
Тема: Тугъры дус - җан азыгы  Максат:  1. Дуслашу өчен  кирəк  булган сыйфатларга ия  булуның  асылына төшендерү.  2. Укучыларны  “Тугъры дус - җан азыгы” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп тормышта яхшы дус табарга ярдəм итү. 3. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 4. Матур яшəү өчен дуслаша белү сыйфатлары тəрбиялəү.   Сыйныф сəгатенең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Аллаһы Тəгалə кешелəргə дусларча гына түгел, ə бəлки туганга караган шикелле якын итеп карарга, бер- берсенə ярдəмлəшергə кушканны аңлау. 
• Дустың синнəн дə əйбəт булуының һəм аның кадерен белүенең асылына төшенү. 
• Дуслык нык булсын өчен, үзеңə бик тырышырга кирəклеген аңлау.  Эпиграф:       “Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын.  Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк”.                                                    Дəрес  барышы.  I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:         Бер йегет үзенең дуслары күп булуы белəн бик нык горурланган. Мəхəбəтен очраткач, йөлəнешергə көн билгелəп куйган. Туйга əзерлəнгəндə, аңа əтиси дə булышкан. Башка эшлəр арасында туйга чакыру открыткаларын тарату да əтисенə кушылган иде.        Туй көне җиткəч, кызыганычка каршы, мəҗелескə йегетнең бер дусты да килмəгəн. Əтисен бик ачуланып:”Минем дусларымны ник чакырмадың?”дип əйткəн. Əтисе:”Мин чакырдым, лəкин чакыру открыткасы урынына синең исемеңнəн ярдəм сорап язу җибəрдем”.  II. Дəреснең темасын ачыклау. -  Димəк, бүгенге дəрестə сүз нəрсə турында барачак? - Чын həм ялган дуслык турында. (Тугры дус - җан азыгы). - Ни өчен егетнең дуслары ярдəм сорап җибəрелгəн язуга җавап бирмəгəннəр? - Алар чын дуслар түгел.  - Хикəянең героена бəя бирегез: ул үзе чын дусмы, юк микəн?  - Ни өчен ул үзе дə чын дус түгел дип уйлыйсыз?   III.Уку мəсьəлəсен чишү.  1. Төркемнəрдə эшлəү. 1нче бирем “ Эпиграф өстендə эш” “Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын. Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк”-  дигəн сүзлəрне эпиграф итеп тактага яздык. - Ни өчен шулай булырга тиеш? Ə дустың синнəн начар, ямьсез холыклы икəн- нəрсə була? Алдагы җөмлəне дəвам итеп карыйк: “Əгəрдə минем дустым миннəн начаррак булса, ...”  - “Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк” дигəн сүзне ничек аңлыйсыз?  /Фикерлəшү/  2нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”  



- Дус,  дуслык  сүзлəре  белəн бəйлəнешле мəкальлəр белəн танышу (мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар  дəвам итə). 
• Дусны ашыкмыйча гына сайла, ...тапкач – тиз алыштырма. 
• Əйт дустыңны – əйтермен үзеңнең ... кемлегеңне. 
• Йөз сум акча булганчы – йөз ... дустың булсын. 
• Дус көйдереп əйтер, дошман ... көлдереп əйтер. 
• Дусларны бəхет бирə, ə бəхетсезлек ... сыный. 
• Юлəр дустың булудан акыллы дошманың ... артык. 
• Дусларыңны рəнҗетсəң, дошманнарың ... куаныр.  
• Кайсы мəкаль сезгə күбрəк ошый? Ни өчен?  3нче бирем “Ситуациягə бəя бирү”  - Бу чынан да булган вакыйга турында гаҗит битлəрендə бер ничə ел өлек укыган идем:       Тайга. Кыяшлы салкын көн.Унбишь яшьлек Валера, җиде яшьлек Сергей һəм бишь яшьлек Саша авыл янында тайгага терəлеп торган зур тауга чана шуарга дип чыгып китеп, туйганчы шунда уйнылар. Кич җитəрəк, Сергей белəн Саша өйгə кайтырга кирəк дип карасалар- аларны бу тауга ияртеп алып килгəн Валера юкка чыккан. Кайтырга кирəк, лəкин кайтып булмый,чөнки бергə килгəн иптəшлəре юк. Əти- əнилəренə нинди җавап бирербез дип борчылып:”Əллə без тауның бер ягында уйнаганда, Валера тайганың урманына кереп киткəн микəн?”- дип уйлылар да, кара урманга кереп китəлəр.       Тигендə- монда барып карыйлар- иптəшлəре күренми.Тайгага өчкəрəк керəп үзлəре сизмəстəн адашалар. Бишь яшьлек Саша бик тиз арый, атларга телəми, карга утырып йоклыйсы гына килə аның.Себердə туып үскəн Сергей əтисенəн ишетеп бик яхшы белə: кыш көне агачка сөялепме, карга утырыпмы йокласаң, бу суыкта катып үлəсең. Кесəсендə булган бер конфетны икегə бүлеп иптəшенə бирə həм кечкенə дустына йокларга ирек бирми: җилəкəсеннəн җилтерəтə, аны атларга мəҗбүр итə.       Ə инде кояш баеый. Ике малайның əти- əнисе Валераның өйенə йөгерəлəр. Ул индə күптəн өйдə- чəй эчеп утыра. Кечкенə дусларына бер сүз əйтмичə кайтып киткəн икəн. Авылдашлары бергə җыелып, фонарьлар яндырып, тайгада балаларны эзлилəр həм тамам хəлсезлəнгəн, лəкин хаман атлап барган малайларны табалар. Җиде яшьлек Сергей кечкенə дустын да,үзен дə кышкы суыкта катып үлүдəн кыткарып алып кала həм безгə чын дусның нинди булырга тиеш икененə үрнəк бирə.   - Бу вагыйгага нинди исем кушар идегегез?/Тугъры дус/ - Кайсы мəкаль хикəянең төп фикерен ачыклый? - Дусларны бəхет бирə, ə бəхетсезлек  сыный. - Ни өчен шулай дип уйлысыз? - Бу мəкаль бүгенге дəреснең эпиграфы буларак тактада язылган.  4нче бирем “Яхшы дусның сыйфатларын əйтеп бирегез” - Сез үзегезнең дустыгыз шудый булсын дип телəр идегезме? Ни өчен? - Нинди кешене  без дус дип атыйбыз? Укучыларның җаваплары тыңланыла:  - Ул сиңа тугры, сине авырлыкта ташламый, ярдəмгə килə. - Серлəрне саклый белə. - Юк- барга үпкəлəми, ачуланмый.   - Ул сине аңлый, вак- төяк кимчелеклəрне гафу итə. - Башка кешелəр янында гаеплəреңне сөйлəми, лəкин үзеңə ялгышларны  



- йөмшак итеп күрсəтə.  - Дус үз гаеплəрен таный белə. - Синең фикерлəреңне хөрмəт итə. - Нəрсə ул дуслык? - Ихтыяҗларның, карашларның, фикерлəрнең уртаклыгына, үзара рухи якынлык, бер-береңне ихтирам итү һ.б. хислəргə нигезлəнгəн мəхəббəт. – Халыклар дуслыгы, иҗади дуслык. Берəр нəрсə белəн артык мавыгу, аны ярату хисе. – Китап белəн дуслык урнаштырдым. 2.  Безнең киңəшлəр.  - Үзеңə дус сайлаганда, эзлəгəндə менə боларны исеңдə калдыр:  1. Дустың акыллы булсын.Чөнки татар халкында  шундый мəкаль дə бар: “Дустың үзеңнəн яхшырак булсын”.  2. Дустың күркəм əхлаклы булсын. Дустыбыз безне һаман яхшылыкка өндəп,  начар эшлəрдəн  тукта торган кеше булырга тиеш. 3. Дустың киңəш бирүче, хаталарыбызны күрсəтеп төзəтүче, кирəк вакытта безне тəнкыйть итүче  кеше булсын. 4. Дустың серлəрне  саклаучы булсын. Кеше үзара сөйлəшеп,  кайгы – шатлыкларын, серлəрен дуслары белəн уртаклашып күңелен  бушатасы килгəн вакытлары була. Кеше,  серлəрен дуслары белəн уртаклашса, күңеле тынычлап кала. Дус кеше мондый очракларда  игътибар белəн тыңларга,  кирəк булганда ярдəм итəргə, сер саклый белергə тиеш. 5. Дустың динле һəм ышанычы көчле булсын. Дус итеп сайлаган кешенең динле һəм əдəпле булуы кирəк, чөнки динсез кеше үз – үзенең дошманыдыр. Үз – үзенə дошман булган  кеше  башкаларга чын дус була алмый. Ə кем сон ул чын дус?   - Чын дус – эшебез төшкəндə ярдəмче, ялгызлык килгəндə хəлебезне белə  торган кешелəр. Дусны тапкач  саклый белергə дə кирəк. Дуслыкны саклау өчен нинди сыйфатларга  ия булырга кирəк? (Җаваплар:  түземле , сабыр, вəгъдəле, ихлас күңелле).   3. Галимгə сүз бирəбез.  - К.Насыйриның “Китаб-əт-тəрбия” китабының ачып укыйк:   “Бер хəким үзенең углына əйтте: “Əй угыл, кемне телəсəң, аның белəн сөйлəш, мөгамəлə кыйл, йөреш, кунакка чакыр, үзең бар. Əмма биш төрле кемсəнə (кеше белəн) аралашма. Əүвəл (иң беренче)  ялганчы кеше белəн əңгəмə кыйлма, чөнки ялганчы кешенең сүзе су өстенə ялган язган кебектер, ышанычы юктыр, якынны ерак кыйдыр, еракны якын итəр. Дəхи ахмак вə надан күренсə дə, вакыйгадан, зарардыр. Вə дəхи комсыз кеше белəн аралашма. Чөнки ул кеше гел синнəн өмет  итеп кенə торыр. Янə дəхи саран кеше белəн юлдаш булма. Чөнки саран кеше сиңа һичбер зарардан хали (буш ирекле) булмас. Əгəр дə аңар хаҗəтең төшсə, сине кимсетер вə хур кыйлыр. Хосусəн, сəфəрдə саран кеше белəн юлдаш булма. Дəхи вə куркак вə җебегəн белəн аралашма, чөнки куркак  кеше белəн һич имин булмассың”.  - Чын дустыгызда нинди сыйфатлар  булмаска тиеш? (ялган, наданлык, комсызлык- саранлык, куркаклык- җебегəнлек).  4. Үгет- нəсыйхəтлəр. - Ризаэддин Фəхреддин дуслык турында болай дигəн: 
• Адəм баласының шатлык вə кайгы вакытларында таяначак җире, файда күрсəтеп, файда күрəчəк урыны, дуслары булачактыр.  
• Дине бөтен, гакылы камил, нəсел-нəсəбе асыл, фикере тугры, əдəбе җирендə булган кешелəрне табыгыз! Мойдый кешелəр авыруыгызда— дəва, сəламəтлегегездə — зиннəт, мəшəкатьлəрегездə — таяныч, боек сəгатьлəрегездə рəхəтлəндерүче 



булырлар. Мондый кешелəр еракка китүегездə — хəлегезне кайгыртучы, якын торганда сезнең хакыгызда догачы булырлар, байлыкка ирешү белəн араны өзмəслəр, тарлыкка төшү белəн аерылмаслар, дуслары — сүзлəреннəн артык фигыль вə гомерлəрендə күрелер, олы изгелеклəрне — кече дип санарлар, аз изгелеклəрне олы күрерлəр.  
• Əгəр дə дөрес дусларыгыз булса, аларга ныгытып ябышыгыз, үзегездə шикаять итəрлек кимчелек булдырмагыз, аларны чын күңел белəн сөегез, ахирəттə җыелу шарты белəн, арагызны үлемнəн башка нəрсə аермасын!  
• Дуслык күрсəтүчелəрнең барчасы белəн дə дус булмагыз, дошманлыгы бардыр дип уйлаган кешелəрегезнең барчасын да дошман санамагыз! Дуслыгының дөреслегендə шөбһə булган кеше белəн дус булудан, һич дуссыз тору яхшы икəнлекне онытмагыз! 
• Дусларыгызны шелтəлəргə ашыкмагыз, туганнарыгыз вə кардəшлəрегез белəн бозылышуны җиңел күрмəгез; бəлки бу эшлəрдə беркадəр сабыр булыгыз, чөнки ачуланышырга ният иткəн кешелəрегез белəн ачуланышмыйча вə бозылышмыйча, бер-ике көн кадəр сабыр итеп торсагыз — күп вакыт булыр, мондый ниятнең хата икəне ачылыр да, сабыр итүегез өчен үзегез дə шатланырсыз.  
• Бик олы сəбəплəр булмаганда дуслар белəн бозылышу — əдəпсезлектер. Шуның өчен аз гына нəрсəлəр хакында дусларыгыздан аерылмагыз!  
• Һəрвакыт хөрмəт күрсəтеп тору вə дөреслекне олылау сəбəпле дуслык көчəер. Шуның өчен дусларыгызга һəрвакыт ярдəмче вə аларга таяныч булыгыз! Кеше — бер ялгызы аз булса да, дуслары белəн күп булыр. Дуслар — авырлык вə мəшəкать көннəрендə ярдəмче булсыннар өчендер. 
• Бозык кешелəргə катышмагыз, алар юлына кермəгез, алардан бигрəк сак булыгыз, чөнки аларның иң лəззəтле эшлəре бозыклык итү вə адəм балаларын һəлакəткə төшерү булыр. Адəм баласы ашамыйча вə эчмичə тора алмаган кебек, күңеле бозык булганнар да усаллык итмичə тора алмаслар. Əмма яхшы бəндəлəр, тəмам боларның киресенчə булыр. Шуның өчен яхшы бəндəлəр юлларына керегез вə алар белəн дус булыгыз! 
• Бозык кешелəргə катышу бик зарарлы булса да, алар белəн дошман да булмагыз, бəлки вакыты җиткəнче йомшак мөгамəлəдə булыгыз, бу сəбəпле аларның зарарыннан имин булырсыз!  5. Психологлар: чын дуслыкның 13 кагыйдəсе. 1) яңалыклар, əhəмиятле вакыйгалар белəн уртаклашырга; 2) аның уй- фикерлəрен, хислəрен “ярты сүз белəн” аңларга; 3) кирəк чакта бик телəп ярдəм итəргə; 4) дустыңа син барында рəхəт булсын дип тырышырга;  5) дустыңа həрвакыт ышаныч белəн карарга; 6) дустың яныңда булмаса да, аны яманласалар- якларга; 7) алган əйберне, акчаны кире кайтарырга; 8) башка дус- иптəшлəрен кабул итəргə; 9) вак- төяк белəн аптыратмаска;  9) кеше барында дусның кимчелеклəрен күрсəтмəскə; 10) дусның серен саклый белергə; 11) көнлəшмəскə;  



12) кирəкмəс җирдə өйрəтеп тормаска;  13) дусның вакытын сарыф итмəскə, телəклəрең хөрмəт итəргə.  6. Изге Коръəн китабыннан.  - Аллаһы Тəгалə əйтте: 
• “Мөселманнар бер- берсенə якын кардəшлəр  һəм туганнар”. 
• “Мөэминнəр (чын мөселманнар), əлбəттə, бер- берсенə кардəшлəрдер. Кардəшлəрегезнең арасын килештерегез, төзəтегез, Аллаһтан куркыгыз, мөэминнəр арасында фетнə, дошманлык салудан сакланыгыз, шаять, Аллаһтан рəхмəт ителерсез” /Хүҗ- җүрат: 10/.  7. Хəдислəр. - Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (с.г.в.) хəдисен укып, үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:  
• “Инсаннар (кешелəр) җəмгыяте бер инсан (кеше) 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”.  
• "Бер кеше бер мөселманның дөньялык мəшəкатьлəреннəн бер мəшəкате хакында сөендерсə һəм юатса, Аллаһы Тəгалə аның ахирəт мəшəкатьлəреннəн бер мəшəкате хакында сөендерер. Бер кеше фəкыйрь һəм бурычланган кешегə дөньялыкта берəр төрле җиңеллек эшлəсə (булышса һəм ярдəм бирсə) Аллаһы Тəгалə ул кешегə дөньяда һəм ахирəттə җиңеллек бирер. Бер кеше бер мөселманның гаебен һəм хата эшен пəрдəлəсə, Аллаһы Тəгалə аны дөньяда һəм ахирəттə пəрдəлəр. Үз кардəшенə ярдəм итүче кешегə Аллаһы Тəгалə ярдəм итəр". - Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз? - Ислам безгə бер- беребезгə дусларча гына түгел, ə бəлки туганга караган шикелле якын итеп карарга, бер- беребезгə ярдəмлəшергə куша.  V. Рефлексия (Йомгаклау).  - Дəреснең темасын искə тешерегез. -  Дуслык темасына карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз? (Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын.). - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (Дуслык нык булсын өчен, үзеңə бик тырышырга кирəк).  - Чын дус сүзен сез ничек аңлыйсыз? - Эчкерсез, аңа ихлас бирелгəн. - Холкы күркəм, күңеле яхшы булган кеше. - Чын дус йөз елдан соң да дус булыр. Яхшы киңəш əйтсə генə дусны чын диеп була.  - Чын дус алдыңда мактамас, артта мактар, кирəк вакытта сине яклар.  VI. Өйгə эш: Өй эшен вариантлап  бирəбез: 1) “Чын дус- нинди ул?”  дигəн темага җавап əзерлəп килергə. 2) Чын дус турында хикəя, хəдислəрне эзлəп табу.   



Тема: Тугъры дус - җан азыгы  Максат:  5. Дуслашу өчен  кирəк  булган сыйфатларга ия  булуның  асылына төшендерү.  6. Укучыларны  “Тугъры дус - җан азыгы” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп тормышта яхшы дус табарга ярдəм итү. 7. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 8. Матур яшəү өчен дуслаша белү сыйфатлары тəрбиялəү.   Сыйныф сəгатенең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• Аллаһы Тəгалə кешелəргə дусларча гына түгел, ə бəлки туганга караган шикелле якын итеп карарга, бер- берсенə ярдəмлəшергə кушканны аңлау. 
• Дустың синнəн дə əйбəт булуының һəм аның кадерен белүенең асылына төшенү. 
• Дуслык нык булсын өчен, үзеңə бик тырышырга кирəклеген аңлау.  Эпиграф:       “Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын.  Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк”.                                                    Дəрес  барышы.  I. Уку мəсьəлəсен кую.  - Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:         Бер йегет үзенең дуслары күп булуы белəн бик нык горурланган. Мəхəбəтен очраткач, йөлəнешергə көн билгелəп куйган. Туйга əзерлəнгəндə, аңа əтиси дə булышкан. Башка эшлəр арасында туйга чакыру открыткаларын тарату да əтисенə кушылган иде.        Туй көне җиткəч, кызыганычка каршы, мəҗелескə йегетнең бер дусты да килмəгəн. Əтисен бик ачуланып:”Минем дусларымны ник чакырмадың?”дип əйткəн. Əтисе:”Мин чакырдым, лəкин чакыру открыткасы урынына синең исемеңнəн ярдəм сорап язу җибəрдем”.  II. Дəреснең темасын ачыклау. -  Димəк, бүгенге дəрестə сүз нəрсə турында барачак? - Чын həм ялган дуслык турында. (Тугры дус - җан азыгы). - Ни өчен егетнең дуслары ярдəм сорап җибəрелгəн язуга җавап бирмəгəннəр? - Алар чын дуслар түгел.  - Хикəянең героена бəя бирегез: ул үзе чын дусмы, юк микəн?  - Ни өчен ул үзе дə чын дус түгел дип уйлыйсыз?   III.Уку мəсьəлəсен чишү.  1. Төркемнəрдə эшлəү. 1нче бирем “ Эпиграф өстендə эш” “Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын. Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк”-  дигəн сүзлəрне эпиграф итеп тактага яздык. - Ни өчен шулай булырга тиеш? Ə дустың синнəн начар, ямьсез холыклы икəн- нəрсə була? Алдагы җөмлəне дəвам итеп карыйк: “Əгəрдə минем дустым миннəн начаррак булса, ...”  - “Дуслык нык булсын өчен, үзеңə дə бик тырышырга кирəк” дигəн сүзне ничек аңлыйсыз?  /Фикерлəшү/  2нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”  



- Дус,  дуслык  сүзлəре  белəн бəйлəнешле мəкальлəр белəн танышу (мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар  дəвам итə). 
• Дусны ашыкмыйча гына сайла, ...тапкач – тиз алыштырма. 
• Əйт дустыңны – əйтермен үзеңнең ... кемлегеңне. 
• Йөз сум акча булганчы – йөз ... дустың булсын. 
• Дус көйдереп əйтер, дошман ... көлдереп əйтер. 
• Дусларны бəхет бирə, ə бəхетсезлек ... сыный. 
• Юлəр дустың булудан акыллы дошманың ... артык. 
• Дусларыңны рəнҗетсəң, дошманнарың ... куаныр.  
• Кайсы мəкаль сезгə күбрəк ошый? Ни өчен?  3нче бирем “Ситуациягə бəя бирү”  - Бу чынан да булган вакыйга турында гаҗит битлəрендə бер ничə ел өлек укыган идем:       Тайга. Кыяшлы салкын көн.Унбишь яшьлек Валера, җиде яшьлек Сергей һəм бишь яшьлек Саша авыл янында тайгага терəлеп торган зур тауга чана шуарга дип чыгып китеп, туйганчы шунда уйнылар. Кич җитəрəк, Сергей белəн Саша өйгə кайтырга кирəк дип карасалар- аларны бу тауга ияртеп алып килгəн Валера юкка чыккан. Кайтырга кирəк, лəкин кайтып булмый,чөнки бергə килгəн иптəшлəре юк. Əти- əнилəренə нинди җавап бирербез дип борчылып:”Əллə без тауның бер ягында уйнаганда, Валера тайганың урманына кереп киткəн микəн?”- дип уйлылар да, кара урманга кереп китəлəр.       Тигендə- монда барып карыйлар- иптəшлəре күренми.Тайгага өчкəрəк керəп үзлəре сизмəстəн адашалар. Бишь яшьлек Саша бик тиз арый, атларга телəми, карга утырып йоклыйсы гына килə аның.Себердə туып үскəн Сергей əтисенəн ишетеп бик яхшы белə: кыш көне агачка сөялепме, карга утырыпмы йокласаң, бу суыкта катып үлəсең. Кесəсендə булган бер конфетны икегə бүлеп иптəшенə бирə həм кечкенə дустына йокларга ирек бирми: җилəкəсеннəн җилтерəтə, аны атларга мəҗбүр итə.       Ə инде кояш баеый. Ике малайның əти- əнисе Валераның өйенə йөгерəлəр. Ул индə күптəн өйдə- чəй эчеп утыра. Кечкенə дусларына бер сүз əйтмичə кайтып киткəн икəн. Авылдашлары бергə җыелып, фонарьлар яндырып, тайгада балаларны эзлилəр həм тамам хəлсезлəнгəн, лəкин хаман атлап барган малайларны табалар. Җиде яшьлек Сергей кечкенə дустын да,үзен дə кышкы суыкта катып үлүдəн кыткарып алып кала həм безгə чын дусның нинди булырга тиеш икененə үрнəк бирə.   - Бу вагыйгага нинди исем кушар идегегез?/Тугъры дус/ - Кайсы мəкаль хикəянең төп фикерен ачыклый? - Дусларны бəхет бирə, ə бəхетсезлек  сыный. - Ни өчен шулай дип уйлысыз? - Бу мəкаль бүгенге дəреснең эпиграфы буларак тактада язылган.  4нче бирем “Яхшы дусның сыйфатларын əйтеп бирегез” - Сез үзегезнең дустыгыз шудый булсын дип телəр идегезме? Ни өчен? - Нинди кешене  без дус дип атыйбыз? Укучыларның җаваплары тыңланыла:  - Ул сиңа тугры, сине авырлыкта ташламый, ярдəмгə килə. - Серлəрне саклый белə. - Юк- барга үпкəлəми, ачуланмый.   - Ул сине аңлый, вак- төяк кимчелеклəрне гафу итə. - Башка кешелəр янында гаеплəреңне сөйлəми, лəкин үзеңə ялгышларны  



- йөмшак итеп күрсəтə.  - Дус үз гаеплəрен таный белə. - Синең фикерлəреңне хөрмəт итə. - Нəрсə ул дуслык? - Ихтыяҗларның, карашларның, фикерлəрнең уртаклыгына, үзара рухи якынлык, бер-береңне ихтирам итү һ.б. хислəргə нигезлəнгəн мəхəббəт. – Халыклар дуслыгы, иҗади дуслык. Берəр нəрсə белəн артык мавыгу, аны ярату хисе. – Китап белəн дуслык урнаштырдым. 2.  Безнең киңəшлəр.  - Үзеңə дус сайлаганда, эзлəгəндə менə боларны исеңдə калдыр:  1. Дустың акыллы булсын.Чөнки татар халкында  шундый мəкаль дə бар: “Дустың үзеңнəн яхшырак булсын”.  2. Дустың күркəм əхлаклы булсын. Дустыбыз безне һаман яхшылыкка өндəп,  начар эшлəрдəн  тукта торган кеше булырга тиеш. 3. Дустың киңəш бирүче, хаталарыбызны күрсəтеп төзəтүче, кирəк вакытта безне тəнкыйть итүче  кеше булсын. 4. Дустың серлəрне  саклаучы булсын. Кеше үзара сөйлəшеп,  кайгы – шатлыкларын, серлəрен дуслары белəн уртаклашып күңелен  бушатасы килгəн вакытлары була. Кеше,  серлəрен дуслары белəн уртаклашса, күңеле тынычлап кала. Дус кеше мондый очракларда  игътибар белəн тыңларга,  кирəк булганда ярдəм итəргə, сер саклый белергə тиеш. 5. Дустың динле һəм ышанычы көчле булсын. Дус итеп сайлаган кешенең динле һəм əдəпле булуы кирəк, чөнки динсез кеше үз – үзенең дошманыдыр. Үз – үзенə дошман булган  кеше  башкаларга чын дус була алмый. Ə кем сон ул чын дус?   - Чын дус – эшебез төшкəндə ярдəмче, ялгызлык килгəндə хəлебезне белə  торган кешелəр. Дусны тапкач  саклый белергə дə кирəк. Дуслыкны саклау өчен нинди сыйфатларга  ия булырга кирəк? (Җаваплар:  түземле , сабыр, вəгъдəле, ихлас күңелле).   3. Галимгə сүз бирəбез.  - К.Насыйриның “Китаб-əт-тəрбия” китабының ачып укыйк:   “Бер хəким үзенең углына əйтте: “Əй угыл, кемне телəсəң, аның белəн сөйлəш, мөгамəлə кыл, йөреш, кунакка чакыр, үзең бар. Əмма биш төрле кеше белə) аралашма. Əүвəл (иң беренче)  ялганчы кеше белəн əңгəмə кылма, чөнки ялганчы кешенең сүзе су өстенə ялган язган кебектер, ышанычы юктыр, якынны ерак кыйдыр, еракны якын итəр. Дəхи ахмак вə надан күренсə дə, вакыйгадан, зарардыр. Вə дəхи комсыз кеше белəн аралашма. Чөнки ул кеше гел синнəн өмет  итеп кенə торыр. Янə дəхи саран кеше белəн юлдаш булма. Чөнки саран кеше сиңа һичбер зарардан хали (буш ирекле) булмас. Əгəр дə аңар хаҗəтең төшсə, сине кимсетер вə хур кылыр. Хосусəн, сəфəрдə саран кеше белəн юлдаш булма. Дəхи вə куркак вə җебегəн белəн аралашма, чөнки куркак  кеше белəн һич имин булмассың”.  - Чын дустыгызда нинди сыйфатлар  булмаска тиеш? (ялган, наданлык, комсызлык- саранлык, куркаклык- җебегəнлек).  4. Үгет- нəсыйхəтлəр. - Ризаэддин Фəхреддин дуслык турында болай дигəн: 
• Адəм баласының шатлык вə кайгы вакытларында таяначак җире, файда күрсəтеп, файда күрəчəк урыны, дуслары булачактыр.  
• Дине бөтен, гакылы камил, нəсел-нəсəбе асыл, фикере тугры, əдəбе җирендə булган кешелəрне табыгыз! Мойдый кешелəр авыруыгызда— дəва, сəламəтлегегездə — зиннəт, мəшəкатьлəрегездə — таяныч, боек сəгатьлəрегездə рəхəтлəндерүче булырлар. Мондый кешелəр еракка китүегездə — хəлегезне кайгыртучы, якын 



торганда сезнең хакыгызда догачы булырлар, байлыкка ирешү белəн араны өзмəслəр, тарлыкка төшү белəн аерылмаслар, дуслары — сүзлəреннəн артык фигыль вə гомерлəрендə күрелер, олы изгелеклəрне — кече дип санарлар, аз изгелеклəрне олы күрерлəр.  
• Əгəр дə дөрес дусларыгыз булса, аларга ныгытып ябышыгыз, үзегездə шикаять итəрлек кимчелек булдырмагыз, аларны чын күңел белəн сөегез, ахирəттə җыелу шарты белəн, арагызны үлемнəн башка нəрсə аермасын!  
• Дуслык күрсəтүчелəрнең барчасы белəн дə дус булмагыз, дошманлыгы бардыр дип уйлаган кешелəрегезнең барчасын да дошман санамагыз! Дуслыгының дөреслегендə шөбһə булган кеше белəн дус булудан, һич дуссыз тору яхшы икəнлекне онытмагыз! 
• Дусларыгызны шелтəлəргə ашыкмагыз, туганнарыгыз вə кардəшлəрегез белəн бозылышуны җиңел күрмəгез; бəлки бу эшлəрдə беркадəр сабыр булыгыз, чөнки ачуланышырга ният иткəн кешелəрегез белəн ачуланышмыйча вə бозылышмыйча, бер-ике көн кадəр сабыр итеп торсагыз — күп вакыт булыр, мондый ниятнең хата икəне ачылыр да, сабыр итүегез өчен үзегез дə шатланырсыз.  
• Бик олы сəбəплəр булмаганда дуслар белəн бозылышу — əдəпсезлектер. Шуның өчен аз гына нəрсəлəр хакында дусларыгыздан аерылмагыз!  
• Һəрвакыт хөрмəт күрсəтеп тору вə дөреслекне олылау сəбəпле дуслык көчəер. Шуның өчен дусларыгызга һəрвакыт ярдəмче вə аларга таяныч булыгыз! Кеше — бер ялгызы аз булса да, дуслары белəн күп булыр. Дуслар — авырлык вə мəшəкать көннəрендə ярдəмче булсыннар өчендер. 
• Бозык кешелəргə катышмагыз, алар юлына кермəгез, алардан бигрəк сак булыгыз, чөнки аларның иң лəззəтле эшлəре бозыклык итү вə адəм балаларын һəлакəткə төшерү булыр. Адəм баласы ашамыйча вə эчмичə тора алмаган кебек, күңеле бозык булганнар да усаллык итмичə тора алмаслар. Əмма яхшы бəндəлəр, тəмам боларның киресенчə булыр. Шуның өчен яхшы бəндəлəр юлларына керегез вə алар белəн дус булыгыз! 
• Бозык кешелəргə катышу бик зарарлы булса да, алар белəн дошман да булмагыз, бəлки вакыты җиткəнче йомшак мөгамəлəдə булыгыз, бу сəбəпле аларның зарарыннан имин булырсыз!  5. Психологлар: чын дуслыкның 13 кагыйдəсе. 1) яңалыклар, əhəмиятле вакыйгалар белəн уртаклашырга; 2) аның уй- фикерлəрен, хислəрен “ярты сүз белəн” аңларга; 3) кирəк чакта бик телəп ярдəм итəргə; 4) дустыңа син барында рəхəт булсын дип тырышырга;  5) дустыңа həрвакыт ышаныч белəн карарга; 6) дустың яныңда булмаса да, аны яманласалар- якларга; 7) алган əйберне, акчаны кире кайтарырга; 8) башка дус- иптəшлəрен кабул итəргə; 9) вак- төяк белəн аптыратмаска;  9) кеше барында дусның кимчелеклəрен күрсəтмəскə; 10) дусның серен саклый белергə; 11) көнлəшмəскə;  12) кирəкмəс җирдə өйрəтеп тормаска;  



13) дусның вакытын сарыф итмəскə, телəклəрең хөрмəт итəргə.  6. Изге Коръəн китабыннан.  - Аллаһы Тəгалə əйтте: 
• “Мөселманнар бер- берсенə якын кардəшлəр  һəм туганнар”. 
• “Мөэминнəр (чын мөселманнар), əлбəттə, бер- берсенə кардəшлəрдер. Кардəшлəрегезнең арасын килештерегез, төзəтегез, Аллаһтан куркыгыз, мөэминнəр арасында фетнə, дошманлык салудан сакланыгыз, шаять, Аллаһтан рəхмəт ителерсез” /Хүҗ- җүрат: 10/.  7. Хəдислəр. - Мөхəммəд Пəйгамбəрнең (с.г.в.) хəдисен укып, үз фикерлəрегезне əйтегез. Мөхəммəд Пəйгамбəр (с.г.с) əйтə:  
• “Инсаннар (кешелəр) җəмгыяте бер инсан (кеше) 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”.  
• "Бер кеше бер мөселманның дөньялык мəшəкатьлəреннəн бер мəшəкате хакында сөендерсə һəм юатса, Аллаһы Тəгалə аның ахирəт мəшəкатьлəреннəн бер мəшəкате хакында сөендерер. Бер кеше фəкыйрь һəм бурычланган кешегə дөньялыкта берəр төрле җиңеллек эшлəсə (булышса һəм ярдəм бирсə) Аллаһы Тəгалə ул кешегə дөньяда һəм ахирəттə җиңеллек бирер. Бер кеше бер мөселманның гаебен һəм хата эшен пəрдəлəсə, Аллаһы Тəгалə аны дөньяда һəм ахирəттə пəрдəлəр. Үз кардəшенə ярдəм итүче кешегə Аллаһы Тəгалə ярдəм итəр". - Бу сүзлəрне ничек аңлыйсыз? - Ислам безгə бер- беребезгə дусларча гына түгел, ə бəлки туганга караган шикелле якын итеп карарга, бер- беребезгə ярдəмлəшергə куша.  V. Рефлексия (Йомгаклау).  - Дəреснең темасын искə тешерегез. -  Дуслык темасына карата нинди гыбрəтлəр алдыгыз? (Дусларны бик сайлап кына эзлəргə кирəк- дустың синнəн əйбəт булсын.). - Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз? (Дуслык нык булсын өчен, үзеңə бик тырышырга кирəк).  - Чын дус сүзен сез ничек аңлыйсыз? - Эчкерсез, аңа ихлас бирелгəн. - Холкы күркəм, күңеле яхшы булган кеше. - Чын дус йөз елдан соң да дус булыр. Яхшы киңəш əйтсə генə дусны чын диеп була.  - Чын дус алдыңда мактамас, артта мактар, кирəк вакытта сине яклар.  VI. Өйгə эш: Өй эшен вариантлап  бирəбез: 1) “Чын дус- нинди ул?”  дигəн темага җавап əзерлəп килергə. 2) Чын дус турында хикəя, хəдислəрне эзлəп табу.   



 


