
 Тема: Бəхетле бала нинди була? Максат:  1. Укучыларны  “Нəрсə ул бəхет?” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп тормышта үз урыннарын табарга ярдəм итү. 2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 3. Бəхетне рухи тынычлыкта: Аллаһы Тəгалəгə ышанып, Ул кушканча яшəудə, күп итеп изгелеклəр кылуда икəнен аңлату.   Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Дөньда яшəүнең мəгънəсе- Аллаһны тану һəм Ул куйган кануннарны (законнарны) үтəү турында белү. 
• Аллаhны танып, Ул кушканны үтəгəн, Аның ризалыгына ирешкəн кеше генə чын бəхетле була ала икəнен аңлау. 
• Раббыбызның ризалыгын алуга китергəн гамəллəрне белү, аларны кылырга омтылу. Дəреснең барышы  I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Cоциологларның тикшерүлəре нəтиҗəсе буенча, Мəскəүнең олы сыйныф укучылары бер китапны həр уңышка ирешəсе килгəн яшь кеше укырга həм кулланырга тиеш дигəннəр. Дейл Карнеги- танылган Америка язучысының “Борчылудан ничек котылырга?” дигəн китабыннан бер өзекнең өчтəлегенə карап, дəреснең темасын ачыклагыз:         Бер кеше эшен югалтып, кайгыга сабышкан: гаилəне ашатырга, квартир эчен түлəргə, хəттə тишелгəн аяк кимемен алыштырырлык акчасы булмаганга күрə, бүген ул үз үзенə кул салырга ныклы карар кабул иткəн.       Лифтка кергəч, инвалид коляскасында утырган бик сөйкемле яшь кешене күргəн. Егет аңа бик ачык елмаеп: “Хəерле иртə, сэр! Бүгенге иртə бигрəк матур, шулай бит?” – дип  үзен юк итəргə уйлаган кешегə  мəрəҗəгать иткəн.       Бу сүзлəр əлеге кешене үзенең куркыныч карарырнан кире кайтырга ярдəм иткəннəр. Бөтен күңелен əллə кайдан килгəн көчле оялу хисе яулап алган: “Аяк киемне алырга акчам юк дип, үземне үтермəкче булам, ə бу яшь кешенең ботинкалар киярлек аягы булмаса да, ул ничек шат həм барыбер бəхетле!” Тиздəн эшсез кеше үзенə яхшы эш таба, əҗəтлəрен түли həм барысы да җайлана (Дейл Карнеги “Как перестать беспокоиться и начать жить?”).   II. Дəреснең темасын ачыклау. - Димəк, бүгенге дəреснең темасы...  (Шəү кече, бəхет турында- Бəхетле бала нинди була?) - Чынлап та, бəхет байлыктамы? - Ə инвалид кеше бəхетле була ала микəн? - Нəрсə соң ул бəхет? (Эшлəгəн эшеңнəн тулы канəгатьлəнү хисе алу (Г. Тукай. Зур бəхетлəр сызганып эшкə бирелгəннəн килə; Уңыш- эштə, тормышта һ.б.) - Укучылар, минем фикеремчə, кеше бəхетне нидə күрсə, шуңа гомере буе омтылып яши торгандыр. Бер-берегезне тыңлаганнан соң, сез бəлки “Бəхет” төшенчəсенə бүтəнчəрəк карый башларсыз, аңа ирешү өчен көрəшергə, максатчан яшəргə кирəклегенə төшенерсез. III.Уку мəсьəлəсен чишү  1. Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит” 



- Бəхет белəн бəйле мəкальлəрне башлап җибəрəм- сез ахырын уйлап табарсыз: 
• Бəхет пыяла кебек – сакламасаң ... тиз ватыла (немец халык мəкале). 
• Бəхет атта барганда, бəхетсезлек ... җирдə йөри (якут). 
• Акыллы кеше бəхетне ... көтеп ятмый (венгр). 
• Бəхеткə өч нəрсə алып бара: хезмəт, түземлелек, ныклык. 
• Тəкəбберлек беткəн урында ... бəхет башлана (венгр). 
• Бəхетле булу өчен сəламəтлек, акыл һəм ... саф күңел кирəк (абхаз). 
• Бəхет телəктə түгел: белəктə һəм ... йөрəктə (абхаз). 
• Бəхет үзе килми, ияреп тə йөрми – аны ... эзлəп табалар (абхаз). 
• Ызгышкан җирдəн ... бəхет кача (абхаз). 
• Бəхете ташып торса да усал кеше  - ... бəхетсез (латин). (Укучыларның җаваплары бераз икенче төрле булса да- аларны кире какмаска кирəк). - Син үзең белгəн кешелəр арасында кемнəрне бəхетле кеше итеп саныйсың? Ни өчен? (Укучылар җаваплары). - Берəүлəр: “Бəхет тəхеттə түгел, сатып алып булмый” - дисə, икенчелəре исə: “Акчаң булса, бəхет үзе йөгереп килə”,- дилəр. Сез ничек уйлыйсыз? (Укучылар җаваплары).  2. Галимнəргə сүз бирəбез.       - Көнбатышта алып барылган тикшеренүлəр шуны күрсəтə: Европаның һəм Американың психиатрик хастаханəлəре, нигездə, хəлле кешелəр белəн тулган. Хəер, байлык кешелəрне акылдан яздырып кына калмый, бəлки аларны төшенкелекккə  төшерə, үз-үзлəрен үтерүгə этəрə.         Моңа бик күп мисаллар китерергə  була. Күренекле язучы Джек Лондон гомере буе бай булырга омтылып яшəгəн. Хыялына ирешкəч, зур үкенеч белəн шуны таныган: “Мин ярлы яшəгəндə генə бəхетле идем”,- дигəн. Күренекле Кодак  һəм Савва Морозовлар үз-үзлəренə кул салганнар. Нефть магнаты Рокфеллер коточкыч төшенкелектə үлгəн. Мультимиллионер Говард Хьюз, акылыннан шашып, шəп-шəрə килеш көннəр буе яткан һəм кешенең киемен “бацилло йөртү оясы” дип исəплəгəн. Бу фаҗигалəрне шəхси самолетлар да, зиннəтле йортлар да, акчалар да булдырмыйча калдыра алмый. - Галимнəр байлык турында нинди нəтиҗə ясаганнар? (Байлык кына кешене бəхетле итə алмый, киресенчə- рухи яктан аны ярлы итə). Укытучы: “Һəркем үзенчə бəхетле” дигəн сүзлəрне сез ничек аңлыйсыз? (Укучылар җаваплары)  3. Галимнəр уйлап тапкан “Бəхет формуласы” . -    Күптəн түгел Америка профессорлары, психологлары Дэвид Майрес һəм Эд Динер  “Бəхет формуласы дүрт кисəктəн тора” дип язып чыктылар. Озак вакытлар дəвамында алып барылган фəнни тикшеренүлəр аркасында, алар чын бəхетле кеше түбəндəге  дүрт талəпкə җавап бирергə тиеш дигəн нəтиҗəгə килгəннəр: 
• Үз-үзеңне ихтирам итəргə. Андыйлар үзлəренең башкалар өчен яхшы кəеф чыганагы, интеллегентлы һəм əдəпле булуларына ышаналар. 
• Үз-үзеңне контрольдə тота алу. Андый кешелəр үзлəрендə телəсə нинди проблеманы хəл итə алырлык көч барлыгын тоеп яшилəр, алар яхшы укыйлар һəм эшлилəр, стрессларга бирешмилəр. 



• Тормышка өмет белəн карарга (оптимист булырга) кирəк. Уңышка ышанган кешегə бəхет үзе юлдаш була. 
• Бəхетле кешелəр – тиз аралашучан, темпераментлы, аларның дуслары күп була. - Профессорлар фикеренчə, бəхетнең башка “деталь”лəре дə бар. Мəсəлəн, АКШта дүрт гаилə парының  өчесе никах җеплəренең аларны бəхетлерəк итүе турында əйтə. Аллага ышанучылар да үзлəрен бəхетле итеп сизəлəр икəн. Бəхет яшькə карамый. Моннан тыш, тикшеренүчелəр шуны күрсəтə: Бангладеш  кебек хəерче иллəрдə бəхет символы булып байлык тора; мул тормышлы иллəрдə “бəхет акчада түгел” дип исəплəнə.  4. Танылган кешелəр бəхет турында. 
• “Чын бəхет, рəхəт- həрбер кеше башка кешелəрнең      ярдəменə мохтаҗ həм сез башкаларның ярдəмен   көткəн шикелле алар да сезнең ярдəмегезне көтеп                        торганын аңлауда”  /Француз язучысы Д.Дидро/                       
•  “Мин үз гомеремдə чын мəгънəсендə ике бəхетсезне генə белəм: вөҗдан газабы һəм чир”.                            /Рус язучысы  Л. Н. Толстой/ 
• “Бик күплəрне бəхетле итə алган  иң бəхетле кеше була”                                              /Француз философы Д. Дидро/ 
• “Аллаһ Раббыбыз хакыкый бəхетне дин эченə яшерде. Кем Аллаһны таныды- ул кушканнарны үтəп, тыелганнарыннан тыелып, тормышын көйлəде- бəхеткə иреште”                            /Җəлил хəзрəт Фазлыев/ - Сез бу фикерлəр белəн килешəсезме? Ни өчен? (Укучылар җаваплары) - Кайсы фикер сезнең күңелегезгə якынрак? Ни өчен?  IV. Төркемнəрдə эшлəү, эшне тикшерү. 1нче бирем “Интернетка сəяхəт”  - “Бəхет нəрсə ул?” дигəн сорау белəн Интернетка форумга кердем. Менə кайбер шуннан алынган фикерлəр: 
• Бəхет ул хəрбер туар көннең кадерен белеп яшəудə. /Энҗе Хайрутдинова/ 
• Бəхет ул саулык- саулык булса барда була.  /Гөлназ Галимова/ 
• Һəрбер аткан таң, барлык əгъзаларымнын сау булуы, үз аягым, кулым белəн барлык эшемне башкаруым, табигатьнең матурлыгы, якыннарымның янымда булуы, калебемдəге Аллаһ биргəн иман- барысы минем өчен бəхет. Аллаһка шөкер. Мине куп шөкер итүчелəрдəн итсəң иде Раббым. /Гөлчəчəк Габдрахманова/ 
• Шулай булса иде ул бу дөньяда. Намаз укучы динле хатын кызлар, аерылган бер бала белəн калган булсада, бөтенесенəдə акча, байлык кирəк. Авылга кайтырга риза тугел. Намаз, Коръəн укысада, аларга шəhəр, бай машиналы егет кирəк. Бəхетне саныйсыз, ə авылда кеше юк - бөтенесе шəhəрдə. / Р. Тухфатуллин/    2нче бирем  “Бəхетле булуны ничек күз алдына китерəсез?” дигəн сорауга җавап эзлəү       -  Ə сез кайсы фикер белəн килешəсез? Чыннанда, бөтен кызларга акча гына кирəк микəн,             əллə яратуны өстен куючы кызлар бар бу дөньяда?   /Укучыларның җаваплары/:   - Кайберəүлəр бəхетне байлыкта, югары даирəдə йөрүдə, матур итеп киенүдə күрə. Ə бүтəннəр исə — үзенең сəламəт булуында, тыныч тормышта яшəвендə, гаилəле булуында. Мин икенче фикергə күбрəк тукталыр идем... Тигез канат астында, җылы гаилə учагында 



дөрес тəрбия алып үсүлəргə ни җитə?!  “Мин бəхетлеме соң?” ...Əйе, əлбəттə, бəхетле! Чөнки минем  əнием, гаилəм, җылы өем, дусларым бар!  - Минем фикеремчə,  кеше бəхетне нидə күрсə, шуңа  гомере буе  омтылып яши торгандыр. Өлкəннəр очрашып үзара сөйлəүче бəндəдə, кечкенəлəр белəн булганда да күп очракта сүзлəрен  сəламəтлек сорашып  башлыйлар, шуны  телəп төгəллилəр. “ Сəлəмəт  булсаң,  бар да була”, - дилəр алар. Бу күзəтүем мине “ бəхет ул - сəлəмəтлектə” дигəн фикергə килергə этəрде. Мин бəхетне сəлəмəтлектə күрəм. Əгəр кеше сəлəмəт булмаса үз хыялларын тормышка ашыра алмас иде.  - Безнең һəркайсыбызның бəхетле буласы килə. Без кешелəр арасында яшибез. Шуңа күрə тормышыбызда үзара мөнəсəбəтлəрнең нинди булуы зур əһəмияткə ия. "Үзең яхшы булсаң, кеше дə яхшы, үзең начар - кеше дə начар" диелə татар халык мəкалендə. "Кеше кешегə көзге булып хезмəт итə" дигəн əйтем дə бар. Димəк, башкаларның сиңа уңай мөнəсəбəттə булуын телəсəң, үзең яхшы күңелле кеше булырга тиешсең. Ə моның өчен үзеңдə матур сыйфатлар тəрбиялəргə кирəк. (Бəхетле булу- ул хезмəтне ярату, намуслы, батыр, тугрылыклы, шəфкатьле, инсафлы булу.) - /Укытучының нəтиҗəсе/: - Нинди матур сүзлəр! Болар һəр кешене бизи торган асыл сыйфатлар. Шəфкатьле булу – барлык күркəм гадəтлəрнең башы, əдəплелекнең нигезе. Бары шəфкатьле бала гына бəхетле, тəүфыйклы, мəрхəмəтле, игътибарлы, кешелекле була ала.  - Интернет сайтларның берсендə, бəхет турында кеше фикере нинди микəн дип караганда, мəнə нинди шигырь килеп чыкты: Бəхетне без ничек анлыйбыз сон,  Кемнəр, кайсы җирдə куллана?  Минем очен бəхет- туган хəрбер көндə,  Таң нурлары белəн башлана.  Ходай биргəн гомер- ул зур бəхет  Тазалыгы белəн бирелсə.  Шөкер итеп биргəн барысына  Риза булып көнең курелсə.  Безне тапкан, назлап безне баккан,  Эти- эни исəн булсалар.  Кайткан чакта туган нигезлəргə  Капка ачып каршы алсалар.  Туганнарың тату булса- бəхет.  Уртак булса шатлык- кайгылар.  Куңеллəрдə булса яхшы уйлар,  Таза булып туса сабыйлар!  Хəр нəрсəдəн бəхет табып була,  Белу кирəк яшəу кадерен.  Терелəрне хөрмəт итə белеп,  Улгəннəрнен карыйк каберен.  Дөнья йорты- сынау йорты бит ул,  Кемнəр үзен ничек курсəтə.  Сынау биреп Аллаһ, сабырлыкка  Дөреслеккə безне өйрəтə.  Бар нəрəсəдə бəхет курə белсəк, 



Сабыр калсак авыр чакларда,  Янəшəдə безнен Аллаһ булыр,  Жиңел булыр алга атларга.                             Кадрия Камилова - Бу əсəрнең авторы бəхетне ничек итеп күз алдына китерə? /Укучыларның җаваплары/ - Минемчə, бəхетле булыр өчен Раббыбыз биргəн нигмəтлəргə шатланып яшəү, авырлыкларга сабыр итə белү, Аллаһ кушканча яшəү чын бəхеткə илтə.  3нче бирем “Əкият дөньясыда” - Бəхет турында əкиятне тыңлап китик. “Бəхет кемгə күбрəк елмая?” дигəн сорауга җавап əзерлик. Бəхет (Корея халкы əкияте)      Бер авылда бик намуслы карт яшəгəн, ди. Нəкъ төн уртасында төшендə үзенə күктəн бəхет иңүен күрə ул. Икенче көнне, кырда эшлəп йөргəндə, моның китмəне нəрсəгəдер тиеп чыкылдап куя. Бераз казыгач, җир астыннан аждаһа, тавис кошы сурəтлəре төшерелгəн чүлмəк тартып чыгара. Төбендə кечкенə генə алтын тəңкə ялтырый икəн. “Əгəр кичə төшемдə күргəн бəхет булса, ул миңа күктəн иңəргə тиеш иде, ə мин бу чүлмəкне җирдəн таптым, - ди картю – Күрəсең, миңа тиешле бəхет түгелдер”, - ди. Алтын тəңкəле чүлмəкне урынына куя да өенə юнəлə. Аның күршесендə генə бик к омсыз бай тора икəн. Күршесенең хəзинəгə юлыгуын белгəч: ”Җир бəхетеме, күк бəхетеме – барыбер түгелмени”, - ди. Карт əйткəн җиргə йөгереп бара, карый – хəзинəгə берəү дə кагылмаган. Чүлмəк эченə текəлсə шакката: еланнар, бакалар, төрле-төрле селəүчəннəр мыж килеп яталар икəн анда.      - Ə-ə... Хикмəт менə нəрсəдə! Теге ахмак, дөньяда юкны сөйлəп, намуслы кешелəрнең башын əйлəндерə икəн! Күрсəтим əле мин аңа! – ди икəн бай. Чүлмəкне күтəрə дə китə күршесе йортына. Барып җитү белəн, теге чүлмəкне тəрəзəгə томыра. Кешегə  усаллык эшлəүне уена да кертмəгəн карт бу вакытта рəхəтлəнеп йоклый икəн. Нəрсəнеңдер чылтырап ватылуын ишеткəч куркып уяна. Күзен ачып җибəрсə, янəшəсендə зур гына чүлмəк!      -  Ə менə монысы инде чыннан да күктəн иңгəн бүлəк, монысы чыннан да минем бəхетем, - ди ул. Чүлмəкне караса, аның эче тулы алтын. - Чыннанда, бəхет кемгə күбрəк елмая? - Намуслы, комсыз булмаган, язмышына риза булган, күктəн, ягъни Аллаһтан, килгəн бəхеткə генə риза булган кешегə.  4нче бирем. Тест.  (Тактада яки карточкаларда язылган).  Бəхетне акчага сатып алып буламы? а) юк б) əйе в) җавап бирə алмыйм Кешенең үз бəхете үз кулында булуы белəн килешəсезме?   а) əйе б) юк в) җавап бирə алмыйм Нəрсə ул бəхет ? а) тазалык 



б) гаилəң имин булу в) яшисе килеп яшəү г) һəр яңа көнгə сөенү д) дусларың булу е) ЕГЭны əйбəт  бирү ж) ярату з) тəмəке тартмау и) аракы эчмəү к) наркотик кулланмау л) əйбəт билге алу м) яхшы машинаң булу н) дусларың булу   о) изгелеклəрең күп булу п) күңел тынычлыгы р) Аллаһның синнəн риза булуы                                    (Тестның нəтиҗəсен тикшерү, укучыларга җиткерү)  V. Изге Коръəн китабыннан - Аллаһ Тəгалə əйтте: «Мин җеннəрне һəм кешелəрне бары тик Миңа гына гыйбадəт кылсыннар өчен яралттым» (“ Зəрият”: 56). - Аллаһ Тəгалə безгə бу аяттə кешелəрнең бу дөньяда ни өчен яшəвен, ул кешелəрне нигə халык итүен, җиргə ни өчен шуның кадəр расуллəр җибəрүен əйтə. Ул аларны бары тик бер максат белəн генə яралткан: аның бер Үзенə генə гыйбадəт кылсыннар һəм Аны танысыннар, Аңа итагать итеп, əмерлəренə буйсынып яшəсеннəр өчен. Əгəр дə кешелəр шушы аятьне аңлап, Раббыбыз Аллаһка буйсынып яшəсə, тыелганнарыннан тыелып, əмерлəренə итагать итеп, ике дөнья бəхетенə дə ирешерлəр иде. Бəхетсезлекнең төп сəбəбе менə шушы максатыбызны үтəп яшəмəүдəдер. Аллаhны танып, Ул кушканны үтəгəн, Аның ризалыгына ирешкəн кеше генə чын бəхетле була ала икəн.   VI. Хəдис - Мөхəммəд Пəйгамбəрнең хəдисен укып, аның турында үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:  
• Инсаннар (кешелəр) җəмгыяте бер инсан тəнендəге əгъзаларга охшар. Тəндə булган əгъзалар бер-берсенə ярдəмче булып торулары, берсе эштəн чыкса, башкалары да шуннан зарар күрүлəре кебек, инсаннар да бер-берсенə ярдəмче булып торырга һəм берсенə килгəн һəлакəтне башкалары да уртаклашып сызланырга тиешлəр. - Мөселман кешесе бары тик башка мөселманнарны, аның тирəдə яшəгəн кешелəрне бəхетле итə алса гына үзе бəхетле була алыр, чөнки үзе турында гына кайгыртучы кешене Аллаһ сөйми һəм дə аны бəхетле итми.  - Лилиана Ахметзянова, сезнең шикелле яшь кенə кыз, бəхетне болай күз алдына китерə: Бəхет ул, мөгаен, икəү бергə намаз укудыр, Догаларда үз исемеңне ишетүдер... Берең бик еракта булганда,  Аллаһ ризалыгы өчен яратканын аңлауда... Йөрəк астында аның бер өлеше типкəнен тыңлауда, Икəү бергə балага исем эзлəүдə... Күңелеңне тынычлыкта табып, Чын мөселман кеше булуда. /Лилиана Ахметзянова/ 



- Бу шигырьдə яшьлəр өчен иң актуаль мəсьəлə- ярату турында сүз бара. Əммə лəкин Аллаһ ризалыгы өчен булган мəхаббəтнең иң зур бəхеткə китергəнне күрсəтə.  VI. Рефлексия (Йомгаклау).  - Ни өчен байлык, югары белем, начальник булу, хəттə сəламəтлек кенə бəхетле булу өчен җитми? (Байлык, югары белем, начальник булу, сəламəтлек кенə күңел тынычлыгын бирми.) - Күңел тынычлыгын кайдан табарга мөмкин? (Рухи белемдə, үз- үзеңне тəрбиялəүдə, башка кешелəрне бəхетле итүдə).  - Аллаһы Тəгалəне тануда, Ул кушканча яшəудə, Аның ризалыгы эчен күп итеп изгелеклəр кылуда. -  Димəк, нəтиҗə ясап шуны əйтə алабыз: бəхет-  ул бүгенге көнеңдə кəнəгат булып, Аллаһы Раббызга шөкер итеп, җан тынычлыгы белəн яши алуыбыз. Бəхетле бала шундый бала, кем бүгенге көненнəн мəктəптə белем алуыннан, өйдə əти-əнилəренең шатлыклы йөзлəрен күрүдəн, иптəшлəре белəн дустанə яшəүдəн, кылган гамəллəреннəн, игелекле эшлəреннəн тəм, лəззəт табып авыр вакытларда да сер бирмичə, шөкер итеп күтəренке күңел белəн яши алучы баладыр.  VI. Өйгə эш: 1. “Бəхетле булу- Аллаһы Тəгалəнең ризалыгын алырлык итеп яши белүдə” дигəн темага җавап əзерлəргə. 2. “Мин үземнең бəхетле булуымны ничек итеп күз алдыма китерəм” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.      


