М.Ф. Дәүләтшина
Ҡушылған дәрестәр. 9 синыф ( төп төркөм)
Тема: Публицистик стиль.
“Мин киткәнгә илап ҡайғырмағыҙ, Батыр ирҙәр тыуыр тағы ла”
Маҡсат : 1. Публицистик стиль тураһында төшөнсә биреү, мәҡәләләр уҡыу,
яҙырға өйрәтеү; 2. Сәсән шағирҙың ижады, тормошо, яҙмышы тураһында
үтелгәндәрҙе ҡабатлау, тулыландырыу, С. Юлаевтың шиғырҙарын өйрәнеү, С.
Юлаев өлгөһөндә Тыуған илде, тәбиғәтте һөйөү, батырлыҡ, туғанлыҡ,
кешелеклелек, дуҫлыҡ тойғоларын тәрбиәләү.
Йыһазланырыу : С. Юлаевҡа арналған гәзит-журнал материалдары, теле-вилео
маткриалдар, фотоһүрәттәр, китаптар, дәреслектәр, таблицалар, компьютер,
экран, проектор.
Таҡтала : “ Тыуған илдең ҡото Салауат,
Тыуған илдең уты Салауат.”
Эпиграф: ( экранда)
“ Салауаттың ярһыу атын
Уҙыр батырҙар тыуһын.
Салауаттың утлы рухы
Йәш күңелдәргә тулһын!”
(Р. Ураҡсина)
Плакат:
Салауат алмас ҡылысын
Йөрөтөр булған һәр саҡ билендә.
Салауат батыр һәләк булһа ла
Даны йәшәй Тыуған илендә.
( Халыҡ йыры)
(Экранда)
Һүҙлек эше.
Публицистика – актуаль темаға яҙылған ижтимағи-сәйәси әҙәбиәт, әҙәби жанр.

Әҙәби тәнҡит – литературная критика
Мөһөр – печать
Бығау- кандалы.
Дәрес барышы.
- Уҡыусылар, үткән темаларҙы хәтергә төшөрөп алайыҡ.
А) Нимә ул телдең стиле? Телдең стиле тип йәмғиәт тормошоноң ниндәй ҙә
булһа бер яғын хеҙмәтләндереүсе телмәр төрөнә әйтәләр.
Б) Башҡорт әҙәби телендәге стилдәрҙе ҡабатлап китәйек. (Публицистик
стиль, матур әҙәбиәт стиле, йәнле һөйләү стиле, фәнни стиль, рәсми эш
ҡағыҙҙары стиле, хаттар стиле).
В) Стилдәрҙе өйрәнеүсе бүлек нисек атала? ( стилистика).
Бөгөн беҙ публицистик стиль тураһында тураһында һөйләшәсәкбеҙ.
А) Публицистик стиль тигәндән һеҙ нимәне һеҙ нимәне аңлайһығыҙ? Үҙегеҙ
аңлағанса, үҙ һүҙҙәрегеҙ менән аңлатығыҙ. ( Публицистик стилдә гәзитжурнал мәҡәләләре, әҙәби тәнҡит, мөрәжәғәттәр, белдереүҙәр,
брошюралар, очерктар, фельетондар яҙыла).
Б) Ә хәҙер дәреслектәрегеҙҙе асығыҙ. 167-168-се биттәрҙән публицистик
стиль тураһында белешмә алабыҙ
В) Текстар өҫтөндә эш. ( Гәзит-журнал материалдары)
Әйҙәгеҙ, уҡыусылар, текстар менән танышайыҡ. ( Экранда)
1. “ 2 майҙа Үрге Ҡыйғы ауылында Салауат менән Михельсон отрядтары
араһында ҡаты бәрелеш башлана. Иң көсөргәнешле моментта
Михельсон корпусының тылына Салауат командаһы менән берләшергә
килгән Пугачев отряды һөжүм итә. Пугачев Салауат Юлаевты бригадир,
Юлай Аҙналинды Себер юлының баш атаманы итеп күрһәтә.” ( “Шоңҡар”
журналы, 2000/09. Р.Шәкүр мәҡәләһе.)
2. Салауат, башын эйеп, өндәшмәй торҙо.
- Алға ҡуйған тәртипкә ҡул күтәрәһең, егет. Януарға һунарсы, ҡошҡ бөркөт,
ярлы кешегә бай бар. Исемең нисек тинең әле?
- Салауат.
- Изге исем биргәндәр һиңә, Салауат, был тыныслыҡ, тыныслыҡ исеме.
(С.Злобин “ Салауат Юлаев”)
3. “ Йыр булып сығырға өлгөрмәгән тойғоларға сумып, Салауат бер үҙе
китеп бара. Шуға күрә һәр ваҡыт йыр тыуҙыра торған асыҡ фекерҙәр

урынына уның башында шул фекерҙәр урынына уның башында шул
фекерҙәрҙең остоҡтары ғына мыжғый ине.
Уҡ-яны уның үҙ янында. Ул йәштән үк төҙ ата торғайны.”(С.Злобин “
Салауат Юлаев”)
Г) Был текстар ниндәй стилдәрҙә яҙылған? ( Публицистик стилдә – беренсе
текст, икенсе – йәнле һөйләү стилендә, өсөнсө – матур әҙәбиәт стилендә).
Д) Шулай итеп, ҡайһы стилде публицистик стиль тип әйтәбеҙ? (
Публицистик стилдә үтә киң тематик мәсьәләләр, йәмғиәтте
ҡыҙыҡһындырған сәйәси, иҡтисади, әхлаҡ кеүек мәсьәләләр яҡтыртыла). Ә
хәҙер, уҡыусылар, “ Оран” видеокассетаһынан өҙөк ҡарап үтәбеҙ.
Өҙөктән күренеш оҡшанымы? Кем тураһында һүҙ бара? ( Салауат Юлаев
тураһында).
Гәзит-журнал материалдарына, мәҡәләләр, әҙәби тәнҡит, мөрәжәғәт,
белдереүҙәр, сәйәси брошюралар, төрлө очерктар публицистик стилдә
яҙыла.
Шулай итеп, өс текст ярҙамында беҙ стилдәрҙе билдәләп, өйрәнеп киттек.
Ә хәҙер дәфтәрҙәргә датаны, эпиграфты, теманы, һүҙлекте яҙып ҡуйығыҙ.
Уҡыусылар, 2014 йылда данлыҡлы милли легендар геройыбыҙҙың
тыуыуына 260 йыл туласаҡ. Илебеҙҙә төрлө саралар уҙғарыласаҡ.
( экранда)
А) Викторина һорауҙары:
1. Кем ул Салауат Юлаев? (Салауат Юлаев – башҡорт халҡының милли
легендар геройы, тарихи шәхес).
2. Тарихи шәхес төшөнсөһен нисек аңлайһығыҙ? ( тарихта эҙ ҡалдырған).
3. Салауат Юлаев тарихи шәхесме? ( эйе, тарихи шәхес). Уҡыусылар, эйе,
дөрөҫ әйтәһегеҙ, Салауат Юлаевты бөтә донъя белә, уның батырлығын
белмәгән кеше юҡ. Шулай уҡ Салауат Юлаев исемендәге хоккей
командаһын бөтә ер шары белә. Хәҙер мин һеҙгә Аҫылғужа Баһумановтың
“Салауат Юлаев” шиғырын уҡып ишеттерәм. Эпиграфы “Салауат нисә
йәшендә” башҡорт халыҡ йырынан. ( Шиғыр экранда)

Латин Америкаһындағы Никарагуа азатлығы өсөн көрәшеүсе Августо Лопес
“Салауат Юлаев” ҡушаматын йөрөтә.
( Уҡыусыларға шиғыр таратыла)
4. Шиғыр оҡшанымы? Нимәгә төшөндөгөҙ?
( Эйе,шиғыр оҡшаны. С.Юлаевтың батырлығына һоҡланмаған кеше юҡ.
Уның даны бөтә Ер шарына таралған).
5. Салауат Юлаевтың йырын магнитофонда тыңлау.
- Кем ул Ишмулла Дилмөхәмәтов? ( Ишмулла Дилмөхәмәтов – йырсы,
ҡурайсы, композитор.)
6. Салауат Юлаевтың тормошо, яҙмышы тураһында һөйләшеп алайыҡ.
А) Ул ҡайҙа, ҡасан тыуған? ( 16 июндә, Шайтан-Көҙәй волосы, Тәкәй
ауылында тыуған)
Б) Ата-әсәһе тураһында нимәләр беләһегеҙ? ( Атаһы Юлай – старшина,
1773-1775 йылдарҙағы ихтилалдың етәксеһе, әсәһе – Аҙнабикә, ул
уҡымышлы, бик күп телдәр белгән).
В) Салауаттың бала сағын һөйләгеҙ. ( Өс йәшендә ат менгән, оҫта
мәргән, бик нескә күңелле, хисле булған).
Г) Төҫкә-башҡа нисек булған? ( Урта буйлы, ҡара сәсле матур баһадир
егет булған).
Д) Уның белеме тураһында нимәләр әйтерһегеҙ? ( Әсәһенән телдәр
өйрәнгән, уҡый-яҙа белгән, урыҫса өйрәнгән)
Е) Уҡыусылар. Ошо таблицаға күҙ һалайыҡ. ( Крәҫтиәндәр һуғышының өс
этабы тураһында таблица - экранда). Дәресте тарих менән бәйләп,
крәҫтиәндәр һуғышының этаптарын һөйләп китәйек. Картаны
ҡулланайыҡ. Мин аҙыраҡ ошо өсөнсө этапҡа өҫтәмә индереп китәйем.
Салауат Таймасов “ Башҡортостан” гәзитендә 7/07/98 сыҡҡан
мәҡәләһендә уларҙың тотолоу урындарын конкретлаштырыбыраҡ бирә.
“ Был яуҙаштарҙың тотолоу урыны Ҡаратаулы ауылы эргәһендә Ҡаратау
урманында булырға тейеш. Сөнки уларҙы тотҡас, яҡын тирәләге ауылға
алып баралар. Ә Миндәш ауылына тиклем уларҙы тотҡас, яҡын тирәләге
ауылға алып баралар. Ә Миндәш ауылына тиклем 30 саҡрымлап ара
була әле. Шулай булғас, тотолған урындарын Ҡаратаулы ауылы тип
йөрөтөргә кәрәктер”.
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8. Тотолғандан һуң яҙмышы тураһында нимә беләһегеҙ? ( Ҡайһы
ерҙәрҙә Салауат яуға кеше туплаған, көрәшкән, шул ерҙәрҙә уны алып
барып, халыҡ алдында ҡамсы менән һуҡтырғандар, язалағандар.)
- Салауат Юлаев тураһында ниндәй әҫәрҙәр беләһегеҙ?( “ Салауат менән
Бүгәсәү”, “ Салауат нисә йәшендә”, “ Салауат батыр”, М.Кәрим “Салауат”
трагедияһы, З.Исмәғилев “ Салауат” операһы, Б.Бикбай “ Салауат”
драмаһы, Н.Сабитов “ Тау бөркөтө” балеты, С.Злобин “ Салауат Юлаев”
романы,)
- Уның исемен мәңгеләштереү өсөн нимәләр эшләнгән? ( Башҡортостан
символы, һәйкәлдәре, колхоз-совхоз, район, ҡала, урам, орден, премия
исемдәре булдырылған)
9 синыф программаһындағы шиғырҙары менән танышыу : “ Уҡ”, “
Егеткә”, “ Яу”.
1. Ҡайһы рәссам картиналарын беләһегеҙ? (А.Кузнецов “ Салауаттан һорау
алыу”, А.Лежнев “ Салауатты тотоу”, Т.Мостафин “ Салауат”,
Ә.Арыҫланов “ Салауат батыр”, Р.Ишбулатов “ Буйһонмаҫ ихтыяр”)
2. Ә хәҙер, уҡыусылар, А.Кузнецовтың “ Салауаттан һорау алыу” картинаһы
буйынса эшләп алайыҡ. Дәреслектә картина бар.
Кем ул Кузнецов? ( 1927/11/04 Өфөлә тыуа, 1990 Мәскәүҙә үлә. Өфө
художество институтында уҡый. БАССР-ҙың атҡаҙанған рәссамы, СССР
рәссамдар союзы ағзаһы. Уның шундай һүрәттәре бар: “ Бөрйән
ҡатындары”, “ Айыу аулаусы”, “ Дини бабай”)
Картинала һүрәтләнгән күренеш Салауаттың тормошоноң ҡайһы осорона
тура килә? ( Картинала Салауат Юлаев тотолғандан һуң, һорау алыу ваҡыты
һүрәтләнә)
Ул ҡасан тотола? ( яуаптар)
Салауаттан һорау алған урынды тасуирлағыҙ. ( Подвалда, ҡалын таш
стеналары, иҙәндәре аша бер ни күренмәй).
Батша чиновниктары нимә эшләйҙәр? ( Һорау алалар)
Шулай итеп, беҙ бөгөн дәрестә тел стилдәренә байҡау яһаныҡ. Текстар
ярҙамында стилдәрҙе билдәләргә өйрәндек.Схемаларҙан стилдәр
тураһында дөйөм мәғлүмәттәр алдығыҙ. Публицистик стиль тураһында ни
әйтерһегеҙ?
Дәреслектән күнегеү ҡарап китәйек.
Йомғаҡлау.
Өй эше.

