
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” 

 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). 

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 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”) 

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. 

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. 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: 
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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 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)  

 

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. 

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 

 

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). 

 


