
Тема: Ямьсез холыклар. Ялган həм хəйлə (1-5 сыйныф).  Максат: 1.Укучыларны  “Ямьсез холыклар. Ялган həм хəйлə” дигəн темага уйланырга мəҗбүр итеп, тормышта гадел була белергə ярдəм итү. 2. Укучыларның үз фикерлəрен ачык, матур итеп башкаларга җиткерə, дəлиллəп күрсəтə белүлəренə ирешү. 3. Гаделлек, ялган турында төшенчə бирү.  Дəреснең көтелгəн нəтиҗəсе: 
• “Намуслы кеше ул – туры сүзле һəм кыю кеше” икəнең белү, намуслы булырга тырышу.  
•  “Ялган- гонахларның күлмəге- алар аның белəн капланып яшеренəлəр” икəнен аңлау.  
• “Ялган – кешене гөнаһка, ə гөнаһ исə җəһəннəмгə илтə” икəнен белү, ялганнан ерак булырга тырышу.  Эпиграф: Ялган оят китерер, дөреслек куəт китерер.  Дəрес барышы. I. Уку мəсьəлəсен кую. - Кечкенə генə хикəяне тыңлагыз, шуннан чыгып, бүгенге дəреснең темасын үзегез əйтеп бирегез:       Бер патша үзенə хезмəтчене сайлаганда, матур, көчле, бөтен яктан килгəн колга кызыгып, аны сатып алмакчы була. Шулвакыт сатучы патшаны кисəтə: бу кол тырыш,эшне җиренə җиткереп эшли- эшлəвен, лəкин аның бер кечкенə генə кимчелеге бар: ул да булса кирəк, егетнең ялганчы булуы. Патшаның аның алдакчы булганга исе китми: “Эшен эшлəсə- ялганы əллə нинди зыян китермəс əле”,- диеп колны сатып ала həм ялгышмый, чөнки хезмəтчесе кушканны, əйтеп бөтергəнче диярлек, башкарып куя. Патшаның яраткан хатыны да аны мактап бетерə алмый.      Көннəрнең бер көнне  кол- егет аңа болай диеп əйтə: “Патша инде сине хəзер яратмый, икенче хатынга өйлəнмəкче була, лəкин төнлə аның бүлмəсенə кереп чəчен киссəң, сихерче ярдəмендə мəhабəтен кире кайтарырга була”. Шул ук вакытта кол патшага хатыны аны яратмавы həм бүген төнлə бүлмəсенə кереп патшаны үтерергə хəзерлəнү турында хəбəр итə.      Төнлə патша- бикə  кайчы тотып ире янына керə. Аңа таба үрелгəндə, патша аны пычак белəн чəнчеп үтерə.   II. Дəреснең темасын ачыклау. - Димəк, бүгенге дəреснең темасы... (“Ялган həм хəйлə ”) -  III. Уку мəсьəлəсен чишү. 1. Төркемнəрдə эш 1нче бирем        “Сүзлек” 



-Нəрсə ул алдау? (1. Хəйлəлəү, хəйлəлəп нəрсəсен дə булса алу; кешене авыр хəлдə калдыру; кешегə начарлык эшлəү. 2. Ялганлау, ялган сөйлəү. 3. Ялган сөйлəп кешене ялгыштыру, ялгыш фикергə китерү, ялганга ышандыру). - Нəрсə ул ялган? (Хакыйкатьне бозып күрсəтə торган, дөрес булмаган, чын булмаган.- ялган хəбəр, ялган караш, ялган хис). - Нəрсə ул хəйлə? (Хəйлə - 1.Нинди дə булса эштə мəкер, астыртынлык. 2. Берəр максатка ирешү өчен уйлап чыгарылган ялган сылтау, сəбəп, гəмəл).  - Алдау, ялган һəм хəйлə сүзлəре арасында уртаклык бармы? (Бар, əлбəттə. Хəйлə төшенчəсе урыны белəн алдауны да, ялганны да үз эченə ала.  2нче бирем Уен “Мин башлыйм, син дəвам ит”  (мəкальлəрне тəрбияче башлый, укучылар  дəвам итə). - Балалар! Хəзер уен уйнап алыйк! Мəкальлəрне мин башлыйм- сез дəвам итəрсез. 
• Алдашсаң –абруең китəр, тиргəшсəң – ... кадерең китəр.  
• Намус җаннан … кадерле.  
• Ялган сөйлəмəсəң ... үкенечтə булмассың.  
• Ялган сөйлəсəң – ... тотылырсың, дөрес сөйлəсəң – ... котылырсың.  
• Намуслы йөз … ояла. 
• Намусыңны яшьтəн үк … сакла. 
• Кешенең хөрмəтлелеге ... үз кулында. 
• Кеше алдында кем дə гөл, кеше артында намус ... бел. 
• Казан карасы китə, намус ... карасы китми. 
• Вөҗдан (намус) хасталыгы тəн хасталыгыннан ... куркынычрак. 
• Вөҗдансыз кеше үзəксез агач шикелле: үзлегеннəн ... аварга тора. - Кайсы мəкаль хикəянең эчтəлегенə күбрəк туры килə?  3 нче бирем “Хикəягə исем кушу”. - Хəзер дəреснең башында укылган хикəягə кайтыйк. Хикəягə 2 исем кушыгыз:                      1се- аның темасын ачыкласын (“Ялган”, “Ялган həм кеше язмышы”).   2се- хикəянең идеясын, төп фикерен күрсəтсен (“Ялган- хəсрəтнең чыганагы”)   - Ни өчен патша хатыны үлə?                                                                                                         - Аның үлемендə кем гаепле? (Явыз алдакчы кол, ялганчы кешегə уйламыйча ышанган патша həм аның хатыны).                    - Димəк, ялган бик куркыныч нəтиҗəгə китермəсен өчен, без həрбер сүзгə уйламыйча, аның дөреслеген тикшермичə ышанырга тиеш түгел.    4 нче бирем “Безнең киңəшлəр” 
• Гадел, тугры бул, вəгъдə иткəнне үтə. 
• Һəрвакыт дөреслекне генə сөйлə- дусларың күп булыр. 
• Иптəшлəреңне, алдыйм диеп, мыскыл итмə- ялгыз калырсын. 
• Ямьсез эшлəрне эшлəмə- аларны яшерергə, кешелəрне алдарга туры килер. 
• Һəр бер сүзгə ышанма, аны сөйлəргə ашыкма- нахак белəн кешене рəнҗетерсен.  
• Көндəлек эшкə нəтиҗə ясап бар: кешелəрне үпкəлəтмəдем ме, алдамадым мы, хəйлəкəр булмадым мы.  
• Аллаhы Тəгалə яраткан тугры, намуслы, гадел кешелəрдəн бул.  - Алдакчы, ялганчы, хəйлəкəр кешенең капма каршысы кем була? (Намуслы, гадел, тугры кеше).  



5 нче бирем  “Намуслы кеше ул – туры сүзле һəм кыю кеше”  - Намуслы кеше ялганчыдан нəрсə аера? (Намуслы дип без хəйлə, куркаклык һəм ялган белəн үзен пычратмаган кешене əйтəбез). 
• Намуслы кеше ул – туры сүзле һəм кыю кеше.  
• Дуслыкның кадерен белə торган, якыннарын, таныш-белешлəрен һəм хəтта таныш түгел кешелəрне дə хөрмəт итə, ярата торган кеше. 
•  Əдəпле һəм намуслы кеше соңыннан оят булырдай, ата-аналарына, дусларына сиздерергə ярамаган эшлəр эшлəмəскə тырыша. Чөнки алардан яшереп эшлəгəн эш икейөзлелек, хəйлəкəрлек булыр иде. Ə бу сыйфатлар кешене алдашырга, куркаклыкка өйрəтə.  
• Намуслы кеше, дусларының уңышын күреп, үзе дə шатлана белə. Беркайчан да, беркемнəн дə көнлəшми. 
• Намуслы кеше əти-əнисе, əби-бабасы хезмəтегнең дə кадерен белə. Үзе дə эш сөя. Намуслы кешегə һəрвакыт таянырга була. Шуңа күрə андый кешене хөрмəт итəлəр, аңа ышашалар. 
• Намуслы кеше ояла белə, дилəр. Чөнки ул үз гаебен, хатасын, кимчелеклəрен таный, аларны ясаганы өчен кызара, үкенə белə һəм төзəтү юлларын эзли. 
• Намусны саклау – бигрəк тə кыз балалар өчен яшьтəн белергə тиешле сыйфат. Кызлар горурлыгы ул тəкəбберлек, үз-үзен генə ярату, масаю түгел. Ул – үз кадереңне, җəмгыятьтə, кеше арасында үз урыныңны белү.                 3. Интернетка сəяхəт. а) Ə син ничек уйлыйсың? - Дəрескə əзерлəнгəн вакытта Интенет сайтларына тагын кереп чыктык. Ə анда бүгенге дəрес темасына шулай ук төрле карашлар.  - Мəсъəлəн, берəү яза: “Кая карасаң да- ялган”. - Икенчесе: “Ни өчен дер гадел, намуслы дусны табу бик авырайды- бөтен җирдə алдау həм сатлык җаннар”. - Аңа җавап итеп язганнар:  “Болай уйлаган очракда шулай булачак та. Дөньяга икенче төрлерəк карасаң- барысы да үзгəрəчəк.  Кешенең язмышы, дуслары- аның үз кулында.  - Чыннанда, үзең нинди- дустың да шудый. Ə кайбер чакта синең тирəдə ялганчылар күбəю- Аллаhы Тəгалəнең сынау булырга мөмкин: үзең дə сатлыкҗан, алдакчы түгел микəн диеп. Ə син ничек уйлыйсың? Күңелдəн генə бу сорауга җавап эзлəп кара əле. - Безнеңчə, кешенең гаделсезлеген күргəч: мин үзем гадел микəн дип улану бик урынлы булыр иде. б)  Ялган күңелдə пычрак эзлəр калдыра - Бер сайтта менə нинди фикергə тап булдык: 
• Ялган- бөтен гонахларның каны- алар аның белəн тукланалар.  
• Ялган- гонахларның күлмəге- алар аның белəн капланып яшеренəлəр.  
• Ялган- безнең гонахларыбызның нəҗеслəре, пычрагы: без алдаган кешелəрнең һəм үзебезнең күңеллəребездə гомер буена ябышып калган җирəнгеч эзлəр. - Ни өчен ялган бөтен гонахларның каны белəн чагыштырыла? (Чөнки ялкау да, карак та, сатлык җан да- барысы да гонах кылганда, ялганны кан урынына кулланалар, ялган белəн “тукланалар”). - Ни өчен ялган гонахларның күлмəге? (Чөнки начар эшне яшерер өчен кеше ялганлый).  - Ни өчен ялган безнең күңеллəребездə җирəнгеч, пычрак эзлəр калдыра? (Чөнки ялган юкка чыкмый, күңеллəребездə пычрак эз калдырып кала).   



4. Бер экспериментның нəтиҗəсе. Интернет- газета “Дейли телеграф” яза:  Бу экспериментта ике группага бүленгəн 18 яштəн алып 71 яшкə кадəр 110 кеше катнаша. 1нче группа 10 атна буена кечкенə генə булса да ялганнан баш тартырга тиеш була. 2нче группа алдаудан тыемый, гəдəттəгечə яши (алдап- ялганлап, хəйлə корып). Атна саен кешелəрнең “дөреслекне” яки ялган сөйлəүлəрен  “Детектор лжи” дигəн аппарат тикшереп бара. Нəтиҗəдə- гəдəткə кергəн ялганчылыктан баш тарту кешенең физик һəм психик сəламəтлеген күпкə яхшырта.  
• Инглиз галимнəре шундый нəтиҗəгə килгəннəр: ялган кешенең саулыгына бик зур зыян китерə, ə гаделлек аның сəламəтлеген күпкə яхшырта. 5. Изге Коръəн китабыннан. - Изге Коръəндə Аллаһы Тəгалə болай дип боера: 
• «…Ялган сүздəн сакланыгыз” («Хаҗ” сүрəсе, 30нчы аять). 
• «Əй, мөэминнəр, Аллаһтан куркыгыз! Сөйлəгəн вакытта чын дөресен сөйлəгез” («Əхзəб” сүрəсе,  70нче аять). 
• «Дөреслектə, Аллаһ Тəгалə һəр эштə гадел булырга, изге гамəллəр кылырга һəм якын туганнарның хакын үтəргə боерадыр. Аллаһ сезне фəхеш, бозык һəм начар эшлəрдəн, тыядыр» (“Нəхел” сүрəсе: 90). - Аллаһ Тагəлə һəр нəрсəдə дə гадел булырга əмер итə. Беренчедəн, Аллаһка карата гаделлек. Аның бер Үзенə генə гыйбадəт кылу, Аның əмерлəренə буйсынып яшəү иң олуг гаделлекнең берсе булып тора. Шулай ук кешелəргə дə карата да гадел булырга куша. Моңа изгелеклəр кылу, туганнар хакын үтəү, туганлык җеплəрен саклау керə. Аннары, яхшы гамəллəргə өндəгəч, барлык бозыклыклардан тыя. Бу Ислам диненең максаты — яхшыллыка чакыру, начарлыктан тыю.  6. Хəдислəр. - Сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа галəйһиссəлəм хəзрəтлəре үзенең бер хəдисендə əйткəн: 
• «Аллаһның колы ялганны сөйлəгəн вакытта шушы гөнаһның җирəнгеч исеннəн фəрештəлəр чакрым ярым ераклыкка кача”.  
• «Ялган – кешене гөнаһка, ə гөнаһ исə җəһəннəмгə илтə. Əгəр кеше даими рəвештə ялганласа, ул Аллаһы Тəгалə каршында ялганчы булып язылыр”.  - Ялганчы башкаларга түгел, ə үзенə зыян китерə. Аның бөтен ялган сүзлəре үзенə каршы юнəлтелгəн. Кеше ялган сөйлəгəндə,  анардан фəрештəлəр ерагая бара. Ялган кешене гөнаһка китерə, аннары – җəһəннəмгə. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйтте:  
• «Аллаһның колы ялганлаган вакытта, аның күңелендə кара тап барлыкка килə. Аннан соң бу таплар күбəя һəм калеб тулысынча шушы таплар белəн каплана. Шундый кеше Аллаһ каршысында ялганчы булып языла”. - Ялган – кешенең кальбен (күңелен) каралта һəм хак юлда аңа киртə булып тора. – Сафуан бин Сүлəйм (Аллаһы Тəгалə аннан разый булса иде) дигəн сəхабəдəн риваять ителə: Аллаһның расүле галəйһиссəлəмнəн сорадылар: «Йə расүлуллаһ, мөселман куркак булырга мөмкинме?” «Əйе, мөмкин”, – диде Пəйгамберебез галəйһиссəлəм». “Мөселман саран булырга мөмкинме?” – дип сорадылар». “Əйе, мөмкин”, – дип җавап бирде Пəйгамберебез галəйһиссəлəм. «Мөселман ялганчы булырга мөмкинме?” – дип янə сорадылар. «Юк, беркайчан була алмый”, – диде Расүл Əкрам галəйһиссəлəм (Мəлик бин Əнəс, Муватта, Бəйһəкый). 



- Бу хəдистəн күренгəнчə, иман белəн ялган калебтə бергə була алмыйлар. Иманлы кеше кайвакыт куркак һəм саран булса да, ялган аңа бер дə килешми, чөнки ялган мөселман сыйфаты түгел. Мөселман куркак һəм саран да булырга тиеш түгел, лəкин бу сыйфатлар ялган белəн чагыштырганда андый ук куркыныч түгел. Əлбəттə, хак мөселман шушы өч сыйфаттан пакъ булырга тиеш. Сөекле Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм: 
• «Сез минем беркайчан да саран, ялганчы һəм куркак булуымны күрмəссез”, – дигəн (Бохари).  7. Ислам динендə кайбер хəллəрдə ялганларга рөхсəт ителүе: - бер-берсе белəн сөйлəшмəгəн ир белəн хатынны яки ике мөселманны килештерер өчен; - сугышта дошманны алдар өчен; - кемнең булса да җанына, малына, диненə һəм намусына золым һəм хаксызлык белəн зарар килгəндə, аларны коткарыр өчен; - хаста кешелəргə өмет һəм яшəү көче бирер өчен. - Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм бер хəдисендə шулай дигəн:  «Халыкның арасын төзəтер өчен изге максат белəн сүз йөрткəн яки изге ният белəн ялган сөйлəгəн кеше ялганчы түгелдер”.  8. Эпиграф белəн эш.  “Ялган оят китерер, дөреслек куəт китерер”  - Бу сүзлəрне дəреснең эпиграфы. Сез аларны ничек аңлыйсыз? /Фикерлəшү/ IV. Рефлексия. - Бүгенге дəрестə нəрсə турында сөйлəштек?  - Аннан сез нинди нəтиҗəлəр ясадыгыз?  - Дəрес кайсы ягы белəн файдалы булды?  - Җөмлəне дəвам итегез: “Димəк, ялган кешегə зыян китерə, чөнки...”  V. Өйгə эш бирү. “Ни өчен дустың ялганчы булуын телəмисен?” дигəн темага җавап əзерлəү.                        


