
8 нче сыйныфта әдәбияттан ачык дәрес. 

 

 Тема. “Ата-ана бердәм булса, балалары күркәм үсә”. (М.Маликованың 

“Чәчкә балы” повестена анализ). 

 Максат:  

1)дидактик: М.Маликованың “Чәчкә балы” повестеның темасын 

билгеләү, сюжет, композиция, проблема, тел-стиль чаралары төшенчәләрен 

ныгыту, тирәнәйтү, идея эчтәлеген ачу, образларга характеристика бирү; 

         2)үстерешле: укучыларның проза әсәренә проблемалы-тематик анализ 

ясау, текст белән эшләү күнекмәләрен камилләштерү, тел-сурәтләү чараларын 

ачыклау, иҗади фикер йөртү, бәя бирү сәләтләрен үстерү; 

         3)тәрбияви: укучыларга әхлакый тәрбия бирү, авыл тормышы белән 

шәһәр тормышының аермаларына төшендерү, тормышта дөрес юл сайларга 

әзерләү, гаилә тормышы этикасы кагыйдәләре, татар халкының яшәү рәвеше, 

гореф-гадәтләре турында белгәннәрен тирәнәйтү, әхлак  кыйммәтләренең 

әһәмиятен ассызыклау, матурлыкка, сафлыкка омтылыш тәрбияләү. 

 Җиһазлау һәм материаллар. Экран, компьютер,  проектор, китаплар 

күргәзмәсе. Д.Заһидуллинаның “Әдәби әсәргә анализ ясау”,   Г.Гыйльманов, 

Т.Миңнуллин, Р.Мөхәммәдиев, Ф.Дәүбаш, А.Әхмәтгалиева китаплары, 

афоризмнар, мәкальләр язылган плакатлар: “Ата-ана бердәм булса, балалары 

күркәм үсә”, “Аталар сүзе – акылның үзе”, “Бала чакта алынган тәрбияне 

соңыннан бөтен дөнья халкы үзгәртә алмас.” (Р.Фәхреддин), “Бала балдан 

татлы да, баланнан ачы да була ала” (М.Мирза), “Егет кешегә җитмеш төрле 

һөнәр дә аз”, “Ана мәрхәмәте белән ата кырыслыгы – балаларга булган 

мәхәббәтнең ике канаты” (Ш.Галиев), “Балалар – хыял агачлары корымаган, 

өмет куаклары киселмәгән ышаныч бөреләре” (Р.Фәйзуллин) һ.б., авыл 

тормышын сурәтләгән рәсемнәр, умарта балы турында мәгълүматлар.  

 Методлар һәм алымнар. Сорау-җавап, әңгәмә, өлешчә эзләнү, сайлап уку, 

текст белән эшләү. 

 Дәрес формасы. Телевизион “Таяну ноктасы” тапшыруы. 



 Дәрес төре. Дәрестән тыш уку. 

        Дәрес тибы. Катнаш дәрес. 

 

 Планлаштырылган нәтиҗәләр: 

 Предмет УУГ: әдәби әсәргә анализ ясау, текст белән эшләү, төп 

төшенчәләрне ныгыту. 

 Шәхси УУГ: дөрес сөйләм булдыруга омтылыш; үз фикереңне әйтә белү; 

иптәшеңә рухи ярдәм күрсәтә белү; фикереңне дәлилли белү. 

 Метапредмет УУГ: 

 Регулятив: уку бурычын кую; ситуациядә аралаша белү; үз фикереңне 

төгәл җиткерү; дөрестән дөрес түгелне аеру; нәтиҗә формалаштыру;  

 Танып-белү: тиешле мәгълүматны табу һәм аеру; сорауларга җавап бирү; 

нәтиҗә формалаштыру. 

 Коммуникатив: башкаларның сөйләмен ишетү һәм тыңлау; үз фикереңә 

ышандыра белү; башкаларга аңлаешлы сөйләм төзү. 

 

Дәрес барышы. 

 I. Белем алуга омтылыш булдыру. (Укучыларның фикерен дәрескә 

туплау, уңай халәт тудыру). Хәерле көн, укучылар. Әдәбият дәресен, әдәп һәм 

тәрбия, тел дәресен башлыйбыз.  

 II. Белем-күнекмәләрне актуальләштерү. 

 Укытучының (“Таяну ноктасы” тапшыруын алып баручы) кереш 

сүзе. Укучылар, сез өегездә язучы М.Маликованың “Чәчкә балы” повестен 

укып килдегез. Авылда һәм шәһәрдә яшәүче яшьтәшләрегезнең тормышы белән 

таныштыгыз. Тагын бер елдан кайберләрегез шәһәргә китәр. Без тикшерәсе 

әсәр геройлары кебек, сезгә дә тормышта хыялларыгызны чынга ашырырга 

туры киләчәк. Билгеле, сезгә бу эштә әти-әниләрегез ярдәм итәчәк. Автор бу 

повесте белән безгә нәрсә җиткерергә тели икән, шуны белергә тырышыйк, 

укучылар. Иң беренче авторның тормыш юлы һәм иҗаты белән танышып үтик. 

(Бер-ике укучы язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында чыгыш, проект 



эше яки блогы белән таныштыру әзерләргә мөмкин. Язучының биографиясе 

“Кушымта” да бирелә). 

 III. Уку мәсьәләсен кую. Хәзер әсәрне анализлауга күчик, шулай ук 

повестьта күтәрелгән проблемаларга тукталырбыз, геройларга бәя бирербез, 

әсәрнең сәнгатьчә эшләнешен күзәтербез. 

 IV.  Уку мәсьәләсен чишү. Куелган сорауларга җавап табу, биремнәрне 

үтәү, фикерләрне исбатлау аша бара. 

 Укытучы. Укучылар, әсәрнең әдәби төрен, жанрын билгеләргә кирәк.  

 Укучы. “Чәчкә балы” – эпик әсәр, повесть жанры, чөнки геройлар 

язмышы, алар белән бәйле вакыйгалар сурәтләнгән. Әсәрнең төп герое берәү 

генә – Гамил.  

 Укытучы. Ә хәзер, укучылар, әсәрнең кыскача эчтәлеген сөйлибез, ягъни 

сюжетын күз алдына китерәбез. Яле, Гөлия, син сөйли башла. 

 Укучы. Авылда яшәүче Гамилнең хатыны Сәгъдия ире аркылы сеңлесе 

Сәриягә чәчкә балы биреп җибәрә. Подъезд төбендә яшүсмерләр, акчасын талау 

максатыннан, Гамилне кыйный башлыйлар. Берсе аның йөрәк турысына пычак 

кадый. Яшүсмерләр качалар, ә Гамил җирдә ятып кала. Бераздан ул аңына килә, 

урамда күргән кешеләр аны балдызының квартирасына кертәләр. Балдызы 

Сәрия аптырап һәм куркып китә. Гамил балдызына дөресен әйтми, ташка 

егылдым, ди. Сәрия беренче ярдәм машинасын чакырта. Врачлар белән 

милиция дә килеп җитә. Сәрияне – милиция бүлегенә, ә Гамилне больницага 

алып китәләр. Пычак кадаучы Сәрия дип уйлыйлар. Сәрия милициядә гариза 

язганда, Гамил улына охшаган яшүсмерне күрә. Ул Макар була. 

 Укытучы. Шәүкәт, син дәвам итәрсең. 

 Укучы. Гамил белән Сәгъдия ике ул үстерәләр. Олы уллары Җәмил ни 

Гамилгә, ни Сәгъдиягә охшамаган. Сәгъдиясе белән үзенә охшамаган баланы, 

шикләнсәләр дә,  “менә дигән итеп” тәрбиялиләр. “Зөфәр кебек кызыл чәчле 

булса да, чирләшкә булса да” яраталар, аякка бастыру өчен бик күп көч куялар. 

Кешеләр сүзен дә күтәрәләр. Урамда, үзенә һөҗүм иткән яшьләр арасында, 

үзенең Газименә охшаган малайны күргәч, ул бөтенесен дә аңлап ала. Бәби табу 



йортында алышынган бала бит бу. Милициягә дә, хатынының сеңлесенә дә 

дөресен әйтмичә малайны яклый, өенә алып кайта, тәрбияли башлый. Әйткән 

сүзендә тора. Көчен дә, акчасын да кызганмый. Макар Гамилнең акчасын 

урлый да, машинасына утырып, шәһәргә китә. Бу акчага ул наркотик сатып ала. 

Макар авариягә эләгә, аны хастаханәгә салалар. Врачлар аның наркоман 

булуын беләләр. Наркоман икәнен  белгәч тә ташламый Гамил Макарны. 

Әкренләп малайның күңеленә ышаныч кайта. Үз гомерендә эчү, сугышу, 

җәберләү, начарлыкны гына күргән малай, монда икенче тормыш барлыгын 

күрә һәм терелә дә. Моңа бал кортлары, бер-береңә ышаныч, хөрмәт һәм 

мәхәббәт  ярдәм итә.  

 Укытучы. ”Чәчкә балы” әсәренең темасын ачыклап булыр, дип уйлыйм, 

укучылар? Нәрсә ул тема, искә төшереп алыйк. (Укучылар җавап биргәннән 

соң, 3 слайдта күрсәтелә. )  

 Тема  –  әдәби әсәрнең нигезендә ята торган вакыйгалар, предметлар, 

күренешләр бөтенлеге. Икенче төрле әйткәндә, тема әдәби чагылдыру 

объектын, ягъни әсәр язу өчен җирлек хасил иткән тормыш күренешләрен 

үз эченә ала. 

 Укучы. Әсәрнең темасы: гаиләдә ир белән хатын мөнәсәбәте, бала 

тәрбияләү. Хикәядә төп образ – Гамил, ярдәмче геройлар – хатыны Сәгъдия, 

балалары, балдызы Сәрия, катнашучылар – Зөфәр, Геннадий, аның хатыны, 

милиция хезмәткәрләре, врачлар һ.б.  

 Укытучы. Әсәрнең  композициясе турында нәрсә әйтеп була? 

Композиция, сюжет  дип нинди төшенчәгә әйтәләр? (Укучылар җавап 

биргәннән соң, 4 слайдта күрсәтелә. ) 

 Композиция  –  әдәби әсәр өлешләрен бербөтен оештыру, аның 

төзелеше ул. Композиция ике төрле була: текст композициясе һәм әсәрдә 

сурәтләнгән дөнья композициясе. Соңгысы үз эченә әсәр персонажларын, 

сюжетны, әдәби детальләрне дә ала. Шуңа күрә  “персонажлар композициясе”, 

“сюжет композициясе” дигән төшенчәләр яшәп килә. 



 Персонажлар композициясендә  язучы әсәрдә катнашучыларны  һәм 

каршылык, һәм  охшашлык принцибына карап урнаштырган, дип әйтергә 

була.  

 Сюжет композициясе –  әсәр сюжетының өлешләрен урнаштыру. 

 Укучы. “Чәчкә балы” әсәрендәге сюжет композициясенә, традицион төстә,  

сюжетның төп өлешләре буларак, экспозиция (Гамил белән Сәгъдиянең тигез 

мәхәббәтләре, авылда яшәүләре, нинди эш белән шөгыльләнүләре, балалары 

белән танышу), төенләнеш (билгесез үсмерләрнең Гамилгә пычак кадаулары), 

вакыйгалар үстерелеше (Гамилнең беркемгә сиздермичә эзләнүе, күп 

нәрсәләрне ачыклавы), кульминация (үз улы Макарның чит гаиләдә үсүе, 

үзләренең чит бала үстерүләре), чишелешне (Макар-Мохтарның наркотиктан 

арынуы, аларның бер гаилә булып яшәүләре) аерып чыгарып булыр иде. 

Моннан тыш, әсәрдә төп образның рухи дөньясын сурәтләүгә зур урын 

бирелгән. Әсәрнең композиция элементларына хикәяләү (автор сөйләве), 

характеристика, риторик сораулар, диалог, эчке монолог, әсәрнең проблемалы 

сорау белән тәмамлануы әсәрне бербөтен итә, укучыга тәэсир итү көчен 

арттыра, укучыга уйланырга куша. Китап төенләнештән башлана. Пролог, 

эпилог юк. 

 Укытучы. Әсәрдә хронотоп нинди? (5 слайдта күрсәтелә, аңлатыла. ) 

 Хронотоп  –  әдәбиятта чагылдырылган бербөтен урын һәм вакыт 

хакындагы күзаллау, әдәби әсәрдә сурәтләнгән дөньяның әһәмиятле 

өлешләре. 

 Укучы. Китап 2003-2004 нче елларда язылган. Әсәрдә 20 нче гасырның 

соңгы ун елы һәм 21 нче гасыр башында авылда һәм шәһәрдә булган 

вакыйгалар сурәтләнә. Совет чоры фаш ителеп, базар мөнәсәбәтләренә күчкән 

вакытта колхозлар таркала, завод-фабрикалар ябыла. Геннадий Харитонов 

кебекләр, заманага сылтап, эшсез калалар; Гамил кебек авыл кешеләре яңа 

шартларда да югалып калмыйлар. Ә Зөфәр сыманнар, законнарны үз якларына 

боралар. Халыктан ваучер дигән кәгазьләрне ипилек акчага җыеп, шулар 



бәрабәренә зур-зур завод-фабрикаларга хуҗа булалар. Зөфәр бер мөмкинлекне 

дә кулыннан ычкындырмый. Нәтиҗәдә коттеджлар салдыра, олигархка әйләнә. 

 Әсәрдә авыл кешеләренең хезмәт итеп яшәве бирелә, монда һәр гаилә – 

игътибар үзәгендә, бигрәк тә малае үзенә охшамаган Гамил тормышы. Авыл 

кешесе гайбәт сөйләсә дә, ярдәмчел дә була белә.  

 Әсәрнең теленнән дә хронотопны билгеләп була. Кыйммәтле, затлы чит ил 

машиналары һәм аларның исемнәре безнең илгә базар мөнәсәбәтләре 

урнашканда керә башлады.  Чит илдән яхшы белән бергә начарлыклар да керде. 

Наркомания – шуларның берсе. 

 Укытучы. Бу әсәрдә психологизм ничек  бирелә? (Укучылар җавап 

биргәннән соң, 6 слайдта күрсәтелә.) 

 Психологизм – персонажның эчке дөньясын, ягъни хисләрен, 

фикерләрен, кичерешләрен, теләк-омтылышларын  матур әдәбиятның 

үзенчәлекле чаралары-алымнары ярдәмендә мөмкин кадәр тулы, 

җентекле һәм тирән итеп сурәтләүне күздә тоткан эчтәлек-форма 

категориясе.  

 Укучы. Психологизм – әдәбиятта милли үзенчәлек бик ачык күренә торган 

өлкә ул. Татар әдәбиятында психологизм ислам дине белән бәйле рәвештә 

кешегә үзенчәлекле караштан килеп чыга. “Чәчкә балы” повестенда кешенең 

эчке күңел кичерешләре бик оста бирелә. Олы уллары Җәмил әтисенә 

(Гамилгә) охшамагач, Гамил дә, Сәгъдия дә эчтән генә сызланалар, ләкин 

сиздермиләр. Авыл халкы нәрсә генә сөйләсә дә, алар бик сабыр булып 

чыгалар. Дөрес, язучы ирнең дә, хатынның да уйларын укучысына җиткерә, 

безне уйланырга мәҗбүр итә, укучы ир белән хатынның хәленә керә, бәхетле 

гаиләгә уңышлар тели. Заман шаукымына бирелмичә, зур акчаларга 

кызыкмыйча яшәргә, балалар үстерергә, аларга дөрес тәрбия бирергә көч таба 

бер-берсен сөйгән ир белән хатын. Алар рухи яктан бай, бер-берсенә итагатьле, 

сабыр, кайбер хисләрне яшерә беләләр. Язучы Гамилне бик ипле ир итеп бирә. 

Татар гаиләсе шундый булырга тиеш тә. 



 Әсәрдә балаларның күңел кичерешләре дә бик тәсфилләп язылган. Автор 

13-14 яшьлек балаларның психологиясе, үзләрен тотышы белән яхшы таныш. 

Ф     и     з     к     у    л     ь     т     м     и     н     у     т     к     а 

(МИКС-ФРИЗ-ГРУП ка биремнәр кушымтада) 

Укытучы. М.Маликова әсәрдә нинди тел-сурәтләү чаралары куллана? 

(Укучылар җавап биргәннән соң, 7, 8 нче слайдта күрсәтелә. ) 

 “Стиль төшенчәсе бүгенге әдәбият белемендә ачыкланып бетмәгән 

категорияләрдән санала. Стиль –  әдәби белдерү алымнары һәм 

чараларның бөтенлеге ул... Әдәби әсәр стилен анализлау өчен, әдәби әсәрдә 

стиль хасил итүчене ачыкларга кирәк. Алар, тышкы форма һәм эчке 

форма элементларына бүленә. Тышкы форма ул –  әсәрнең иң беренче 

күзгә ташлана торган яклары. 

 Интонация – стиль бөтенлеген күрсәтүче доминанта. Ул – сөйләмнең 

аһәңе, тизлеге, яңгырашы. 

 1. Лексик чаралар – дөрес сайлау һәм урынлы куллану аркасында 

сурәт тудыручы сүзләр. Аларга синонимнар, антонимнар, омонимнар, сүз 

уйнату, архаизм, неологизм, гади сөйләм сүзләре, вульгаризм, жаргоннар, 

диалектизмнар, һөнәрчелек сүзләре, алынма сүзләр, калькалар һ.б. керә.  

 2. Троплар – күчерелмә мәгънәне төрле әйберләр, күренешләр, 

предметлар арасындагы бәйләнеш аша барлыкка китерә торган 

гыйбарәләр. 

 3. Стилистик фигуралар. 

 4. Фонетик чаралар да шигърияттә, сирәгрәк кенә прозада күзәтелә. 

 Укучылар. Теләсә кайсы әдәби әсәр нинди дә булса стильгә ия. Әсәр стиле 

һәм язучы стиле дигән төшенчәләр бар. Татар әдәбиятында М.Маликованың үз 

язу стиле бар, аны беркем белән дә бутарга мөмкин түгел. Әдипнең әсәрләрендә 

милләт турында кайгыртучанлык, рухи байлыкларны саклау бар. Ул язучы гына 

түгел, телче дә. 



 “Чәчкә балы” повесте лексик чараларга – сурәт тудыручы сүзләргә бик 

бай. Әйтик, әсәрдә түбәндәге архаизмнар һәм диалекталь сүзләр  кулланыла: 

һиммәт (тырышлык), маһир (оста), хәлбуки (хәер), чәрексез (түземсез, 

чыдамсыз) һ.б. Язучы  синонимнардан оста файдалана. Мәсәлән, хак-дөрес, 

тупас-дорфа, үтемле-аңлаешлы, ирекле-бәйсез, эчкерсез-ихлас, чиста-саф, 

ыржаю-көлү, түш-күкрәк, борчу-хәсрәт, җылы-назлы (контекстуаль синоним) 

һ.б. Антонимнар да күзәтелә: карчыга-тургай (контекстуаль антоним), иртә-

кич, ачылу-ябылу һ.б. Геройларның ничек тәрбияләнгәнен, кемнәр белән 

аралашканын күрсәтү өчен, язучы жаргоннар да куллана: кореш һ.б. 

 Троплар – тел-сурәтләү чараларының икенче төре. Фразеологизмнар да, 

әйтемнәр дә язучы тарафыннан бик уңышлы кулланыла. Мәсәлән, курыккан 

куян арыслан өстенә сикерә, уртак малны эт җыймас, баш әйләндергеч, кул 

арасына керү, бүре баласы бүреккә салсаң да урманга карый һ.б. Әсәрдә 

М.Маликова бик матур чагыштыруларны файдалана: кызган тимердәй, 

өермәгә эләккәндәй, яңадан тугандай, үсмер кыздай, чыпчык кебек хәрәкәтчән, 

һушын җуйгандай, энҗе бөртекләре кебек. Әсәрдә эпитетлар һәм метафоралар, 

сынландырулар да күп: күркәм холык, зәгыйфь тавыш, йомшак кара канат, 

серле караңгылык, ала-кола болын, ләззәт диңгезе, сагышлы юл, иркен дөнья, 

тормышның бозлы давылы, канатлы кеше күңеле, эшем кешесе, җил бөтереп 

ала һ.б.  

 Стилистик фигуралар, поэтик синтаксис – сурәтләүнең өченче төре. 

Язучы  әдәбиятта иң күп очраучы чараны үзенә хас булганча куллана. Әсәрдә  

кабатлаулар бар, инверсия күренешләре дә күзәтелә. Мәсәлән, “Кәттә егетләрне 

күргәнче, Харитонов белән сөйләшергә булды Гамил”, “Чәчкә балына 

коенгансың бит син”, “Булмаячак рәхәт тормыш”, “Кирәкми беркемнең 

киңәше”. Язучы кулланган синтаксик берәмлекләрне дә күрсәтеп китүне 

кирәк дип саныйм. Әсәрдән аныклагычлар, кереш сүзләргә мисаллар алырга 

була. Аныклагычлар: өлкән малайда – Җәмилдә, Җәмилнең җан дустына – 

Аккаш байталга һ.б. Кереш сүзләр: ниһаять, хәлбуки, әлбәттә, чыннан да.  



 Укытучы. Укучылар, әсәрдә нинди проблемалар күтәрелә? Проблема 

төшенчәсен искә төшерик әле. (9 слайдта күрсәтелә, аңлатыла.) 

 Проблема – әдәби әсәрдә катлаулы-каршылыклы вакыйгалар, 

характерлар мисалында образлы фикер йөртү логикасына нигезләп 

куелган мәсьәлә, гомуми әһәмиятле сорау. 

 Укучылар. (Бу сорау бөтен укучыга да алдан бирелгән иде). Китапта күп 

проблема күтәрелгән, иң әһәмиятлеләренә тукталабыз. 

1. Гаилә һәм гаиләдә балаларны тәрбияләү проблемасы.  Авылда яшәүче Гамил 

гаиләсе бөтен авылга үрнәк булып тора. Алар киң күңелле, ярдәмчел, 

кайгыртучан. Балаларына да дөрес тәрбия бирәләр. Шәһәрдәге гаиләдә бөтен 

эшне хатын-кыз эшли, ире эшсез калгач, гаиләне туйдыру да хатын җилкәсендә 

кала. Бу гаиләдә бала бернинди тәрбия алмый. 

2. Яшүсмерләрнең  спиртлы эчемлекләргә һәм наркотикларга тартылуы. Дөрес 

тәрбия алмаган Макарны да сагалап тора бу афәт. 

3. Катнаш гаилә проблемасы, мондый гаиләдә баланың дөрес тәрбияләнмәве. 

4. Эчкече ата-анадан сау-сәламәт бала тумавы. 

5. Табибларның игътибарсыз булулары. Аларның ваемсызлыгы аркасында 

балалар чит гаиләдә үсәләр, Гамил, тыштан сиздермәсә дә, эчтән бик борчыла, 

хатынын хыянәт иткән дип уйлый. Гаиләне таркатмый, сабыр була, уйларын 

кешегә сиздерми. 

6. Шәһәрдәге эшсезлек проблемасы күтәрелә бу әсәрдә, ә эш булмау – күп 

начарлыкларның башы. 

7. Бу әсәрдә тагын актуаль проблемаларның берсе – ул тату гаилә, ир кешене 

хөрмәт итү, чын татар хатыны була белү һәм хезмәтне ярату. Хәзерге 

заманда Зөфәр кебек байлык артыннан куучылар да, Харитоновлар кебек 

эчкечеләр дә җитәрлек. Болар безнең замана өчен типик образлар, ә менә Гамил 

белән Сәгъдия кебек кешелекле, бер-берсен ярты сүздән аңлый торган тату 

гаиләләр күп түгел. Нәфесләрен тыя белмәүчеләр, ялкау булганга,  начар 

яшәүчеләр бар. Кешеләр, байлык артыннан чабып, рухи байлыкны югалталар. 

Шуның аркасында балаларыбыз да газаплана, игътибар җитмәүдән, яратмаудан 



төрле ялгыш юлларга кереп китәләр. Ә хатын-кызларыбыз нинди! Тәмәке 

тарталар, аракы эчәләр, ирләрен хөрмәт итмиләр.  

 Автор, бу проблемаларны күреп, бик борчыла. Һәм, аныңча, 

проблемаларны чишү өчен, гаиләләрдә терәк булырлык, ышанычлы ирләр 

кирәк. Ирләрен яратучы, хөрмәт итүче, сөйкемле һәм акыллы хатын-

кызларыбыз кирәк. Шундый гаиләләрдә тәрбияләнгән балалар гына сау-

сәламәт, үз-үзенә ышанучан һәм нәселне яхшы дәвам итүчеләр булачак. 

 Укытучы. Язучы нәрсә әйтергә тели? Сездә бу әсәр нинди тәэсирләр 

калдырды? Нинди геройлар, вакыйгалар ошады? 

 Укучылар. Бу әсәре белән язучы яман юлга баскан үсмернең яхшы якка 

үзгәрә алуын дәлилли. Ярдәмчел, ачык йөзле, яхшы күңелле кешеләрнең күбрәк 

булуын исбатлый. Мәсәлән, Гамил. Нинди генә күңелсезлеккә юлыкса да, гел 

кешелекле булып кала белә Гамил. Байлыгы ташып тормаса да, ходай аңа эчке 

матурлыкны, гүзәллекне мул биргән: ул күркәм холыклы, ипле ир. Әйе, менә 

шушы хакыйкатьне белү, серле-тирән җанның серләренә төшенү – әсәрне 

укучының эше.  

Миңа Гамилнең шундый җаваплы булуы, кеше баласын үз итүе ошады. Ә 

Гамилнең уллары тәртипле, ата-аналарының сүзләрен тыңлый торган, эшчән 

балалар булып үсәләр, ата-ана сүзенең тәмен тоеп, ул сүзнең кадерен белеп 

яшиләр. 

Балалар ата-аналарыннан үрнәк алалар, шуңа күрә ата-аналар үзләрен 

яхшы яктан күрсәтеп, дөрес тәрбия бирергә тиеш. Әти-әни балаларына кечкенә 

вакыттан ук нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен аңлатырга тиешләр. 

Автор яшәешнең мәгънәсен яхшылыкка, матурлыкка хезмәт итүдә күрә. 

Гамил  нык ихтыярлы кеше буларак күз алдына килеп баса. Аның өчен гаиләсе, 

уллары беренче урында тора.  

 Әсәр балаларга да, олыларга да укырга җиңел һәм мавыктыргыч. Һәр кеше 

бу повестьтан үзен борчыган мәсьәләне һәм  аңа җавапны таба ала. Әсәр бик 

тормышчан. 



 Китапта “туган җир”, “туган нигез” төшенчәләренең кадер-хөрмәтен 

күрсәтү, әһәмиятен аңлатуга да урын бирелгән. Шәһәргә киткән Гамил кире 

авылына кайта һәм беркайчан да үкенми. Туган йорты, нигез ташлары аны авыр 

елларда фәкыйрьлектән коткара, балаларына – сихәт, үзенә куәт, ныклык бирә. 

 V. Рефлексия. 

 Укытучы. Сезгә бу дәрес файдалы булдымы? Ни өчен? Сез авырлыклар 

кичердегезме? Аларны җиңеп чыгарга нәрсә булышты? Үзегезнең эшегезне 

ничек билгелисез? 

 VI.Өй эше бирү. Дәрестән тыш укуны дәвам итәргә, көчле укучыларга 

язмача анализ әзерләргә, йомшак укучыларга тел-сурәтләү чараларын табарга. 

 VII. Дәресне йомгаклау. 
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Кушымта 

 

 1. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Мәдинә Габделхак кызы Маликова 1935 

елның 5 августында Татарстанның Сарман районы Мортыш Тамагы авылында 

игенче гаиләсендә туа. Үз авылларындагы җидееллык мәктәпне тәмамлап, 

1949-1959 елларда башта Татарстанның Минзәлә шәһәрендәге педагогия 



училищесында, аннары Казан дәүләт педагогия институтының тарих-

филология факультетында укый. Институтны тәмамлагач, 1959-1964 елларда 

«Чаян» журналында – корректор, 1964 елдан «Азат хатын» (хәзерге 

«Сөембикә») журналында – әдәби хезмәткәр, ә 1978 дән 1987 елгача 

журналның җаваплы сәркәтибе булып эшли. Аның әдәби иҗат юлындагы 

беренче адымнары да журналистик язмалардан – көндәлек матбугат өчен 

хәбәрләр, документаль очерклар, мәкаләләр язудан башлана. 

 Ул елларда М.Маликованың очерклары, сәнгатькә, әхлак темаларына 

багышланган язмалары җәмәгатьчелектә киң яңгыраш таба, журналда басылган 

беренче хикәяләре, повестьлары да укучылар тарафыннан яратып кабул ителә. 

Язучыны бигрәк тә яшьләр арасындагы мөнәсәбәтләр, гаилә һәм тәрбия 

проблемалары, кешенең җәмгыятьтәге урыны, бурычы, хезмәткә карашы 

мәсьәләләре кызыксындыра. Бу темалар, күпсанлы очеркларында, 

мәкаләләрендә конкрет яктыртылудан тыш, язучының әдәби әсәрләре – хикәя-

повестьлары һәм романнарының да төп эчтәлеген һәм идея юнәлешен тәшкил 

итә. 1967 елда басылып чыккан «Юлдашлар» исемле беренче хикәяләр 

җыентыгында ук автор укучы алдына тирән әхлакый мәсьәләләрне җитди итеп 

куярга омтылуы белән игътибарны җәлеп итә. Табигатькә, әйләнә-тирә мохиткә 

мөнәсәбәт яктылыгында яшүсмер кызның самими образын гәүдәләндергән 

«Кар сулары» лирик хикәясе, шундый ук лирик тонда язылган «Сары 

тюльпаннар», «Көндәшләр», «Ай сүрелгән чак иде», «Узма, гомер!», 

«Берәгәйле бәрәңге» һ.б. хикәяләр моның ачык мисалы булып тора. Язучының 

«Казан каласы – таш кала» (1967), «Кояш күпере» (1973), «Янар таулар 

яктысында» (1977) повестьлары, «Шәфкать» (1985), «Басып сайрар талы бар» 

(1987), «Фидая» (1990) романнары шәһәр һәм авыл интеллигенциясе – 

инженерлар, архитекторлар, рәссамнар, табиблар, артистлар тормышына 

багышлап язылганнар.  



 Язучы каләме, заман тормышының төрле өлкәләренә мөрәҗәгать итеп, әсәр 

каһарманнарының рухи дөньясын бөтен тирәнлеге, каршылыклары белән 

яктыртырга, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең катлаулы нечкәлекләрен, 

нокталарын ачарга омтыла, яшәешнең төп мәгънәсе һәм максаты турында 

укучы белән җитди әңгәмә алып бара. Соңгы елларда иҗат ителгән «Кызыл 

гөл» (2005), «Тылсым» (2006), «Тылсым. Шәфкать» (2007) романнарында бу 

ачык чагыла. М.Маликова – каләмен детектив әсәрләр жанрында да чарлаган 

әдибә. Аның «Хөкем» (1969), «Августның беренче кичендә» (1970), 

«Адашканга юл кайда» (1971), «Югалган якутлар» (2003), «Чәчкә балы» (2004) 

исемле маҗаралы повестьлары, «Өермә» (2002) исемле детектив романы, 

«Кыргый дивизия» (2001) кебек хикәяләре, жанр хасиятләре таләп иткәнчә, 

мавыктыргыч, киеренке агышлы вакыйга-сюжетка корылганнар. Гомумән, 

М.Маликова сюжетны оста, мавыктыргыч итеп кора белә, вакыйгаларны, йөрәк 

аша үткәреп, укучының күңел кылларын тибрәндерерлек итеп тасвирлый. 

 М.Маликова драматургия өлкәсендә дә уңышлы эшли. Аның «Оҗмах 

балалары» исемле драмасы Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры 

сәхнәсендә куела (1990), «Йөрәк ничек түзсен», «Моңнар төште башыма», 

«Синең өчен үзем үләрмен» исемле драма әсәрләре узган гасырның 

туксанынчы елларында Минзәлә һәм Әлмәт театры сәхнәләрендә уңыш белән 

бара.  

 Татарстан язучылары корылтайларында дүрт тапкыр (1979, 1984, 1989, 

1994) Язучылар берлеге идарәсенә әгъза итеп сайлана, ә 1989-1990 елларда 

идарә рәисенең урынбасары булып эшли. Матбугат һәм мәдәният өлкәсендәге 

хезмәтләре өчен аңа 1976 елда Татарстанның, ә 1985 елда «Россиянең 

атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән мактаулы исем бирелә, ул шулай ук 

Татарстан журналистларының Х.Ямашев исемендәге бүләге лауреаты (1980). 

 М.Маликова – 1972 елдан СССР (Татарстан) Язучылар берлеге әгъзасы. 



 2. МИКС-ФРИЗ-ГРУПка сораулар:  

 1) сюжетның төп элементлары ничәү? (5 әү);  

 2) әдәби әсәрнең ничә төре бар? (3 әү);  

 3) стиль сүзендә ничә аваз бар? (4 әү)  


