Тема: “Яхшы сүздəн – яхшы эшкə” (6-11 сыйныф)
Максат:
1. Укучыларны “Яхшы сүздəн – яхшы эшкə” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп
тормышта яхшы дус табарга ярдəм итү.
2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə
белүлəренə ирешү.
3. Укучыларда тирə- юньдəгелəрне хөрмəт итəргə, яхшы эшлəр генə эшлəргə, матур
сүзлəр куллана белергə.
Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе:
• Бөтен кешегə дə булышу- яхшы сүз, хаерле эш, hичшиксез, кире кайта икəнен
аңлап, Аллаh ризалыгы өчен изгелеклəр эшлəүдə башкалар белəн ярышырга
омтылу.
• Башкаларның тəртибен күреп үзеңнекен төзəтə белергə, хаталарыңны вакытында
күрергə өйрəнү.
• Үз гаебеңне таный белү, гафу үтенə белү – бик кирəкле сыйфат икəнен аңлау.
• Аллаh ризалыгы өчен начарлыкка яхшылык белəн җавап кайтарырга омтылу.
Эпиграф:
• “Əдəм яхшылыгы сүз белəн” /Татар халык мəкале/.
• “Кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыен”/Татар халык мəкале/.
Дəрес барышы.
I. Уку мəсьəлəсен кую.
- Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз. Хикəягə исем кушыгыз.
Бер бабай бик картайган. Аяклары йөрмəгəн, колаклары ишетмəгəн, тешлəре коелып
беткəн. Ул ашаганда авызыннан аккан, ризыгы коелган. Малае белəн килене аны табынга
утыртмый башлаганнар. Аның белəн тупас итеп, кычкыргалап кына сөйлəшкəннəр.
Килене ирен бабайны куып чыгарырга күндергəн. Кием урынына бабайга пычрак, иске
ат өстенə яба торган одеял биргəннəр. Ир белəн хатын малайларын одеял алырга
җибəргəннəр.Озакламый малай кереп бабайга одеялны биргəн. Ул одеялны алгач, бер генə
кисəк булуын күргəн. Шуннан малайдан сорыйлар:
- Нигə одеялны кистең?
Малай əйткəн:
- Син картайгач калган одеялны сиңа бирермен.
Ир белəн хатын бер-берсенə караганннар да елап җибəргəннəр. Аларга бабайны
рəнҗетүлəре өчен бик оят булган. Шул вакыйгадан соң алар бик əйбəт яши
башлаганнар: бабайга ачык йөзле, тəмле телле, михербанлы була башлаганнар.
- Хикəягə кушкан исемнəрен əйтегез.
II. Дəреснең темасын ачыклау.
- Димəк, бүген без нинди темага сөйлəшəбез?
- Яманлык, тупаслык турында.
- Дəреснең темасы- яманлыкның капма каршысы. Нəрсə турында булыр дəрес?
- Яхшы сүзлəр, матур эшлəр турында (“Яхшы сүздəн – яхшы эшкə”).
III.Уку мəсьəлəсен чишү.
1. Ата-анага игътибарсызлык гафу ителми.
- Əлбəттə, малаеның һəм килененең усаллыгы үзлəренə кире əйлəнеп кайтачак.

- Ата-анага игътибарсызлык гафу ителми. Ата- ананы, туган илне ярату бишектəн
башлана. Гаилəдəн башлана ул башка кешелəргə хөрмəт белəн карау.
- “Анаң кабере янында еларга туры килмəсен”,- ди халкыбыз. Əти-əнилəр исəн чагында
кирəкмəгəн гамəллəр кылмаска, авыр сүзлəр əйтмəскə кирəк.
Фəнзаман Батталның “Тормыш сабаклары” язмасында түбəндəге юллар бар:
“Əткəм яки əнкəм кабере янына бассам, сəер дə, гаҗəеп тə бер уй туа: гүрлəренə
төшеп, һəр икесен йомшак кына сөясем һəм...гафу үтенəсем килə. Еллар үткəн саен,
ныграк уйлыйм: үзлəренə каршы да əйткəлəгəнмен, кайбер сүзлəрен дə тыңламаганмын,
ярдəм итүем дə чамалы булган... Үземне юатып та карыйм. Мондый чакларда көянтəлəп
су ташуларым да, көннəр буе утын яруларым да, үсеп җиткəч вə аерым яши башлагач,
яраткан чəйлəрен , кирəкле даруларын юнəтеп җибəреп торуым да, бүлəклəр,
күчтəнəчлəр белəн кайтуларым да искə төшə. Тик бераздан юанычларым кабат
җимерелə - игелегем бик тə, бик тə аз тигəн... Үлəр алдыннан һəркайсы рəхмəт əйтте,
бəхиллеген бирде, югыйсə. Мин бу хакта һичвакыт язмам дип уйлаган идем. Кинəт болай
уйладым :”Туктале, хəзерге малайлар һəм кызлар да ялгышып яшəми микəн? Аларның бер
генə сүзлəрен тыңламау гомер буе үкендерə икəн бит...”
...Менə сиңа əтиең ниндидер йомыш куша. Кушканны, əйткəнне үзеңə зур бəхет һəм
мəртəбə санап, җиренə җиткереп үтə.
Синең тəртипсезлекне күреп, əниең ничек өзгəлəнə! Монысын да мəңгелек итеп исеңдə
калдыр, əниең бу дөньядан киткəч үкенмəслек булсын. Яхшы бел: олуг табигать
законнары бозылмаса, өлкəн буын синнəн иртəрəк үлə. Шомлы тоелыр бу сүзем, бераз
куркытыр да. Əмма нишлəмəк кирəк, тормыш агышы шундый. Үкенүлəрем кимрəк булсын
дисəң, алар исəн чакта карашларына күлəгə төшермə, яхшы укуың, матур яшəвең,
игелекле гамəллəр кылуың белəн сөендер.Ə ата-ана, гүргə кергəч тə, сиңа бəхет тели.”
•

Начар сүз əйтеп, өлкəннəрнең хəтерен калдыргансың икəн, гафу үтен. Үз
гаебеңне таный белү, гафу үтенə белү – бик кирəкле сыйфат.

2. «Тел җəрəхəте кылыч җəрəхəтеннəн ачырактыр вə яманрактыр”.
Каюм Насыйриның
тəрбия)
•

«Китаб – əт – тəрбия» əсəрендə түбəндəге юллар бар: (64 нче

«Тел җəрəхəте кылыч җəрəхəтеннəн ачырактыр вə яманрактыр, ягъни телдəн
əйтелгəн ачы вə кабəхəт сүзлəрнең адəмгə тəэсире тəнеңне пычкы белəн кискəннəн
дə ачырактыр. Əй, угыл, һичбер кешегə телең белəн җəрəхəт салма, ягъни яман
сүз əйтмə... Əмма бер сүзне син кулай хисаплап əйтсəң дə , кешенең күңеленə бик
каты тияр.Əй,угыл, каты сүзле булма. Изге холык вə йомшак сүзгə адəмнең күңеле
эреп китəдер. Кешегə ашыгып сүз əйтмə вə уйламыйча ашыгып җавап бирмə.

89 нчы тəрбия.
•

“Əй, угыл, кешенең күңеленə хилаф килə торган (үпкəлəтə торган) сүзне телеңə
китермə. Бер сүзне син уйламыйча əйтеп җибəрерсең, ишеткəн кешенең күңеле
җəрəхəтлəнə торган сүз булыр, күңеле рəнҗер. Кеше күңелен рəнҗетүдəн бик
саклан.”

- Əлбəттə, балалар, начарлыкны эшлəмəскə кирəк, чөнки күңел ярасы төзəлми. Бигрəк тə
əти-əнинең хəтерен калдырырга ярамый. Балалар, уйлап карагыз əле: сезнең кайчан булса
да əтиегез яки əниегезгə авыр сүз əйткəнегез юкмы? Сорауга җавапны үзегез үзегезгə генə
биреп карагыз.
- Əйе, кайчагында үзебез дə уйламыйча, иң якын кешелəребезнең хəтерен калдырабыз.
Кызулык белəн əйтелгəн сүз əти-əнинең йөрəгенə пычак булып кадалганы турында уйлап
бетермибез шул.
3. Гафу үтенү həм кичерə белү яки хатаны вакытында төзəтү. Тəүбə.

- Бөтен кеше дə хата җибəрə, лəкин аны вакытында күреп төзəтə белергə тиешсең.
- Кешене үпкəлəтсəң, хатаны ничек төзəтеп була, сезнеңчə?
• Кешене үпкəлəтсəң, рəнҗетсəң, иң яхшысы- вакытында гафу үтенү.
- Ни өчен бик аз гына кешелəр гафу үтенəлəр?
• Əлбəттə, бу эш бөтен кешенең дə хəленнəн килми. Бары тик көчлелəр башын өеп,
хаталарын танып, үкенеп, Аллаhның ачуыннан куркып үз гаеплəрен таныйлар.
- Ни өчен гафу үтенгəн кешене гафу итəргə кирəк?
• Гафу үтенгəн кешене гафу итəргə кирəк. Ул бит хатасын таныган. Шуны да истə
тотарага кирəк: бу адым аның өчен бик авыр həм кешенең көчсезлеген түгел, ə
киресенчə, аның кечле шəхес икəнен күрсəтə.
- Кичерелгəн кеше үзен ничек хис итə?
• Ул бəхетле- аның өстеннəн зур тау төшкəн шикелле була.
4. Танылган шəхескə сүз бирик.
- Томас Фуллер əйткəн:
• “Иң начар кешелəр, кичерергə телəми торган кешелəр”.
/Фикерлəшү/
5. Телдə булган тупаслык яки ягымлылык – кеше холкының көзгесе.
Сорауларга җавап:
- Нəрсə ул телдə булган тупаслык həм ягымлылык?
- Тупаслык- ул кешене хөрмəт итмичə, кычкыргалап, кимсетеп, аны мыскыл итеп
сөйлəшү. Ягымлылык, киресенчə, кешене хөрмəт итеп, аны җайлап, яратып сөйлəшү.
- Телдə булган тупаслык яки ягымлылык – кешенең көзгесе. Күңелендə булганы- аның
телендə дə, йөзендə дə, кылган эш- гамəлендə дə чагыла. Кайбер чакта кеше бик тəмле
телле булырга тырыша, матур сүзлəр əйтə, лəкин əгəрдə күңеле изгелектə булмаса, аның
ике өйзлелеге башкаларга бик тиз ачыклана.
• Телдəге татлы сүз, ачык йөз безнең кылган эшлəребез белəн бергə генə яхшылык
булып кабул ителə.
6. Начарлыкка яхшылык белəн җавап кайтару турында.
- Ничек соң яхшы күңелле кеше булырга? Кичен йокларга ятканда усал кеше, ə иртəн
тырганда яхшы булып булмый бит. (Көн саен үз-үзең өстендə эшлəргə кирəк).
- Əйе, бездə яхшы кеше булу телəге булырга тиеш, лəкин бу гына җитми.
- Телəктəн кала кешедə нинди сыйфатлар булырга тиеш?
- Иң беренче чиратта, намуслылык. Бар кеше дə намус белəн яшəсə, бу дөньяда законнар
да кирəкмəс иде. Намус бөтен кылган эшлəр белəн дə җитəкчелек итəр иде.
- Нəрсə соң ул намус?
- Намус – кешенең эчендəге хис, ул аны оялырга мəҗбүр итə.
- Намус кешене начар гамəллəре өчен җəфалый, ул кылган эшлəреңне анализларга өйрəтə.
- Намус – ул кешенең холкы. Намусы булмаган кеше үзен бик ямьсез тота.
• Начарлыкка яхшылык белəн җавап кайтарырга өйрəнгəн кешене башкалар аңлап
бөтермəсəлəр дə (вəт җүлəр дип!)- лəкин ул кеше бик саваплы була, аның үз
гонаhлары да җиңеллек белəн кичерелəчəк.
7. Безнең киңəшлəр.
• Əти- əнинең рəнҗешеннəн бик нык курык.
• Бөтен кеше белəн матур сөйлəш, “тəмле телле” бул.
• Дусның, телəсə нинди кешенең кадерен бел. Аны үпкəлəтсəң- гафу үтен.
• Үпкəлəп йөрмə, үч саклама- гафу итə бел.
• Кичерүне көтмичə, үзең барып дуслаш.
• Кешелəрдəге яхшылыкны күрə бел.
• Олыларга булыш.

Бəлəкəчлəрне, кызларны сакла.
Бөтен кешегə дə булыш- яхшы сүз, хаерле эш, hиччиксез, кире кайта.
- Без тирə- ягыбызга бары тик яхшылыклар гына китерергə тиеш.Табигатьне, туган
җиребезне, планетабызны сакларга тиешбез. Үз- үзегезне яхшы эшлəр эшлəргə генə
күндерегез. Бүген үк яхшылыклар эшли башлагыз.
•
•

8. Мəкальлəр дөньясында.
• Күз яше бар икəн– намус та бар.
• Кемгə авыр? Үч саклаучыга.
• Əдəм яхшылыгы сүз белəн.
• Сүзе акның йөзе ак.
• Һəр ишеткəнен сөйлəгəн һич телəмəгəнен ишетер.
• Сүз өч төрле: бер төрле сүз бар— бел дə сөйлəмə; икенче төрлесе — белмə дə,
сөйлəмə дə; өченчесе — бел дə сөйлə.
(Соңгы мəкаль буенча фикер алышу).
9. Изге Коръəн китабыннан.
- Аллаһы Тəгалə əйтте:
• Яхшылык эшлəргə ашыгыгыз (Коръəн,78).
• “Дəхи тəүбə итеп төзəлегез вə изге гамəллəр
кылу белəн Раббыгызның
ярлыкавына һəм җир, күклəр киңлегендə булган җəннəтлəр тарафына
ашыгыгыз!” (Гымран:133).
• “Əгəр яхшылыклар кылсагыз, үзегез өчен яхшылык кылган буласыз, вə əгəр
явызлыклар кылсагыз, янə үзегез өчен явызлык кылган буласыз” (Бəни Исраил: 7).
- Бу дөньяда яхшылыклар, изгелеклəр чəчсəк, дөньяда һəм ахирəттə изгелек урачакбыз. Бу
дөньяда явызлыклар чəчсəк, дөньяда һəм ахирəттə явызлык урачакбыз.
10. Хəдислəр:
• Үзеңə нəрсə телəсəң, башкаларга да шуны телə.
• Игелекле эшлəрне тавышсыз гына башкарыгыз.
• Һəр изгелек -сəдака.
/Фикер алышу/
IV. Рефлексия.
- Дəреснең темасын искə тешерегез.
- Үзегез өчен нинди нəтиҗə ясадыгыз?(Əдəм яхшылыгы сүз белəн. Ата-анага
игътибарсызлык гафу ителми).
- Ни өчен кешене үпкəлəтсəң, рəнҗетсəң, иң яхшысы- вакытында гафу үтенү?
- Дөньяда яшəүче һəркем ягымлы сүз көтə. Үзенə карата кайгыртучанлык, кадер-хөрмəт,
игътибарлы мөнəсəбəт өмет итə. Шуңа күрə, һəрберебез тəмле телле булыйк. Җылы
сүзебезне, яхшы мөнəсəбəтебезне кызганмыйк. Юкка гына халкыбыз
•

“Кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыен” димəгəн.

V. Өйгə эш.
- Өй эшен вариантлап бирəбез:
1. “Кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыен” дигəн тема буенча фикер алышу.
2. “Иң начар кешелəр, кичерергə телəми торган кешелəр” дигəн темага җавап əзерлəү.

