
                                     Дәрес планы 

                      ( 9нчы сыйныф, татар төркеме, әдәбият дәресе) 

 

Тема: Ф.Әмирханның “Хәят” повестенда татар кызы образы.  

Максат:  
     1) дидактик максат:  Ф. Әмирханның “Хәят” повестындагы татар кызы 

образына анализ ясау; бирелгән өлге нигезендә хат язу, хезмәттәшлек итә 

белү, үз эшчәнлегеңә дөрес бәя бирү. 

     2) үстереш максаты: образларны чагыштыру аша укучыларның логик һәм 

ижади фикерләү сәләтен үстерүгә шартлар тудыру;         

     3) тәрбияви  максат : милләт тарихына, гореф-гадәтләренә, мәдәниятына 

кызыксыну, горурлык хисләре уятуны дәвам итү . 

 

Җиһазлау:  1) Тема буенча презентация, 2) Хикмәтле тартмалар белән 

киштә, 3) видеосюжет, 4) Ф.Әмирхан портреты, татар кызы рәсеме, 5) 

Конвертка салынган карточкалардагы биремнәр; 6) “Хәят” повесты буенча  

ясалган китапчыклар. 

 

 

Универсаль уку гамәлләре:  

Шәхескә кагылышлы:  

- үз уңышлары һәм уңышсызлыкларының сәбәпләрен аңлау, 

- автор фикереннән чыгып, үз фикерләрен дәлилли белү, 

- дөрес сөйләргә омтылу, үз сөйләм хаталарыңны тану, төзәтү 

күнекмәләрен үстерү өстендә эшләү;  

 Метапредмет: 1) регулятив: УМ игътибар үзәгендә тоту, аны төркемдә 

чишү юлын билгеләү, адымлап биремнәр үтәү, нәтиҗә ясау һәм аны дөрес 

формалаштыру, үзбәя кую күнекмәләрен камилләштерүгә әһәмият бирү;  
 

2) танып белү:  әңгәмәдәшеңнән ишеткәнне үз фикерең белән чагыштыру, 

текст белән эшли белү;  
 

3)коммуникатив: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, ишетә белү, чират белән 

чыгыш ясау, үз фикереңне курыкмыйча дәлилли белү юнәлешендә эшләү.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дәрес барышы 

Дәрес башланганчы 

Әйдәгез, повестьны  ни дәрәҗәдә белүегезне ачыклау өчен белем 

баскычы янына килегез. (Белем баскычы һәм сораулары тактада) 

I. Оештыру. Уңай психологик халәт тудыру. 

 

-Хәерле көн, хөрмәтле жюри, укучылар!  Мин –Эльвира Завирьяновна, 

Яр Чаллы шәһәре 53нче мәктәпнең туган тел һәм әдәбияты укытучысы. 

 

 (Музыка, СЛАЙД(автор, “Хәят”, фото) 

) И, калфаклы чибәр кыз, 

Кояшта пешкән алмам, 

Күз карашың йолдыз нуры,  

Синдәй кызны табалмам. 

Дәверләрнең горурлыгы- 

Хыялдагы татар кызы. 

Кайт хыялдан чынбарлыкка, 

Бул милләтемнең йолдызы! 

 

Дәресне нәкъ шушы сүзләрдән башлыйсым килде.  

Укучылар, бу слайд сездә нинди ассоциацияләр тудырды? 

(Җаваплар) 

 

- Ф. Әмирханның “Хәят” повестендагы татар кызы образын ачарбыз. 

Укучылар, без бүген сезнең белән төркемнәрдә эшләрбез. 

(Бүленәләр, утырышалар) 

 

Игътибар иткәнсездер, дәрестә төсле тартмалар бар. Алар “Хикмәтле 

тартмалар”, дип атала. Без алар эченә информация тупларбыз. 

- Өй эше итеп сезгә әсәрне укып килергә кушылган иде. 

  

ТӨП ӨЛЕШ 

1. Бирем 

1нче төркем -дәреснең темасын сайлый 

Темалар:   

- “Хәят” әсәрендә табигать күренешләре 

-  “Хәят” әсәрендә олылар һәм яшьләр каршылыгы; 

- “Хәят” әсәрендә татар кызы образы; 

- “Хәят” әсәрендә милләтләр дуслыгы. 

2нче төркем-әсәрдәге хатын –кыз образларын билгели 

-Хәят 

-Лиза 

-Галиябану 

-Газизә абыстай 

-Гүзәл 



3нче төркем- әсәрдәге ир-ат образларын билгели. 

- Михаил 

- Хәлил 

- Салих 

- Борһан абзый 

- Исмәгыйль 

 

Димәк, 1нче төркем, дәрескә кайсы теманы сайладыгыз? 

 

-Әйе, без бүген Ф.Әмирханның “Хәят” повестендә Хәят образын башка 

персонажлар белән чагыштырырбыз, анализларбыз һәм иҗади эшләрбез. 

 

(Теманы флипчарт №1 эләм) 

 

 2-3 төркем белән эш: 

-Укучылар, без  әсәрнең геройларын билгеләдек. Кемнәр? 

 Әйдәгез, төп геройларны аерыйк. 

Хәяттән башка геройлар  исеме флипчартка эленә 

(МИХАИЛ, ЛИЗА, САЛИХ) 

 

2нче БИРЕМ 

Сезнең алдыгызда повесть буенча әзерләнгән китапчыклар бар. Һәр 

төркем үзенә билгеләнгән образ турында укып, геройларның характерын, 

тышкы кыяфәтен, үзенчәлекләрен чагылдырган сүзләрнең астына сызыгыз. 

(текстовыделитель белән эшлиләр) 

 Флипчартта образларга туры килгән сүзләр ачыла.  

Укучылар, флипчартка игътибар итегез, монда безнең геройларга туры 

килә торган сүзләр бирелгән . Һәр төркем үз героена туры килгән сүзне 

табып, икенче флипчартка ябыштырыгыз.  

 

1 төркем-ЛИЗА ( уртача буйлы,  сары чәчле, зәңгәрсу күзле, унҗиде 

яшь, гимназия, рус әдәбияты ) Ни өчен? Дәлилләгез. 

 

2 төркем-МИХАИЛ (коңгырт күзле, тенор, Казан университеты, ак 

ефәк күлмәк, чәчәкләр бәйләме, киң кашлы) Ни өчен? Дәлилләгез. 

 

3 төркем – САЛИХ (портрет, кәләпүшле, озын мыек,  тәүфыйклы, яшь 

бай, мөселман) Ни өчен? Дәлилләгез. 

 

Тактада  ХӘЯТне характерлаган сүзләр калырга тиеш.( озын 

керфекле, кара күзле, алсурак йөзле, зифа буйлы, уналты яшендә, ал 

фәрештә) 

 

Укучылар, биредә калган сүзләр кем образына туры килә? 

Ни өчен? Дәлилләгез. 



Димәк, Хәят – 16 яшьлек,  зифа буйлы, озын керфекле, кара күзле, алсу 

йөзле, ал фәрештәдәй чибәр кыз.  

Хәят – тормыш дигән сүз.  Повестьның  эчтәлегенә әсәрнең исеме 

символ булып тора. 

 

3нче БИРЕМ 

 

Алдагы биремдә Хәят образын  повестьтагы  башка образлар белән  

чагыштырып, бәя бирегез. ( Җавап ТЕЛДӘН, Сорауларны кире тартмаларга 

салалар  1,2,3) 

 

1 нче төркем-  Хәят-Лиза ( ике дус кыз образын чагыштырыгыз); 

 

2 нче төркем- Хәят-Михаил ( Ни өчен алар бергә булалмый? Алар арасында 

нинди каршылык бар?); 

3нче төркем -Хәят-Салих (Хәят Салихны ничек күз алдына китерә? Ул ни 

өчен Салихны үзенә тормыш иптәше итеп сайларга риза була?) 

1,2,3 ТАРТМАЛАРНЫ КИШТӘГӘ КУЕГЫЗ ҺӘМ 4,5,6 

ТАРТМАЛАРНЫ АЛЫП КИЛЕГЕЗ. 

 

4 нче БИРЕМ 

 

4,5,6 тартмалары 

 Без  әсәрдәге  геройларны билгеләдек, аларның үзара 

мөнәсәбәтләрен күрдек. Алга табан хатларга тукталырбыз.  

Сезнең игътибарга Г.Камал театры  режиссеры Фарид Бикчәнтәев 

сәхнәләштергән “Хәят” спекталеннән өзек тәкъдим итәм. Хәят 

ролендә- Люция Хәмитова. 

 ВИДЕО 

Укучылар, әлеге караган сюжетка туры килгән юлларны табып укыгыз. 

 

Әсәрдә ничә хат бар? Алар кемгә һәм кемнән язылган? 

Сезнең тартмачыкларда шушы 4 хат.  

-Бирелгән 4 хат арасыннан кайсы Хәятнең киләчәк язмышын билгели? 

Ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Дәлилләгез. Сайлаган хатыгызны 

тартмага салыгыз. 

(җаваплар тартмага салына) 

 

 

 



5нче БИРЕМ 

Повесть ничек тәмамлана? Хәят-тормышында иң зур адым ясарга 

әзерләнеп калды. Ничек уйлыйсыз, без уйлаганча, Салихны сайлады 

микән, әллә Михаилга кияүгә чыктымы? Бәлки ул язмышын бөтенләй 

башка кеше белән бәйләгәндер?  

  Сез бүген Хәят яшендә, сезгә дә 15-16 яшь.  Хәзерге заман балалары 

буларак, Хәяткә нинди хат язар идегез? Аңа нинди сораулар бирер 

идегез? Сезнең алда серле тартмалар. Алар эчендә хат язу өлгеләре. 

7, 8, 9 тартмалар 

Һәр төркем үз  хатын яза. 

 

  
 

 

Язган хатларны тыңлыйк. Кем беренче укый? 

Рәхмәт.  

 

 Рефлексия-баскыч 

Без дәрестә әсәрнең эчтәлеге буенча биремнәр эшләдек, образларны 

чагыштырдык. Мин сезне яңадан белем баскычы янына чакырам. 

 Әгәр дәрес ахрына сез эчтәлекне ныграк белдем дип уйласагыз, 

магнитларны биегрәк күтәрегез. 

Өй эше 

 Укучылар, безнең тартмаларыбыз тулды. Өй эше итеп мин сезгә 

тартмалардагы сүзләрне кулланып, әсәр буенча 9  җөмләдән торган 

хикәя төзергә тәкъдим итәм.  

1 нче төркем-1,4,7 

2нче төркем -2,5,8 

3нче төркем-3,6,9 

 

Дәрес өчен зур рәхмәт. Сезнең белән эшләве бик рәхәт булды. 

Киләчәктә уңышлар телим. Әдәби әсәрләрне күбрәк укыгыз, татар 

спектакльләренә ешрак йөрегез. 

 


