
Тема: “Сабыр төбе- сары алтын”  Максат:  1. Укучыларны  “Сабыр төбе- сары алтын” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп, тормышта авырлыкларга түзеп, аларны җинеп чыгарга ярдəм итү. 2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 3. Укучыларда сабырлык сыйфатын, кешелəргə карата мəхəббəт, ихтирам хисе тəрбиялəү.  Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Сабыр итə белгəн кеше үзенең бөтен максатларына ирешер икəнең белү. 
• Həркем үз- үзендə сабырлык сыйфатын тəрбияли ала икəнен аңлау һəм шуңа омтылу. 
• “Дөреслектə сабыр итүчелəргə хисапсыз (бик күп) əҗерлəр бирелер” Раббыбыз əйткəн сүзлəрнең асылына төшенү. (Зөмəр: 10).  Эпиграф:  
• “Дөреслектə сабыр итүчелəргə хисапсыз (бик күп) əҗерлəр бирелер” дигəн Раббыбызның сүзлəренең асылына төшенү. (Коръəн. Зөмəр: 10).  Дереснең барышы                                                                               I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Кечкенə генə əкиятне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез. - Бервакыт патша үзенең вəкилен күрше король янына җибəрə. Юлда тоткарланып, соңга калдым дип, ул бик ашыгып патша сараена йөгереп керə, сулышы бетеп, аны җибəргəн патшаның əйткəн сүзен тапшыра башлый: - Безнең патша:“Кара койрыклы ак атыгызны сатып җибəрсəгез иде”,- дип сорады,- əгəрдə сатмасагыз ...”   Сүзне тыңлап бөтермичə, король болай дип əйтə башлады: “Бер сүз дə ишетəсем килми. Хуҗаңа җиткер: андый ат миндə юк, əгəрдə булса... “, лəкин əйтеп бөтермичə, бераз уйлап туктап калды.  Килгəн вəкил сүзне тыңлап бөтермичə, корольның туктап дəшмичə торуын үзенчə аңлап, куркып йөгереп чыга, атка атланып кайта həм хуҗасына корольның тупас җавабын җиткерə.  Шулай итеп, ике патшалык арасында озак еллар дəвам иткəн күп кеше канын койдырган сугыш башлана. Ниhаять, байтак югалтулардан соң патшалар дуслашырга уйлыйлар həм əйтелеп бетермəгəн сүзлəре турында бер- берсен сораштыралар.  Король:“Кара койрыклы ак атыгызны сатып җибəрсəгез иде, əгəрдə сатмасагыз ...” дигəн сүз белəн нəрсə əйтмəкче идең?”- дигəн сорауга: “Икенче төрле атыгызны җибəрегез”,-  дигəн җавап ала. “Андый ат миндə юк, əгəрдə булса... “,- дигəн сүз нəрсə турында иде ул?”- дигəн патша  сорауна. Король болай дигəн:“Əгəрдə булса, hиччиксез атымны кадерле күрше патшага җибəрер идем”.  - Юктан башланган сугыш геройларның нинди сыйфатлары булмаган аркасында килеп чыга? (Сабырлык). 



II. Дəреснең темасын ачыклау. - Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (Сабырлык турында, “Сабыр төбе- сары алтын”).   III.Уку мəсьəлəсен чишү.  1. “Нəрсə ул сабырлык?”- дигəн сорауга җавап табу. - Нинди кешене сабыр дилəр? - Түзə белгəн кешене. - Сабырлык кайсы вакытта кешегə бик кирəк була? - Кеше авырганда, берəр эшне башкарганда, дуслар белəн аралашканда. - Сабырлакның капма каршы сыйфат нинди ул?  - Нинди кешегə сабырсыз дилəр? - Əйе, укучылар, кеше сабыр булмаса, эшлисе эшенең мəгънəсенə төшенмичə, ашыгып хата ясый, хəтта төзəтеп булмаслык хаталар ясый, уйламыйча гына җавап бирə. - Димəк, сабырлык ул түземле булуны, авырлыклар килгəндə үзебез белəн идарə итə алуны, ямьсез сүзлəр əйтү həм начар гамəллəрдəн кылудан үзебезне тыеп кала алуны аңлата. Түзем кеше нинди авырлыкка да түзеп тора белə.  2. Төркемнəрдə эшлəү. 1нче бирем   Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”  (мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар  дəвам итə). - Балалар! Хəзер уен уйнап алыйк! Мəкальлəрне мин башлыйм- сез дəвам итəрсез. - Ашыккан- ашка..  пешкəн. - Түземлек тамыры əче, лəкин җимешлəре ... татлы. - Сабырлык тауларны ... тигезли. - Көтə белү- уңышның зур ... сере. - Тиз йөгергəн кеше зак ... йөгерə алмый. - Бəлəкəй эшлəрдə түземсез булсаң, зур эшлəрне дə ... эшли алмассың. - Сабыр итсəң- ... шатланырсың, ашыксаң- ... үкенерсең. - Сабырлы- солтан, сабырсыз ... шайтан. - Түзгəн- тимерне дə ... эзгəн.  2нче бирем Карточкада бирелгəн сорауга җавап табу. - Хəзер сезгə гыйбрəтле өзек тəкъдим итəм.   - Бер бик тиз кызучан малай дусларын еш кына чакларда үпкəлəтə торган булган. Бервакыт əтисе аңа бер тартма кадак биргəн həм ачуы килгəн саен, сабыр итеп, капкага берəр кадак кына кагарга киңəш иткəн. Беренче көнне  малай 37 кадак каккан. Алдагы 3- 4 атнада ул, түзəргə тырышып, каккан кадакларның санын көннəн- көнгə киметеп барган, чөңки малайга чүкечне табып, кадак кагып йөрүгə караганда, сабыр итү җиңелрəк булып тыелган.        Ниhаять, беркөнне малай көне буена бер кадак та каккмаган. Тартма бушагач, ул тагын əтисе янына киңəшкə килгəн. Атасы: “Ə хəзер ачуланасы килгəч, сабыр итеп булган саен, капкадан берəр кадакны тартып алып бар”,- дигəн. Байтак вакыт узгач, яшь үсмер тартма яңадан кадак белəн тулганы турында əтисенə əйткəн.        Атасы малаен капка янына алып килə həм: “Улым, син сабыр итəргə өйрəндең, лəкин кара əле бу капкага- ул бекайчанда элекке шикелле булмас. Нəкъ шулай ук кешене 



үпкəлəткəндə, син аның күңелендə мəңге бетмəс җəрəхəт ясыйсың. Күпме гафу үтенсəң дə, яра тезəлми”,- дип əйткəн. - Həр төркем карточкадагы (тактадагы) биремне эшли. 1 төркем: Хикəяне тыңлагач, аңың темасын (нəрсə турында язылганын) ачыклый торган исем кушыгыз. Бу сыйфат кешегə бик кирəк булган очракларның мисалларын китерегез (авырганда, гыйлем алганда, эш башкарганда, кешелəр белəн аралашканда). 2 төркем: Хикəяне тыңлагач, аңың төп фикерен (идея) ачыклый торган исем кушыгыз. (Кешелəр белəн тату буласың килсə- сабырлыкка өйрəн). Сабырсызлык кешене авыр хəлдə калдыру  турында мисаллар китерегез.     3 төркем: Малайга нинди үгет- нəсыйхəт бирер идегез? (Сабыр булырга өйрəнергə, үз- үзеңне тəрбиялəргə, дусларның кадерен белергə, ата- ананың киңəшенə колак салырга, кешелəрне рəнҗетүдəн ерак булыга).  3нче бирем. “Алдагы риваяттəн нинди гыйбрəтлəр алып була?” дигəн сорауга җавап бирү.  - Бу риваяттəн нинди гыйбрəтлəр алып була (нəтиҗə ясарга)?  /Укучылар җавабы/: 
• Кешене үпкəлəткəндə, рəнҗеткəндə аның күңелендə мəңге бетмəс җəрəхəт кала.  
• Күпме гафу үтенсəң дə, яра тезəлми. 
• Həркем үз- үзендə сабырлык сыйфатын тəрбияли ала.  3. Сабырлыкның төрлəре. 
• Кайгы- хəсрəтлəргə, həлакəтлəргə түземлек.  Əгəр хəсрəтлəр кешенең малына, җанына, баласына төшсə, ə кешенең бу бəхетсезлекне туктатырга кече җитмəсə, ул вакытта риза булып сабыр итəргə кирəк. Зилзилə, көчле су ташулар, сугышлар вакытында килгəн авырлыкларга чыдау- сабырлык билгеседер. Сабырның савабына ышанмаганнар бəхетсезлеклəр килгəндə өметсезлеккə төшəлəр, яшəүнең ямен югалталар. 
• Дуслар белəн, чит кешелəр белəн аралашканда, гаилə тормышында кирəкле түземлек. Дуслар белəн, чит кешелəр белəн, туганнар белəн аралашканда иң кирəкле сыйфатларның берсе- түземлек, сабыр итə белү. Укып киткəн ривəят безне кешелəрне рəнҗетүдəн сак булырга өйрəтə, чөнки күңел җəрəхəте тактадагы кадак эзе генə түгел-  мəңге əрни. 
• Укуга, берəр эш башкарганга, тормыш максатына ирешүгə, гыйбадəткə түземлек. Мəктəптə укыганда, югары уку йортларында гыйлем алганда, авыр яки яңа эшнең нəтиҗəсен күрер эчен түземлек бик кирəк. Александр Суворов, атаклы рус полководец, тумыштан бик начар саулыклы булып туса да, балачактан узен чыныктырып, салкын сулар сибенеп, спорт белəн шыйгөллəнеп, үз- үзендə тəрбиялəгəн сабырлык həм максатчанлык аркасында бик зур нəтиҗəлəргə ирешə, дошманнарын дөр калтыраткан танылган генерал була. 
• Гөнаh эшлəрдəн тыелу- сабырлыкның тагын бер төре. - Гөнаh эшлəрне санап китик əле. (Алдашу, ялкаулык, урлашу, кешене рəнҗетү, тəмəке тарту, аракы эчү...)  - Гөнаh эшлəрдəн тыелу- бəхетле буласы килгəн həр кешенең иң кирəкле эшлəрнең берсе.  



- Сабырлык- бик көчле корал, лəкин түземлекне да урынында кулланырга кирəк. Хəлебездəн килгəнне эшлəмəсəк, ялкауланып, юклыкка, наданлыкка, хаксызлыкка риза булып ятсак, бу сабырлык булмас.  4. Танылган шəхеслəргə сүз бирик:  - Танылган шəхеслəргə сүз бирик. Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз?  
• “Сабыр итə белгəн кеше үзенең      бөтен максатларына ирешер”.                                                                                          /Бенджамин Франклин/ 
•  “Көчле кеше көрəшкəндə иптəшлəрен җиңгəн кеше түгел, көчле кеше – ачуы чыккан вакытта сабыр итеп, үз ачуын җиңгəн кеше”.  5. Изге Коръəн китабыннан. - Аллаһы Тəгалə үзенең китабында, бик күп  аятьлəрендə  "дөнья йорты – сынау  йорты” икəнлеге турында əйтеп уза. Шушы əйтелгəннəрнең кайберлəрен  ишетеп узыйк. 
•  "Һəм, əлбəттə, без сезне сынаячакбыз: Курку һəм ачлык белəн маллар, җаннар, җилəк-җимешлəр тарлыгы белəн. (Сыналган вакытларда) сабыр  булучыларны исə шатландыр. Ул сабыр булучыларга берəр авырлык килсə, алар əйтəлəр: "Без Аллаһы Тəгалəнеке һəм Аңа кире кайтачакбыз”. Шуларга Раббылары тарафыннан ярлыкау һəм мəрхəмəт насыйп булачак, дөреслектə алар туры, дөрес юлда булучылар”   (Бəкара сүрəсенең  155-157).  
• "Əллə кешелəр: "Без иман китереп инандык!” – дип əйткəч, аларга авырлык-лар килмəс һəм  сыналмаслар дип исəплилəрме?! Аларга кадəр булган кешелəр барысы да сыналды, һəм Аллаһы кайсылары дөрес сөйли һəм кайсылары ялганлый икəнен белə бит!” (Гəнкəбүт сүрəсе, 2-3 аятлəре).   - Аллаһы Тəгалə китабында шулай дип əйтə: 
• "Аллаһы беркемгə дə күтəрə алмаган сынаулар йөклəмəс...”  (Бəкара сүрəсе, 286 аять). - Ягъни Аллаһ һəр кешегə сынавын хəленə карап бирə,  арттырмый да, киметми дə. Сынау дигəн сүзне күп  кабатладым. Ни өчен? Чөңки һəрбер сынау бездəн сабырлык  көтə һəм сынауларга  сабырлык  белəн генə каршы торып була. 6. Эпиграф белəн эш.  
• “Дөреслектə сабыр итүчелəргə хисапсыз (бик күп) əҗерлəр бирелер” (Зөмəр: 10). - 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: “Дөреслектə сабыр итүчелəргə хисапсыз (бик күп) əҗерлəр бирелер”, чөңки...” (... чөңки ул Аллаhының сынауларына сабыр итте: авырса да, якын кешесе үлсə дə, аны үпкəлəтсəлəр дə Раббыбыз аңа биргəн язмышына риза булган).    7. Хəдислəр. - Пəйгамбəребез  галəйһиссəламнəн шундый хəдис риваять  ителə: 
• "Аллаһы Тəгалə əйтə: "Берəр бəндəмə авырлык килсə һəм шушы вакытта ул, Миңа сыену чараларын эзлəп, Миңа ялварса, һичшиксез, Мин аңа сораганчы ук бирермен, һəм догасын кылыр алдыннан ук догасына җавап кайтарырмын. Ə инде бəндəмə авырлык килгəннəн соң, Мине онытып башка берəүгə  сыгынса, алардан  чаралар 



эзлəсə, күк ишеклəрен ябармын”, ягъни ул бернинди яхшы  нəтиҗəгə  ирешə алмас.” - Башка бер хəдисендə Пəйгамбəребез  галəйһиссəлам: 
• "Кем берəр төнне авырып уздырса һəм үзенең хəленə сабыр булса, Аллаһтан разый булса, газиз əнисеннəн туган көнне  гөнаһсыз булган кебек гөнаһларыннан пакьлəнер. Əгəр авырсагыз, сəламəтлек сорамагыз”, –дип əйткəн.  - Ягъни  Пəйгамбəребезнең (с.г.в.)нең соңгы җөмлəсендəге сүзнең мəгънəсе  шулайрак: "Əгəр авырган вакытыгызда  гөнаһларыгыздан пакьлану һəм  Аллаһ Тəгалə каршысына нинди бөек  дəрəҗəлəргə ирешүвегезне белсəгез, сəламəтлек сорамас идегез. Лəкин бəндə буларак без тынычлык һəм сəламəтлек телибез”. - Сабырлык үрнəге буларак, Əюп  галəйһиссəламнең тормышын искə төшереп узыйк. Аллаһы Тəгалə Үзенең китабында  аның турында: "Без аны сабыр итүче дип таптык. Хакыйкатьтə ул – Аллаһка тəүбə белəн кайтучы, күркəм коллардан булды!” (Сад сүрəсе, 44 аять). - Əюп галəйһиссəлам үзенең халкына пəйгамбəр булып җибəрелгəн иде, һəм Аллаһ Тəгалə аны бəлки башка пəйгамбəрлəрне сынамаган сынаулар белəн сынады. Əюп  галəй-һиссəламнең мул җимеш бакчалары, балалары, хатыннары һəм һич тə борчымый  торган сəламəтлеге бар иде. Муллыгына карамастан, Аллаһы Тəгалə аның өстенə йөклəгəн бөтеп эшлəрне Əюп  галəйһиссəлам кимчелек китермичə, ялкаулык күрсəтмичə, җиренə җиткереп үтəп бара иде. Көннəр үтə торгач, Əюп галəйһиссəламгə сынаулар килə баш-лады. Иң беренчесе – җимеш бакчасы уңыш бирмичə, бакчасындагы бөтен агачлары һəлак булды. Шайтан аның янына килеп: "Ташла гыйбадəтеңне, бераз үзеңне кайгырт”, –дип əйтте.        Бу сүзлəрне  ишеткəч,  Əюп галəйһиссəлам: "Без Аллаһныкы һəм аңа кайтачакбыз. Ул   үзе бирде, үзе алды, биргəн əйберен кире  алганы өчен, мин ничек итеп Аңа  ачуланыйм?!” –дип əйтте һəм шайтанны куып җибəрде. Лəкин Əюп галəйһиссəламнең сынаулары моның белəн бетмəде. Берсе артыннан берсе, газиз балалары төрле  сəбəплəр белəн үлə башлады, һəм иң соңында  бөтен балалары үлде. Шайтан янəдəн кеше сурəтендə аның янына килде: "Əй Əюп, мин  кызганам сине, бакчаларың һəлак булды, таянычың булган балаларың  үлеп бетте, ə син һаман да Аллаһ, Аллаһ дисең. Ташла бу эшне, бераз үзеңнең хəлеңне кайгырт”, –дип əйтте.       Шайтанның бу сүзлəрен ишеткəн Əюп галəйһиссəлам шулай дип җавап кайтарды: "Без Аллаһныкы һəм аңа кайтачакбыз. Ул   үзе бирде, үзе алды, биргəн əйберен кире  алганы өчен, мин ничек итеп Аңа  ачуланыйм?!”, – дип шайтанны куып  җибəрде. Бу сынаудан соң, Аллаһы Тəгалə Əюп галəһһиссəламнең сəламəтлеген алды, авыруы көннəн-көн арта иде, янында хатыныннан тыш беркем калмады. Əюпнең авылдашлары əйтəлəр: "Əй Əюп, зəһəр авыруың безгə иярмəсен  өчен, авылдан чыгып кит”. Əюп галəйһиссəлам туган, үскəн, яшəгəн авылыннан хатыны белəн  чыгып китə һəм  авылдан бик  ерак  булмаган бер җиргə барып урнаша. Əюпнең хатыны авылга барып, аннан ризык алып  килə иде.             Авыруы көннəн-көн көчəйде. Шайтан тагын кеше сурəтендə Əюп галəйһиссəлам  янына килеп җитə. Һəм аңа: "Əй Əюп, мин синең хəлеңə хəйран калам, бакчаларың, җилəк-җимешлəрең юк, балаларың үлеп бетте, Аллаһы Тəгалəң сиңа авыру бирде, сине авылыңнан чыгардылар, хатының кулына  калдың, ə син һаман да Аллаһны  мактыйсың. Ташла бу эшеңне, оныт ул Аллаһны”, – дип əйтə. Əюп галəйһиссəлам: "Без Аллаһныкы һəм Аңа кайтачакбыз. Ул   үзе бирде, үзе алды”, –дип əйтте.  Шайтан  бу сүзлəрне Əюп галəйһиссəлам янына килгəн саен ишетте һəм өметсезлəнеп аның яныннан китеп барды.          Əюп галəйһиссəлам торып  гыйбадəтен үти алмый башлагач кына, кулларын  күтəреп АллаһыТəгалəгə ялварды: "Əй мəрхəмəтлелəрнең иң мəрхəмəтлесе! Миңа авырлык  кагылып китте” (Əл-Əнбия сүрəсе, 83 аять). Ягъни башка төрле сүзлəр белəн  əйткəндə: "Əй Раббым, торып гыйбадəт итə алырлык  сəламəтлек насыйп ит миңа”, –дип əйтте. Шушы догасыннан соң бөтен сынауларга каршы сабыр, түземле булганы өчен, 



АллаһыТəгалə догасын кабул итте һəм җимеш  бакчаларын, балаларын, сəламəтлеген, ха-тыннарын, дəрəҗəсен ике тапкыр арттырып кире кайтарды. Əюп  галəйһиссəлам дөньяда дөнья хөрмəтенə, ахирəттə ахирəт бəхетенə иреште. - Əюп  галəһһиссəламнең сабырлык, түземлек  мисаллары барыбызга да үрнəк булса иде. Нинди генə хəлдə булсак та, Əюпнең əйткəн  сүзлəрен бер дə онытмыйк: - Ягъни "Без Аллаһныкы һəм Аңа кайтачакбыз” дигəн сүзлəрне һəрвакыт исебездə тотыйк. Сабырлыкка багышланган  вəгазьне Пəйгамбəребезнең бер хəдисе белəн  төгəллəргə телим: 
• "Мөэмин кешенең хəле бик  гаҗəплəндерүче, аның бөтен хəллəре аңа яхшылык китерүче, һəм бу өстенлек фəкать  мөэмингə генə насыйп була. Əгəр дə аңа берəр шатлык килсə – шөкер итə һəм ул аңа хəерле була. Берəр авырлык килсə –сабыр итə һəм ул аңа хəерле була”, – дип əйтте  Пəйгамбəребез (с.г.в.), ягъни без мөселманнарга берəр шатлык, сөенеч килсə, Аллаһы Тəгалəгə рəхмəт əйтəбез һəм ул сөенеч ике өлеш артыграк  була, ə инде берəр авырлык килсə, сабыр  итəбез, Аллаһы Тəгалəдəн түземлек сорыйбыз һəм ул авырлык  килəчəктə безнең өчен сөенеч җимешенə əйлəнə. - Сабырлык булсын безнең калканыбыз, сабырлык булсын безнең коралыбыз, сабырлык булсын безгə дөньяда һəм ахирəт бəхетенə юл күрсəтүче дустыбыз.                                                                                                            V. Рефлексия (Йомгаклау).  - Дəреснең темасын искə тешерегез. - “Сабыр төбе- сары алтын”. - Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз? - Сабырлык турында дəрестə нəрсе белдегез? - Сабырлык кешедə тумыштан була, яки тəрбиялəнəме? - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (Сабыр итə белгəн кеше үзенең                                               бөтен максатларына ирешер). - 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: “Сабыр итə белгəн кеше үзенең                                                                                 бөтен максатларына ирешер, чөңки...” (... чөңки сабыр кеше башлаган эшен ташламый, авырдыкларга түзə, Аллаhның рəхмəтен алып максатына ирешə).  - Бугенге дəрестəн нинди гыйбрəтлəр алып була (нəтиҗə ясарга)? - Кешене үпкəлəткəндə, рəнҗеткəндə аның күңелендə мəңге бетмəс җəрəхəт кала.  - Күпме гафу үтенсəң дə, яра тезəлми. - Həркем үз- үзендə сабырлык сыйфатын тəрбияли ала.  V. Өй эше. - Нəселегезнең сабыр, түземле кешелəрен бел. Алар турында сөйлəргə өйрəн.       



              


