
Тема: “Əдəп һəм оят- əхлакның нигезе”  Максат:  1.Укучыларда ояла белү, тыйнаклык, кылган гамəллəре өчен җаваплылык хисен тəрбиялəү.  2. Кешелəргə карата изгелек, рəхимлелек, мəхəббəт, ихтирам хисе тəрбиялəү.             3.  Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə                 белүлəренə ирешү.              Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Həрбер эш өчен кешелəр һəм Аллаh каршында җавап бирəсен аңлау. 
• Яхшылык та яманлык та үзеңə кире кайтасы турында төшенү. 
• Оялчанлык- бөтен начарлыктан тыела белү икəнен  белү. Эпиграф:  
• “Ояла белгəн кеше яхшылыктан башка бернəрсə эшли белми” /Хəдис/ Дəрес барышы I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:          Бервакыт изге күңелле həм кабəхəт кешелəрнең Оятлары очрашканнар. Икенчесе хуҗасыннан бик зарланып:”Матур китапларны да аңа биргəлəдем, яхшы кешелəр белəн дə очраштырдым, файдасыз- үзен генə ярата. Бөтен кешелəрдəн алда, бай, өстен булу- аның яшəү мəгънəсе. Горурлык, мин- минлек хуҗамны буып алды. Миңа, Оятка, күңелендə урын калмады инде” дигəн. Изге кешенең Ояты: “Ə без аны кызык итик- карарбыз  нəрсə булыр!”Бераз пышылдашып, ике кешенең Оятлары хуҗаларына кире кайтканнар.      Иртəн кабəхəт кеше уянуы белəн:  - Туйдырды инде мине хатыным!”дип уйлады.  - Ничек туйдырдым? Ни гаебем бар: ашарга пөшерəм, җыештырам, эшкə барам!- диде хатыны. - Бу карт сыер мин уйлаганны каян белгəн микəн?- дип уйлау белəн хатыны: - Мин карт сыер мени?         Кабəхəтнең башы авырта башлый. Начальникка шалтыратып баллы тавыш белəн: - Хəерле иртə- дип əйтсə дə, өчтəн:”Бу карт кəҗə пенсиягə кайчан китəр микəн?”- дип уйлап куйды. - Мин карт кəҗə мени?Эшкə килмə- уволен!         Шулай итеп кабəхəт кеше үзенең уйлары бөтен кешегə шулук мизгелдə билгеле булганын аңлый. Уйламыйча да булмый бит... Ул тыштан елмаерга, 



ə өчтəн дусларына ярлы булуын, күршелəренə уңышсызлык телəргə иялəнгəн иде.       Хатыны ташлап киткəн, аның белəн аралашырга, эш итəргə телəгəн кеше юк инде хəзер. Бөтенесе дə аңа:”Ай- хай, Оятың юк икəн синең!”- дип əйтə башлаганнар. “Ни эшлəргə? Кайда соң минем Оятым?”- дигəндə генə, кабəхəтнең Ояты: “Мин хəрвакыт яныңда идем- тик син мине тыңламадың. Хəзер синең йөрəгең əрни- үзең рəнҗеткəн кешелəрнең хəллəрен аңлагач кына мине ишеттең.” - Миңа хəзер ни эшлəргə? - Бөтен кешегə яхшылык телəргə өйрəн- аннары очрашырбыз!        Авыр булды оятсыз кешегə: үзенең кабəхəтлеге кире кайтып бетмичə, ул яңадан башкаларны кызыганырга, аларга ярдəм итəргə өйрəнмичə, үзенең начар телəклəрен, уйларын  үзгəртмичə, кайтмады аңа Оят.       Ялгызлык, кеше нəфрəте аны үз уйларын, хислəрен күзəтергə, контрольдə тотарга өйрəтте. Үзенең сабыр, саф күңелле кешегə əйлəнүен сизми дə калды. Ояты да кире кайтты.  II. Дəреснең темасын ачыклау. Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (“Əдəп һəм оят- əхлакның нигезе”).   III.Уку мəсьəлəсен чишү. - Нинди кеше оятсыз була?  - Нинди кеше оялчан була?  1. Төркемнəрдə эшлəү. - Төркемнəрдə эшлəп  алыйк.  1нче бирем    “Ике исем” - Текстка ике исем кушыгыз:  
• беренчесендə аның темасы күренсен (Ояла белү). 
• икенчесендə- текстның төп фикере ачыклансын (Оятсызлык кешене бəхетсез итə). - Һəр төркем үз җаваплары белəн таныштыра (1, 2 төркем).  2нче бирем  Үгет- нəсыйхəт. - Хикəядəге кабəхəт кешегə нинди үгет- нəсыйхəт, киңəшлəр бирер идегез?  (Җаваплар): 

• Үзеңне кешелəрдəн өстен күрмə, аларны хөрмəт ит. 
• Оятсызлык эшлəгəндə, син рəнҗеткəн кеше урынына үзеңне куеп кара. 
• Уйлар, телəклəр саф, чиста, көрсез булсын- фəрештəлəр аларны язып баралар-  җавап бирəсе булыр. 
• Кешелəргə яхшылык кына телə, эшлə- ул кире кайтыр. 
• Начарлык эшлəмə- чөңки ул да кире кайтыр. 



• Димəк, оятсыз кеше башкаларны гына түгел- үзен дə рəнҗетə, бəхетсез итə. - Һəр төркем үз җаваплары белəн таныштыра (1, 2 төркем).      3нче бирем    Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”  (мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар  дəвам итə). - Балалар! Хəзер уен уйнап алыйк! Мəкальлəрне мин башлыйм- сез дəвам итəрсез. Җавапны хор белəн- башта-беренче, аннары- икенче төркем бирə:  
• Курку булмаган җирдə əдəп ... булмый.  
• Яңгырдан соң кояш бар- алдаудан соң ... оят бар. 
• Ялганчы калыр оятка, гадел җитəр... бəхеткə. 
• Хəя (оят) барда ... иман бар. 
• Алладан курыкмаган- бəндəдəн ... оялмас.  
• Əдəпленең күлмəге сəдəпле, үзе матур ... гадəтле.  
• Оялмаган кеше өчен оятлының йөзе ... кызарыр. 
• Үгет бездəн, əдəп белү ... үзеңнəн. 
• Үзе əдəпсез, киеме ... сəдəпсез. 
• Һəр кешенең ояты үзе ... төсле була.  
• Əдəмне əдəм иткəн ... əдəп. 
• Əдəпле кеше солтан, əдəпсезнең бите ... олтан. 
• Əдəпленең күлмəге сəдəпле, үзе матур ... гадəтле. 
• Əдəпсез алда мактар, артта .. яманлар   
• Холкы бозык кешенең фикере дə ... бозык була. 
• Төкəнмəс хəзинəм булганчы оялмас ... йөзем булсын. 
• Оят булмаган җиргə ... бəла килə. 
• Оят юкта ... иман юк. 
• Оят үлемнəн ... каты. 
• Оятның теше булмаса да ... кимерə. 
• Оятсызлык йөз ... ерта. 
• Оятсызлык төтен шикелле — күзгə ... керə. - Кайсы мəкальлəр без укыган хикəягə бигрəк туры килə? (Əдəмне əдəм иткəн ... əдəп.Алладан курыкмаган- бəндəдəн ... оялмас. Оят юкта ... иман юк).  4 бирем “Кеше хəленə керергə өйрəнийк” - Кабəхəт кешегə рəнҗегəн хатыны һəм начальникның үпкə уй- сүзлəрең алар булып əйтеп карагыз. /Җаваплар/:  (Хатыны: “Ий, гомер буе бергə яшəдек: балаларыбызны үстердем, аларны тəрбиялəдем, көр юдым, өйлəр җыештырдым, бакчада бергə яшелчə үстердек, эшкə бардым, сиңа тугъры булдым, йөзеңə кызыллык китермəдем- ə мин сиңа “сыер” дидең;.  Начальнигы: “Яхшы эшкə үзем урнаштырдым, сорасаң- кирəк чакта җибəрдем, зарплатаны арттырдым...”)  



- Төркемнəрдəге эшне тəмамладык. Алар үзлəрен яхшы белемнəрен күрсəттелəр.  2.  Бөтен класс белəн эш.   1) Танылган шəхеслəргə сүз бирик:  
• Ояла белгəн кеше- хөрмəткə лаеклы кеше. /Б.Шоу/ 
• Кешелəрдəн оялуга караганда үз- үзеңнəн ояла белү яхшырак. /Л.Толстой/ 
• Оятын югалткан кешене үзен һəлəк иткəн дип белергə кирəк. /Ф.Бекон/ 
• Тумыштан оятсыз кеше оятсызлыгыннан төзəлмəс. /Цицерон/  - Бу сүзлəр турында үз фикерлəрегезне əйтегез.  2) Интернетка сəяхəт. - Дəрескə əзерлəнгəн вакытта Интенет сайтларына керми булмый. Ə анда бүгенге дəрес темасына төрле карашлар. Мəсъəлəн, кайбер статьяларның исемлəре: - Оялудан ничек котылырга? - Оятсызлык- беренче бəхет.  Берəү яза: 
• “Ояла белү сəлəте югалуга таба бара. Бу заманда оялу, оялчанлык кирəкмəс сыйфатына əйлəнеп бара шикелле. Нахаллык, оятсызлык хуплана”. - Чыннанда, оялчанлык кешелəрдə кимедеме, юкмы? Ни өчен? Үз фикерегезне əйтегез. (Кимеде, чөнки куп кешелəр Аллаhтан курыкмыйлар, кешедəн оялмыйлар).  Икенче берəү болай дип яза: 
• “Оялчанлык бер җирдə дə, бер кем тарафыннан да хупланмый. Ул чирне дəваларга кирəк”.   - Ояла белү чирме, əллə безгə кирəкле бер сыйфатмы? Ни өчен? Үз фикерегезне əйтегез. (Ояла белү бик кирəкле сыйфат, чөнки ояла белмəгəн кеше хайванга əйлəнə: аңа алдарга, үтерергə, кеше хакын ашарга да ярый...)   Өченче фикер:  
•  “Балачагымда кибеттə “Сникерс” урлаган идем. Намусым 5 ел буена миңа тынычлык бирмəде, оятым белəн 5 ел көрəшеп, ул (оят, намус) мине җиңде: шулук кибетнең шулук киштəсенə “Сникерсны” кире кайтарып куйдым”. - Сез шулай (алган əйберне куеп) эшли алыр идегезме, юкмы? - дигəн сорауга өчтəн генə җавапны эзлəп карагыз...  - Өч фикернең кайсын дөрес дип уйлыйсыз? Ни өчен?  



- Кайбер чакта балалар, “ялгыш”дип əйтер идек, кеше əйберсенə кызыгып аны урлыйлар. Бу хатаны тиз арада аңлаган, төзəткəн кеше бик намуслы, көчле, бəхетле кеше. Тагын бер фикер: 
• “Ə мин болайрак фикер йөртəм: оялчан булу- оятың, намусың булу. Киресенчə булганда- син оятсыз, нахал. Ə татар хатын –кызлар элек- электəн тыйнак, оялчан булганннар шул. Ир- атлар оятсызлар белəн вакыт уздыралар, ə оялчанраклары белəн гомер итəлəр. Əллə ялгышам микəн?” - Кайсы фикер сезнең күңелегезгə якынрак? Ни өчен? -  Оялчанлык модада түгел шикелле тыелса да, оятсыз кызлардан “файдаланып”, егетлəр гомер итəр өчен тəртипле, оялчан кызларны сайлыйлар икəн.  3) Хəдислəр. - Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (с.г.в.) хəдисен укып, үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:  
• “Ояла белгəн кеше яхшылыктан башка бернəрсə эшли белми”. 
• “Кешелəрдəн оялмаган, Аллаhыдан да оялмас”. 
• “Оялчанлык- иманлы булудан”. 
• “Оялмаган кеше телəгəнен эшлəсен”. 
• “Оялчанлык- бөтен начарлыктан тыела белү”. - Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз? Фикерлəрегезне исбатлагыз. - Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.г.в.) үзе искиткеч оялчан булган, безгə дə оялчанлык күрсəтергə тиеш дип əйтеп калдырган.  Əгəр кеше эшлəгəн хата, гөнаhтан оялмаса, аны начар эшлəрдəн тыеп булмаячак.       Кешелəрнең оялуы ике төрле була: Аллаhыдан оялу, кешелəрдəн оялу. Аллаhыдан оялу кешелəрдəн оялудан өстен, чөңки Раббызбыдан оялу кешене явыз эшлəрдəн туктата. Ə Аллаhы Тəгалəдəн оялмаган кеше җир йөзендə бөтен əшəкелекне, бозыкны кыла. Оят кешелəрдə була торган күркəм əхлакларның берсе булып санала, ул иманның камиллеген, ныклыгын күрсəтə. Тумыштан ук килə торган оялчанлыкка ия булучы кеше əхлакның иң югары дəрəҗəлəренə күтəрелə, гөнаh эшлəүдəн тыела, начар холыклардан саклана.   4) Эпиграф белəн эш. 
• “Ояла белгəн кеше яхшылыктан башка бернəрсə эшли белми”. - Бу сүзлəрне бүгенге дəреснең эпиграфы итеп тактага яздык. Җөмлəне хор белəн кабатлыйк həм үзебезнең йөрəклəребезгə гомер буена салыйк, беркайчанда онытмыйк. Хор белəн укыйлар. 



- Җөмлəне дəвам итеп карыйк: “Ояла белгəн кеше яхшылыктан башка бернəрсə эшли белми, чөңки...” (... чөңки ул Аллаhыдан, кешелəрдəн, үзеннəн- үзе оялып кешене рəнҗетүгə, алдауга, əдəпсезлеккə, урлауга, ялкаулыкка бармый).   V. Рефлексия (Йомгаклау).  - Дəреснең темасын искə тешерегез. - Үзегез өчен нинди гыбрəтлəр алдыгыз? Фикерегезне исбатлагыз. (Оятсызлык кешене бəхетсез итə, чөңки һəрбер эш өчен кешелəр һəм Аллаh каршында җавап бирəсе бар. Яхшылык та яманлык та үзеңə кире кайта). - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (“Ояла белгəн кеше яхшылыктан башка бернəрсə эшли белми”, чөнки ул начарлык эшлəргə кешелəрдəн, Аллаhы Тəгалəдəн ояла). - Ояла белү, тыйнаклык  һəм гаделлек – тəрбияле кеше өчен бик мөһим сыйфатлар. Тəкəбберлек, үзеңне өстен кую, урынсыз горурлык һич тə кабул ителми, чөнки кешелəрнең бер-берсе алдында өстенлеге юк, алар игелеклелек һəм зирəк акыллы булулары белəн генə аерыла. Оятсызлык кешегə телəсə нинди гөнаh кылырга юл ача, ə оялчанлык, киресенчə, аны бөтен начарлыктан, гөнаhтан тыя, чөңки əдəп һəм оят- əхлакның нигезе.  VI. Өйгə эш: - Өй эшен вариантлап  бирəбез: 1. “Ни өчен дустыңның оятсыз булуын телəмəс идең?”  дигəн темага җавап əзерлəп килергə. 2. “Оялчан кешенең гадəтлəре” дигəн темага җавап əзерлəп килергə.  


