
Тема: Казан ханлыгы чорына күзәтү. Мәдәнияте. Шагыйрьләр Өмми Камал, 

Мөхәммәт  Әмин, Шәрифи, Кол Шәриф, Мөхәммәдьяр турында мәгълүмат. 

Кол Шәриф, Мөхәммәдьяр шигырьләре һәм поэмалары («Төхфәи мәрдан» 

/«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542). Өзекләр уку. 

Шагыйрь Ә.Рәшитнең «Сөембикә», «Колшәриф», «Мөхәммәдьяр» поэмалары 

турында искә төшерү. Сөембикә турында әсәрләр. 

Планлаштырылган  нәтиҗәләр: 

Метапредмет - Казан ханлыгы чоры турында белешмә бирү. 

Предмет - Казан ханлыгы чорында яшәгән һәм иҗат иткән шагыйрьләрнең 

тормышына һәм иҗатына күзәтү ясау.  («Төхфәи мәрдан» /«Дар 

мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542) әсәрләреннән өзекләр 

уку. Ә.Рәшитнең «Сөембикә», «Колшәриф», «Мөхәммәдьяр»поэмалары 

турында искә төшерү. Сөембикә турында әсәрләр белән танышу. 

Шәхескә кагылышлы - әсәрләргә нигезләнеп, кешеләргә хас сыйфатлар 

турында сөйләшү. 

Җиһазлау: презентация, интернет ресурслар. 

  

 

Дәрес барышы: 

I. Мотивлаштыру-ориентлаштыру 

1. Дәресне оештыру 

Уңай психологик халәт тудыру. 

2. Актуальләштерү 

-  Болгар тарихы турында нәрсәләр беләсез? 

- Бүгенге Болгар белән борынгы Болгар шәһәрләре  арасында 

аерма бармы? 

- Әдипләр ни өчен бүгенге көндә дә Болгар турында иҗат итәләр? 



                               II. Уку мәсьәләсен кую. 

                 - Укучылар, мин сезгә легенда укыйм игътибар белән тыңлагыз 

(слайд №1). 

Болгар дәүләте бик бай дәүләт булган. Күрше дәүләтләр аңа яу (сугыш) белән 

килгәннәр. Шәһәрне талаганнар, кешеләрне, Болгар ханын үтергәннәр. 

Ханның Таңсылу исемле акыллы хатыны була. Таңсылу  күп кешеләрне 

коткарып калган. Бу кешеләр Идел елгасы буйлап йөзеп киткәннәр. Таңсылу 

су алырга теләп, казанын (савытын) суга төшереп җибәрә. Аларга бу җир бик 

ошаган, бу җирдә калырга уйлыйлар, шәһәр төзиләр. Аны Казан дип 

атыйлар. Менә шулай итеп, Казан ханлыгы барлыкка килгән. 

Укучылар, димәк без сезнең белән кайсы ханлык турында сөйләшербез? 

(слайд №2, 3). 

- Казан ханлыгының әдәбияты, мәдәнияте турында сүз алып барырбыз. 

           III.Уку мәсьәләсен адымлап чишү. 

1. Казан ханлыгы, аның мәдәнияте белән танышу, презентация карау.  

- XVнче гасырда Казан ханлыгы барлыкка килә. XV-XVII гасырлар – 

Казан ханлыгы чоры.  Бу вакытта бизәк ясау сәнгате (изобразительное 

искусство), зәркән сәнгате (ювелирное искусство), шигърият 

(поэзия), мәгариф (образование), җыр сәнгате (песенное искусство), 

халык аваз (устное народ иҗаты үсеш алган. Слайтта сез шул заманның 

матур үрнәкләрен күрә аласыз.(слайд №4,5). 

-  Казан ханлыгында шигърияткә әһәмият зур булган. Хәзер бу чорда 

иҗат иткән әдипләргә кыскача тукталып китик.  

2. Казан ханлыгы әдәбияты белән танышу. Әдипләр турында укучылар 

чыгышы. 

Өмми Камал (слайд №6) (исеме — Исмәгыйль) XIV йөз 

ахырларында туа. Төркиядә яши. 1475 елда вафат була. Өмми Камал — 

лирик шагыйрь. Аның әсәрләре тәрбия темасына язылган. 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84


 

Мөхәммәд Әмин (слайд №7) (XV йөзнең икенче яртысы — 1518) 1487—

 1496, 1502—1518 елларда Казан ханы булып тора. Ул әдәбиятны һәм 

сәнгатьне ярата. Үзе дә иҗат белән шөгыльләнә. Әсәрләрендә тәрбия темасы 

урын ала. 

Шәрифи(слайд №8) (XVI йөзнең беренче яртысы) әсәрләрендә сәяси 

тормышны сурәтли. Тарихи затлар турында яза. Шәһәрне дошманнан 

саклаучылар батырлыгын мактый. 

Колшәриф (слайд №9) (1552 елда һәлак була) – Казан ханлыгының 

күренекле шәхесе: руханилар башлыгы, дәүләт эшлеклесе, шагыйрь. Явыз 

Иван гаскәренә каршы көрәштә Ватанын саклап, батырларча һәлак була. 

Укытучы сүзе: Мөхәммәдьяр (слайд №10)  XVI гасырда иҗат иткән. Ул 

үзенең әсәрләрендә халыкның кайгысын, ханнарның усаллыгын сурәтләгән. 

Төп тема - халык язмышы өчен борчылу, тәрбия, мәктәп мәсьәләләре. 

Билгеле хезмәтләренең берсе-  «Төхфәи мәрдан» әсәре. 1539нчы елда 

язылган. Әсәр 7 бүлектән тора. Әсәр ахырында начарлык җиңелә, гаделлек 

җиңеп чыга. Мөхәммәдьярның  1542 елда иҗат ителгән тагын бер әсәре - 

«Нуры содур» поэмасы. Бу әсәр хикәяләрдән тора. Юмартлык, изгелек, 

тыйнаклык, азсүзлелек кебек сыйфатлар мактала.   

- Хәзер «Нуры содур» поэмасы белән танышабыз, сүзлек өстендә 

эшлибез. 

Гадел-честный 

Җиһан-вселенная 

Имин-безопасный, благополучный 

Мәмләкәт(ил)-страна, государство 

Укытучы сайлавы буенча өзек уку (https://ipleer.com/artist/10923765-

M_h_mm_dyar_Kazan_1496_97_1549/ аудиоязма тыңларга да мөмкин). 

 https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-zv6PbS0yS3JSVVZRclE/preview 

3. Укытучы, сораулар ярдәмендә, укучыларның анлаганын тикшерә. 

https://tt.wikipedia.org/wiki/1542_%D0%B5%D0%BB
https://ipleer.com/artist/10923765-M_h_mm_dyar_Kazan_1496_97_1549/
https://ipleer.com/artist/10923765-M_h_mm_dyar_Kazan_1496_97_1549/
https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-zv6PbS0yS3JSVVZRclE/preview


- «Нуры содур» ничек тәрҗемә ителә? 

- Автор нинди киңәш бирә? 

- Бу поэма нәрсәгә өйрәтә? (гадел, намуслы булырга). 

4.  Видео карау, бирем эшләү. 

- Казан ханбикәсе Сөембикә дә шундый сыйфатларга ия булган.  

- Видеоны карагыз, Сөембикә гади халыкка  нинди яхшылык эшләгән? 

(Видео карау https://www.youtube.com/watch?v=zNi7pVMLLgU). 

Тиешле репликаны куеп диалогны тулыландырырга(слайд №11) . 

- Видеода кем сурәтләнгән? 

-  

- Сөембикә кем ул? 

-  

- Сөембикә ничә ел ханбикә булып тора? 

-  

- Улының исеме ничек була? 

-  

      - Сөембикә манарасы кайда урнашкан? 

      - 

5.  Ә.Рәшит әсәрләре белән танышу. 

- Сөембикә – олы шәхес. Соңгы буын шагыйрьләре дә  тарихка, аның бөек   

шәхесләргә  багышлап әсәрләр язганнар. (Слайд №12,13) Шулардан берсе 

Әхмәт Рәшит һәм аның “Колшәриф”(1990), Мөхәмәдьяр (1996) поэмалары. 

“Сөембикә” поэмасының үзәгендә - Сөембикә образы. Сөембикә үз халкын 

чын күңелдән яраткан, хөрмәт иткән.  

6. Сөембикә турында әсәрләргә күзәтү. 

https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-zv6PbS0yS3JSVVZRclE/preview (103-

105нче битләр).  

https://www.youtube.com/watch?v=zNi7pVMLLgU
https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-zv6PbS0yS3JSVVZRclE/preview


- Ә.Гаделнең “Сөембикә”, Ф.Тарханова “Ташлап китмә, Сөембикәм”, 

Х.Мөдәррисова “Минем халкым”, Р.Батулланың “Сөембикә”, М.Хабибуллин 

“Сөембикә ханбикә һәм Иван Грозный” романнарында Сөембикә образының 

бөеклеге тасвирлана.   

     IV. Рефлексия.  

          1.Тест.  

1) Казан ханлыгы ничәнче елда оеша? 

А. XV 

Б. XX 

В. XIX 

2) Кайсы артык? 

А. Шәрифи 

Б. Колшәриф 

В.Ә Рәшит 

3)  “Нуры Содур” әсәрен кем язган? 

А. Мөхәмәдьяр 

Б. Колшәриф 

В. Шәрифи 

4) Шәһәребездәге иң матур мәчет кем исемендә? 

                             А. Мөхәммәт  Әмин 

                     Б. Колшәриф 

                     В. Өмми Камал 

 

Тестның җавапларын слайд аша тикшерү.  

 

2. Дәрескә бәя бирү. Укучыларга, дәрестә катнашулары бәяләнеп, 

билгеләр куела. 



- Дәрескә нинди максат куйган идек? Ана нинди юллар белән 

ирештек? 

3. Өй эше: Казан ханнары турында өстәмә мәгълүмат тупларга. 

 

 


