурәтләр”...) 

               

                е ) төгәлләнү (Сара белән яши башлыйлар, 

балалары була, әткәенең үле хәбәре...) 
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Образларга характеристика 

 

Характер 

үзенчәлекләре 

Әптерәш Вахит 

Персонажның 

төре 

Ярдәмче герой Төп герой 

Тышкы 

кыяфәте 

(портрет) 

“Атам көтүче 

иде: озын 

буйлы, киң 

маңгайлы 

карт... 

Чыбыркысы 

кул башына 

асылынып 

йөргән, ертык 

киемле, 

җыерчык 

йөзле, авыр 

карашлы...” 

Бирелми. 

Персонаж 

характеры 

Күндәм 

холыклы, 

сабыр, үз 

бәхете өчен 

көрәшә белми 

торган тип. 

Бик тиз 

ярсып китүчән, 

мактанчык, 

үзсүзле, 

өлкәннәрне 

хөрмәт итә 

белми, ул үзе 

уйлаганнарның 

барын да дөрес 

дип исәпли, 

чынлык белән 

каршылыкка 

керә, тәкәббер, 

бөтен дөньяга 

ачулы, бөтен 

кешене гаепли. 

Хезмәткә 

мөнәсәбәте 

Эшне яратып, 

тәм табып 

башкара. 

Эшләргә бик 

яратмый, көтү 

көтә башлагач, 
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эш 

авырлыгыннан 

зарлана 

Дөньяга 

карашы 

Үзен чолгап 

алган 

дөньядан 

башканы 

белми. 

Вахитка 

тормыш, 

тегермән кебек, 

өзлексез әйләнә, 

бер төсле булып 

тоела. Ул төшен 

чын итеп кабул 

итә, ә тормыш 

вакыйгалары 

на ышанмый – 

аларны төш дип 

кенә саный. 

Хикәянең 

ахырында 

әтисенең үлемен 

дә төш кебек 

кабул итә.  

Җаваплылык 

хисе 

Үзе башкарган 

эшләрне 

җиренә 

җиткереп үти, 

җаваплылык 

хисе бар. 

Авыл 

кешеләре 

алдында да, 

байлар алдында 

да, әтисе 

алдында да 

бернинди 

җаваплылык 

хисе тоймый.  

 

 

Интерьер 

1. Авылдагы балчык өй күренеше. 

“Бу – билгеле, бер сажень кадәр читәннән 

ясалып, эче-тышы кызыл балчык белән сыланган, җир 

идәнле, ябылса ачылмый, ачылса ябылмый карыша 

торган авыр ишекле, карындык тәрәзәле, түбә-кыексыз 

бер өй иде”.  
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2. Балчык өйдәге тормыш. 

“...миңа мич башына, үзенә сәке почмагына 

саламнар түшәп, ятарга урын ясады да, без шунда тора 

башладык. Бу өйгә самовар кергәнен дә хәтерләмим, 

шәм, лампа яндырылганы да исемдә юк, итле аш буы 

белән парлангандыр дип тә белмим”. 

 

Символлар 

Чыбыркы - көтүченең төп эш коралы. “Мин дә 

чыбыркы өстерәп, сыер артыннан йөгерерлек яшькә 

җиттем.  ...Кулда зур елан шикелле бөтәрләнеп торган 

озын чыбыркы; уңай урынын туры китереп, аны урап-

урап бөтен яланны яңгыратырлык бер шартлатсаң, 

көтүдән читкәрәк чыгып барган усал сыерларның арка 

тиреләрен ярып алырлык бер төшерсәң, үзеңнең 

булдыклылыгыңа горурланып ук китәсең.” 

 

“Туклауга төшүгә, әти белән теге югары оч 

көтүчесе Камали карт безнең сыер койрыгыннан 

йолкып алып биргән кылларыбыз белән чыбыркы очын 

төзәтәләр ”. 

 

“...Шул йомшаруның башлануына бер ай 

дигәндә, картның, чыбыркы тотып, сыер артыннан 

йөрерлек чамасы  бөтенләй бетте”. 

 

Тегермән - тормыш барышына ишарә. 

“Хәят миңа башта шул тирмән булып күренде. 

Су чылтырап ага... урман шаулый... тирмән көн әйләнә, 

төн әйләнә. Мин гүя аның шул әйләнүенә сихерләнеп, 

гомернең кая барганын,  уйнауның, балалыкның ни 

икәнен белми яшим. Төшләрем өнгә охшый.Өнемдә 

булганнарны төштән аера алмыйм”. 

 

Ак баганалы зур сарай – музейдагы ике рәсем. 
“...бер карт, бер култыгына берничә агач 

кыстырып, тар гына басмадан су аша чыгып бара. 

Башы ялангач, аягында чабата, үзе күлмәкчән генә..” 
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Гайсә пәйгамбәр сурәте: 

“Олы диңгез, шуның уң ягыннан зур таулар 

күккә күтәрелеп киткән; тын, рәхәт бер төн...Шулвакыт 

хәзрәте Гайсә, таякка таянып, тау эченнән килеп чыга 

да, зур бер ташка утырып, айга карап уйга бата... Йөзе 

артык җитди, күзләре тирән уй белән каядыр 

юнәлгәннәр...” 

Хикәянең теле 

- гасыр башындагы грамматик формалар. 

- җөмлә төзелеше. 

- гарәп-фарсы алынмалары. 

 - табигать күренешләрен биргән вакытта озын 

җөмләләр куллана. 

- чагыштыру, метафора, гипербола, төсләр 

хәрәкәте белән оста идарә итә. 

 

Мәсәлән:  

 

Синонимнар: 

 

Сүзләр Нинди мәгънәдә 

кулланылган 

Текст  

кабер алган үлгән …минем 

гомерем яшь 

ярымга 

җитмәстән 

элек, аны 

кабер алган. 

баккан 

(диалекталь 

сүз) 

караган Әтидән әнкәй 

турында 

берничә 

мәртәбә 

сорашып 

баккан идем. 
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Омонимнар: 

 

Сүзл

әр 

Нинди мәгънәдә 

кулланылган 

Текст 

төшә ага Тауның кара 

көйгән зур 

ташлары 

арасыннан 

куәтле елга төшә. 

төш төш күрү (бу 

сүзнең икенче 

мәгънәсе 

урынны белдерә 

- бу төш). 

Өнемдә 

булганнарны 

төштән аера 

алмыйм.(II 

бүлек) 

 

Сынландыру 

“Мин түбәннән – тормышның төбеннән 

күтәрелдем”. “Шулар эчендә гомерем ага”. “Ләкин аңа 

бару белән дәртем сүнә иде”. 

 

- хикәядә сыйфат һәм исем сүз төркемнәре күбрәк 

бирелгән. 

- язылу ысулы - хикәяләү, бәйнә-бәйнә сөйли. 

4. Укучыларның чыгышларын бәяләү. 

5. Өй эше бирү. 

1нче төркемгә -  “Нәрсә ул бәхет?” дигән темага 

кечкенә хикәя язарга. 

2нче төркемгә - Вахит холкына бәя бирергә. 

6. Йомгаклау. 

   Вахит кебек үз гаебен башкаларга аударып 

йөрүчеләр аз түгел. Бу образ шундый кешеләрне фаш итә. 

Миндә дә шундый сыйфатлар юкмы, дип уйландыра. 

Кешеләргә үз-үзен тәрбияләргә ярдәм итә. Берәү 

башкалардан гаеп эзли башлады исә, хәтеренә Вахитны 

китерә ала һәм начар гадәтен кабатламый. Характеры күп 

кешеләрдә кабатлана торган образга тип диләр.  

   Хикәянең проблемасына кабат кайтыйк. Ул 

революциягә кадәр үк язылган булса да, кешеләрне 
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бәхетле итү проблемасы бүген дә яши. Язучылар бу 

проблеманы төрлечә чишергә тырышканнар. Хикәядә 

Вахитның галимнәргә мөрәҗәгать итүе дә юкка түгел бит. 

Кешене бәхетле итү юлларын беренче чиратта галимнәр 

эзләгәннәр. Галимҗан Ибраһимов та әсәрләренең 

барысында да диярлек шул проблеманы күтәрә: кешеләрне 

ничек бәхетле итәргә? “Көтүчеләр”хикәясендә шуның бер 

чишелешен бирә. Әмма ул чишелешне үзе әйтми. Язучы 

фикеренчә, бәхет Вахитның үз кулында. Ул әтисен бәхетле 

үк итә алмаса да, аңа ярдәм итә алган булыр иде. Ләкин 

Вахитны фәкать үз мәнфәгате генә кызыксындыра. 

Нәтиҗәдә, әтисе, улыннан баш тартып, аңа рәнҗеп үлә. 

Бүтәннәр бәхетсезлегенә корылган бәхет бервакытта да 

бәхет була алмый.     

 

11нче класста әдәбият дәресе. 

Тема: Муса Җәлил иҗаты. 

Максат:  Муса Җәлил иҗатын бөтен бер күренеш 

буларак күз алдына китерү; Муса Җәлил турындагы 

белемнәрне ныгыту, белем дәрәҗәләрен сынау; шагыйрь 

иҗатына һәм батырлыгына карата хөрмәт, горурлану 

хисләре уяту. 

Дәрес тибы: гомумиләштерү дәресе. 

Җиһазлау:  

 А.Г.Яхин.Әдәбият. Татар урта гомуми 

белем мәктәбе. 11нче сыйныф өчен дәреслек-

хрестоматия. Казан: Мәгариф, 2003(27-51 бит) 

 Унберьеллык урта мәктәпнең 11нче 

сыйныфы өчен дәреслек. 1нче кисәк. 

А.Г.Әхмәдуллин редакциясендә. Казан: Мәгариф, 

1995 (55-79 бит) 

 “Мәктәп китапханәсе” сериясеннән. 

31нче том. Муса Җәлил. 

 А.Г.Яхин. Әдәбият дәресләре. (148-

150 бит) 

 Видеотасма. Туфан Миңнуллин 

“Моңлы бер җыр” 
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 Аудиотасма. Татар әдәбияты 

дәресләренә фонохрестоматия. 2нче кассета. Муса 

Җәлил. “Окоптан хат”. 

 Муса Җәлилнең портреты. 

 Китап күргәзмәсе. 

 Эпиграф. “Сездә минем бөтен 

тойгыларым, 

                         Сездә минем керсез яшьләрем. 

                         Сез үлсәгез мин дә онытылырмын,                

            Яшәсәгез мин дә яшәрмен.”     

                                                            Муса Җәлил 

 Компьютер. Интернеттан алынган 

материал. (татарча рефератлар сайтыннан) 

  

Дәрес планы: 

I. Актуальләштерү. 

а) уңай психологик халәт тудыру 

ә) дәрескә максат кую 

б) үткән материалны хронологик рәвештә кабатлау 

(төрле дата-таблицалар күрсәтелә) 

II. Уку мәсьәләсен кую  
а) М.Җәлил һәм аның иҗаты турында сез нәрсәләр 

беләсез? 

ә) Җәлилнең шигырьләрен беләбезме,исемнәрен 

дәфтәрләрегезгә язып барыгыз. 

III. Уку мәсьәләсен чишү 

а) укытучы сүзе 

ә) төркемнәрдә эш.(һәр төркемгә икешәр сорау 

бирелә) 

б) М.Җәлилнең үзенең һәм аның турында язылган 

китаплар  күргәзмәсенә күзәтү.  

в) Әдәбиятта һәм сәнгатьтә Җәлил образы 

(видеоматериал) 

г) эпиграфка мөрәҗәгать итү (интернет 

челтәрендәге материал белән таныштыру) 

IV. Белемнәрне бәяләү. (тест чишү). 

V. Өй эше бирү. (төркемләп). 
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VI. Рефлексия. (дәрес материалын “Ромашкалар 

ярдәмендә хәтердә яңарту).                                                                                                                  

VII. Укытучының йомгаклау сүзе. 

Дәрес барышы: 

I. Актуальләштерү. 

    а) уңай психологик халәт тудыру.  

    Укытучы: 

    -Хәерле көн,укучылар, килгән кунаклар! 

Дәресебезне башлыйбыз. Ул   

    Муса Җәлил иҗатын гомумиләштерүгә 

багышлана. Бу дәрестә без Җәлил 

    иҗатын бербөтен күренеш буларак күзалларга 

өйрәнербез, аның  

    турындагы белемнәрне ныгытырбыз, 

кабатларбыз һәм белемнәрне  

    сынарбыз. Һәммәгезгә дә хәерле эш сәгате 

телим. 

ә) дәрескә максат кую. 

Укытучы: 

-Һәр милләттә исеме телгә алынуга ук ихтирам 

уята торган шәхесләр була. Муса Җәлил әнә шундый 

исемнәрнең берсе. Юк, ул исем генә түгел, бәлки тирән 

мәгънәле символ да.Чөнки бу исемнең синонимнары 

булып батырлык, кыюлык, каһарманлык, талантлылык, 

фидакарьлек, тугрылык, ватанпәрвәрлек кебек сүзләр 

тора.Ул, чыннан да, бу сүзләрнең һәммәсенә лаек кеше. 

Моның әһәмияте бик зур.Чөнки Муса Җәлил диюгә, 

татар халкын, ә татар халкы диюгә, М.Җәлилне күз 

алдына китерәләр. Аның шәхесен һәм батырлыгын 

бөтен дөнья белә. Әйдәгез әле, укучылар, без дә аның 

турында  искә төшерик, биографиясенең кайбер 

даталарын кабатлап китик.1906, 1919, 1922,  1923-1925, 

1927-1933, 1938, 1941, 1942, 791, 1944, 1946, 1947, 

1956, 1957. (һәр датаны 1 укучы аңлата). 

II. Уку мәсьәләсен кую.  

Укытучы: 

  - Әйе, 1956елда аңа(үлгәннән соң) Советлар 

Союзы Герое исеме бирелә. Бер елдан соң “Моабит 
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дәфтәрләре” өчен илнең  ул вакыттагы иң югары 

бүләгенә - Ленин премиясенә лаек була. Аңа кадәр дә, 

аннан соң да берьюлы бу ике югары бүләкне алган 

кеше  булмады, андый шәхес Муса Мостафа улы 

Җәлил генә иде. Ә без аның иҗатын беләбезме, аның 

шәхесе белән кызыксынабызмы соң? Ягез, тикшереп 

карыйк... (һәр укучы Җәлил турында 1фикер әйтә. 

Мәсәлән: М.Җәлил-батыр, шагыйрь, комсомол 

җитәкчесе, опера сәнгатенә нигез салучы, Язучылар 

союзы рәисе, балалар шагыйре, яшерен оешма 

җитәкчесе һ.б.ш.) Рәхмәт, укучылар. 

Җәлил шигырьләре бөек шигъри югарылыкта 

иҗат ителгән. Аларны укыганда, татар теленең 

шигърилегенә, байлыгына сокланасың, ә Җәлилнең бик 

катлаулы хис-тойгыларны һәм фикерләрне белдерергә 

сәләтле булуына таң каласың. Ә хәзер, укучылар, 

шигырьләрдән өзекләр укыйм, сез, рәхим итеп, 

аларның исемнәрен дәфтәрләрегезгә язып барыгыз. 

(дәфтәрләрдә эш) 

1.“Сиңа миннән хәбәр китерсәләр...” 

(“Ышанма”) 

2.“Кайгырма, дус, яшьли үләбез дип..”. 

(“Дуска”) 

3.“Алар... Алар җыйнап аналарны...” 

(“Вәхшәт”) 

4. “Тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-

кызыл...”(“Кызыл ромашка”) 

5. “Күрмәсә дә, ана улкаен Күңеле белән сизеп 

таныды...”(“Ана бәйрәме”) 

6. “Ник төш кенә минем шатлыкларым, ник 

бетмәс өн-кайгы газабым?!”(“Төрмәдә төш”) 

7. “Кешеләр сугыша, кан коя, Киселә меңнәрчә 

гомерләр...”(“Бүреләр”) 

8. “Шулвакыт кош аның Ирененә сугыла, Бер 

тамчы эчә дә Чишмәгә егыла...”(“Сандугач һәм 

Чишмә”) 

9. “Эш күрсәткән ирне ил онытмас, Каберенә 

эзне суытмас.”(“Бер үгет”) 
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10. “Авыл яна... шәфәкъ нуры булып, Уйный 

күктә янгын шәүләсе...”(“Яшь ана”) 

11. “Волхов шаһит: изге сугыш антын Соң 

чиккәчә керсез сакладым...”(“Кичер, илем!”) 

12. “Гомрем минем моңлы бер җыр 

иде...”(“Җырларым”)   

Тикшерү өчен дәфтәрләр җыеп алына. 

Укытучы: “Җырларым”ны автор 1943елның 

26нчы ноябрендә язган. Әлеге шигырен ул үзенең иҗат 

программасын тәшкил иткән, бөтен иҗат һәм тормыш 

юлын йомгаклый торган шигыре итеп санаган. 

Тиммерманска тапшырган дәфтәрендә Җәлил аны 

беренче шигырь итеп урнаштырган. Бу шигыре белән 

ул иленә һәм халкына биргән изге анты үтәлү турында 

соңгы минутларында шигъри рапорт бирә: 

           Үлгәндә дә йөрәк туры калыр 

            Шигъремдәге изге антыма 

            Бар җырымны илгә багышладым, 

            Гомеремне дә бирәм халкыма. 

Әйдәгез, укучылар, ”Җырларым” шигырен 

яттан укыйк. Кем башкарырга тели? (1укучы шигырьне 

яттан укый). 

III. Уку мәсьәләсен чишү. 

Укытучы: Дәреслекләрегезне ачыгыз, һәр 

төркемгә икешәр сорау бирелә, җаваплар эзләгәндә 

дәреслектән  кулланырга мөмкин. 

    а) Сораулар:  

1. “Әйдә, җырым!” һәм “Җырларым” шигырьләрен 

кабат укып чыгыгыз. Алар арасындагы  охшашлык һәм 

аерманы  табыгыз. 

2. Муса Җәлил иҗатын өч чорга бүлегез. Бүлү 

принцибын әйтегез. 

                                                                                                                            

              1. “Чулпанга”, “Хуш, акыллым!”, “Окоптан хат” 

шигырьләренең уртак эчтәлеге. 

2. Тоткынлыкта язган шигырьләренең төп идеясе.                                                                                              

                                                                                                         

              1. Муса Җәлилнең лирик герое. 
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2. Муса Җәлил хакыйкате. Идеология хакыйкате 

(башта 1нче сорауларга, аннан соң 2нче 

сорауларга җавап бирелә). 

Көтелгән җаваплар: 

1. ”Әйдә, җырым”шигырен автор 1941елның 

августында яза. Беренче өлештә җырның тыныч 

тормыштагы илен мактавы турында язса, икенче өлештә 

җырның сугыштагы вазифасы турында сөйли. Чыннан да, 

башта Җәлил Ватанын сөюе, анты, шагыйрь булуы өчен 

илгә бурычлы калуы, туган илен, ягъни СССРның дөньяда 

иң бәхетле илгә әверелүе турында яза. Аның, туган илнең 

бәхетле бер ил булуы турындагы шигырьләре яшьләрне 

тәрбияләде, мин шул турыда гына җырладым дип, әйтәсе 

килә. Иҗатында ил темасының төп тема булуын үзе үк 

әйтә. Алга таба илгә дошман бәреп керүе һәм фронтка 

каләмен дә алып китүе турында әйтә. Җырның да 

вазифасы үзгәрә:ул дошманга каршы көрәшергә, әйдәргә 

тиеш. 

  “Җырларым”да исә идея башкачарак. Әлеге 

шигыре дөреслекне илгә ирештерү өмете белән тулган. 

Өметнең тормышка ашуында шик барлыгы да сизелә. 

Ничек кенә  шул җырларны төрмәдән чыгарып илгә 

ирештерергә, үзеңнең илгә тугрылыгыңны расларга? 

Димәк, җыр-хакыйкатьне илгә ирештерүче чара. 

2. ”Чулпанга”, ”Хуш, акыллым!”, “Окоптан хат” 

шигырьләре мөрәҗәгать формасында язылган әсәрләр. 

Лирик герой хисенең сәбәпләре берничә: аерылу, үлем 

турындагы уйлар, туган иле өчен үлү шатлыгы, изге 

анты... Сагыну хисенә үлем ихтималы тудырган шомлык  

хисе дә кушыла. Сагыну, шом, кайгы хисләренең дәрәҗәсе 

мәхәббәт дәрәҗәсе була. Ә менә лирик геройның мәхәббәт 

дәрәҗәсе үлемне җиңеләйтергә тиеш була. 

Өстәп шуны әйтәсем килә: Җәлил иң элек үзенең 

илгә тугрылыгын, антына хыянәт итмәвен якыннарына 

җиткерә, ышаныч даулый. 

3. Муса Җәлилнең лирик герое. 

Тоткынлыктагы шигырьләрен өйрәнгәндә, без 

әдипнең рухи халәтен күз алдына китерергә тиешбез. 
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Сталин приказын искә төшерик. Әлеге приказ әсир 

төшүчеләрне, гаепләрен тикшереп тормыйча, халык 

дошманы итеп игълан итә. Муса Җәлил приказны яхшы 

белә.Шундый шартларда аның иң зур теләге ни соң? 

Әлбәттә, гаделсезлеккә каршы көрәшү. 

 Бу вакытта төрмәләрдә, лагерьларда, бер гаепләре 

булмаса да, дошман дип саналган күп меңнәрчә совет 

солдаты газап чигә. Шулай булгач, Җәлил үзен аклавы 

белән шул меңнәрне, йөз меңнәрне дә  аклаган бит 

инде.Тоткынлыкта иҗат иткән шигырьләрендә ул илен 

сөюе, Ватан өчен үләргә теләве турында яза. Ләкин хәзер 

романтик герой сыйфатларының вазифасы бөтенләй 

үзгәрә. Әсирлеккә төшкәнче романтик уңай герой 

социализм үстергән яңа шәхесне гәүдәләндерсә, хәзер әсир 

кебек кеп-кечкенә кеше дә Ватанга тугрылыклы батыр 

көрәшче була алуын исбат итә. Әсирлеккә төшкән зат, ил 

күзе белән караганда, - кечкенә кеше. Ләкин без аның, 

төрмә эчендә яшерен оешма төзеп, кылган батырлыкларын 

беләбез. Иҗатына анализ ясагач, шул кечкенә кешесен 

гаять дәрәҗәдәге рухи югарылыкка күтәреп, әдәбиятта 

үзенә һәйкәл куйды, дип әйтә алабыз. Кыскасы, лирик 

герой төрмә авырлыкларыннан, үлем җәзасы көтеп ятудан, 

сагынудан җәфа чигә. Әмма аны исеменә кара тап 

төшүнык борчый. Иптәшләре белән бергә фашист балтасы 

астына башны елмаеп куюны илгә ничек ирештерергә? 

Хаклы булуыңны башкаларга ничек белдерергә? Лирик 

герой хәсрәтенең төп сәбәбе менә шул.  

4. М.Җәлил иҗатын өч чорга болай бүләргә 

мөмкин: 

 

 

 

             

чор 

 

аерма 

20-30нчы 

еллар 

Сугыш 

башланга

н еллар 

Тоткынлыкта

гы иҗаты 

Тема 

 

Туган ил Туган ил Туган ил 
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Идея Дөньядаг

ы иң 

бәхетле, 

иң бай, иң 

ирекле 

ил. 

Өзлексез 

сагынды

рып 

торучы 

якын 

кешеләр, 

туганнар,

туган 

туфрак. 

Туган илгә 

тугрылыкны, 

ачы 

хакыйкатне 

ничек илгә, 

туганнарга 

ирештерергә? 

(укучы дәреслектәге  фәнни мәкаләгә 

нигезләнеп сөйли) 

5. Тоткынлыкта язылган шигырьләренең төп 

идеясе-үз хакыйкатенең яшәргә хаклы булуын раслау, 

үзенең һәм үзе кебек меңнәрчә совет солдатларының 

нахакка гаепләнүен исбат итү. Илен, милләтен, җирен 

сатмавын,тугры көрәшче икәнен ватандашларына 

җиткерү, ә иң элек шуңа якыннарыңны ышандыру 

(Чулпанга, Әминәгә, Гази Кашшафка, Алишка 

багышланган шигырьләре) 

 

6. Тоткынлыкта Муса Җәлилнең хакыйкатькә 

карашы бик нык үзгәрә. Идеологиянең ”Әсир-хыянәтче” 

дигән хакыйкатенә каршы нинди дәлилләр табарга? Шуңа 

да ул калган гомерен үзен һәм үзе кебек йөз меңнәрчә 

әсирләрнең нахакка гаепләнүен исбат итәргә багышлый. 

Муса Җәлил яклаган хакыйкать тормышның үз хакыйкате 

иде. Аны ул фикер көче белән дә, фактлар белән 

дә,хисләренең ихласлыгы белән дә исбат итте. Меңләгән 

гаепсез әсирләр аның хакыйкатен  үз хакыйкатьләре, 

хисләрен үз хисләре итеп кабул иттеләр. Муса Җәлил 

шигырьләреннән  яшәү көче алдылар. 

 

Укытучы: Җавапларыгыз мине куандыра, 

укучылар. Әйе, Җәлил һәм көрәштәшләре күргән 

җәфаларны хәзер күз алдына китерү дә кыен. Фашистлар 

төрмәсендә Җәлил көлкеле шигырьләр, мәхәббәтнең 

бетмәс-төкәнмәс көче турында романтик пафос белән 

балладалар иҗат итә. Мондый шигырьләр әдипнең үзен 
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һәм иптәшләрен тынычландыру, юату өчен кирәк булалар. 

Фашистлар төрмәсендә көлкеле шигырьләр һәм романтик 

балладаларны көчле рухлы, батыр кешеләр генә яза ала. 

Муса Җәлил шундый кеше булган.  

                                                                                                                                                   

а) Муса Җәлилнең китапларыннан төзелгән 

күргәзмәгә күзәтү ясау. 

-“Моабит дәфтәрләре” турында 

-“Кечкенә дусларга” китабы 

-“Муса Җәлил”китабы (31нче том) 

-“Өзелгән җыр эзеннән” (Р. Мостафин) 

 

б) Әдәбиятта һәм сәнгатьтә Җәлил 

образы(видеоматериал) 

-Туфан Миңнуллинның ”Моңлы бер 

җыр”әсәреннән өзек 

-иҗади эштән кыскача чыгыш (1 укучы) 

 

в) Эпиграфка мөрәҗәгать итү: 
            

            Сездә минем бөтен тойгыларым, 

            Сездә минем керсез яшьләрем. 

            Сез үлсәгез мин дә онытылырмын, 

            Яшәсәгез мин дә яшәрмен. 

 

Әйе, үзенең халыкчан иҗаты, үлемсез шигырьләре 

белән Муса Җәлил халкыбызның рухи тормышында бүген 

дә актив катнаша. Аның әсәрләрен хәзер дөнья укучылары 

да белә. “Моабит дәфтәрләре” шагыйрьне әдәбиятның 

бөтен дөнья орбитасына алып чыкты. Шундый тиз вакыт 

эчендә күп телләргә тәрҗемә ителеп, күп миллионлаган 

укучыларның мәхәббәтен яулап алган шагыйрьләр сирәк. 

Гомумиләштереп шуны әйтәсе килә: без  Муса Җәлилнең  

кеше буларак ныклыгына, рухи матурлыгына сокланабыз, 

кеше һәм шагыйрьлек исемен югары тотуы белән 

горурланабыз. Укучылар, ягез кем дәлилли минем  

фикерләремне? (1укучы интернет челтәрендәге материал 

белән таныштырып китә)  
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IV. Белемнәрне сынау (тестлар һәрбер укучыга 

таратыла) 

 

Муса Җәлил иҗаты буенча тест. 

 

1.  М.Җәлилнең туган авылы кайсы? 

а) Кармәт 

б) Мостафа 

в) Кушлавыч 

г) Чыршылы 

 

2.  Муса Җәлилнең туган көне кайчан? 

а) 26 апрель, 1886. 

б) 15 октябрь, 1552. 

в) 5 февраль, 1916. 

г) 15 февраль, 1906. 

 

3.  Муса Җәлилнең әнисе ни исемле? 

а) Рәхимә 

б) Рәхилә 

в) Әминә 

г) Чулпан 

 

4.  Хатыны Әминәгә багышлап язган шигыре? 

а) “Чулпанга” 

б) “Дуска” 

в) “Окоптан хат” 

г) “Хуш, акыллым” 

 

5. Беренче мәртәбә идеология хакыйкатеннән 

башка үз хакыйкате барлыгын язган шигыре кайсы? 

а) “Әйдә, җырым” 

б) “Кичер, илем” 

в) “Бүреләр” 

г) “Ана бәйрәме” 

 

6. Муса Җәлил шигыре түгелен күрсәтегез. 
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а) “Җырларым” 

б) “Вәхшәт” 

в) “Ак чәчәкләр” 

г) “Дуска” 

 

7. “Моңлы бер җыр” әсәрнең авторы кем? 

а) Г.Тукай. 

б) Н.Исәнбәт 

в) Риза Ишморат 

г) Туфан Миңнуллин 

 

8. “Хөкем алдыннан” картинасының авторы 

кем? 

а) Т.Хуҗиәхмәтов 

б) Х. Якупов 

в) А. Абзгильдин  

г) М.Минһаҗев 

 

9. Тоткынлыкта язган юмористик шигыре 

кайсысы? 

а) “Бер үгет” 

б) “Гашыйк һәм сыер” 

в) “”Катыйльгә” 

г) “Кызыл ромашка” 

 

10. М.Җәлилнең беренче шигыре кайсы? 

а) “Бәхет” 

б) “Яшь ана” 

в) “Соңгы җыр” 

г) “Буран” 

 

11. М Җәлил Оренбургта нинди мәдрәсәдә укый?  

а) Иж - Буби 

б) Хөсәения 

в) Касыймия 

г) Галия 
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12. Советлар Союзы Герое исеме ничәнче елда 

бирелә? 

а) 1945 

б) 1991 

в) 1956 

г) 2005        

(Тестлар җыеп алына) 

              V. Өй эше бирү. 

-1нче төркем: Муса Җәлилгә багышлап 

шигырь язарга; 

-2нче төркем: Әдәби викторина өчен сораулык 

төзергә; 

-3нче төркем: Җәлилчеләргә адреслап, бүгенге 

яшьләр исеменнән хат язарга.  

VI. Рефлексия. 
-Бүгенге дәрестә Җәлил  иҗаты турында нинди 

дә булса яңалык белә алдыгызмы? Әйдәгез хәзер  

белгәннәребезне хәтердә  яңартыйк (төркемнәргә 

ромашка рәсеме бирелә, һәр укучы бер таҗын алып 

җавап бирә. 1- Җәлилнең кешелеклелек сыйфатлары; 2-

иҗади уңышлары; 3-кем ул?) 

 VII. Йомгаклау. 

-дәрестә катнашкан укучыларга билгеләр кую; 

-Җәлил иҗаты буенча тест билгеләрен киләсе 

дәрестә әйтү; 

Укытучы: 

-2006нче елның 15февралендә М.Җәлилгә 100 

яшь тулды. Бүгенге дәресебез аның рухына  дога булып 

барып җитсен иде. Без аның иҗаты һәм батырлыгы 

алдында баш иябез. Җәлил белән бер милләттән 

булуыбызга чиксез горурланабыз! (әкрен 

генә”Җырларым”ны 1укучы пианинода башкара). 

 

Язмалар өчен 

________________________________

________________________________
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